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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 ,dlitzd onfa 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§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

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

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa 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§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
ה. וענין זה קשור למ"ש בזהר "אחזיאו לי' בחלמא": דענין החלום הוא בעת השינה, 
שאז הוא העלם והסתלקות האור1, שהו"ע הדין ד"מ"ב קשה". ויתרה מזו, כל ענין החלום 
הוא ל"חבר שני הפכים בנושא אחד . . כאלו היו לאחדים . . כי בשינה נסתלק מוח השכל 
המבחין, ולא נשאר רק כח המדמה, וכח המדמה יכול להרכיב ב' ענינים הפכים, כמו ספינה 

רצה באוויר"2. 
למעלה  "שרשו  ביותר  נעלית  שהיא  החלום"  "בחי'  דרגת  לגלות  היא  בזה  והכוונה 
ויסודתו בהררי קדש עליון . . בחי' עיגולים שאין בהם מעלה ומטה3, רק הכל בהשוואה אחת 

ובהתכללות והתאחדות כל הענינים בלי שום פירוד והתחלקות".
אלא שבחי' נעלית זו אינה יכולה להיות בגילוי למטה, כי כאן "הגילוי הוא בבחי' חכמה 
המוחין  והסתלקות  שינה  ב"בחי'  ורק  באופן של התחלקות,  קוין", שהם  ע"פ  ודעת שהוא 

בגלות . . מתנוצץ ומאיר האור העליון והוא מסתתר ומתעלם כו'".
 ולכן גילוי הענין ד"מברך" – מ"ב ור"ך, שהוא חיבור ב' הפכים, נתגלה בחלום דוקא 
שהוא למעלה משניהם, ובכוחו לחברם יחד4. ויתירה מזו, כשם שהתוכן ד"מברך" נעשה ע"י 

1( ראה סה"מ ה'ש"ת ע' 6. 
2( ראה תו"א וישב כח, ג ואילך. ובכ"מ.

3( ראה גם סה"מ תקס"ה ע' קפה. 
4( ע"ד הענין דעושה שלום במרומיו כו' )ראה סה"מ תקס"ה שם(.



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

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa 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§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

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

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa 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§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
ה. וענין זה קשור למ"ש בזהר "אחזיאו לי' בחלמא": דענין החלום הוא בעת השינה, 
שאז הוא העלם והסתלקות האור1, שהו"ע הדין ד"מ"ב קשה". ויתרה מזו, כל ענין החלום 
הוא ל"חבר שני הפכים בנושא אחד . . כאלו היו לאחדים . . כי בשינה נסתלק מוח השכל 
המבחין, ולא נשאר רק כח המדמה, וכח המדמה יכול להרכיב ב' ענינים הפכים, כמו ספינה 

רצה באוויר"2. 
למעלה  "שרשו  ביותר  נעלית  שהיא  החלום"  "בחי'  דרגת  לגלות  היא  בזה  והכוונה 
ויסודתו בהררי קדש עליון . . בחי' עיגולים שאין בהם מעלה ומטה3, רק הכל בהשוואה אחת 

ובהתכללות והתאחדות כל הענינים בלי שום פירוד והתחלקות".
אלא שבחי' נעלית זו אינה יכולה להיות בגילוי למטה, כי כאן "הגילוי הוא בבחי' חכמה 
המוחין  והסתלקות  שינה  ב"בחי'  ורק  באופן של התחלקות,  קוין", שהם  ע"פ  ודעת שהוא 

בגלות . . מתנוצץ ומאיר האור העליון והוא מסתתר ומתעלם כו'".
 ולכן גילוי הענין ד"מברך" – מ"ב ור"ך, שהוא חיבור ב' הפכים, נתגלה בחלום דוקא 
שהוא למעלה משניהם, ובכוחו לחברם יחד4. ויתירה מזו, כשם שהתוכן ד"מברך" נעשה ע"י 

1( ראה סה"מ ה'ש"ת ע' 6. 
2( ראה תו"א וישב כח, ג ואילך. ובכ"מ.

3( ראה גם סה"מ תקס"ה ע' קפה. 
4( ע"ד הענין דעושה שלום במרומיו כו' )ראה סה"מ תקס"ה שם(.

המשך בעמוד לק



ד

,dpyd y`xc 'a mei .c"qa
*g"kyz'd

‰È‰Â1ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום ¿»»ְִַַַָָָָ

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָהאֹובדים

ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹמצרים

ּדּבּורֿהּמתחיל  (ּבהּמאמר הּזקן אדמּו"ר ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָּומדּיק

ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּגדֹול,2זה ּבׁשֹופר ּׁשּכתּוב מה ( ְְִֵֶֶֶַָָָָ

(ּכמֹו להבין צרי ּגם ּגדֹול. ּדׁשֹופר הּמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָָָמהי

הּמאמר  ּבהמׁש יּתקע 3ׁשמדּיק ּׁשּכתּוב מה ( ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואדמּו"ר  הּתֹוקע. הּוא מי נאמר ולא ְְְְֱִֵֶַַַַָֹסתם

יּתקע,4האמצעי  ׁשּנאמר ּבזה, ּדּיּוק עֹוד מֹוסיף ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּונקּודת  מעצמֹו. ׁשּיּתקע מֹורה יּתקע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדלׁשֹון

(ּבהּדרּוׁשים  ֿ 5הּבאּור ׁשעל ּדההתעֹוררּות היא, ( ְְְְְִִִֵֶַַַַ

קצת, ּבקרּוב ׁשהם לאּלה רק הּוא סתם ׁשֹופר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָידי

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים את לעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּובכדי

לבֹוא  יתעֹוררּו הם ׁשּגם מצרים ּבארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּנּדחים

ׁשֹופר  עלֿידי הּוא לה', ּולהׁשּתחוֹות ְְְֲִִִֵַַַַָָלירּוׁשלים

ָּגדֹול.

È„Î·e ׁשּיהיה ּגדֹול ּדׁשֹופר העילּוי לבאר ƒ¿≈ְְְִִֵֶֶָָָָ

ּבהּמאמר  מקּדים ּבאּור 6לעתידֿלבא, ְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּדעלֿידי  (עכׁשיו), ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ְְְְְִֵַַַַָָָָֹענין

הּצעקה  ׁשהיא ּבּׁשֹופר, ּתֹוקעין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׂשראל

עלֿידיֿזה  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה הּלב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדפנימּיּות

רצֹון  ּכביכֹול, ּדלמעלה הּלב ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵַַָָָנמׁש

נאמר  זה ועל מהחכמה. ׁשּלמעלה ואד'7העליֹון ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדהאדם  ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּדכמֹו יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָהוי'

הּוא  עלּֿדרֿזה הּלב, ּדפנימּיּות הּצעקה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהיא

וגילּוי  המׁשכת הּוא ׁשֹופר  ּתקיעת ּדענין ְְְְְְְִִִַַַַַָָָלמעלה,
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תשנ"ב. - השנה ראש בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר מפסוקי 1)*) והוא יג. כז, ישעי'

דר"ה. ע'2)שופרות ר"ה דרושי ה' כרך דברים באוה"ת קלים) (בשינויים זה מאמר גם וראה ואילך. א נח, לר"ה דרושים

ואילך. א'תח שם ואילך. א'תה ע' ר"ה באוה"ת זה למאמר ביאור וראה ואילך. ד.3)ב'עז ר"ה 4)נט, שער ראש עטרת

שם.5)פכ"ב. עט"ר א. ס, שם ואילך.6)לקו"ת פי"ח שם עט"ר ואילך. ד נח, שם זה 7)לקו"ת פסוק וגם יד. ט, זכרי'

דר"ה. שופרות מפסוקי הוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבא  הפסוק את אומרים השנה ראש של מוסף בתפילת 'שופרות' פסוקי בין

בישעיה:

‰È‰Â1‡e‰‰ ÌBiaלבוא העתידה הגאולה ÏB„bביום ¯ÙBLa Ú˜zÈ ¿»»««ƒ»«¿»»
e‡·eהיהודיםÌÈ„·B‡‰ בגלותı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a »»¿ƒ¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆

¯‰a '‰Ï eÂÁzL‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬«¿«
˜i„Óe ,ÌÈÏLe¯Èa L„w‰«…∆ƒ»»ƒ¿«≈
¯Ó‡n‰a) Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¿««¬»

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבפסוק Ê‰הפותח  ƒ««¿ƒ∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'aL2 מאמריו ספר ∆¿ƒ≈»

ויקראֿבמדברֿדברים  חומשים על

של  זו בתקופה החלים והמועדים

ÙBLa¯השנה  ·e˙kM ‰Ó («∆»¿»
‰ÏÚn‰ È‰Ó ,ÏB„b והיתרון »«ƒ««¬»

ÏB„b ¯ÙBLc העיקר לכאורה והרי ¿»»
של  הגודל ולא השופר קול הוא

(BÓkהשופר? ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿
˜i„ÓLושואלCLÓ‰a ∆¿«≈¿∆¿≈
¯Ó‡n‰3 לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי ««¬»

Ì˙Òהזקן  Ú˜zÈ ·e˙kM ‰Ó («∆»ƒ»«¿»
?Ú˜Bz‰ ‡e‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«ƒ«≈«

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡Â4 ֿ ממלא בנו ¿«¿»∆¿»ƒ
הזקן  האדמו"ר של ÛÈÒBÓƒמקומו

˜eic „BÚ שאלה¯Ó‡pL ,‰Êa ƒ»∆∆∆¡«
‰¯BÓ Ú˜zÈ ÔBLÏc ,Ú˜zÈƒ»«ƒ¿ƒ»«∆

BÓˆÚÓ Ú˜ziL מי אין כאילו ∆ƒ»«≈«¿
מה  להבין וצריך בשופר, שתוקע

הדברים? משמעות

ÌÈLe¯c‰a) ¯e‡a‰ ˙„e˜e5 ¿««≈¿«¿ƒ
של  הנזכרים, החסידות במאמרי

האמצעי  ואדמו"ר הזקן )האדמו"ר
˙e¯¯BÚ˙‰‰c ,‡È‰ של ƒ¿«ƒ¿¿

השופר קול את ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהשומעים
Ì˙Ò ¯ÙBL"גדול "שופר שאינו »¿»

·e¯˜a Ì‰L ‰l‡Ï ˜¯ ‡e‰«¿≈∆∆≈¿≈
מתעוררים ˜ˆ˙ לא הרחוקים ואילו ¿»

זו, ‡˙מתקיעה ¯¯BÚÏ È„Î·eƒ¿≈¿≈∆
¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆«
ÌbL ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ∆«

Ì‰במרחקים e¯¯BÚ˙Èהנמצאים ≈ƒ¿¿

נמצאים  הם בה הרחוקה מהגלות ÌÈÏLe¯ÈÏלצאת ‡B·Ï»ƒ»«ƒ
ÏB„b ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,'‰Ï ˙BÂÁzL‰Ïe שיתבאר כפי דווקא, ¿ƒ¿«¬««¿≈»»

להלן.

ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï È„Î·eוהיתרון È‰iL‰המעלה ÏB„b ¯ÙBLc ƒ¿≈¿»≈»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ השלימה בגאולה ∆»ƒ»…

ÌÈc˜Ó אדמו"ר וכן הזקן, אדמו"ר «¿ƒ
Ó‡n‰a6ÔÈÚ¯האמצעי ¯e‡a ¿««¬»≈ƒ¿«

של הפנימי ŒL‡¯cהתוכן ¯ÙBL»¿…
ÂÈLÎÚ) ‰M‰ לפני הגלות, בזמן «»»«¿»

Ï‡¯NiLהגאולה  È„ÈŒÏÚc ,(¿«¿≈∆ƒ¿»≈
‡È‰L ,¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«»∆ƒ

‰˜Úv‰ לאלוקות להתקרב קריאה «¿»»
˙eiÓÈÙc ועומק·l‰ ƒ¿ƒƒ«≈

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ולכן וההבנה, ∆¿«¿»≈«≈∆
בקול  בשופר תקיעה ידי על נעשית היא

תוכן  שמבטא בדיבור (ולא פשוט

קולות  המפיקים נגינה בכלי ולא שכלי

CLÓמיוחדים) ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»
‰ÏÚÓÏc ·l‰ ˙eiÓÈt עניין ¿ƒƒ«≈ƒ¿«¿»

למעלה  ה'לב' של והפנימיות העומק

¯ˆÔBשהוא ÏBÎÈ·k,באלוקות ƒ¿»¿
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»≈«»¿»
הצעקה  מעלת בדוגמת העליונה,

להתקרב  רצון המבטאת הלב מעומק

בענייני  והשגה להבנה ביחס לאלוקות

אלוקות.

‰Ê ÏÚÂ המיוחדת ההתעוררות על ¿«∆
לה  ויש שופר תקיעת ידי על שנפעלת

ה  פנימיות על את השפעה המחברת לב

רצון  שלמעלה, הפנימיות עם האדם

(וגם Ó‡7¯העליון, זכריה בנבואת ∆¡«
'שופרות') מפסוקי הוא זה »¿Â‡„'פסוק

,Ú˜˙È ¯ÙBMa 'ÈÂ‰ והמשמעות ¬»»«»ƒ¿»
היא הפסוק של ¿BÓÎcƒהפנימית

,‡È‰ Ì„‡‰c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL∆¿ƒ«»¿»»»ƒ
‰l·כאמור, ˙eiÓÈÙc ‰˜Úv‰«¿»»ƒ¿ƒƒ«≈

לאלוקות, להתקרב »ŒÏÚהמבקש
ÔÈÚc ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«¿»¿ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«¿»«
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  והיה ביום ההואה"מאמר ד  )ג

ה  ..............................  ח"כתש'ה, דראש השנה' יום ב

טז  ................................. ז"כתש'ימי הסליחות המכתב כללי   )ד

  , האזינופרשת  שבתשיחת   )ה

יח   .....................................  ח"כתש'ה ,שבת תשובה

  האזינופרשת  –לקוטי שיחות   )ו

גל ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

חל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

טל ...........  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מ  ..........  האזינופרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

עד  .............  האזינופרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עה  ...................................  האזינופרשת לשבוע  

פח  ...........  האזינופרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

צ...........................  ם"לעיון ברמב הלכה יומית  )יג

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צג   ..........  האזינופרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

קיב   .......  האזינופרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

יחק  ...........  האזינופרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

כאק  ............................ טקלתהלים פרק , טיפרק  במלכים 

  מעילהמסכת  –משניות   )יח

כגק  .................................................  ביאור קהתי

לאק  ........... ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  חגיגהמסכת   )כ

לבק  ..............................................  טיד דף ע יגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

סק ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

סק ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

סאק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

סבק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"ריצ ת"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כה

סגק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

סגק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

סדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כח

סהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

סהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

סזק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סחק  ..............................  בציבור חומש לקריאה   )לא

עגק  ....................  האזינופרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

קעד  ...........................................  עירוב תבשילין  )לג

עהק  .......  ק"שה ו"ר ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



ה

,dpyd y`xc 'a mei .c"qa
*g"kyz'd

‰È‰Â1ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום ¿»»ְִַַַָָָָ

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָהאֹובדים

ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹמצרים

ּדּבּורֿהּמתחיל  (ּבהּמאמר הּזקן אדמּו"ר ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָּומדּיק

ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּגדֹול,2זה ּבׁשֹופר ּׁשּכתּוב מה ( ְְִֵֶֶֶַָָָָ

(ּכמֹו להבין צרי ּגם ּגדֹול. ּדׁשֹופר הּמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָָָמהי

הּמאמר  ּבהמׁש יּתקע 3ׁשמדּיק ּׁשּכתּוב מה ( ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואדמּו"ר  הּתֹוקע. הּוא מי נאמר ולא ְְְְֱִֵֶַַַַָֹסתם

יּתקע,4האמצעי  ׁשּנאמר ּבזה, ּדּיּוק עֹוד מֹוסיף ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּונקּודת  מעצמֹו. ׁשּיּתקע מֹורה יּתקע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדלׁשֹון

(ּבהּדרּוׁשים  ֿ 5הּבאּור ׁשעל ּדההתעֹוררּות היא, ( ְְְְְִִִֵֶַַַַ

קצת, ּבקרּוב ׁשהם לאּלה רק הּוא סתם ׁשֹופר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָידי

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים את לעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּובכדי

לבֹוא  יתעֹוררּו הם ׁשּגם מצרים ּבארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּנּדחים

ׁשֹופר  עלֿידי הּוא לה', ּולהׁשּתחוֹות ְְְֲִִִֵַַַַָָלירּוׁשלים

ָּגדֹול.

È„Î·e ׁשּיהיה ּגדֹול ּדׁשֹופר העילּוי לבאר ƒ¿≈ְְְִִֵֶֶָָָָ

ּבהּמאמר  מקּדים ּבאּור 6לעתידֿלבא, ְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּדעלֿידי  (עכׁשיו), ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ְְְְְִֵַַַַָָָָֹענין

הּצעקה  ׁשהיא ּבּׁשֹופר, ּתֹוקעין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׂשראל

עלֿידיֿזה  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה הּלב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדפנימּיּות

רצֹון  ּכביכֹול, ּדלמעלה הּלב ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵַַָָָנמׁש

נאמר  זה ועל מהחכמה. ׁשּלמעלה ואד'7העליֹון ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדהאדם  ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּדכמֹו יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָהוי'

הּוא  עלּֿדרֿזה הּלב, ּדפנימּיּות הּצעקה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהיא

וגילּוי  המׁשכת הּוא ׁשֹופר  ּתקיעת ּדענין ְְְְְְְִִִַַַַַָָָלמעלה,

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

תשנ"ב. - השנה ראש בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר מפסוקי 1)*) והוא יג. כז, ישעי'

דר"ה. ע'2)שופרות ר"ה דרושי ה' כרך דברים באוה"ת קלים) (בשינויים זה מאמר גם וראה ואילך. א נח, לר"ה דרושים

ואילך. א'תח שם ואילך. א'תה ע' ר"ה באוה"ת זה למאמר ביאור וראה ואילך. ד.3)ב'עז ר"ה 4)נט, שער ראש עטרת

שם.5)פכ"ב. עט"ר א. ס, שם ואילך.6)לקו"ת פי"ח שם עט"ר ואילך. ד נח, שם זה 7)לקו"ת פסוק וגם יד. ט, זכרי'

דר"ה. שופרות מפסוקי הוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבא  הפסוק את אומרים השנה ראש של מוסף בתפילת 'שופרות' פסוקי בין

בישעיה:

‰È‰Â1‡e‰‰ ÌBiaלבוא העתידה הגאולה ÏB„bביום ¯ÙBLa Ú˜zÈ ¿»»««ƒ»«¿»»
e‡·eהיהודיםÌÈ„·B‡‰ בגלותı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a »»¿ƒ¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆

¯‰a '‰Ï eÂÁzL‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬«¿«
˜i„Óe ,ÌÈÏLe¯Èa L„w‰«…∆ƒ»»ƒ¿«≈
¯Ó‡n‰a) Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¿««¬»

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבפסוק Ê‰הפותח  ƒ««¿ƒ∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'aL2 מאמריו ספר ∆¿ƒ≈»

ויקראֿבמדברֿדברים  חומשים על

של  זו בתקופה החלים והמועדים

ÙBLa¯השנה  ·e˙kM ‰Ó («∆»¿»
‰ÏÚn‰ È‰Ó ,ÏB„b והיתרון »«ƒ««¬»

ÏB„b ¯ÙBLc העיקר לכאורה והרי ¿»»
של  הגודל ולא השופר קול הוא

(BÓkהשופר? ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿
˜i„ÓLושואלCLÓ‰a ∆¿«≈¿∆¿≈
¯Ó‡n‰3 לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי ««¬»

Ì˙Òהזקן  Ú˜zÈ ·e˙kM ‰Ó («∆»ƒ»«¿»
?Ú˜Bz‰ ‡e‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«ƒ«≈«

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡Â4 ֿ ממלא בנו ¿«¿»∆¿»ƒ
הזקן  האדמו"ר של ÛÈÒBÓƒמקומו

˜eic „BÚ שאלה¯Ó‡pL ,‰Êa ƒ»∆∆∆¡«
‰¯BÓ Ú˜zÈ ÔBLÏc ,Ú˜zÈƒ»«ƒ¿ƒ»«∆

BÓˆÚÓ Ú˜ziL מי אין כאילו ∆ƒ»«≈«¿
מה  להבין וצריך בשופר, שתוקע

הדברים? משמעות

ÌÈLe¯c‰a) ¯e‡a‰ ˙„e˜e5 ¿««≈¿«¿ƒ
של  הנזכרים, החסידות במאמרי

האמצעי  ואדמו"ר הזקן )האדמו"ר
˙e¯¯BÚ˙‰‰c ,‡È‰ של ƒ¿«ƒ¿¿

השופר קול את ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהשומעים
Ì˙Ò ¯ÙBL"גדול "שופר שאינו »¿»

·e¯˜a Ì‰L ‰l‡Ï ˜¯ ‡e‰«¿≈∆∆≈¿≈
מתעוררים ˜ˆ˙ לא הרחוקים ואילו ¿»

זו, ‡˙מתקיעה ¯¯BÚÏ È„Î·eƒ¿≈¿≈∆
¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆«
ÌbL ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ∆«

Ì‰במרחקים e¯¯BÚ˙Èהנמצאים ≈ƒ¿¿

נמצאים  הם בה הרחוקה מהגלות ÌÈÏLe¯ÈÏלצאת ‡B·Ï»ƒ»«ƒ
ÏB„b ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,'‰Ï ˙BÂÁzL‰Ïe שיתבאר כפי דווקא, ¿ƒ¿«¬««¿≈»»

להלן.

ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï È„Î·eוהיתרון È‰iL‰המעלה ÏB„b ¯ÙBLc ƒ¿≈¿»≈»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ השלימה בגאולה ∆»ƒ»…

ÌÈc˜Ó אדמו"ר וכן הזקן, אדמו"ר «¿ƒ
Ó‡n‰a6ÔÈÚ¯האמצעי ¯e‡a ¿««¬»≈ƒ¿«

של הפנימי ŒL‡¯cהתוכן ¯ÙBL»¿…
ÂÈLÎÚ) ‰M‰ לפני הגלות, בזמן «»»«¿»

Ï‡¯NiLהגאולה  È„ÈŒÏÚc ,(¿«¿≈∆ƒ¿»≈
‡È‰L ,¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«»∆ƒ

‰˜Úv‰ לאלוקות להתקרב קריאה «¿»»
˙eiÓÈÙc ועומק·l‰ ƒ¿ƒƒ«≈

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ולכן וההבנה, ∆¿«¿»≈«≈∆
בקול  בשופר תקיעה ידי על נעשית היא

תוכן  שמבטא בדיבור (ולא פשוט

קולות  המפיקים נגינה בכלי ולא שכלי

CLÓמיוחדים) ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»
‰ÏÚÓÏc ·l‰ ˙eiÓÈt עניין ¿ƒƒ«≈ƒ¿«¿»

למעלה  ה'לב' של והפנימיות העומק

¯ˆÔBשהוא ÏBÎÈ·k,באלוקות ƒ¿»¿
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»≈«»¿»
הצעקה  מעלת בדוגמת העליונה,

להתקרב  רצון המבטאת הלב מעומק

בענייני  והשגה להבנה ביחס לאלוקות

אלוקות.

‰Ê ÏÚÂ המיוחדת ההתעוררות על ¿«∆
לה  ויש שופר תקיעת ידי על שנפעלת

ה  פנימיות על את השפעה המחברת לב

רצון  שלמעלה, הפנימיות עם האדם

(וגם Ó‡7¯העליון, זכריה בנבואת ∆¡«
'שופרות') מפסוקי הוא זה »¿Â‡„'פסוק

,Ú˜˙È ¯ÙBMa 'ÈÂ‰ והמשמעות ¬»»«»ƒ¿»
היא הפסוק של ¿BÓÎcƒהפנימית

,‡È‰ Ì„‡‰c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL∆¿ƒ«»¿»»»ƒ
‰l·כאמור, ˙eiÓÈÙc ‰˜Úv‰«¿»»ƒ¿ƒƒ«≈

לאלוקות, להתקרב »ŒÏÚהמבקש
ÔÈÚc ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«¿»¿ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«¿»«
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 מפתח  כללי

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

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  והיה ביום ההואה"מאמר ד  )ג

ה  ..............................  ח"כתש'ה, דראש השנה' יום ב

טז  ................................. ז"כתש'ימי הסליחות המכתב כללי   )ד

  , האזינופרשת  שבתשיחת   )ה

יח   .....................................  ח"כתש'ה ,שבת תשובה

  האזינופרשת  –לקוטי שיחות   )ו

גל ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

חל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

טל ...........  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מ  ..........  האזינופרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

עד  .............  האזינופרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עה  ...................................  האזינופרשת לשבוע  

פח  ...........  האזינופרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

צ...........................  ם"לעיון ברמב הלכה יומית  )יג

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צג   ..........  האזינופרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

קיב   .......  האזינופרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

יחק  ...........  האזינופרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

כאק  ............................ טקלתהלים פרק , טיפרק  במלכים 

  מעילהמסכת  –משניות   )יח

כגק  .................................................  ביאור קהתי

לאק  ........... ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  חגיגהמסכת   )כ

לבק  ..............................................  טיד דף ע יגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

סק ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

סק ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

סאק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

סבק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"ריצ ת"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כה

סגק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

סגק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

סדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כח

סהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

סהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

סזק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סחק  ..............................  בציבור חומש לקריאה   )לא

עגק  ....................  האזינופרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

קעד  ...........................................  עירוב תבשילין  )לג

עהק  .......  ק"שה ו"ר ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



g"kyz'dו ,dpyd y`xc 'a mei

לׁשֹופר  סתם ׁשֹופר ּבין והחילּוק ְְְְִִִֵַַָָָהּפנימּיּות.

וגילּוי  המׁשכת הּוא סתם ּדׁשֹופר הּוא, ְְְְִַַָָָָּגדֹול

אבל  מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ּדאלקּות ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹהּפנימּיּות

ּגדֹול  וׁשֹופר עלמין. ּכל סֹובב לעֹולמֹות, ְְִֵַָָָָָָָׁשּי

ּדאלקּות  הּפנימּיּות וגילּוי המׁשכת ְְְֱִִִֶַַַָֹהּוא

ּגם  למעלה לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

הוי' ואד' ּכתיב  סתם ׁשּבׁשֹופר  וזהּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָמּסֹובב.

אּלא  ׁשמֹות, הם הוי' ּדאד' יתקע, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבּׁשֹופר

הם  אלקים) ּבנּקּוד הוי' (אד' אּלה ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשמֹות

ּביֹותר  סתם 8נעלים יּתקע ּכתיב ּגדֹול' ּוב'ׁשֹופר , ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

היא  זֹו ּתקיעה ּכי הּתֹוקע, הּוא מי נאמר ְְֱִִִִֵֶַַַָֹולא

סתימין, ּדכל סתימא מּבחינת וגילּוי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָהמׁשכה

מּׁשמֹות. ְְִֵֶַָׁשּלמעלה

עֹוד È„Î·eב) ּגדֹול' ּד'ׁשֹופר העיל ּוי לבאר ƒ¿≈ְְִֵָָָָ

צדק' ה'צמח מביא (ּבּבאּור 9יֹותר, ִֵֵֵֶֶֶַַַ

ההּוא 10ׁשּלֹו ּבּיֹום והיה ּדּבּורֿהּמתחיל להּמאמר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

מה  ּתֹורה') ׁשּב'לּקּוטי ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְִִֵֶַַָָָָיּתקע

להבין  ּבדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְִִִִֵֶַַָָָּׁשּכתּוב

להיֹות 11הּמׁשנה  ׁשחל ראׁשֿהּׁשנה ׁשל יֹוםֿטֹוב ְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבּמדינה  לא אבל ּתֹוקעין היּו ּבּמקּדׁש ,12ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹ

הּוא  ּבּׁשֹופר לתקֹוע צרי ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹּדזה

ּבבריאת  הּתענּוג למעלה עלֿידיֿזה לעֹורר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּבכדי

יׁשנֹו עצמֹו מּצד ׁשּבׁשּבת וכיון ְְְְִֵֶֶַַַָָָָהעֹולמֹות,

ּבׁשּבת  להיֹות ׁשחל ּבראׁשֿהּׁשנה לכן ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּתענּוג,

ּכלּֿכ] צרי וזה 13אין ׁשֹופר. לתקיעת [ ְְִִִֵֶַָָָָ

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

ג.8) נא, נצבים לקו"ת בארוכה כט 9)ראה יום" ("היום תקמ"ט אלול כ"ט נולד - ר"ה בערב הוא שלו ההולדת שיום

ועוד). א'תח.10)אלול. ע' שם  וראה ואילך. תה א' ע' ב).11)ר"ה (כט, רפ"ד ואילך.12)ר"ה א נו, ר"ה דרושי לקו"ת

ואילך. א נז, שם "בשבת 13)וראה א'תלח ע' ר"ה באוה"ת אבל לשופר". נצרך "אינו שבשבת ע"ב) ריש (נז, שם בלקו"ת

בתוקף  שאינה אלא דתק"ש, המצוה ישנה בשבת שחל בר"ה שגם זה מובן דעפ"ז ולהעיר, שופר". לתקיעת כ"כ צריך אין

אמות  ד' יעבירנו שמא החשש מפני נדחית היא ולכן לתק"ש), כ"כ צריך אין שבשבת (לפי השבוע בימי שחל כבר"ה כ"כ

ברה"ר.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eiÓÈt‰ ÈeÏÈ‚Â.מהחכמה שלמעלה הרצון ההבדל eÏÈÁ‰Â˜למעלה, ¿ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ

Ì˙Ò ¯ÙBLc ,‡e‰ ÏB„b ¯ÙBLÏ Ì˙Ò ¯ÙBL ÔÈa יש כאשר ≈»¿»¿»»¿»¿»
רגיל  (רוחני) בשופר שופר' ל'תקיעת הדומה אלוקות והמשכת גילוי למעלה

˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡c ˙eiÓÈt‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¡…∆¿«¿»≈»
צעקת  היא למטה שופר שתקיעת כשם

רגיל, בשופר היא כשהתקיעה גם הלב

סתם", אור ‡·Ï"שופר זהו עדיין ¬»
מעולמות, למעלה היותו שעם אלוקי

הוא זאת BÓÏBÚÏ˙,בכל CiL«»»»
אור ÔÈÓÏÚוהוא Ïk ··BÒ שהוא ≈»»¿ƒ

ומאיר  מתלבש אינו ולכן גבול בלי אור

לפי  ומוגבל המדוד באופן בעולמות

מעל  ומקיף 'סובב' אלא ערכם

העליון  רצון בחינת (והוא העולמות

שבנפש) הרצון כוח הוא אליו שהמשל

ולכן  לעולמות שייכות לו יש זאת ובכל

הסובב אור ÔÈÓÏÚ"נקרא ÏÎ.¯ÙBLÂ¿»
ÏB„b למעלה אלוקות והמשכת גילוי »

(התגלות  שופר' 'תקיעת של באופן

גדול  בשופר ‰e‡מהפנימיות)
˙eiÓÈt‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡c∆¡…∆¿«¿»ƒ«»

,˙BÓÏBÚÏ··BqÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ »»¿«¿»«ƒ≈
מסוימת  שייכות לו יש שכאמור

לעולמות.

e‰ÊÂהפנימי ÙBLaL¯הטעם ¿∆∆¿»
¯ÙBMa 'ÈÂ‰ '„‡Â ·È˙k Ì˙Ò¿»¿ƒ¿«¬»»«»
˙BÓL Ì‰ 'ÈÂ‰ '„‡c ,Ú˜˙Èƒ¿»¿«¬»»≈≈

הקדושֿברוךֿהוא, של «∆‡l‡קדושים
) ‰l‡ ˙BÓML שםŒ„Œ‡ '„‡ ∆≈≈∆«

'ÈÂ‰ ÈŒ אותיות בארבע שנכתב שם ¬»»
ונקרא ה"א וא"ו, ה"א, ewa¿ƒ„יו"ד,

Ì‰ (ÌÈ˜Ï‡ קדושים שמות ¡…ƒ≈
¯˙BÈa ÌÈÏÚ8¯ÙBL'·e , «¬ƒ¿≈¿»

·È˙k 'ÏB„b יתקע ההוא "ביום »¿ƒ
גדול" ÚÈ˜z‰בשופר Èk ,Ú˜Bz‰ ‡e‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ú˜zÈƒ»«¿»¿…∆¡«ƒ«≈«ƒ¿ƒ»

,ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁaÓ ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ BÊ סתומה ƒ«¿»»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒƒ
באלוקות, ביותר נעלית דרגה והנעלמים, הסתומים מכל «¿»¿∆ÏÚÓlL‰ונעלמת

˙BÓMÓ אלא בעצמו הוא ברוך לקדוש מתייחסים אינם מעלתם כל שעם ƒ≈

חיצוני  דבר הוא שמו שבאדם (כשם ממנו והתפשטות הארה לגילוי, רק

ומציאותו). מהותו עצם לעומת

‡È·Ó ,¯˙BÈ „BÚ 'ÏB„b ¯ÙBL'c ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï È„Î·e (·ƒ¿≈¿»≈»ƒ¿»»≈≈ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰9 של וממלאֿמקומו וחתנו הזקן, האדמו"ר של נכדו «∆«∆∆

האמצעי BlLהאדמו"ר ¯e‡aa)10 «≈∆
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰Ï¿««¬»ƒ««¿ƒ
Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««ƒ»«
ÈËewÏ'aL ÏB„b ¯ÙBLa¿»»∆¿ƒ≈
ÈËewÏ'a ·e˙kM ‰Ó ('‰¯Bz»«∆»¿ƒ≈

'‰¯Bzאחר Œ¯ea„aבמאמר »¿ƒ
ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰ המשמעות את ««¿ƒ¿»ƒ

דברי  של Ln‰11ŒÌBÈ‰הפנימית «ƒ¿»
ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BË∆…«»»∆»

Lc˜na ,˙aLa ˙BÈ‰Ï בבית ƒ¿¿«»«ƒ¿»
ÔÈÚ˜Bzהמקדש eÈ‰בשופרÏ·‡ »¿ƒ¬»

‰È„na ‡Ï12 הארץ חלקי בשאר …«¿ƒ»
שמא  גזרו חכמים (כי תוקעים היו לא

את  יקח שופר בתקיעת בקי שלא אדם

איך  ללמוד לחכם ללכת כדי השופר

השופר  את יטלטל כך ובתוך תוקעים

בשבת), שאסור דבר הרבים, ברשות

השנה  שבראש לכך הפנימי והטעם

הוא  בשופר תוקעים לא בשבת שחל

CÈ¯ˆ ‰M‰ŒL‡¯aL ‰Êc¿∆∆¿…«»»»ƒ
È„Îa ‡e‰ ¯ÙBMa ÚB˜˙Ïƒ¿««»ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯¯BÚÏ¿≈«¿≈∆¿«¿»
,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ‚eÚz‰««¬ƒ¿ƒ«»»
החסידות  בתורת בהרחבה כמבואר

עולה  העולמות חיות שנה כל שבסיום

רצון  לעורר וכדי למעלה, ומסתלקת

לשוב  כביכול, הוא, ברוך הקדוש אצל

תוקעים  לעולמות חיות ולהשפיע

התענוג  את מעוררים ובכך בשופר,

והדבר  מהעולמות, כביכול, לו, שיש

מחדש  לעולמות חיות להשפעת גורם

‚eÚz‰ BLÈ BÓˆÚ „vÓ ˙aLaL ÔÂÈÎÂ,מהבריאהÔÎÏ ¿≈»∆¿«»ƒ««¿∆¿««¬»≈
CkŒÏk] CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a13 באותה ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»≈»ƒ»»

בחול  שחל השנה בראש נחוץ שהדבר ÙBL¯מידה ˙ÚÈ˜˙Ï גזרו ] ולכן ƒ¿ƒ«»
תוקעים. אין בשבת שחל השנה שבראש חכמים
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשחל  ּבראׁשֿהּׁשנה ּגם ּתֹוקעין היּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּמקּדׁש

ודרּגת  מדריגֹות, ּכּמה ּבתענּוג ּכי הּוא, ְְְְְֲִֵַַַַַַָָּבׁשּבת

ׁשֹופ  ּתקיעת עלֿידי ׁשּממׁשיכים ר הּתענּוג ְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ּדׁשּבת. הּתענּוג מּדרּגת יֹותר נעלית היא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָּבּמקּדׁש

הּכתר, חיצֹונּיּות מּבחינת הּוא ּדׁשּבת ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָׁשהּתענּוג

עלֿידי  ׁשהמׁשיכּו והּתענּוג הּנאצלים, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשרׁש

ּפנימּיּות  מּבחינת הּוא ּבּמקּדׁש ׁשֹופר ְְְְִִִִִִַַַָָּתקיעת

ׁשּבּמאציל  ּתחּתֹונה ּבחינה ּומֹוסיף 14הּכתר, . ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

ּתחּתֹונה  ּדבחינה ּבהּתענּוג ׁשּגם צדק', ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָה'צמח

והּתענּוג  מדריגֹות. ּכּמה יׁשנם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמאציל,

הּוא  ׁשֹופר ּתקיעת עלֿידי ראׁשֹון ּבבית ְְְְִִִִֵֶַַַַָׁשּנמׁש

ּובבית  ׁשני. ּבבית ׁשּנמׁש מהּתענּוג יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַנעלה

ּדׁשנת  הּכיּפּורים  ּדיֹום הּׁשֹופר עצמֹו, ְְְִִִִַַַַָראׁשֹון

ראׁשֹון  ּבבית רק היתה יֹובל [ׁשּמצות ]15הּיֹובל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ ואף ּדראׁשֿהּׁשנה. מהּׁשֹופר יֹותר נעלה ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹהּוא

נאמר  ּדיֹובל ּבׁשֹופר ּגם והעברּת16עלּֿפיֿכן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָ

סתם  ׁשֹופר ּתרּועה, ׁשּׁשֹופר 17ׁשֹופר מּובן, ּומּזה . ְְִֶֶַָָָָָ

עלֿידי  ּׁשּנמׁש מהּגילּוי ּגם למעלה הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּגדֹול

ּדיֹובל. ְֵָׁשֹופר

לעתידֿלבא ÛÈÒB‰Ïe,ג) ׁשּיהיה ּגדֹול ּדׁשֹופר ¿ƒְְִִֶֶֶָָָָֹ

מּׁשֹופר  ּגם יֹותר למעלה ְְִֵַַָָהּוא

ּדמּתןּֿתֹורה  ּבּׁשֹופר ּגם ׁשהרי ְְֲֵֶַַַַַַָָָּדמּתןּֿתֹורה,

ּדזה 18נאמר  סתם. ׁשֹופר הּׁשֹופר, קֹול ויהי ְְְֱִֶֶַַַָָָ

וחזק  הֹול הּׁשֹופר קֹול ויהי ּבּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּממׁשי

קֹול  מאד, חזק היה הּׁשֹופר ׁשּקֹול הּוא ְְֶַָָָָָֹֹמאד,

נמׁש19ּגדֹול  ׁשּמּמּנּו הּׁשֹופר ּבנֹוגע אבל , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

מּובן 20הּקֹול  ּומּזה ּגדֹול, ׁשֹופר ׁשהיה נאמר לא ֱִֶֶֶַַָָָָָֹ
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ד.14) נז, שם לקו"ת ה"ח.15)ראה פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ב. לב, ערכין כט.16)ראה כה, ר"ה 17)בהר בלקו"ת

"הוא  שם הענין בסיום ומבאר גדול". בשופר זו התגלות ביוהכ"פ.. אבל סתם.. שופר בחינת זהו דר"ה "תקיעות רע"ג ס,

גדול". שופר מבחי' הארה יט.18)רק יט, יט)19)יתרו ה, (ואתחנן הפסוק לשון מובא ב) (כב, פכ"א ר"ה שער בעט"ר

השופר. קול על קאי יסף" ולא גדול ד"קול ב פא, זח"ב וראה יסף. ולא גדול הגילוי,20)קול הוא גדול דקול לומר, ויש

שופר  יהי' שלע"ל וזהו שופר". אקרי מיני' נפיק דקלא "אתרא שם בזהר כמ"ש הגילוי, נמשך שממנו העצם הוא ושופר

מגילוי. שלמעלה העצם בגילוי יהי' שאז גדול,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙aLa ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a Ìb ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ Lc˜naL ‰ÊÂ אף ¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ«¿…«»»∆»¿«»

ללא  גם אופן, בכל קיים מהבריאה העליון התענוג עניין בשבת שכאמור

בשופר eÚ˙a‚התקיעה Èk ,‡e‰ עצמו,˙B‚È¯„Ó ‰nk למעלה זו ƒ¿«¬«»«¿≈
‰eÚz‚מזו, ˙b¯„Â מהבריאה הוא ברוך לקדוש ÌÈÎÈLÓnLשיש ¿«¿«««¬∆«¿ƒƒ

למטה ÚÈ˜z˙מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«
Lc˜na ¯ÙBL שחל השנה בראש »«ƒ¿»

b¯cÓ˙בשבת  ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈ƒ«¿«
˙aLc ‚eÚz‰ ללא עצמה, מצד ««¬¿«»

ומבאר. שממשיך כפי שופר, תקיעת

˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙aLc ‚eÚz‰L∆««¬¿«»ƒ¿ƒ«
L¯L ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆…∆

,ÌÈÏˆ‡p‰ בחינה הוא העליון העונג «∆¡»ƒ
מעשר  שלמעלה עליון' ('כתר בכתר

מעל  הוא המלך שכתר כשם הספירות,

יש  עצמו ובכתר המלך), של ראשו

התענוג  – ולענייננו דרגות, כמה

הוא  בשבת שקיים מהבריאה האלוקי

הכתר  חיצוניות בכתר, תחתונה מדרגה

שנאצלים  הנבראים של השורש שהיא

הכוונה  כי 'נאצלים' (ונקראים מהכתר

שהם  האצילות עולם של לנבראים

מוגדרת  מציאות ואינם ביותר נעלים

בעולמות  הנבראים כמו ומוגבלת

שמבואר  וכפי מאצילות), שלמטה

בין  'ממוצע' הוא הכתר בחסידות

(הנבראים) והנאצלים (הבורא) המאציל

לנאצלים  שורש גם הוא ולכן

תחתונה  בחינה וגם הכתר) (בחיצוניות

הטעם  וזה הכתר), (פנימיות שבמאציל

השנה  בראש גם במקדש שופר לתקיעת

השבת  מצד גם אמנם כי בשבת, שחל

מבחינת  תענוג זהו אבל תענוג, יש

הכתר  ¬»»¿eÚz‰Â‚חיצוניות
eÎÈLÓ‰Lמלמעלה È„ÈŒÏÚוגילו ∆ƒ¿ƒ«¿≈

‡e‰ Lc˜na ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«ƒ¿»
,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz ‰ÈÁa14. ¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ
ÛÈÒBÓeאדמו"ר כך ÈÁ·c‰על ‚eÚz‰a ÌbL ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ƒ«∆«∆∆∆«¿««¬ƒ¿ƒ»

,ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz,הכתר מפנימיות יותר, הנעלה התענוג ÌLÈשהוא «¿»∆««¬ƒ∆¿»

È„ÈŒÏÚ ÔBL‡¯ ˙È·a CLÓpL ‚eÚz‰Â .˙B‚È¯„Ó ‰nk«»«¿≈¿««¬∆ƒ¿«¿«ƒƒ«¿≈
¯ÙBL ˙ÚÈ˜zהמקדש בבית השנה eÚz‰Ó‚בראש ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ¿ƒ«»«¬∆≈≈««¬

CLÓpL המקדש בבית שופר ¯‡ÔBLבתקיעת ˙È··e .ÈL ˙È·a ∆ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ
,BÓˆÚכי שופר, תקיעת ידי על הנפעלת בהמשכה הבדלים גם ‰ÙBM¯יש «¿«»

Ï·Bi‰ ˙Lc ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈc¿«ƒƒƒ¿««≈
‰˙È‰ Ï·BÈ ˙ÂˆnL] נוהגת ∆ƒ¿«≈»¿»

¯‡ÔBLבפועל ˙È·a ˜¯15, «¿«ƒƒ
בארץ  נוהג שהיובל להלכה בהתאם

עליה" יושביה "כל כאשר רק ]ישראל
¯ÙBM‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈≈«»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»¿««ƒ≈
השופר  תקיעת של המעלה למרות

השנה  בראש השופר תקיעת על ביובל

¯Ó‡ Ï·BÈc ¯ÙBLa Ìb16 «¿»¿≈∆¡«
¯ÙBL ,‰Úe¯z ¯ÙBL z¯·Ú‰Â¿«¬«¿»«¿»»

Ì˙Ò17."גדול "שופר נאמר ולא ¿»
ÏB„b ¯ÙBML ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»»
שתהיה  השופר תקיעת לגבי רק האמור

לבוא Ìbלעתיד ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
È„ÈŒÏÚ CLÓpM ÈeÏÈb‰Ó≈«ƒ∆ƒ¿»«¿≈

Ï·BÈc ¯ÙBL בית בימי שהיה כפי »¿≈
ראשון.

ÏB„b ¯ÙBLc ,ÛÈÒB‰Ïe (‚¿ƒ¿»»
‡e‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ מתקיעת רק לא ¿«¿»≈
נעלית  (שהיא ביובל שהייתה השופר

בראש  שהייתה השופר מתקיעת יותר

אלא המקדש) בבית »Ìbהשנה
È¯‰L ,‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBMÓƒ»¿««»∆¬≈
‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBMa Ìb««»¿««»

¯Ó‡18,¯ÙBM‰ ÏB˜ È‰ÈÂ ∆¡««¿ƒ«»
Ì˙Ò ¯ÙBL."גדול "שופר ולא »¿»

·e˙ka CÈLÓnL ‰Êc המדבר זה ¿∆∆«¿ƒ«»
תורה מתן של שופר È‰ÈÂ«¿ƒבתקיעת

,„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰ ¯ÙBM‰ ÏB˜«»≈¿»≈¿…
˜ÊÁ ‰È‰ ¯ÙBM‰ ÏBwL ‡e‰∆«»»»»»

,„‡Ó אודות בתורה שמפורש וכפי  ¿…
שהיה מתןֿתורה בעת השופר ÏB„bקול ÏB˜19¯ÙBM‰ Ú‚Ba Ï·‡ , »¬»¿≈««»

ÏBw‰ CLÓ epnnL20תורה ÙBL¯במתן ‰È‰L ¯Ó‡ ‡Ï ∆ƒ∆ƒ¿»«…∆¡«∆»»»
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ז g"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

לׁשֹופר  סתם ׁשֹופר ּבין והחילּוק ְְְְִִִֵַַָָָהּפנימּיּות.

וגילּוי  המׁשכת הּוא סתם ּדׁשֹופר הּוא, ְְְְִַַָָָָּגדֹול

אבל  מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ּדאלקּות ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹהּפנימּיּות

ּגדֹול  וׁשֹופר עלמין. ּכל סֹובב לעֹולמֹות, ְְִֵַָָָָָָָׁשּי

ּדאלקּות  הּפנימּיּות וגילּוי המׁשכת ְְְֱִִִֶַַַָֹהּוא

ּגם  למעלה לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

הוי' ואד' ּכתיב  סתם ׁשּבׁשֹופר  וזהּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָמּסֹובב.

אּלא  ׁשמֹות, הם הוי' ּדאד' יתקע, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבּׁשֹופר

הם  אלקים) ּבנּקּוד הוי' (אד' אּלה ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשמֹות

ּביֹותר  סתם 8נעלים יּתקע ּכתיב ּגדֹול' ּוב'ׁשֹופר , ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

היא  זֹו ּתקיעה ּכי הּתֹוקע, הּוא מי נאמר ְְֱִִִִֵֶַַַָֹולא

סתימין, ּדכל סתימא מּבחינת וגילּוי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָהמׁשכה

מּׁשמֹות. ְְִֵֶַָׁשּלמעלה

עֹוד È„Î·eב) ּגדֹול' ּד'ׁשֹופר העיל ּוי לבאר ƒ¿≈ְְִֵָָָָ

צדק' ה'צמח מביא (ּבּבאּור 9יֹותר, ִֵֵֵֶֶֶַַַ

ההּוא 10ׁשּלֹו ּבּיֹום והיה ּדּבּורֿהּמתחיל להּמאמר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

מה  ּתֹורה') ׁשּב'לּקּוטי ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְִִֵֶַַָָָָיּתקע

להבין  ּבדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְִִִִֵֶַַָָָּׁשּכתּוב

להיֹות 11הּמׁשנה  ׁשחל ראׁשֿהּׁשנה ׁשל יֹוםֿטֹוב ְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבּמדינה  לא אבל ּתֹוקעין היּו ּבּמקּדׁש ,12ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹ

הּוא  ּבּׁשֹופר לתקֹוע צרי ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹּדזה

ּבבריאת  הּתענּוג למעלה עלֿידיֿזה לעֹורר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּבכדי

יׁשנֹו עצמֹו מּצד ׁשּבׁשּבת וכיון ְְְְִֵֶֶַַַָָָָהעֹולמֹות,

ּבׁשּבת  להיֹות ׁשחל ּבראׁשֿהּׁשנה לכן ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּתענּוג,

ּכלּֿכ] צרי וזה 13אין ׁשֹופר. לתקיעת [ ְְִִִֵֶַָָָָ
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ג.8) נא, נצבים לקו"ת בארוכה כט 9)ראה יום" ("היום תקמ"ט אלול כ"ט נולד - ר"ה בערב הוא שלו ההולדת שיום

ועוד). א'תח.10)אלול. ע' שם  וראה ואילך. תה א' ע' ב).11)ר"ה (כט, רפ"ד ואילך.12)ר"ה א נו, ר"ה דרושי לקו"ת

ואילך. א נז, שם "בשבת 13)וראה א'תלח ע' ר"ה באוה"ת אבל לשופר". נצרך "אינו שבשבת ע"ב) ריש (נז, שם בלקו"ת

בתוקף  שאינה אלא דתק"ש, המצוה ישנה בשבת שחל בר"ה שגם זה מובן דעפ"ז ולהעיר, שופר". לתקיעת כ"כ צריך אין

אמות  ד' יעבירנו שמא החשש מפני נדחית היא ולכן לתק"ש), כ"כ צריך אין שבשבת (לפי השבוע בימי שחל כבר"ה כ"כ

ברה"ר.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eiÓÈt‰ ÈeÏÈ‚Â.מהחכמה שלמעלה הרצון ההבדל eÏÈÁ‰Â˜למעלה, ¿ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ

Ì˙Ò ¯ÙBLc ,‡e‰ ÏB„b ¯ÙBLÏ Ì˙Ò ¯ÙBL ÔÈa יש כאשר ≈»¿»¿»»¿»¿»
רגיל  (רוחני) בשופר שופר' ל'תקיעת הדומה אלוקות והמשכת גילוי למעלה

˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡c ˙eiÓÈt‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¡…∆¿«¿»≈»
צעקת  היא למטה שופר שתקיעת כשם

רגיל, בשופר היא כשהתקיעה גם הלב

סתם", אור ‡·Ï"שופר זהו עדיין ¬»
מעולמות, למעלה היותו שעם אלוקי

הוא זאת BÓÏBÚÏ˙,בכל CiL«»»»
אור ÔÈÓÏÚוהוא Ïk ··BÒ שהוא ≈»»¿ƒ

ומאיר  מתלבש אינו ולכן גבול בלי אור

לפי  ומוגבל המדוד באופן בעולמות

מעל  ומקיף 'סובב' אלא ערכם

העליון  רצון בחינת (והוא העולמות

שבנפש) הרצון כוח הוא אליו שהמשל

ולכן  לעולמות שייכות לו יש זאת ובכל

הסובב אור ÔÈÓÏÚ"נקרא ÏÎ.¯ÙBLÂ¿»
ÏB„b למעלה אלוקות והמשכת גילוי »

(התגלות  שופר' 'תקיעת של באופן

גדול  בשופר ‰e‡מהפנימיות)
˙eiÓÈt‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡c∆¡…∆¿«¿»ƒ«»

,˙BÓÏBÚÏ··BqÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ »»¿«¿»«ƒ≈
מסוימת  שייכות לו יש שכאמור

לעולמות.

e‰ÊÂהפנימי ÙBLaL¯הטעם ¿∆∆¿»
¯ÙBMa 'ÈÂ‰ '„‡Â ·È˙k Ì˙Ò¿»¿ƒ¿«¬»»«»
˙BÓL Ì‰ 'ÈÂ‰ '„‡c ,Ú˜˙Èƒ¿»¿«¬»»≈≈

הקדושֿברוךֿהוא, של «∆‡l‡קדושים
) ‰l‡ ˙BÓML שםŒ„Œ‡ '„‡ ∆≈≈∆«

'ÈÂ‰ ÈŒ אותיות בארבע שנכתב שם ¬»»
ונקרא ה"א וא"ו, ה"א, ewa¿ƒ„יו"ד,

Ì‰ (ÌÈ˜Ï‡ קדושים שמות ¡…ƒ≈
¯˙BÈa ÌÈÏÚ8¯ÙBL'·e , «¬ƒ¿≈¿»

·È˙k 'ÏB„b יתקע ההוא "ביום »¿ƒ
גדול" ÚÈ˜z‰בשופר Èk ,Ú˜Bz‰ ‡e‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ú˜zÈƒ»«¿»¿…∆¡«ƒ«≈«ƒ¿ƒ»

,ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁaÓ ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ BÊ סתומה ƒ«¿»»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒƒ
באלוקות, ביותר נעלית דרגה והנעלמים, הסתומים מכל «¿»¿∆ÏÚÓlL‰ונעלמת

˙BÓMÓ אלא בעצמו הוא ברוך לקדוש מתייחסים אינם מעלתם כל שעם ƒ≈

חיצוני  דבר הוא שמו שבאדם (כשם ממנו והתפשטות הארה לגילוי, רק

ומציאותו). מהותו עצם לעומת

‡È·Ó ,¯˙BÈ „BÚ 'ÏB„b ¯ÙBL'c ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï È„Î·e (·ƒ¿≈¿»≈»ƒ¿»»≈≈ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰9 של וממלאֿמקומו וחתנו הזקן, האדמו"ר של נכדו «∆«∆∆

האמצעי BlLהאדמו"ר ¯e‡aa)10 «≈∆
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰Ï¿««¬»ƒ««¿ƒ
Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««ƒ»«
ÈËewÏ'aL ÏB„b ¯ÙBLa¿»»∆¿ƒ≈
ÈËewÏ'a ·e˙kM ‰Ó ('‰¯Bz»«∆»¿ƒ≈

'‰¯Bzאחר Œ¯ea„aבמאמר »¿ƒ
ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰ המשמעות את ««¿ƒ¿»ƒ

דברי  של Ln‰11ŒÌBÈ‰הפנימית «ƒ¿»
ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BË∆…«»»∆»

Lc˜na ,˙aLa ˙BÈ‰Ï בבית ƒ¿¿«»«ƒ¿»
ÔÈÚ˜Bzהמקדש eÈ‰בשופרÏ·‡ »¿ƒ¬»

‰È„na ‡Ï12 הארץ חלקי בשאר …«¿ƒ»
שמא  גזרו חכמים (כי תוקעים היו לא

את  יקח שופר בתקיעת בקי שלא אדם

איך  ללמוד לחכם ללכת כדי השופר

השופר  את יטלטל כך ובתוך תוקעים

בשבת), שאסור דבר הרבים, ברשות

השנה  שבראש לכך הפנימי והטעם

הוא  בשופר תוקעים לא בשבת שחל

CÈ¯ˆ ‰M‰ŒL‡¯aL ‰Êc¿∆∆¿…«»»»ƒ
È„Îa ‡e‰ ¯ÙBMa ÚB˜˙Ïƒ¿««»ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯¯BÚÏ¿≈«¿≈∆¿«¿»
,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ‚eÚz‰««¬ƒ¿ƒ«»»
החסידות  בתורת בהרחבה כמבואר

עולה  העולמות חיות שנה כל שבסיום

רצון  לעורר וכדי למעלה, ומסתלקת

לשוב  כביכול, הוא, ברוך הקדוש אצל

תוקעים  לעולמות חיות ולהשפיע

התענוג  את מעוררים ובכך בשופר,

והדבר  מהעולמות, כביכול, לו, שיש

מחדש  לעולמות חיות להשפעת גורם

‚eÚz‰ BLÈ BÓˆÚ „vÓ ˙aLaL ÔÂÈÎÂ,מהבריאהÔÎÏ ¿≈»∆¿«»ƒ««¿∆¿««¬»≈
CkŒÏk] CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a13 באותה ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»≈»ƒ»»

בחול  שחל השנה בראש נחוץ שהדבר ÙBL¯מידה ˙ÚÈ˜˙Ï גזרו ] ולכן ƒ¿ƒ«»
תוקעים. אין בשבת שחל השנה שבראש חכמים

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

lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשחל  ּבראׁשֿהּׁשנה ּגם ּתֹוקעין היּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּמקּדׁש

ודרּגת  מדריגֹות, ּכּמה ּבתענּוג ּכי הּוא, ְְְְְֲִֵַַַַַַָָּבׁשּבת

ׁשֹופ  ּתקיעת עלֿידי ׁשּממׁשיכים ר הּתענּוג ְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ּדׁשּבת. הּתענּוג מּדרּגת יֹותר נעלית היא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָּבּמקּדׁש

הּכתר, חיצֹונּיּות מּבחינת הּוא ּדׁשּבת ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָׁשהּתענּוג

עלֿידי  ׁשהמׁשיכּו והּתענּוג הּנאצלים, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשרׁש

ּפנימּיּות  מּבחינת הּוא ּבּמקּדׁש ׁשֹופר ְְְְִִִִִִַַַָָּתקיעת

ׁשּבּמאציל  ּתחּתֹונה ּבחינה ּומֹוסיף 14הּכתר, . ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

ּתחּתֹונה  ּדבחינה ּבהּתענּוג ׁשּגם צדק', ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָה'צמח

והּתענּוג  מדריגֹות. ּכּמה יׁשנם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמאציל,

הּוא  ׁשֹופר ּתקיעת עלֿידי ראׁשֹון ּבבית ְְְְִִִִֵֶַַַַָׁשּנמׁש

ּובבית  ׁשני. ּבבית ׁשּנמׁש מהּתענּוג יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַנעלה

ּדׁשנת  הּכיּפּורים  ּדיֹום הּׁשֹופר עצמֹו, ְְְִִִִַַַַָראׁשֹון

ראׁשֹון  ּבבית רק היתה יֹובל [ׁשּמצות ]15הּיֹובל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ ואף ּדראׁשֿהּׁשנה. מהּׁשֹופר יֹותר נעלה ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹהּוא

נאמר  ּדיֹובל ּבׁשֹופר ּגם והעברּת16עלּֿפיֿכן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָ

סתם  ׁשֹופר ּתרּועה, ׁשּׁשֹופר 17ׁשֹופר מּובן, ּומּזה . ְְִֶֶַָָָָָ

עלֿידי  ּׁשּנמׁש מהּגילּוי ּגם למעלה הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּגדֹול

ּדיֹובל. ְֵָׁשֹופר

לעתידֿלבא ÛÈÒB‰Ïe,ג) ׁשּיהיה ּגדֹול ּדׁשֹופר ¿ƒְְִִֶֶֶָָָָֹ

מּׁשֹופר  ּגם יֹותר למעלה ְְִֵַַָָהּוא

ּדמּתןּֿתֹורה  ּבּׁשֹופר ּגם ׁשהרי ְְֲֵֶַַַַַַָָָּדמּתןּֿתֹורה,

ּדזה 18נאמר  סתם. ׁשֹופר הּׁשֹופר, קֹול ויהי ְְְֱִֶֶַַַָָָ

וחזק  הֹול הּׁשֹופר קֹול ויהי ּבּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּממׁשי

קֹול  מאד, חזק היה הּׁשֹופר ׁשּקֹול הּוא ְְֶַָָָָָֹֹמאד,

נמׁש19ּגדֹול  ׁשּמּמּנּו הּׁשֹופר ּבנֹוגע אבל , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

מּובן 20הּקֹול  ּומּזה ּגדֹול, ׁשֹופר ׁשהיה נאמר לא ֱִֶֶֶַַָָָָָֹ
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ד.14) נז, שם לקו"ת ה"ח.15)ראה פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ב. לב, ערכין כט.16)ראה כה, ר"ה 17)בהר בלקו"ת

"הוא  שם הענין בסיום ומבאר גדול". בשופר זו התגלות ביוהכ"פ.. אבל סתם.. שופר בחינת זהו דר"ה "תקיעות רע"ג ס,

גדול". שופר מבחי' הארה יט.18)רק יט, יט)19)יתרו ה, (ואתחנן הפסוק לשון מובא ב) (כב, פכ"א ר"ה שער בעט"ר

השופר. קול על קאי יסף" ולא גדול ד"קול ב פא, זח"ב וראה יסף. ולא גדול הגילוי,20)קול הוא גדול דקול לומר, ויש

שופר  יהי' שלע"ל וזהו שופר". אקרי מיני' נפיק דקלא "אתרא שם בזהר כמ"ש הגילוי, נמשך שממנו העצם הוא ושופר

מגילוי. שלמעלה העצם בגילוי יהי' שאז גדול,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙aLa ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a Ìb ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ Lc˜naL ‰ÊÂ אף ¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ«¿…«»»∆»¿«»

ללא  גם אופן, בכל קיים מהבריאה העליון התענוג עניין בשבת שכאמור

בשופר eÚ˙a‚התקיעה Èk ,‡e‰ עצמו,˙B‚È¯„Ó ‰nk למעלה זו ƒ¿«¬«»«¿≈
‰eÚz‚מזו, ˙b¯„Â מהבריאה הוא ברוך לקדוש ÌÈÎÈLÓnLשיש ¿«¿«««¬∆«¿ƒƒ

למטה ÚÈ˜z˙מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«
Lc˜na ¯ÙBL שחל השנה בראש »«ƒ¿»

b¯cÓ˙בשבת  ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈ƒ«¿«
˙aLc ‚eÚz‰ ללא עצמה, מצד ««¬¿«»

ומבאר. שממשיך כפי שופר, תקיעת

˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙aLc ‚eÚz‰L∆««¬¿«»ƒ¿ƒ«
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מעשר  שלמעלה עליון' ('כתר בכתר

מעל  הוא המלך שכתר כשם הספירות,

יש  עצמו ובכתר המלך), של ראשו

התענוג  – ולענייננו דרגות, כמה

הוא  בשבת שקיים מהבריאה האלוקי

הכתר  חיצוניות בכתר, תחתונה מדרגה

שנאצלים  הנבראים של השורש שהיא

הכוונה  כי 'נאצלים' (ונקראים מהכתר

שהם  האצילות עולם של לנבראים

מוגדרת  מציאות ואינם ביותר נעלים

בעולמות  הנבראים כמו ומוגבלת

שמבואר  וכפי מאצילות), שלמטה

בין  'ממוצע' הוא הכתר בחסידות

(הנבראים) והנאצלים (הבורא) המאציל

לנאצלים  שורש גם הוא ולכן

תחתונה  בחינה וגם הכתר) (בחיצוניות

הטעם  וזה הכתר), (פנימיות שבמאציל

השנה  בראש גם במקדש שופר לתקיעת

השבת  מצד גם אמנם כי בשבת, שחל

מבחינת  תענוג זהו אבל תענוג, יש

הכתר  ¬»»¿eÚz‰Â‚חיצוניות
eÎÈLÓ‰Lמלמעלה È„ÈŒÏÚוגילו ∆ƒ¿ƒ«¿≈

‡e‰ Lc˜na ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«ƒ¿»
,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz ‰ÈÁa14. ¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ
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השופר  תקיעת של המעלה למרות

השנה  בראש השופר תקיעת על ביובל

¯Ó‡ Ï·BÈc ¯ÙBLa Ìb16 «¿»¿≈∆¡«
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לבוא Ìbלעתיד ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
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Ï·BÈc ¯ÙBL בית בימי שהיה כפי »¿≈
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בראש  שהייתה השופר מתקיעת יותר
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¯Ó‡18,¯ÙBM‰ ÏB˜ È‰ÈÂ ∆¡««¿ƒ«»
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˜ÊÁ ‰È‰ ¯ÙBM‰ ÏBwL ‡e‰∆«»»»»»

,„‡Ó אודות בתורה שמפורש וכפי  ¿…
שהיה מתןֿתורה בעת השופר ÏB„bקול ÏB˜19¯ÙBM‰ Ú‚Ba Ï·‡ , »¬»¿≈««»

ÏBw‰ CLÓ epnnL20תורה ÙBL¯במתן ‰È‰L ¯Ó‡ ‡Ï ∆ƒ∆ƒ¿»«…∆¡«∆»»»
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g"kyz'dח ,dpyd y`xc 'a mei

ּגם  למעלה הּוא לעתיד  ׁשּיהיה ּגדֹול ְְְְִִֶֶֶַַָָָָּדׁשֹופר

ּדרּבי  ּבפרקי וכדאיתא ּדמּתןּֿתֹורה. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמהּׁשֹופר

יצחק,21אליעזר  ׁשל אילֹו ׁשל קרניו ּב' ּבענין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָ

סיני, הר על קֹולֹו נׁשמע ׂשמאל ׁשל ְְְִִֶֶֶַַַַֹּדקרן

ׁשהּוא  ימין ׁשל וקרן הּׁשֹופר. קֹול ויהי ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

לעתידֿלבא, ּבֹו לתקֹוע עתיד מהּׂשמאל, ְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּגדֹול

ּגדֹול. ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְֱִֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר

ׁשֹופר  היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּׁשֹופר זה על ְְֶֶַַַַַַַָָָָָוהּטעם

ּגדֹול, ׁשֹופר יהיה ּדלעתידֿלבא והּׁשֹופר ְְְְִִִֶַָָָָָָֹסתם

האמצעי  אדמּו"ר היּו22מבאר ּבמּתןּֿתֹורה ּכי , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשֹופר), קֹול לפני (ּגם לאלקּות ּבקרּוב ְְֱִֵֵֶַַָָֹּכּולם

לעֹוררם. אפׁשר היה סתם ׁשֹופר עלֿידי ּגם ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָולכן

הּוא  והּנּדחים, האֹובדים את לעֹורר ּבכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָאבל

מה  מבאר ועלּֿפיֿזה ּגדֹול. ׁשֹופר עלֿידי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא

מֹורה  יּתקע ּדלׁשֹון ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְִִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

ּגדֹול  ׁשֹופר ּדבחינת הּגילּוי ּכי מעצמֹו, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּתקע

- מעצמֹו יהיה והּנּדחים, האֹובדים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלעֹורר

ּכלל  ּדלתּתא אתערּותא .23ּבלי ְְְְֲִִִַָָָ

הּמאמר p‰Â‰ד) ּבתחּלת (לאחרי 24מבֹואר ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵַַַַָָ

ההּוא  ּבּיֹום והיה ּבהּפסּוק ְְִַַַַָָָהּדּיּוק

ׁשאֹומרים  ּדזה ּגדֹול) ּבׁשֹופר ֿ 25יּתקע ּבראׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבכל  ּכי הּוא, מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ְְֲִִֶֶַַַַָָָהּׁשנה

מחדׁש, העֹולמֹות ּכל התהּוּות הּוא ְִֵַַָָָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

זּכרֹון  ּׁשּכתּוב ּומה הראׁשֹונה. ּבּפעם ׁשהיה ְִִֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו

ליֹום  זּכרֹון רק הּוא (ׁשראׁשֿהּׁשנה ראׁשֹון ְְִִֶַַָָָֹליֹום

המׁשכת  הּבריאה, ּבתחּלת ּכי הּוא, ְְְִִִִִַַַַָָראׁשֹון)

מּצד  היתה העֹולמֹות ּבבריאת והּתענּוג ְְְֲִִִַַַַָָָָָָהרצֹון

הּוא  חסד חפץ ּכי ּבאתערּותא 26עצמֹו, ועכׁשו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּומבאר  מיּלתא. ּתליא ׁשהעבֹודה 27ּדלתּתא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

הרצֹון  ממׁשיכים  ׁשעלֿידּה ּדלתּתא) ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ(אתערּותא

ּכמאמר  היא העֹולמֹות ּבבריאת ְְְֲֲִִִַַַַָָָוהּתענּוג
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פכ"ב.22)פל"א.21) שם ובסופו.23)עט"ר הפרק בתחלת שם בעט"ר כלל) אתעדל"ת (בלי הלשון ר"ה 24)כ"ה לקו"ת

ב). (ט, פ"י שם עט"ר גם וראה אֿב. דר"ה.25)נח, מוסף יח.26)בתפלת ז, שם 27)מיכה עט"ר ואילך. ב נח, שם לקו"ת

ואילך. פי"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ „È˙ÚÏ ‰È‰iL ÏB„b ¯ÙBLc Ô·eÓ ‰fÓe ,ÏB„b»ƒ∆»¿»»∆ƒ¿∆∆»ƒ¿«¿»

.‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰Ó Ìb:לדבר ראיה עוד ומביא «≈«»¿««»
‡˙È‡„ÎÂשמובא ‡ÊÚÈÏ¯כפי Èa¯c È˜¯Ùa21¯˜ 'a ÔÈÚaÂÈ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ¿««¿»

,˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡ ÏL לאברהם אמר שה' לאחר המזבח על כקרבן שעלה ∆≈∆ƒ¿»
ואל  הנער' אל ידך תשלח 'אל אבינו

כקרבן יצחק את ÏLתקריב Ô¯˜c¿∆∆∆
Ï‡ÓNזה איל ˜BÏBשל ÚÓL ¿…ƒ¿«

ÏB˜ È‰ÈÂ ¯Ó‡pL ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ««ƒ«∆∆¡««¿ƒ
‡e‰L ÔÈÓÈ ÏL Ô¯˜Â .¯ÙBM‰«»¿∆∆∆»ƒ∆

ÏB„b יותר ונעלה וחשוב »
Ba ÚB˜˙Ï „È˙Ú ,Ï‡ÓO‰Ó≈«¿…»ƒƒ¿«
‰È‰Â ¯Ó‡pL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆∆¡«¿»»
¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia««ƒ»«¿»

,ÏB„b שה"שופר כאן גם מפורש הרי »
מהשופר  נעלה הגאולה, של גדול"

תורה. מתן של "סתם"

ÌÚh‰Âחסידות Ê‰עלֿפי ÏÚ ¿««««∆
‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰L∆«»¿««»»»
Œ„È˙ÚÏc ¯ÙBM‰Â Ì˙Ò ¯ÙBL»¿»¿«»ƒ¿»ƒ
¯‡·Ó ,ÏB„b ¯ÙBL ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆»»¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡22Èk , «¿»∆¿»ƒƒ
ÌÏek eÈ‰ ‰¯BzŒÔzÓa בני כל ¿««»»»

(Ìbישראל ˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a¿≈∆¡…«
Ìb ÔÎÏÂ ,(¯ÙBM‰ ÏB˜ ÈÙÏƒ¿≈«»¿»≈«
‰È‰ Ì˙Ò ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»»»

Ì¯¯BÚÏ ¯LÙ‡ לאלוקות להתקרב ∆¿»¿¿»
יותר. ‡˙עוד ¯¯BÚÏ È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈¿≈∆

,ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰ שלמרות »¿ƒ¿«ƒ»ƒ
(ברוחניות) גדול בריחוק היותם

לאלוקות ויתקרבו ‰e‡יתעוררו
.ÏB„b ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»»

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו"ר ¿«ƒ∆¿»≈
גם e˙kM·האמצעי ‰Ó זה בפסוק «∆»

ÔBLÏc ,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»¿»
,BÓˆÚÓ Ú˜ziL ‰¯BÓ Ú˜zÈƒ»«∆∆ƒ»«≈«¿
השופר  אלא שתוקע מי אין כאילו

תקיעה, קול משמיע Èkƒעצמו
ÏB„b ¯ÙBL ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ«»»
ÌÈ„·B‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»¿ƒ

Y BÓˆÚÓ ‰È‰È ,ÌÈÁcp‰Â גילוי ¿«ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
ונמשך  בא והוא ומעורר גורם לו שאין

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה  התעוררות ÏÏk23התעוררות דלעילא", מ"אתערותא בשונה ¿»
דלעילא". "אתערותא הוא אותה ומעורר שהגורם מלמעלה

˙a ¯‡B·Ó ‰p‰Â („¯Ó‡n‰ ˙lÁ24'תורה (È¯Á‡Ïב'לקוטי ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ«««¬»¿«¬≈
˜eic‰ לעיל האמורות Ú˜zÈהשאלות ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ˜eÒt‰a «ƒ¿«»¿»»««ƒ»«

‰Êc (ÏB„b ¯ÙBLa¿»»¿∆
ÌÈ¯ÓB‡L25‰Ê ‰M‰ŒL‡¯a ∆¿ƒ¿…«»»∆

Èk ,‡e‰ EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆ƒ
‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ ÏÎa¿»…«»»
,L„ÁÓ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»»≈»»
‰BL‡¯‰ ÌÚta ‰È‰L BÓk¿∆»»«««»ƒ»

בראשית. ימי e˙kM·בששת ‰Óe«∆»
ŒL‡¯L) ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊƒ»¿ƒ∆…
ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ˜¯ ‡e‰ ‰M‰«»»«ƒ»¿

ÔBL‡¯ הבריאה ולכאורה )של ƒ
יום  אינו השנה שראש מזה משמע

למה  זיכרון רק אלא מחדש הבריאה

בעבר  לאמור ‰e‡שהיה סתירה לא

בשנה  שנה מידי השנה שבראש לעיל

אלא  מחדש, מתהווים העולמות כל

ההתהוות  בין הבדל יש שאכן להורות

בראש  להתהוות הראשונה בפעם

בשנה  שנה מידי lÁ˙a˙השנה Èkƒƒ¿ƒ«
,‰‡È¯a‰ לראשונה נברא כשהעולם «¿ƒ»
˙ÎLÓ‰ והתגלותÔBˆ¯‰ «¿»«»»
‚eÚz‰Â העליון È¯·a‡˙האלוקי ¿««¬ƒ¿ƒ«

„vÓ ‰˙È‰ ˙BÓÏBÚ‰ הקדוש »»»¿»ƒ«
הוא  ÒÁ„ברוך ıÙÁ Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ»≈∆∆

‡e‰26, להיטיב הטוב וטבע

וחסדו  מטובו «¿»¿ÂLÎÚÂולהשפיע
תורה  מתן לאחר במיוחד

‡ÈÏz ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«¿»
‡˙lÈÓ(ישראל בני (של בהתעוררות ƒ¿»

תורה  ולקיים לאלוקות (להתקרב למטה

הרצון  והתעוררות תלוי, הדבר ומצוות)

עלֿידי  היא בבריאה העליון והתענוג

למטה. ישראל בני Óe27·‡¯עבודת ¿»≈
תורה' ב'לקוטי המאמר בהמשך

‰„B·Ú‰L ישראל בני של ∆»¬»
ŒÏÚL (‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿«»∆«
ÔBˆ¯‰ ÌÈÎÈLÓÓ d„È»»«¿ƒƒ»»

‚eÚz‰Â העליון È¯·a‡˙האלוקי ¿««¬ƒ¿ƒ«
¯Ó‡Ók ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«¬»
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ז"ל  זכרֹונֹות 28רּבֹותינּו כּו' מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְִִֵַַַַָֻ

ׁשההמׁשכה  זה על והּטעם ּבׁשֹופר. ּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָכּו'

הּוא  האדם עבֹודת עלֿידי היא ּכי 29עכׁשיו ְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  היא (עכׁשו) ׁשההמׁשכה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי

הּוא  יׂשראל ּדׁשֹורׁש יׂשראל, ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָעבֹודתם

הם  עכׁשו ׁשּנמׁשכים והּתענּוג הרצֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּבהעצמּות,

מּצד  ׁשּנמׁשכּו והּתענּוג מהרצֹון יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָנעלים

צרי ועלּֿפיֿזה הּבריאה). (ּבתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָעצמם

רצֹון  (ּפנימּיּות ּדּלמעלה ׁשהּׁשֹופר ְְְְְִִִִֶַַָָָלהבין,

סתם,30העליֹון  ׁשֹופר ׁשהּוא עכׁשו, ׁשּנמׁש ( ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

והּׁשֹופר  האדם, עבֹודת עלֿידי היא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָהמׁשכתֹו

מעצמֹו יּומׁש ּגדֹול, ׁשֹופר ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַָָָָֹּדלעתידֿלבא

ּכלל. ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִִַָָָּבלי

‰p‰Â ּבהּמאמר ׁשּלעתידֿלבא 31מבאר ּדזה ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשֹופר  עלּֿדר הּוא ּגדֹול, ּבׁשֹופר ְִֶֶַַָָָָיּתקע

ּבטלֹות  אינן מצֹות ּכי עכׁשו, ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

ּבמדרגה  הּׁשֹופר יהיה ׁשאז [אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא

ׁשהּמקֹור  לֹומר, ויׁש ּגדֹול]. ׁשֹופר יֹותר, ְֲֵֵֵֶַַַָָָנעלית

ׁשֹופר  לתקיעת ׁשּי ּגדֹול ּבׁשֹופר (ׁשּיּתקע ְְְִִִֶֶַַַָָָָָלזה

ּבּגמרא  ּדאיתא מה הּוא ּדטעמֹו32ּדראׁשֿהּׁשנה) , ְְְְֲִַַַַָָָָָֹ

הּוא, להּגאל עתידין ּבתׁשרי ּדאמר' ה'מאן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשל

ּכתיב  ׁשֹופר, ׁשֹופר ּבחֹודׁש33אתיא ּתקעּו הכא ְְְִִֶַָָָָָָ

ּבׁשֹופר  יּתקע ההּוא ּבּיֹום התם ּוכתיב ְְִִַַַָָָָָׁשֹופר,

מה  יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה ְְִִִֵֶַַָָָּגדֹול.

ּבׁשֹופר  יּתקע ּדפירּוׁש מהּדרּוׁשים, לעיל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּובא

ּדלתּתא  אתערּותא ּבלי ּבעצמֹו יּתקע הּוא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָּגדֹול

מעני  הרי הּוא ּכלל, ּדראׁשֿהּׁשנה העיקרּיים נים ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

מקֹומֹות  ּבכּמה [וכּמבֹואר האדם 34עבֹודת ְְְְֲַַַָָָָָ

ּבאחד  הּוא ׁשראׁשֿהּׁשנה זה על ְְֶֶֶַַַַַָָָֹּדהּטעם

העֹולם  נברא ּבאלּול ׁשּבכ"ה אף 35ּבתׁשרי, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָ

ּבראׁשית  למעׂשה הּׁשּׁשי יֹום הּוא ּבתׁשרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָואחד
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ב.28) לד, א. טז, ואילך.29)ר"ה מא ע' ואילך. כט ע' ואילך. יז ע' תשרי סה"מ תו"מ וראה א). (יב, פי"ב שם עט"ר ראה

ס"א.30)וש"נ. לעיל ואילך.31)ראה סע"ב נט, שם ב.32)לקו"ת יא, ד.33)ר"ה פא, תשרי 34)תהלים סה"מ תו"מ ראה

שם. ובהנסמן ואילך מא 35.7)ע' הערה שם סה"מ בתו"מ נסמן - ובכ"מ רפכ"ט. ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯28 בגמרא'eÎ ˙BB¯ÎÊ 'eÎ ˙BiÎÏÓ ÈÙÏ e¯Ó‡ «≈«ƒ¿¿»««¿Àƒ¿

¯ÙBLa ‰n·e לפני אמרו הוא... ברוך הקדוש אמר הגמרא: לשון (וזה «∆¿»
עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות, זיכרונות מלכיות השנה בראש

שהעבודה  היינו בשופר"), ובמה לטובה לפני זיכרונכם שיעלה כדי זיכרונות

לעולמות  רצון המעוררת העיקרית

בראש  שופר תקיעת היא למעלה

השנה.

‰ÎLÓ‰‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆««¿»»
ÂÈLÎÚ בשונה תורה, מתן לאחר «¿»

הבריאה, בתחילת שהיה È‰ƒ‡ממה
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ כי ולא «¿≈¬«»»»

הוא' חסד למעליותא e‰29‡'חפץ

‰ÎLÓ‰‰L È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆««¿»»
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ (ÂLÎÚ)«¿»ƒ«¿≈¬»»
Ï‡¯NÈ L¯BLc ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»≈

,˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ומהותו עצמותו ¿»«¿
בעצמו  הוא ברוך הקדוש ««‰¯ˆÔBשל

ÂLÎÚ ÌÈÎLÓpL ‚eÚz‰Â על ¿««¬∆ƒ¿»ƒ«¿»
ונמשכים  שמושרשים ישראל בני ידי

BÈ˙¯מה'עצמות' ÌÈÏÚ Ì‰≈«¬ƒ≈
eÎLÓpL ‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰Ó≈»»¿««¬∆ƒ¿¿
˙lÁ˙a) ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ¿ƒ«

(‰‡È¯a‰ הוא ית' עצמותו שהרי «¿ƒ»
והתענוג  הרצון מדרגת למעלה

והגדרה). תואר מכל »¿ŒÏÚÂ(ולמעלה
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈt יתכן איך ƒ∆»ƒ¿»ƒ

˙eiÓÈt) ‰ÏÚÓlc ¯ÙBM‰L∆«»ƒ¿«¿»¿ƒƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯30CLÓpL ( ¿»∆¿∆ƒ¿»

,ÂLÎÚ השנה בראש מחדש ומתחדש «¿»
בשנה  שנה ÙBL¯מידי ‡e‰L∆»

,Ì˙Ò"גדול "שופר ‰B˙ÎLÓולא ¿»«¿»»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«»»»

Â‡e‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯ÙBM‰¿«»ƒ¿»ƒ»…∆
BÓˆÚÓ CLÓeÈ ,ÏB„b ¯ÙBL»»¿«≈«¿
ÏÏk ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»¿»
ידי  שעל שההמשכה לעיל נתבאר והרי

לאין  נעלית המשכה היא האדם עבודת

מה'עצמות'? המשכה שיעור,

¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó ‰p‰Â31‰Êc ¿ƒ≈¿»≈¿««¬»¿∆
‡·ÏŒ„È˙ÚlL השלימה בגאולה ∆∆»ƒ»…

ŒÏÚ ‡e‰ ,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»«

˙BÏËa ÔÈ‡ ˙BˆÓ Èk ,ÂLÎÚ ‰M‰ŒL‡¯c ¯ÙBL C¯c∆∆»¿…«»»«¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ לתקיעת דמיון לה יש לבוא לעתיד גדול בשופר התקיעה ולכן ∆»ƒ»…

מצוה  שהיא השנה בראש Ê‡Lשופר ‡l‡] לבוא ‰ÙBM¯לעתיד ‰È‰È ∆»∆»ƒ¿∆«»
BÈ˙¯עצמו  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa,השנה בראש תוקעים שבו "סתם" מהשופר ¿«¿≈»«¬≈≈

.[ÏB„b ¯ÙBL»»
‰ÊÏ ¯B˜n‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»¿∆

ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziL) לעתיד ∆ƒ»«¿»»
ÙBL¯לבוא  ˙ÚÈ˜˙Ï CiL«»ƒ¿ƒ«»

‰M‰ŒL‡¯c מצוה ‰e‡שהיא ( ¿…«»»
‡˙È‡c ‰Ó מובא‡¯Óba32, «¿ƒ»«¿»»

'¯Ó‡c Ô‡Ó'‰ ÏL BÓÚËc מי ¿«¬∆««¿»«
Ï‡b‰Ïשאומר  ÔÈ„È˙Ú È¯L˙a¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈

,¯ÙBL ¯ÙBL ‡È˙‡ ,‡e‰ הדבר »¿»»»
שתי  של מגזרהֿשווה ונלמד בא

הדומות  כאן,‰È˙k33‡Î·המילים ¿ƒ»»
השנה  בראש שופר תקיעת לעניין

·È˙Îe ,¯ÙBL L„BÁa eÚ˜zƒ¿«∆»¿ƒ
Ì˙‰ העתידה הגאולה לעניין שם, »»

¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia««ƒ»«¿»
ÏB„b תקעו" בפסוק ש'שופר' וכשם »

כך  תשרי, בחודש מדבר שופר" בחודש

יתקע  ההוא 'ביום בפסוק 'שופר'

מדבר  בגאולה, העוסק גדול' בשופר

תשרי. בחודש

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
‰Ó ¯˙BÈÏÈÚÏ ‡·e‰L ≈«∆»¿≈

,ÌÈLe¯c‰Ó,החסידות מאמרי ≈«¿ƒ
Le¯ÈÙc הפסוק¯ÙBLa Ú˜zÈ ¿≈ƒ»«¿»

ÏB„b הפנימית המשמעות ‰e‡לפי »
‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa BÓˆÚa Ú˜zÈƒ»«¿«¿¿ƒƒ¿¬»

,ÏÏk ‡z˙Ïc,לעיל שנתבאר כפי ƒ¿«»¿»
ÌÈi¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÚÓ È¯‰¬≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒƒ
˙„B·Ú ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»¬«
‰nÎa ¯‡B·nÎÂ] Ì„‡‰»»»¿«¿»¿«»

˙BÓB˜Ó34 החסידות בתורת ¿
‰M‰ŒL‡¯L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆…«»»
Û‡ ,È¯L˙a „Á‡a ‡e‰¿∆»¿ƒ¿≈«
‡¯· ÏeÏ‡a ‰"ÎaL∆¿∆¡ƒ¿»

ÌÏBÚ‰35‡e‰ È¯L˙a „Á‡Â »»¿∆»¿ƒ¿≈
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÈMM‰ ÌBÈ«ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ
השנה  ראש את קבעו לא כן אם ולמה
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ט g"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ּגם  למעלה הּוא לעתיד  ׁשּיהיה ּגדֹול ְְְְִִֶֶֶַַָָָָּדׁשֹופר

ּדרּבי  ּבפרקי וכדאיתא ּדמּתןּֿתֹורה. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמהּׁשֹופר

יצחק,21אליעזר  ׁשל אילֹו ׁשל קרניו ּב' ּבענין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָ

סיני, הר על קֹולֹו נׁשמע ׂשמאל ׁשל ְְְִִֶֶֶַַַַֹּדקרן

ׁשהּוא  ימין ׁשל וקרן הּׁשֹופר. קֹול ויהי ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

לעתידֿלבא, ּבֹו לתקֹוע עתיד מהּׂשמאל, ְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּגדֹול

ּגדֹול. ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְֱִֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר

ׁשֹופר  היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּׁשֹופר זה על ְְֶֶַַַַַַַָָָָָוהּטעם

ּגדֹול, ׁשֹופר יהיה ּדלעתידֿלבא והּׁשֹופר ְְְְִִִֶַָָָָָָֹסתם

האמצעי  אדמּו"ר היּו22מבאר ּבמּתןּֿתֹורה ּכי , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשֹופר), קֹול לפני (ּגם לאלקּות ּבקרּוב ְְֱִֵֵֶַַָָֹּכּולם

לעֹוררם. אפׁשר היה סתם ׁשֹופר עלֿידי ּגם ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָולכן

הּוא  והּנּדחים, האֹובדים את לעֹורר ּבכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָאבל

מה  מבאר ועלּֿפיֿזה ּגדֹול. ׁשֹופר עלֿידי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא

מֹורה  יּתקע ּדלׁשֹון ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְִִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

ּגדֹול  ׁשֹופר ּדבחינת הּגילּוי ּכי מעצמֹו, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּתקע

- מעצמֹו יהיה והּנּדחים, האֹובדים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלעֹורר

ּכלל  ּדלתּתא אתערּותא .23ּבלי ְְְְֲִִִַָָָ

הּמאמר p‰Â‰ד) ּבתחּלת (לאחרי 24מבֹואר ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵַַַַָָ

ההּוא  ּבּיֹום והיה ּבהּפסּוק ְְִַַַַָָָהּדּיּוק

ׁשאֹומרים  ּדזה ּגדֹול) ּבׁשֹופר ֿ 25יּתקע ּבראׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבכל  ּכי הּוא, מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ְְֲִִֶֶַַַַָָָהּׁשנה

מחדׁש, העֹולמֹות ּכל התהּוּות הּוא ְִֵַַָָָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

זּכרֹון  ּׁשּכתּוב ּומה הראׁשֹונה. ּבּפעם ׁשהיה ְִִֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו

ליֹום  זּכרֹון רק הּוא (ׁשראׁשֿהּׁשנה ראׁשֹון ְְִִֶַַָָָֹליֹום

המׁשכת  הּבריאה, ּבתחּלת ּכי הּוא, ְְְִִִִִַַַַָָראׁשֹון)

מּצד  היתה העֹולמֹות ּבבריאת והּתענּוג ְְְֲִִִַַַַָָָָָָהרצֹון

הּוא  חסד חפץ ּכי ּבאתערּותא 26עצמֹו, ועכׁשו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּומבאר  מיּלתא. ּתליא ׁשהעבֹודה 27ּדלתּתא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

הרצֹון  ממׁשיכים  ׁשעלֿידּה ּדלתּתא) ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ(אתערּותא

ּכמאמר  היא העֹולמֹות ּבבריאת ְְְֲֲִִִַַַַָָָוהּתענּוג
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פכ"ב.22)פל"א.21) שם ובסופו.23)עט"ר הפרק בתחלת שם בעט"ר כלל) אתעדל"ת (בלי הלשון ר"ה 24)כ"ה לקו"ת

ב). (ט, פ"י שם עט"ר גם וראה אֿב. דר"ה.25)נח, מוסף יח.26)בתפלת ז, שם 27)מיכה עט"ר ואילך. ב נח, שם לקו"ת

ואילך. פי"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ „È˙ÚÏ ‰È‰iL ÏB„b ¯ÙBLc Ô·eÓ ‰fÓe ,ÏB„b»ƒ∆»¿»»∆ƒ¿∆∆»ƒ¿«¿»

.‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰Ó Ìb:לדבר ראיה עוד ומביא «≈«»¿««»
‡˙È‡„ÎÂשמובא ‡ÊÚÈÏ¯כפי Èa¯c È˜¯Ùa21¯˜ 'a ÔÈÚaÂÈ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ¿««¿»

,˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡ ÏL לאברהם אמר שה' לאחר המזבח על כקרבן שעלה ∆≈∆ƒ¿»
ואל  הנער' אל ידך תשלח 'אל אבינו

כקרבן יצחק את ÏLתקריב Ô¯˜c¿∆∆∆
Ï‡ÓNזה איל ˜BÏBשל ÚÓL ¿…ƒ¿«

ÏB˜ È‰ÈÂ ¯Ó‡pL ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ««ƒ«∆∆¡««¿ƒ
‡e‰L ÔÈÓÈ ÏL Ô¯˜Â .¯ÙBM‰«»¿∆∆∆»ƒ∆

ÏB„b יותר ונעלה וחשוב »
Ba ÚB˜˙Ï „È˙Ú ,Ï‡ÓO‰Ó≈«¿…»ƒƒ¿«
‰È‰Â ¯Ó‡pL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆∆¡«¿»»
¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia««ƒ»«¿»

,ÏB„b שה"שופר כאן גם מפורש הרי »
מהשופר  נעלה הגאולה, של גדול"

תורה. מתן של "סתם"

ÌÚh‰Âחסידות Ê‰עלֿפי ÏÚ ¿««««∆
‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰L∆«»¿««»»»
Œ„È˙ÚÏc ¯ÙBM‰Â Ì˙Ò ¯ÙBL»¿»¿«»ƒ¿»ƒ
¯‡·Ó ,ÏB„b ¯ÙBL ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆»»¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡22Èk , «¿»∆¿»ƒƒ
ÌÏek eÈ‰ ‰¯BzŒÔzÓa בני כל ¿««»»»

(Ìbישראל ˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a¿≈∆¡…«
Ìb ÔÎÏÂ ,(¯ÙBM‰ ÏB˜ ÈÙÏƒ¿≈«»¿»≈«
‰È‰ Ì˙Ò ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»»»

Ì¯¯BÚÏ ¯LÙ‡ לאלוקות להתקרב ∆¿»¿¿»
יותר. ‡˙עוד ¯¯BÚÏ È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈¿≈∆

,ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰ שלמרות »¿ƒ¿«ƒ»ƒ
(ברוחניות) גדול בריחוק היותם

לאלוקות ויתקרבו ‰e‡יתעוררו
.ÏB„b ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»»

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו"ר ¿«ƒ∆¿»≈
גם e˙kM·האמצעי ‰Ó זה בפסוק «∆»

ÔBLÏc ,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»¿»
,BÓˆÚÓ Ú˜ziL ‰¯BÓ Ú˜zÈƒ»«∆∆ƒ»«≈«¿
השופר  אלא שתוקע מי אין כאילו

תקיעה, קול משמיע Èkƒעצמו
ÏB„b ¯ÙBL ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ«»»
ÌÈ„·B‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»¿ƒ

Y BÓˆÚÓ ‰È‰È ,ÌÈÁcp‰Â גילוי ¿«ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
ונמשך  בא והוא ומעורר גורם לו שאין

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה  התעוררות ÏÏk23התעוררות דלעילא", מ"אתערותא בשונה ¿»
דלעילא". "אתערותא הוא אותה ומעורר שהגורם מלמעלה

˙a ¯‡B·Ó ‰p‰Â („¯Ó‡n‰ ˙lÁ24'תורה (È¯Á‡Ïב'לקוטי ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ«««¬»¿«¬≈
˜eic‰ לעיל האמורות Ú˜zÈהשאלות ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ˜eÒt‰a «ƒ¿«»¿»»««ƒ»«

‰Êc (ÏB„b ¯ÙBLa¿»»¿∆
ÌÈ¯ÓB‡L25‰Ê ‰M‰ŒL‡¯a ∆¿ƒ¿…«»»∆

Èk ,‡e‰ EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆ƒ
‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ ÏÎa¿»…«»»
,L„ÁÓ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»»≈»»
‰BL‡¯‰ ÌÚta ‰È‰L BÓk¿∆»»«««»ƒ»

בראשית. ימי e˙kM·בששת ‰Óe«∆»
ŒL‡¯L) ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊƒ»¿ƒ∆…
ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ˜¯ ‡e‰ ‰M‰«»»«ƒ»¿

ÔBL‡¯ הבריאה ולכאורה )של ƒ
יום  אינו השנה שראש מזה משמע

למה  זיכרון רק אלא מחדש הבריאה

בעבר  לאמור ‰e‡שהיה סתירה לא

בשנה  שנה מידי השנה שבראש לעיל

אלא  מחדש, מתהווים העולמות כל

ההתהוות  בין הבדל יש שאכן להורות

בראש  להתהוות הראשונה בפעם

בשנה  שנה מידי lÁ˙a˙השנה Èkƒƒ¿ƒ«
,‰‡È¯a‰ לראשונה נברא כשהעולם «¿ƒ»
˙ÎLÓ‰ והתגלותÔBˆ¯‰ «¿»«»»
‚eÚz‰Â העליון È¯·a‡˙האלוקי ¿««¬ƒ¿ƒ«

„vÓ ‰˙È‰ ˙BÓÏBÚ‰ הקדוש »»»¿»ƒ«
הוא  ÒÁ„ברוך ıÙÁ Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ»≈∆∆

‡e‰26, להיטיב הטוב וטבע

וחסדו  מטובו «¿»¿ÂLÎÚÂולהשפיע
תורה  מתן לאחר במיוחד

‡ÈÏz ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«¿»
‡˙lÈÓ(ישראל בני (של בהתעוררות ƒ¿»

תורה  ולקיים לאלוקות (להתקרב למטה

הרצון  והתעוררות תלוי, הדבר ומצוות)

עלֿידי  היא בבריאה העליון והתענוג

למטה. ישראל בני Óe27·‡¯עבודת ¿»≈
תורה' ב'לקוטי המאמר בהמשך

‰„B·Ú‰L ישראל בני של ∆»¬»
ŒÏÚL (‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿«»∆«
ÔBˆ¯‰ ÌÈÎÈLÓÓ d„È»»«¿ƒƒ»»

‚eÚz‰Â העליון È¯·a‡˙האלוקי ¿««¬ƒ¿ƒ«
¯Ó‡Ók ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«¬»
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ז"ל  זכרֹונֹות 28רּבֹותינּו כּו' מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְִִֵַַַַָֻ

ׁשההמׁשכה  זה על והּטעם ּבׁשֹופר. ּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָכּו'

הּוא  האדם עבֹודת עלֿידי היא ּכי 29עכׁשיו ְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  היא (עכׁשו) ׁשההמׁשכה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי

הּוא  יׂשראל ּדׁשֹורׁש יׂשראל, ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָעבֹודתם

הם  עכׁשו ׁשּנמׁשכים והּתענּוג הרצֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּבהעצמּות,

מּצד  ׁשּנמׁשכּו והּתענּוג מהרצֹון יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָנעלים

צרי ועלּֿפיֿזה הּבריאה). (ּבתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָעצמם

רצֹון  (ּפנימּיּות ּדּלמעלה ׁשהּׁשֹופר ְְְְְִִִִֶַַָָָלהבין,

סתם,30העליֹון  ׁשֹופר ׁשהּוא עכׁשו, ׁשּנמׁש ( ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

והּׁשֹופר  האדם, עבֹודת עלֿידי היא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָהמׁשכתֹו

מעצמֹו יּומׁש ּגדֹול, ׁשֹופר ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַָָָָֹּדלעתידֿלבא

ּכלל. ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִִַָָָּבלי

‰p‰Â ּבהּמאמר ׁשּלעתידֿלבא 31מבאר ּדזה ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשֹופר  עלּֿדר הּוא ּגדֹול, ּבׁשֹופר ְִֶֶַַָָָָיּתקע

ּבטלֹות  אינן מצֹות ּכי עכׁשו, ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

ּבמדרגה  הּׁשֹופר יהיה ׁשאז [אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא

ׁשהּמקֹור  לֹומר, ויׁש ּגדֹול]. ׁשֹופר יֹותר, ְֲֵֵֵֶַַַָָָנעלית

ׁשֹופר  לתקיעת ׁשּי ּגדֹול ּבׁשֹופר (ׁשּיּתקע ְְְִִִֶֶַַַָָָָָלזה

ּבּגמרא  ּדאיתא מה הּוא ּדטעמֹו32ּדראׁשֿהּׁשנה) , ְְְְֲִַַַַָָָָָֹ

הּוא, להּגאל עתידין ּבתׁשרי ּדאמר' ה'מאן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשל

ּכתיב  ׁשֹופר, ׁשֹופר ּבחֹודׁש33אתיא ּתקעּו הכא ְְְִִֶַָָָָָָ

ּבׁשֹופר  יּתקע ההּוא ּבּיֹום התם ּוכתיב ְְִִַַַָָָָָׁשֹופר,

מה  יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה ְְִִִֵֶַַָָָּגדֹול.

ּבׁשֹופר  יּתקע ּדפירּוׁש מהּדרּוׁשים, לעיל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּובא

ּדלתּתא  אתערּותא ּבלי ּבעצמֹו יּתקע הּוא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָּגדֹול

מעני  הרי הּוא ּכלל, ּדראׁשֿהּׁשנה העיקרּיים נים ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

מקֹומֹות  ּבכּמה [וכּמבֹואר האדם 34עבֹודת ְְְְֲַַַָָָָָ

ּבאחד  הּוא ׁשראׁשֿהּׁשנה זה על ְְֶֶֶַַַַַָָָֹּדהּטעם

העֹולם  נברא ּבאלּול ׁשּבכ"ה אף 35ּבתׁשרי, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָ

ּבראׁשית  למעׂשה הּׁשּׁשי יֹום הּוא ּבתׁשרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָואחד
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שם. ובהנסמן ואילך מא 35.7)ע' הערה שם סה"מ בתו"מ נסמן - ובכ"מ רפכ"ט. ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯28 בגמרא'eÎ ˙BB¯ÎÊ 'eÎ ˙BiÎÏÓ ÈÙÏ e¯Ó‡ «≈«ƒ¿¿»««¿Àƒ¿

¯ÙBLa ‰n·e לפני אמרו הוא... ברוך הקדוש אמר הגמרא: לשון (וזה «∆¿»
עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות, זיכרונות מלכיות השנה בראש

שהעבודה  היינו בשופר"), ובמה לטובה לפני זיכרונכם שיעלה כדי זיכרונות

לעולמות  רצון המעוררת העיקרית

בראש  שופר תקיעת היא למעלה

השנה.

‰ÎLÓ‰‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆««¿»»
ÂÈLÎÚ בשונה תורה, מתן לאחר «¿»

הבריאה, בתחילת שהיה È‰ƒ‡ממה
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ כי ולא «¿≈¬«»»»

הוא' חסד למעליותא e‰29‡'חפץ

‰ÎLÓ‰‰L È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆««¿»»
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ (ÂLÎÚ)«¿»ƒ«¿≈¬»»
Ï‡¯NÈ L¯BLc ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»≈

,˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ומהותו עצמותו ¿»«¿
בעצמו  הוא ברוך הקדוש ««‰¯ˆÔBשל

ÂLÎÚ ÌÈÎLÓpL ‚eÚz‰Â על ¿««¬∆ƒ¿»ƒ«¿»
ונמשכים  שמושרשים ישראל בני ידי

BÈ˙¯מה'עצמות' ÌÈÏÚ Ì‰≈«¬ƒ≈
eÎLÓpL ‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰Ó≈»»¿««¬∆ƒ¿¿
˙lÁ˙a) ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ¿ƒ«

(‰‡È¯a‰ הוא ית' עצמותו שהרי «¿ƒ»
והתענוג  הרצון מדרגת למעלה

והגדרה). תואר מכל »¿ŒÏÚÂ(ולמעלה
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈt יתכן איך ƒ∆»ƒ¿»ƒ

˙eiÓÈt) ‰ÏÚÓlc ¯ÙBM‰L∆«»ƒ¿«¿»¿ƒƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯30CLÓpL ( ¿»∆¿∆ƒ¿»

,ÂLÎÚ השנה בראש מחדש ומתחדש «¿»
בשנה  שנה ÙBL¯מידי ‡e‰L∆»

,Ì˙Ò"גדול "שופר ‰B˙ÎLÓולא ¿»«¿»»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«»»»

Â‡e‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯ÙBM‰¿«»ƒ¿»ƒ»…∆
BÓˆÚÓ CLÓeÈ ,ÏB„b ¯ÙBL»»¿«≈«¿
ÏÏk ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»¿»
ידי  שעל שההמשכה לעיל נתבאר והרי

לאין  נעלית המשכה היא האדם עבודת

מה'עצמות'? המשכה שיעור,

¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó ‰p‰Â31‰Êc ¿ƒ≈¿»≈¿««¬»¿∆
‡·ÏŒ„È˙ÚlL השלימה בגאולה ∆∆»ƒ»…

ŒÏÚ ‡e‰ ,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»«

˙BÏËa ÔÈ‡ ˙BˆÓ Èk ,ÂLÎÚ ‰M‰ŒL‡¯c ¯ÙBL C¯c∆∆»¿…«»»«¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ לתקיעת דמיון לה יש לבוא לעתיד גדול בשופר התקיעה ולכן ∆»ƒ»…

מצוה  שהיא השנה בראש Ê‡Lשופר ‡l‡] לבוא ‰ÙBM¯לעתיד ‰È‰È ∆»∆»ƒ¿∆«»
BÈ˙¯עצמו  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa,השנה בראש תוקעים שבו "סתם" מהשופר ¿«¿≈»«¬≈≈

.[ÏB„b ¯ÙBL»»
‰ÊÏ ¯B˜n‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»¿∆

ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziL) לעתיד ∆ƒ»«¿»»
ÙBL¯לבוא  ˙ÚÈ˜˙Ï CiL«»ƒ¿ƒ«»

‰M‰ŒL‡¯c מצוה ‰e‡שהיא ( ¿…«»»
‡˙È‡c ‰Ó מובא‡¯Óba32, «¿ƒ»«¿»»

'¯Ó‡c Ô‡Ó'‰ ÏL BÓÚËc מי ¿«¬∆««¿»«
Ï‡b‰Ïשאומר  ÔÈ„È˙Ú È¯L˙a¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈

,¯ÙBL ¯ÙBL ‡È˙‡ ,‡e‰ הדבר »¿»»»
שתי  של מגזרהֿשווה ונלמד בא

הדומות  כאן,‰È˙k33‡Î·המילים ¿ƒ»»
השנה  בראש שופר תקיעת לעניין

·È˙Îe ,¯ÙBL L„BÁa eÚ˜zƒ¿«∆»¿ƒ
Ì˙‰ העתידה הגאולה לעניין שם, »»

¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia««ƒ»«¿»
ÏB„b תקעו" בפסוק ש'שופר' וכשם »

כך  תשרי, בחודש מדבר שופר" בחודש

יתקע  ההוא 'ביום בפסוק 'שופר'

מדבר  בגאולה, העוסק גדול' בשופר

תשרי. בחודש

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
‰Ó ¯˙BÈÏÈÚÏ ‡·e‰L ≈«∆»¿≈

,ÌÈLe¯c‰Ó,החסידות מאמרי ≈«¿ƒ
Le¯ÈÙc הפסוק¯ÙBLa Ú˜zÈ ¿≈ƒ»«¿»

ÏB„b הפנימית המשמעות ‰e‡לפי »
‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa BÓˆÚa Ú˜zÈƒ»«¿«¿¿ƒƒ¿¬»

,ÏÏk ‡z˙Ïc,לעיל שנתבאר כפי ƒ¿«»¿»
ÌÈi¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÚÓ È¯‰¬≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒƒ
˙„B·Ú ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»¬«
‰nÎa ¯‡B·nÎÂ] Ì„‡‰»»»¿«¿»¿«»

˙BÓB˜Ó34 החסידות בתורת ¿
‰M‰ŒL‡¯L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆…«»»
Û‡ ,È¯L˙a „Á‡a ‡e‰¿∆»¿ƒ¿≈«
‡¯· ÏeÏ‡a ‰"ÎaL∆¿∆¡ƒ¿»

ÌÏBÚ‰35‡e‰ È¯L˙a „Á‡Â »»¿∆»¿ƒ¿≈
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÈMM‰ ÌBÈ«ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ
השנה  ראש את קבעו לא כן אם ולמה
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יּתקע  ּדענין וכיון האדם], נברא זה ּביֹום ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּוא

ׁשֹופר  ּבחֹודׁש ּתקעּו עלּֿדר הּוא ּגדֹול ְְִֶֶֶַַָָָּבׁשֹופר

(ּתׁשרי  לכאֹורה 36ּדראׁשֿהּׁשנה ראּוי היה ,( ְְְִִֵַָָָָָָֹ

האדם, עבֹודת עלֿידי ּתהיה זה ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

ּדפירּוׁש ּבהּדרּוׁשים, מבֹואר ְְְְְִִֵֵַַַָואףֿעלּֿפיֿכן

ּדלתּתא  אתערּותא  ּבלי מעצמֹו יּתקע הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָיּתקע

ׁשּבּתֹורה  הענינים ּדכל להבין, צרי ּגם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּכלל.

האדם, ּבעבֹודת הֹוראה הם הֹוראה), ְֲִֵַַָָָָָָָ(מּלׁשֹון

מּלמעלה  יהיה ּגדֹול ּבׁשֹופר ׁשּיּתקע ּדזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

מּזה  ההֹוראה  מהי ּדלתּתא, אתערּותא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּבלי

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת

אדמּו"ר Ô·eÈÂה) ּבדרּוׁשי המבֹואר עלּֿפי זה ¿»ְְְִִֵֶַַַָ

אחד 37מהר"ׁש צּדֹו ׁשּׁשֹופר ּדזה , ְֲִֶֶֶַָָָ

הּמצר  מן ׁשם על הּוא רחב, הּׁשני וצּדֹו ְִִִֵֵֵַַַַָָָָקצר

י-ּה ּבּמרחב ענני י-ּה ׁשּקֹול 38קראתי ּדכמֹו . ְְִִִֶֶַָָָָָָָ

הּקצר, מּצּדֹו הּמצר מן ׁשּיֹוצא עלֿידי ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשֹופר,

ּובהתּפׁשטּות  ּבמרחב הּוא ּדוקא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידי  ּברּוחנּיּות, הּוא כן ּכמֹו הרחב, ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבצּדֹו

קראתי  הּמצר מן והּדֹוחק, הּמצר מן ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּצעקה

ּומבאר  יּה. ּבּמרחב  ענני ּדוקא עלֿידיֿזה  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיּֿה,

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו ׁשרׁשה 39ׁשם, ׁשנה ּכל ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבתחּלתּה ּדרׁשה ּבסֹופּה, מתעּׁשרת ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָּבתחּלתּה

לדּבר  ּבראׁשֿהּׁשנה רׁשין עצמן עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ[ׁשּיׂשראל

ׁשּנאמר  ּכענין ּותפּלה, ידּבר 40ּתחנּונים ּתחנּונים ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ועלֿידיֿזה 41רׁש הּמצר, מן הּקריאה היא [ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבּמאמר  וכּמבֹואר ּבּמרחב. ענני - ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָמתעּׁשרת

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשל לֹומר,42הּנ"ל ויׁש עׁשיר. ּתפּלת על עני ּדתפּלת הּמעלה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

 ֿ הּבעלֿׁשם ּכתֹורת עצמּה, ּבּתפּלה ענינים. ּבׁשני היא עני ּבתפּלת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשהּמעלה

הּפסּוק 43טֹוב  ּדתפּלת 44על ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ולפני כיֿיעטֹוף לעני ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשּתפּלת  וגם ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ׁשּלפני היא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהעני

הּתענּוג  ׁשּגם ענין, ועֹוד יֹותר. מתקּבלת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהעני

ּתפּלתֹו, עלֿידי  לֹו ׁשּנמׁשכה מההׁשּפעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדהאדם

ּכתֹורת  יֹותר, ּגדֹול ּתענּוג הּוא העני ׁשל ְֲֲִֵֶֶַַַַָָהּתענּוג

הּנ"ל  ּבּמאמר ׁשהּובאה הּמּגיד .45הרב ְֲִֶַַַַַַַָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבׁשֹופר ּדיּתקע הּׁשּיכּות לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַַַָָָָ

זה  ּכי לראׁשֿהּׁשנה, ְִֶַָָָֹּגדֹול

לעֹורר  ּבכדי ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

האֹובדים  ּכי הּוא, והּנּדחים האֹובדים ְְְִִִִִֶַָָָאת

מעֹורר  וזה הּמצר, ּבתכלית הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָוהּנּדחים

(ההמׁשכה  ּגדֹול ּדׁשֹופר הּתקיעה ְְְְִִַַַַָָָָָּוממׁשי

הּמרחב. ּתכלית סתימין), ּדכל סתימא ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּבחינת

לראׁשֿהּׁשנה  ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע הּׁשּיכּות ְְְְִִַַַַָָָָָָֹוזֹוהי

הּוא  ראׁשֿהּׁשנה ענין ּכי ׁשֹופר), ּבחֹודׁש ְְִִִֶַַַָָָֹ(ּתקעּו

הּׁשנה, (מרׁשית ּבתחּלתּה רׁשה ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדעלֿידי

חסר  מתעּׁשרת.46רׁשית היא ,( ְִִִֵֵֶֶַָ

ּגדֹול LÈÂו) ּבׁשֹופר הּתקיעה ּדעלֿידי לֹומר, ¿≈ְְְְִֵַַַָָָ

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים את לעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּבכדי

ּבא  ּבארץ והּנּדחים ּגם עילּוי  נעׂשה מצרים, רץ ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּגלּו ׁשּיׂשראל ּבזה הּכּונה ּכי מצרים. וארץ ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּׁשּור

ׁשעלֿידיֿזה  ועד מצרים, ּולארץ אּׁשּור ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַלארץ

מצר  ׁשעלֿידי ּבכדי היא, ונּדחים אֹובדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָנעׂשּו

ׁשעלֿידי  אּלה ׁשל הּגלּות מצר ּובפרט ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגלּות,

יתעֹורר  ונּדחים, ּדאֹובדים ּבמּצב נעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָהּגלּות

יתעּלּו ׁשעלֿידיֿזה ּגדֹול, הּׁשֹופר ְְְְִֵֶֶַַַַָָויּומׁש

ׁשהיּו מהּמדרגה יֹותר נעלית למדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל

ּגדֹול  ּבׁשֹופר  ּכׁשּיּתקע ולכן, ׁשּגלּו. ְְְִֵֶֶֶַָָָָָקֹודם

אּׁשּור  ארץ נבראה ׁשּבׁשבילּה הּכּונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָוּתּוׁשלם

ּבהם. ּגם עלּיה ּתהיה מצרים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָוארץ
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ואילך.45) תו ס"ע שם שם.46)סה"מ ר"ה וראה יב. יא, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÙlL ‡È‰ ÈÚ‰ ˙lÙ˙c ,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛBËÚÈ«¬¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆»ƒƒ∆ƒ¿≈

,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰ לו שתינתן עצמו, זה את מבקש שהעני היינו ¬»»ƒ¿ƒ
משל  עלֿפי טוב' שם 'כתר בספר (כמובא ה' לפני שיחו לשפוך האפשרות

והיה  תתמלא, בקשתו מהמלך דבר המבקש שכל שמחתו ביום שהכריז למלך

מי  והיה וכבוד, שררה שביקש מי

את  אחד לכל ונתנו עושר, שביקש

שביקש  אחד חכם שם והיה מבוקשו

שלוש  איתו ידבר בעצמו שהמלך

המלך  בעיני מאד "והוטב ביום, פעמים

עושר  מן עליו חביב שדיבורו מאחר

לו  שיתנו בקשתו ימולא לכן וכבוד,

ושם  עמו לדבר בהיכלו ליכנס רשות

עושר  מן שיקח האוצרות לו יפתחו

שכת  והו כן גם כי וכבוד לעני תפלה וב

שזה  שיחו, ישפוך ה' ולפני יעטוף

‰ÈÚמבוקשו") ˙lÙzL Ì‚Â¿«∆¿ƒ«∆»ƒ
,ÔÈÚ „BÚÂ .¯˙BÈ ˙Ïa˜˙Óƒ¿«∆∆≈¿ƒ¿»

ÌbL מצדÌ„‡‰c ‚eÚz‰ ∆«««¬¿»»»
ŒÏÚ BÏ ‰ÎLÓpL ‰ÚtL‰‰Ó≈««¿»»∆ƒ¿¿»«

B˙lÙz È„È ומבוקשו שנענתה ¿≈¿ƒ»
‰e‡התמלא, ÈÚ‰ ÏL ‚eÚz‰««¬∆∆»ƒ

,¯˙BÈ ÏB„b ‚eÚz שהוא כיוון «¬»≈
בחסרון, יותר ‰¯·חש ˙¯B˙k¿«»«

¯Ó‡na ‰‡·e‰L „Èbn‰««ƒ∆¿»««¬»
Ï"p‰45 שמפני מהר"ש, אדמו"ר של ««

יותר  מתענג העני החיסרון, תחושת

לשון  (וזה מתגשם רצונו כאשר

שכשעני  רואים "שאנו המאמר:

יותר  מזה מתענג זהובים מאה משתכר

והיינו  מלכים, סגולת לו שיש ממלך

היה  שלא חדש דבר אצלו שהוא לפני

העניות  בתכלית עני שהיה מקודם לו

מתענג  הוא מהעוני כשיוצא כך ואחר

שאף  מהעשיר יותר כו' בזה מאד

 ֿ אףֿעל מזה, יותר הרבה יש שלעשיר

כלל..."). מזה מתענג אינו פיֿכן

˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
ÏB„bהפנימית  ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»

,‰M‰ŒL‡¯Ï מדברי לעיל כנזכר ¿…«»»
שמאחר  תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר

שופר  תקיעת של המצווה בין דמיון יש לבוא לעתיד בטלות אינן ומצוות

לבוא  לעתיד והתקיעה השנה Ú˜zÈבראש ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ‰Ê Èkƒ∆∆∆»ƒ»…ƒ»«
Èk ,‡e‰ ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îa ÏB„b ¯ÙBLa¿»»ƒ¿≈¿≈∆»¿ƒ¿«ƒ»ƒƒ

¯ˆn‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰,והריחוק¯¯BÚÓ ‰ÊÂ »¿ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿«¿ƒ«≈«¿∆¿≈
‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰) ÏB„b ¯ÙBLc ‰ÚÈ˜z‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«¿ƒ»¿»»««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc מגילוי ולמעלה ונעלמת 'סתומה' שהיא מאד נעלית ),דרגה ¿»¿ƒƒ
,·Á¯n‰ ˙ÈÏÎz מביאה היא יותר גדול ממיצר היא שהקריאה ככל כי «¿ƒ«∆¿»

מתכלית  וקריאה יותר גדול למרחב

המרחב. לתכלית מביאה המיצר

¯ÙBLa Ú˜zÈc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ»«¿»
eÚ˜z) ‰M‰ŒL‡¯Ï ÏB„b»¿…«»»ƒ¿

¯ÙBL L„BÁa לעיל וכנזכר «∆»
ב  תבוא שהגאולה לומד שהאומר תשרי

נאמר  הפסוקים שבשני מכך זאת

¯‡M‰ŒL‰'שופר' ÔÈÚ Èk ,(ƒƒ¿«…«»»
‡e‰'ב'מיצר מעבר של עניין אותו

¯L‰ל'מרחב' ‡È‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆ƒ»»
,‰M‰ ˙ÈL¯Ó) d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»≈≈ƒ«»»

¯ÒÁ ˙ÈL¯46,( המיצר ‰È‡עניין ≈ƒ»≈ƒ
˙¯MÚ˙Ó.המרחב עניין ƒ¿«∆∆

È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿«¿≈
È„Îa ÏB„b ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»¿»»ƒ¿≈

¯¯BÚÏ ולקרבÌÈ„·B‡‰ ˙‡ ¿≈∆»¿ƒ
ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆
Ìb ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿∆∆ƒ¿«ƒ

עצמן. Êa‰בארצות ‰ek‰ Èkƒ««»»»∆
¯eM‡ ı¯‡Ï eÏb Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»¿∆∆«
ŒÏÚL „ÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ïe¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆«
ÌÈ„·B‡ eNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬¿ƒ

,ÌÈÁcÂ,"המיצר ‰È‡,"תכלית ¿ƒ»ƒƒ
,˙eÏb‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈≈««»
‰l‡ ÏL ˙eÏb‰ ¯ˆÓ Ë¯Ù·eƒ¿»≈««»∆≈∆
·vÓa eNÚ ˙eÏb‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»«¬¿««
¯¯BÚ˙È ,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡c¿¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈
ŒÏÚL ,ÏB„b ¯ÙBM‰ CLÓeÈÂ¿¿««»»∆«
Ï‡¯NÈ elÚ˙È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈
.eÏbL Ì„B˜ eÈ‰L ‰‚¯„n‰Ó≈««¿≈»∆»∆∆»
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿∆ƒ»«¿»»
dÏÈ·LaL ‰ek‰ ÌÏLezÂ¿¿«««»»∆ƒ¿ƒ»
ı¯‡Â ¯eM‡ ı¯‡ ‰‡¯·ƒ¿¿»∆∆«¿∆∆
Ì‰a Ìb ‰iÏÚ ‰È‰z ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿∆¬ƒ»«»∆
היא  עצמה הירידה כאמור, כי, נבראו, שבשבילה לתכלית באים הם בכך כי

צורך  היה כך כל גדול מיצר שיהיה וכדי העליונה מהכוונה נפרד בלתי חלק

מצרים. וארץ אשור בארץ
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יי g"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

יּתקע  ּדענין וכיון האדם], נברא זה ּביֹום ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּוא

ׁשֹופר  ּבחֹודׁש ּתקעּו עלּֿדר הּוא ּגדֹול ְְִֶֶֶַַָָָּבׁשֹופר

(ּתׁשרי  לכאֹורה 36ּדראׁשֿהּׁשנה ראּוי היה ,( ְְְִִֵַָָָָָָֹ

האדם, עבֹודת עלֿידי ּתהיה זה ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

ּדפירּוׁש ּבהּדרּוׁשים, מבֹואר ְְְְְִִֵֵַַַָואףֿעלּֿפיֿכן

ּדלתּתא  אתערּותא  ּבלי מעצמֹו יּתקע הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָיּתקע

ׁשּבּתֹורה  הענינים ּדכל להבין, צרי ּגם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּכלל.

האדם, ּבעבֹודת הֹוראה הם הֹוראה), ְֲִֵַַָָָָָָָ(מּלׁשֹון

מּלמעלה  יהיה ּגדֹול ּבׁשֹופר ׁשּיּתקע ּדזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

מּזה  ההֹוראה  מהי ּדלתּתא, אתערּותא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּבלי

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת

אדמּו"ר Ô·eÈÂה) ּבדרּוׁשי המבֹואר עלּֿפי זה ¿»ְְְִִֵֶַַַָ

אחד 37מהר"ׁש צּדֹו ׁשּׁשֹופר ּדזה , ְֲִֶֶֶַָָָ

הּמצר  מן ׁשם על הּוא רחב, הּׁשני וצּדֹו ְִִִֵֵֵַַַַָָָָקצר

י-ּה ּבּמרחב ענני י-ּה ׁשּקֹול 38קראתי ּדכמֹו . ְְִִִֶֶַָָָָָָָ

הּקצר, מּצּדֹו הּמצר מן ׁשּיֹוצא עלֿידי ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשֹופר,

ּובהתּפׁשטּות  ּבמרחב הּוא ּדוקא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידי  ּברּוחנּיּות, הּוא כן ּכמֹו הרחב, ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבצּדֹו

קראתי  הּמצר מן והּדֹוחק, הּמצר מן ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּצעקה

ּומבאר  יּה. ּבּמרחב  ענני ּדוקא עלֿידיֿזה  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיּֿה,

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו ׁשרׁשה 39ׁשם, ׁשנה ּכל ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבתחּלתּה ּדרׁשה ּבסֹופּה, מתעּׁשרת ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָּבתחּלתּה

לדּבר  ּבראׁשֿהּׁשנה רׁשין עצמן עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ[ׁשּיׂשראל

ׁשּנאמר  ּכענין ּותפּלה, ידּבר 40ּתחנּונים ּתחנּונים ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ועלֿידיֿזה 41רׁש הּמצר, מן הּקריאה היא [ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבּמאמר  וכּמבֹואר ּבּמרחב. ענני - ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָמתעּׁשרת

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשל לֹומר,42הּנ"ל ויׁש עׁשיר. ּתפּלת על עני ּדתפּלת הּמעלה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

 ֿ הּבעלֿׁשם ּכתֹורת עצמּה, ּבּתפּלה ענינים. ּבׁשני היא עני ּבתפּלת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשהּמעלה

הּפסּוק 43טֹוב  ּדתפּלת 44על ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ולפני כיֿיעטֹוף לעני ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
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"זמן 36) הוא תשרי כי להגאל עתידין בתשרי המ"ד של דהטעם רס) ע' בא באוה"ת (ועד"ז קלח ע' תרנ"ד סה"מ ראה

מהכתוב  הוא מלמטה) הוא שתשרי (לפי להגאל עתידין שבתשרי שהילפותא ביאור, וצריך מלמטה". תשובה התעוררות

מעצמו. יתקע הוא יתקע דפירוש שופר) שופר (אתיא גדול בשופר שצח.37)יתקע ע' ושם תא. ע' תרכ"ז סה"מ ראה

רע"א.38) ס, זח"ב וראה ה. קיח, ב.39)תהלים טז, כג.40)ר"ה יח, שם.41)משלי ר"ה שצט 42)פרש"י ע' תרכ"ז סה"מ

ג).43)ואילך. (יג, צו סי' קה"ת) (הוצאת טוב שם א.44)כתר קב, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באלול? בכ"ה מעשיך") תחילת היום Ê‰("זה ÌBÈa Èk ‡e‰ באחד ƒ¿∆

‰‡„Ì,בתשרי  ‡¯· מודגשת האדם עבודת השנה שבראש ונמצא ƒ¿»»»»
ÏB„bבמיוחד  ¯ÙBLa Ú˜zÈ ÔÈÚc ÔÂÈÎÂ לבוא], ‰e‡לעתיד ¿≈»¿ƒ¿«ƒ»«¿»»

È¯Lz) ‰M‰ŒL‡¯c ¯ÙBL L„BÁa eÚ˜z C¯cŒÏÚ36‰È‰ ,( «∆∆ƒ¿«∆»¿…«»»ƒ¿≈»»
ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰L ‰¯B‡ÎÏ Èe‡»̄ƒ¿»∆«¿»«ƒ¿»

‰Ê ידי שעל הנעלית ההמשכה ∆
גדול בשופר ŒÏÚהתקיעה ‰È‰zƒ¿∆«

ŒÏÚŒÛ‡Â ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»¿««
,ÌÈLe¯c‰a ¯‡B·Ó ÔÎŒÈtƒ≈¿»¿«¿ƒ
Ú˜zÈ ‡e‰ Ú˜zÈ Le¯ÈÙc¿≈ƒ»«ƒ»«
‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa BÓˆÚÓ≈«¿¿ƒƒ¿¬»

ÏÏk ‡z˙Ïc מהו להבין וצריך ƒ¿«»¿»
הדבר? טעם

ÏÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿»
) ‰¯BzaL ÌÈÈÚ‰'תורה' »ƒ¿»ƒ∆«»

‰‡¯B‰ ÔBLlÓ היא התורה שכן ƒ¿»»
להתנהג  כיצד הדרך את ‰Ìמורה ,(≈

ÔÂÈÎÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰‡¯B‰»»«¬«»»»¿≈»
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziL ‰Êc¿∆∆ƒ»«¿»»
‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa ‰ÏÚÓlÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¬»

z˙Ïc,‡ שלעבודת באופן היינו ƒ¿«»
בדבר, והשפעה פעולה כל אין האדם

‰fÓ ‰‡¯B‰‰ È‰Ó עניין בתור «ƒ«»»ƒ∆
‰‡„Ì?בתורה ˙„B·Úa«¬«»»»

¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆«ƒ«¿»
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÈLe¯„a37, ƒ¿≈«¿«¬»

אדמו"ר  של וממלאֿמקומו בנו

ÙBML¯ה'צמחֿצדק' ‰Êc עשוי ¿∆∆»
אשר  כזו ‡Á„בצורה Bcˆ שבו הצד ƒ∆»

הוא צר ˜ˆ¯תוקעין פתח עם היינו »»
ÈM‰ BcˆÂ הקול יוצא שממנו הצד ¿ƒ«≈ƒ

ÌL ÏÚ ‡e‰ ,·Á¯ הכתובÔÓ »»«≈ƒ
ÈÚ d-È È˙‡¯˜ ¯ˆn‰«≈«»»ƒ»»»ƒ

d-È ·Á¯na38 אל קוראים כאשר «∆¿»»
ה' ודוחק, צרה מתוך המצר' 'מן ה'

אל  המצר מן שיוצאים כזה באופן עונה

‰ÙBM¯,המרחב. ÏBwL BÓÎcƒ¿∆«»
‡ˆBiL È„ÈŒÏÚ הקול¯ˆn‰ ÔÓ «¿≈∆≈ƒ«≈«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯ˆw‰ BcvÓƒƒ«»»«¿≈∆

˙eËLt˙‰·e ·Á¯Óa ‡e‰ ‡˜Âcנשמע ‰¯Á·,והקול Bcˆa «¿»¿∆¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»»
‰˜Úv‰ È„ÈŒÏÚL ,˙eiÁe¯a ‡e‰ ÔÎ BÓk'ה ‰nˆ¯אל ÔÓ ¿≈¿»ƒ∆«¿≈«¿»»ƒ«≈«

ÈÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,dŒÈ È˙‡¯˜ ¯ˆn‰ ÔÓ ,˜ÁBc‰Â¿««ƒ«≈«»»ƒ»«¿≈∆«¿»»»ƒ
dÈ ·Á¯na מתוך לאלוקות להתקרב ו'צעקה' שקריאה ה' בעבודת גם (וכך «∆¿»»

מן  ליציאה מביאה רוחני, ו'מצר' ריחוק

ה'מרחב'). אל ÌLהמצר ¯‡·Óe¿»≈»
מהר"ש, e¯Ó‡Lאדמו"ר e‰Êc¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯39בגמרא‰L Ïk «≈«»»»

‰L¯L(ורש עני (מלשון ענייה ∆»»
dÙBÒa ˙¯MÚ˙Ó d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆∆¿»
שרשה  שנה "כל הגמרא: לשון (וזה

בסופה  מתעשרת שנאמר בתחילתה

ועד  כתיב, מרשית השנה, מראשית

אחרית"), לה שיש סופה אחרית

d˙lÁ˙a ‰L¯c הרוחני במובן ∆»»ƒ¿ƒ»»
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL]∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ
עצמן  את ועושים עצמם את משפילים

a„Ï¯כעניים ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«≈
ÔÈÚk ,‰lÙ˙e ÌÈeÁz«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

¯Ó‡pL40¯a„È ÌÈeÁz ∆∆¡««¬ƒ¿«≈
L¯41 הוא העני של מנהגו שהרי »

לעזרה  ‰È¯w‡‰להתחנן ‡È‰ [ƒ«¿ƒ»
לאלוקות  ולהתקרב ÔÓƒלהתעורר

˙¯MÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯ˆn‰«≈«¿«¿≈∆ƒ¿«∆∆
Á¯na·השנה ÈÚ Z ועוברים »»ƒ«∆¿»

של  למצב מאלוקות ריחוק של ממצב

לאלוקות. «¿»¿B·nÎÂ‡¯קירוב
¯"eÓ„‡ ÏL Ï"p‰ ¯Ó‡na««¬»««∆«¿

L"¯‰Ó42˙lÙ˙c ‰ÏÚn‰ «¬»««¬»ƒ¿ƒ«
ÈÚ"המצר "מן נשבר, בלב המתפלל »ƒ

,¯ÓBÏ LÈÂ .¯ÈLÚ ˙lÙz ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈«
‡È‰ ÈÚ ˙lÙ˙a ‰ÏÚn‰L∆««¬»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
,dÓˆÚ ‰lÙza .ÌÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙k43ÏÚ ¿««««≈«
˜eÒt‰44ŒÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz «»¿ƒ»∆»ƒƒ
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשּתפּלת  וגם ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ׁשּלפני היא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהעני

הּתענּוג  ׁשּגם ענין, ועֹוד יֹותר. מתקּבלת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהעני

ּתפּלתֹו, עלֿידי  לֹו ׁשּנמׁשכה מההׁשּפעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדהאדם

ּכתֹורת  יֹותר, ּגדֹול ּתענּוג הּוא העני ׁשל ְֲֲִֵֶֶַַַַָָהּתענּוג

הּנ"ל  ּבּמאמר ׁשהּובאה הּמּגיד .45הרב ְֲִֶַַַַַַַָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבׁשֹופר ּדיּתקע הּׁשּיכּות לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַַַָָָָ

זה  ּכי לראׁשֿהּׁשנה, ְִֶַָָָֹּגדֹול

לעֹורר  ּבכדי ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

האֹובדים  ּכי הּוא, והּנּדחים האֹובדים ְְְִִִִִֶַָָָאת

מעֹורר  וזה הּמצר, ּבתכלית הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָוהּנּדחים

(ההמׁשכה  ּגדֹול ּדׁשֹופר הּתקיעה ְְְְִִַַַַָָָָָּוממׁשי

הּמרחב. ּתכלית סתימין), ּדכל סתימא ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּבחינת

לראׁשֿהּׁשנה  ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע הּׁשּיכּות ְְְְִִַַַַָָָָָָֹוזֹוהי

הּוא  ראׁשֿהּׁשנה ענין ּכי ׁשֹופר), ּבחֹודׁש ְְִִִֶַַַָָָֹ(ּתקעּו

הּׁשנה, (מרׁשית ּבתחּלתּה רׁשה ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדעלֿידי

חסר  מתעּׁשרת.46רׁשית היא ,( ְִִִֵֵֶֶַָ

ּגדֹול LÈÂו) ּבׁשֹופר הּתקיעה ּדעלֿידי לֹומר, ¿≈ְְְְִֵַַַָָָ

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים את לעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּבכדי

ּבא  ּבארץ והּנּדחים ּגם עילּוי  נעׂשה מצרים, רץ ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּגלּו ׁשּיׂשראל ּבזה הּכּונה ּכי מצרים. וארץ ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּׁשּור

ׁשעלֿידיֿזה  ועד מצרים, ּולארץ אּׁשּור ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַלארץ

מצר  ׁשעלֿידי ּבכדי היא, ונּדחים אֹובדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָנעׂשּו

ׁשעלֿידי  אּלה ׁשל הּגלּות מצר ּובפרט ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגלּות,

יתעֹורר  ונּדחים, ּדאֹובדים ּבמּצב נעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָהּגלּות

יתעּלּו ׁשעלֿידיֿזה ּגדֹול, הּׁשֹופר ְְְְִֵֶֶַַַַָָויּומׁש

ׁשהיּו מהּמדרגה יֹותר נעלית למדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל

ּגדֹול  ּבׁשֹופר  ּכׁשּיּתקע ולכן, ׁשּגלּו. ְְְִֵֶֶֶַָָָָָקֹודם

אּׁשּור  ארץ נבראה ׁשּבׁשבילּה הּכּונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָוּתּוׁשלם

ּבהם. ּגם עלּיה ּתהיה מצרים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָוארץ
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ואילך.45) תו ס"ע שם שם.46)סה"מ ר"ה וראה יב. יא, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÙlL ‡È‰ ÈÚ‰ ˙lÙ˙c ,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛBËÚÈ«¬¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆»ƒƒ∆ƒ¿≈

,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰ לו שתינתן עצמו, זה את מבקש שהעני היינו ¬»»ƒ¿ƒ
משל  עלֿפי טוב' שם 'כתר בספר (כמובא ה' לפני שיחו לשפוך האפשרות

והיה  תתמלא, בקשתו מהמלך דבר המבקש שכל שמחתו ביום שהכריז למלך

מי  והיה וכבוד, שררה שביקש מי

את  אחד לכל ונתנו עושר, שביקש

שביקש  אחד חכם שם והיה מבוקשו

שלוש  איתו ידבר בעצמו שהמלך

המלך  בעיני מאד "והוטב ביום, פעמים

עושר  מן עליו חביב שדיבורו מאחר

לו  שיתנו בקשתו ימולא לכן וכבוד,

ושם  עמו לדבר בהיכלו ליכנס רשות

עושר  מן שיקח האוצרות לו יפתחו

שכת  והו כן גם כי וכבוד לעני תפלה וב

שזה  שיחו, ישפוך ה' ולפני יעטוף

‰ÈÚמבוקשו") ˙lÙzL Ì‚Â¿«∆¿ƒ«∆»ƒ
,ÔÈÚ „BÚÂ .¯˙BÈ ˙Ïa˜˙Óƒ¿«∆∆≈¿ƒ¿»

ÌbL מצדÌ„‡‰c ‚eÚz‰ ∆«««¬¿»»»
ŒÏÚ BÏ ‰ÎLÓpL ‰ÚtL‰‰Ó≈««¿»»∆ƒ¿¿»«

B˙lÙz È„È ומבוקשו שנענתה ¿≈¿ƒ»
‰e‡התמלא, ÈÚ‰ ÏL ‚eÚz‰««¬∆∆»ƒ

,¯˙BÈ ÏB„b ‚eÚz שהוא כיוון «¬»≈
בחסרון, יותר ‰¯·חש ˙¯B˙k¿«»«

¯Ó‡na ‰‡·e‰L „Èbn‰««ƒ∆¿»««¬»
Ï"p‰45 שמפני מהר"ש, אדמו"ר של ««

יותר  מתענג העני החיסרון, תחושת

לשון  (וזה מתגשם רצונו כאשר

שכשעני  רואים "שאנו המאמר:

יותר  מזה מתענג זהובים מאה משתכר

והיינו  מלכים, סגולת לו שיש ממלך

היה  שלא חדש דבר אצלו שהוא לפני

העניות  בתכלית עני שהיה מקודם לו

מתענג  הוא מהעוני כשיוצא כך ואחר

שאף  מהעשיר יותר כו' בזה מאד

 ֿ אףֿעל מזה, יותר הרבה יש שלעשיר

כלל..."). מזה מתענג אינו פיֿכן

˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
ÏB„bהפנימית  ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»

,‰M‰ŒL‡¯Ï מדברי לעיל כנזכר ¿…«»»
שמאחר  תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר

שופר  תקיעת של המצווה בין דמיון יש לבוא לעתיד בטלות אינן ומצוות

לבוא  לעתיד והתקיעה השנה Ú˜zÈבראש ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ‰Ê Èkƒ∆∆∆»ƒ»…ƒ»«
Èk ,‡e‰ ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îa ÏB„b ¯ÙBLa¿»»ƒ¿≈¿≈∆»¿ƒ¿«ƒ»ƒƒ

¯ˆn‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰,והריחוק¯¯BÚÓ ‰ÊÂ »¿ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿«¿ƒ«≈«¿∆¿≈
‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰) ÏB„b ¯ÙBLc ‰ÚÈ˜z‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«¿ƒ»¿»»««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc מגילוי ולמעלה ונעלמת 'סתומה' שהיא מאד נעלית ),דרגה ¿»¿ƒƒ
,·Á¯n‰ ˙ÈÏÎz מביאה היא יותר גדול ממיצר היא שהקריאה ככל כי «¿ƒ«∆¿»

מתכלית  וקריאה יותר גדול למרחב

המרחב. לתכלית מביאה המיצר

¯ÙBLa Ú˜zÈc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ»«¿»
eÚ˜z) ‰M‰ŒL‡¯Ï ÏB„b»¿…«»»ƒ¿

¯ÙBL L„BÁa לעיל וכנזכר «∆»
ב  תבוא שהגאולה לומד שהאומר תשרי

נאמר  הפסוקים שבשני מכך זאת

¯‡M‰ŒL‰'שופר' ÔÈÚ Èk ,(ƒƒ¿«…«»»
‡e‰'ב'מיצר מעבר של עניין אותו

¯L‰ל'מרחב' ‡È‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆ƒ»»
,‰M‰ ˙ÈL¯Ó) d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»≈≈ƒ«»»

¯ÒÁ ˙ÈL¯46,( המיצר ‰È‡עניין ≈ƒ»≈ƒ
˙¯MÚ˙Ó.המרחב עניין ƒ¿«∆∆

È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿«¿≈
È„Îa ÏB„b ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»¿»»ƒ¿≈

¯¯BÚÏ ולקרבÌÈ„·B‡‰ ˙‡ ¿≈∆»¿ƒ
ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆
Ìb ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿∆∆ƒ¿«ƒ

עצמן. Êa‰בארצות ‰ek‰ Èkƒ««»»»∆
¯eM‡ ı¯‡Ï eÏb Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»¿∆∆«
ŒÏÚL „ÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ïe¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆«
ÌÈ„·B‡ eNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬¿ƒ

,ÌÈÁcÂ,"המיצר ‰È‡,"תכלית ¿ƒ»ƒƒ
,˙eÏb‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈≈««»
‰l‡ ÏL ˙eÏb‰ ¯ˆÓ Ë¯Ù·eƒ¿»≈««»∆≈∆
·vÓa eNÚ ˙eÏb‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»«¬¿««
¯¯BÚ˙È ,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡c¿¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈
ŒÏÚL ,ÏB„b ¯ÙBM‰ CLÓeÈÂ¿¿««»»∆«
Ï‡¯NÈ elÚ˙È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈
.eÏbL Ì„B˜ eÈ‰L ‰‚¯„n‰Ó≈««¿≈»∆»∆∆»
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿∆ƒ»«¿»»
dÏÈ·LaL ‰ek‰ ÌÏLezÂ¿¿«««»»∆ƒ¿ƒ»
ı¯‡Â ¯eM‡ ı¯‡ ‰‡¯·ƒ¿¿»∆∆«¿∆∆
Ì‰a Ìb ‰iÏÚ ‰È‰z ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿∆¬ƒ»«»∆
היא  עצמה הירידה כאמור, כי, נבראו, שבשבילה לתכלית באים הם בכך כי

צורך  היה כך כל גדול מיצר שיהיה וכדי העליונה מהכוונה נפרד בלתי חלק

מצרים. וארץ אשור בארץ
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבהּׁשּיכּות ענין עֹוד להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵַַָָ

 ֿ לראׁש ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְִַָָָֹּדיּתקע

יֹום  ׁשהּוא ענינים. ׁשני ּבראׁשֿהּׁשנה ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשנה,

ּגם  עילּוי נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה האדם, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבריאת

ּכמֹו הּוא והענין (ּכדלקּמן). הּבריאה ְְְְְְְִִִִַַָָָָָּבכללּות

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ְְִֵֶֶַַַָָָׁשּכתב

מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָּבהּמאמר

ראׁשֹון  ליֹום ֿ 47זּכרֹון ראׁש הרי להבין, ּדצרי , ְְְֲִִִִֵָָָֹ

יֹום  ׁשהּוא ּבתׁשרי ּבאחד הּוא הּיֹום) (זה ְְְִֵֶֶֶַַָָָהּׁשנה

ליֹום  זּכרֹון הּוא ואי ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָהּׁשּׁשי

ּומבאר  הּוא 48ראׁשֹון. העֹולם לבריאת ּדהרצֹון , ְְְִִִֵַָָָָָ

ּביׂשראל. הּוא הרצֹון ּופנימּיּות הרצֹון, ְְְִִִִִֵָָָָָחיצֹונּיּות

אלּול  ּבכ"ה הם הּׁשנה ּבזמּני אּלה ענינים ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוׁשני

העֹולם  נברא ׁשּבֹו אלּול ּדבכ"ה ְְְֱִִֶַָָָָָֹּובראׁשֿהּׁשנה.

(אחד  ּובראׁשֿהּׁשנה הרצֹון, חיצֹונּיּות ְִִֶַָָָָָֹהּוא

אדם  קרּויין אּתם האדם, נברא ׁשּבֹו ,49ּבתׁשרי) ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּתחּלת  הּיֹום זה וזהּו הרצֹון. ּפנימּיּות ְְְִִִֶֶַַָָהּוא

ׁשני  ּדבראׁשֿהּׁשנה ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשי

המׁשכת 50ענינים  ,מעׂשי ּתחּלת ׁשהּוא הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה העיקרי ענין . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מר  (ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ועֹוד עצמּות האדם, עבֹודת עלֿידי לעֹולמֹות) צֹון ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹור  ּדעצמּות ׁשההמׁשכה ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ׁשהּוא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹענין

ּבהעֹולמֹות  ועלֿידיֿזה העֹולמֹות, לבריאת ּבהרצֹון ּגם נמׁשכת .51איןֿסֹוף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הענינים  ּבׁשני היא לראׁשֿהּׁשנה ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע הּׁשּיכּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹועלּֿפיֿזה,

והעילּוי  ,מעׂשי לתחילת ׁשּיכת ליׂשראל ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי המׁשכת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבֹו,

ראׁשֹון. ליֹום לזּכרֹון ׁשּי מצרים וארץ אּׁשּור ּבארץ עלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
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א'קמ).47) ע' ח"ב הנ"ל בהמשך (נדפס תרע"ו ודשנת קכז) ע' ח"א תער"ב בהמשך (נדפס תרע"ג תער"ב 48)דשנת המשך

א'קמו. ע' ח"ב שם ועד"ז קלד. ע' א.49)ח"א סא, סעיף 50)יבמות תשכ"ג דראשֿהשנה ב' דיום לנו יבחר ד"ה גם ראה

כללות  על קאי ראשון" ליום ו"זכרון האדם על קאי מעשיך" ד"תחלת הוא שם שהביאור אלא ה). ע' תשרי סה"מ (תו"מ ו

ליום  ו"זכרון למלוכה), הרצון (המשכת בעולם ההמשכה על קאי מעשיך" "תחלת שגם שם, תער"ב ובהמשך הבריאה.

הבאה. הערה וראה אור". גילוי בבחינת ושיהי' לעולמות הרצון נמשך למלוכה הרצון "דע"י הוא דהעולמות 51)ראשון"

וזה  לעולמות ). מרצון (שלמעלה הכוונה נשלמת שעלֿידם זה אלא עולמות לא הוא ענינם הרצון, פנימיות מצד שהם כמו

לעולמות  שהרצון וע"י הוא), חסד חפץ כי (מצד עולמות לברוא מהרצון היא שהתהוותם ע"י הוא עולמות הוא שענינם

עולם. הוא שענינם בהעולמות (גם) היא דאוא"ס ההמשכה הקודמת), הערה (ראה הרצון מפנימיות נמשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÙBLa Ú˜zÈc ˙eÎiM‰a ÔÈÚ „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿««»¿ƒ»«¿»

ÏB„b העתידה ÈLבגאולה ‰M‰ŒL‡¯a Èk ,‰M‰ŒL‡¯Ï »¿…«»»ƒ¿…«»»¿≈
.ÌÈÈÚ האחד,Ì„‡‰ ˙‡È¯a ÌBÈ ‡e‰L והשני‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«»»»¿∆«¿≈∆

בראשית  למעשה השישי ביום האדם בריאת ידי Ìbעל ÈeÏÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ«
.(Ôn˜Ï„k) ‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«»
·˙kL BÓk ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆»«
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL של וממלאֿמקומו בנו ƒ¿»≈∆
מהר"ש  Œ¯eacאדמו"ר ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ

˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ∆«¿ƒ«
ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ EÈNÚÓ47, «¬∆ƒ»¿ƒ

ŒL‡¯ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ¬≈…
„Á‡a ‡e‰ (ÌBi‰ ‰Ê) ‰M‰«»»∆«¿∆»
ÈMM‰ ÌBÈ ‡e‰L È¯L˙a¿ƒ¿≈∆«ƒƒ

,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ היום ולא ¿«¬≈¿≈ƒ
לבריאה  ÔB¯kÊהראשון ‡e‰ CÈ‡Â¿≈ƒ»

?ÔBL‡¯ ÌBÈÏ¿ƒ
¯‡·Óe48ÔBˆ¯‰c האלוקי , ¿»≈¿»»

‰ÌÏBÚהעליון  ˙‡È¯·Ï כולו ƒ¿ƒ«»»
הראשון  ביום בריאתו שתחילת

אלול, כ"ה בראשית, ‰e‡למעשה
˙eiÓÈÙe ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¿ƒƒ

Ï‡¯NÈa ‡e‰ ÔBˆ¯‰ שבאו »»¿ƒ¿»≈
השישי  ביום שנברא הראשון מאדם

כפי  השנה, ראש בראשית, למעשה

ומפרט. ÌÈÈÚשממשיך ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ
‰"Îa Ì‰ ‰M‰ ÈpÓÊa ‰l‡≈∆ƒ¿«≈«»»≈¿
‰"Î·c .‰M‰ŒL‡¯·e ÏeÏ‡¡¿…«»»ƒ¿
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯· BaL ÏeÏ‡¡∆ƒ¿»»»
ŒL‡¯·e ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¿…
BaL (È¯L˙a „Á‡) ‰M‰«»»∆»¿ƒ¿≈∆

Ìz‡ ,Ì„‡‰ ‡¯· ישראל בני ƒ¿»»»»«∆
Ì„‡ ÔÈÈe¯˜49˙eiÓÈt ‡e‰ , ¿ƒ»»¿ƒƒ

˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê e‰ÊÂ .ÔBˆ¯‰»»¿∆∆«¿ƒ«

ÌÈÈÚ ÈL ‰M‰ŒL‡¯·c ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ EÈNÚÓ50. «¬∆ƒ»¿ƒƒ¿…«»»¿≈ƒ¿»ƒ
,EÈNÚÓ ˙lÁz ‡e‰L ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯c È¯˜ÈÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»ƒ»ƒ¿…«»»∆¿ƒ««¬∆

˙ÎLÓ‰ והתגלותÔBˆ¯Ó ‰ÏÚÓlL) ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ «¿»««¿≈∆¿«¿»≈»
‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ „BÚÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ (˙BÓÏBÚÏ»»«¿≈¬«»»»¿ƒ¿»¿…«»»
,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ‡e‰L∆ƒ»¿ƒ
¯B‡ ˙eÓˆÚc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ עבודת ידי על שבאה ≈
ÔBˆ¯‰aהאדם  Ìb ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»»¿«¿≈
BÚ‰a ‰Ê˙BÓÏ51 שבסופו היינו ∆¿»»

עילוי  פועלת האדם עבודת דבר של

הבריאה. ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰,בכל
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈc ˙eÎiM‰««»¿ƒ»«¿»»
ÈLa ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯Ï¿…«»»ƒƒ¿≈

,BaL ÌÈÈÚ‰ ההמשכה הן »ƒ¿»ƒ∆
והן  האדם בעבודת שקשורה העיקרית

פועלת  האדם שעבודת הנוסף, הדבר

הבריאה, כל ‰ÈeÏÈbעל ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ
ÏB„b ¯ÙBLc לבוא לעתיד ¿»»

˙ÏÈÁ˙Ï ˙ÎiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆∆ƒ¿ƒ«
,EÈNÚÓ,האדם ÈeÏÈÚ‰Âעבודת «¬∆¿»ƒ

ı¯‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿≈∆¿∆∆
CiL ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â ¯eM‡«¿∆∆ƒ¿«ƒ«»

,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊÏ העילוי ¿ƒ»¿ƒ
הבריאה. בכל הנפעל
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ה)p‰Â‰ז) (סעיף לעיל ה ּמּובא עלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִֵַַָ

ׁשהּמצר  מהר"ׁש ּדאדמּו"ר ְְְֲֵֵֶַַַַַָמהּדרּוׁש

ּדענין  ּבתחּלתּה, ׁשרׁשה ׁשנה ענין הּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּדׁשֹופר

עצמן  עֹוׂשין ׁשּיׂשראל זה הּוא ּבתחּלתּה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָרׁשה

ׁשעלֿידֹו הּמצר ּדענין מּובן ּבראׁשֿהּׁשנה, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹרׁשין

הּוא  ּכׁשהּמצר ּגם הּוא הּמרחב, המׁשכת ְְְֵֶֶַַַַַַָָהּוא

אּלא  ּבׁשלמּות היא ׁשעבֹודתֹו הּביטּול, ְֲִִִִֵֶֶַַָָמּצד

נמצא  ׁשהּוא מרּגיׁש הּוא ׁשּלֹו הּביטּול ְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּמּצד

הּמרחב. המׁשכת הּוא זה מצר עלֿידי ּגם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבמצר,

ּגדֹול  ּדׁשֹופר הּגילּוי ּבנֹוגע הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּדהאֹובדים  הּמצר עלֿידי ונמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמתעֹורר

אּלא  ּבׁשלמּות היא ּכׁשעבֹודתֹו ּדגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּנּדחים,

ּגם  איןֿסֹוף ּדאֹור הרֹוממּות ׁשּלגּבי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָׁשּמתּבֹונן

יחׁשב  לחטא האמיּתית הּוא 52העבֹודה ולכן ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָ

ׁשעלֿידיֿזה  ונּדח, לאֹובד עצמֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמרּגיׁש

לֹומר  ויׁש ּגדֹול. ּדׁשֹופר הּגילּוי ונמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָנתעֹורר

היא  ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי (ּכׁשהמׁשכת אז ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּגם

יּתקע  יּתקע, לׁשֹון ׁשּי ׁשּלֹו) הּביטּול ְְִִִֵֶַַַַַָָָעלֿידי

העני  ּדענין ורׁש, עני עצמֹו ּכׁשעֹוׂשה ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמעצמֹו,

מקּבל  רק והּוא ּכלּום עצמֹו מּׁשל לֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַַהּוא

ּומרּגיׁש מּכיר הּוא צדקה, ּבדר לֹו ׁשּנֹותנים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָזה

נמ ׁש עב ֹודתֹו ׁשעלֿידי לא ּדזה הּוא הּגילּוי ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

מּצד  אּלא ,(להמׁשי (ׁשּבכחֹו ׁשּלֹו העילּוי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹמּצד

הקּב"ה  ּוכאילּו53חסד מעצמֹו, יּתקע , ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלל. ּדלתּתא אתערּותא ּבלי היא ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשההמׁשכה

,ÛÈÒB‰Ïe מו"ח כ"ק ּׁשּכתב מה ּדעלּֿפי ¿ƒְִֶַַַָ

ּבׁשֹופר  יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ּדּבּורֿהּמתחיל (ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָאדמּו"ר

מּובן 54ּגדֹול  מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּיהדּות נקּודת את יעֹורר ּגדֹול' ׁשה'ּׁשֹופר ( ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וללכת  מהּגלּות לצאת ירצּו והּנּדחים) האֹובדים וכֹולל (ּגם יׂשראל ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדזה

הרצֹון  יתעֹורר ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי ׁשעלֿידי הּוא לה', ּולהׁשּתחוֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלירּוׁשלים

ּוגאּולה 55האמיּתי  מצרים ּדיציאת הּגאּולה ׁשּבין החילּוק ּדזהּו ּדיׂשראל. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ואילך.52) ריב ע' ואילך. עה ע' תרנ"א סה"מ גם וראה סד. ע' תרנ"ט זה 53)סה"מ גם עבודה, ע"י היא שההמשכה וזה

דכסופא. נהמא תהי' לא שההמשכה הקב"ה חסד 5478)הוא ע' אידיש ובסה"מ תש"ג תשרי והקדושה" ב"הקריאה נדפס

ספ"ב.55)ואילך. גירושין הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯"eÓ„‡c Le¯c‰Ó (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·en‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«ƒ«»¿≈¿ƒ≈«¿¿«¿
,d˙lÁ˙a ‰L¯L ‰L ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÙBLc ¯ˆn‰L L"¯‰Ó«¬»∆«≈«¿»ƒ¿«»»∆»»ƒ¿ƒ»»
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ‰Ê ‡e‰ d˙lÁ˙a ‰L¯ ÔÈÚc¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»»∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ

‰e‡עניים  B„ÈŒÏÚL ¯ˆn‰ ÔÈÚc Ô·eÓ ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»»¿ƒ¿««≈«∆«»
‡e‰ ,·Á¯n‰ ˙ÎLÓ‰ לאו «¿»««∆¿»

ריחוק  של במובן 'עניות' דווקא

אדרבה  אלא »Ìbמאלוקות
¯ˆn‰Lk'ה'עניות ‰e‡ותחושת ¿∆«≈«

ÏeËÈa‰ „vÓ,לאלוקות ƒ««ƒ
˙eÓÏLa ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒƒ¿≈
גבוהה  בדרגה שנמצא באדם ומדובר

ה' ‰ÏeËÈaבעבודת „vnL ‡l‡∆»∆ƒ««ƒ
BlL לאלוקותLÈb¯Ó ‡e‰ ∆«¿ƒ

ŒÏÚ Ìb ,¯ˆÓa ‡ˆÓ ‡e‰L∆ƒ¿»¿≈«««
‰Ê ¯ˆÓ È„È מתחושת שנובע ¿≈≈«∆

‰Á¯n·.הביטול  ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»««∆¿»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÏB„b ¯ÙBLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿»»
È„ÈŒÏÚ CLÓÂ ¯¯BÚ˙nL∆ƒ¿≈¿ƒ¿»«¿≈
,ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰c ¯ˆn‰«≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ב'אובדים' רק אמור לא הוא שאף

אדרבה  אלא הרוחני במובן ו'נדחים'

˙eÓÏLa ‡È‰ B˙„B·ÚLk Ì‚c¿«¿∆¬»ƒƒ¿≈
רח  לא קרוב והוא אלא מאלוקות וק

Èa‚lLביותר  ÔBa˙nL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿«≈
Ìb ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈«
‡ËÁÏ ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰„B·Ú‰»¬»»¬ƒƒ¿≈¿

·LÁÈ52 יש נעלה הכי במצב וגם ≈»≈
‡˙חיסרון, LÈb¯Ó ‡e‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ∆

ŒÏÚL ,ÁcÂ „·B‡Ï BÓˆÚ«¿¿≈¿ƒ»∆«
ÈeÏÈb‰ CLÓÂ ¯¯BÚ˙ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ

.ÏB„b ¯ÙBLc¿»»
Ê‡ ÌbL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»
¯ÙBLc ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰Lk)¿∆«¿»««ƒ¿»
ÏeËÈa‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏB„b»ƒ«¿≈«ƒ
Ú˜zÈ ,Ú˜zÈ ÔBLÏ CiL (BlL∆«»¿ƒ»«ƒ»«

,BÓˆÚÓ והתגלות המשכה שמשמעו ≈«¿
ללא  האדם, מצד עבודה ללא

דלתתא", NBÚLk‰"אתערותא Èkƒ¿∆∆
,L¯Â ÈÚ BÓˆÚ מהביטול כתוצאה «¿»ƒ»»

את  מרגיש שאינו כזו ברמה לאלוקות

כלל  למציאות ÌeÏkעצמו BÓˆÚ ÏMÓ BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ ÈÚ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿«∆»ƒ∆≈ƒ∆«¿¿
,‰˜„ˆ C¯„a BÏ ÌÈ˙BpL ‰Ê Ïa˜Ó ˜¯ ‡e‰Â העבודה וכאשר ¿«¿«≈∆∆¿ƒ¿∆∆¿»»

כך, כדי עד מוחלט ביטול מתוך Êc‰היא LÈb¯Óe ¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ«¿ƒ¿∆
BlL ÈeÏÈÚ‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰ ÈeÏÈb‰ CLÓ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»ƒ¿»«ƒ…ƒ«»ƒ∆
‡l‡ ,(CÈLÓ‰Ï BÁÎaL)∆¿…¿«¿ƒ∆»

‰"a˜‰ „ÒÁ „vÓ53Ú˜zÈ , ƒ«∆∆«»»ƒ»«
,BÓˆÚÓ ההמשכה שלמעשה ואף ≈«¿

הביטול  מצד הרי עבודתו, ידי על היא

כל  אין שלמעשיו והרגשה בהכרה הוא

ÎLÓ‰‰L‰חשיבות  eÏÈ‡Îe¿ƒ∆««¿»»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»

.ÏÏk¿»
·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«∆»«

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î אדמו"ר «¿
אדמו"ר  של מקומו וממלא בנו הריי"צ,

Œ¯eacהרש"ב, ¯Ó‡n‰a)¿««¬»ƒ
‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»»««

ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ54( ƒ»«¿»»
'ÏB„b ¯ÙBM'‰L יישמע שקולו ∆«»»

לבוא  e˜„˙לעתיד ˙‡ ¯¯BÚÈ¿≈∆¿«
˙e„‰i‰ העמוקה הפנימית הנקודה ««¬

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL שלעולם ∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
דבוקה  נשארת ותמיד נפגמת לא

ה  ברוך ÏkLוא,בקדוש ‰Êc Ô·eÓ»¿∆∆»
ÌÈ„·B‡‰ ÏÏBÎÂ Ìb) Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈»¿ƒ

(ÌÈÁcp‰Â מקול יתעוררו אכן ¿«ƒ»ƒ
הכלל, מן יוצא ללא וכולם, השופר

˙ÎÏÏÂ ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆÏ eˆ¯Èƒ¿»≈≈«»¿»∆∆
,'‰Ï ˙BÂÁzL‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿ƒ¿«¬«
¯ÙBLc ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈«ƒ¿»
ÔBˆ¯‰ ¯¯BÚ˙È ÏB„b»ƒ¿≈»»

ÈzÈÓ‡‰55Ï‡¯NÈc שהוא »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
לאלוקות  ולהתקרב ה' רצון את לעשות

בהלכה, גם ביטוי לידי שבא (דבר
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יג g"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבהּׁשּיכּות ענין עֹוד להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵַַָָ

 ֿ לראׁש ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְִַָָָֹּדיּתקע

יֹום  ׁשהּוא ענינים. ׁשני ּבראׁשֿהּׁשנה ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשנה,

ּגם  עילּוי נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה האדם, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבריאת

ּכמֹו הּוא והענין (ּכדלקּמן). הּבריאה ְְְְְְְִִִִַַָָָָָּבכללּות

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ְְִֵֶֶַַַָָָׁשּכתב

מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָּבהּמאמר

ראׁשֹון  ליֹום ֿ 47זּכרֹון ראׁש הרי להבין, ּדצרי , ְְְֲִִִִֵָָָֹ

יֹום  ׁשהּוא ּבתׁשרי ּבאחד הּוא הּיֹום) (זה ְְְִֵֶֶֶַַָָָהּׁשנה

ליֹום  זּכרֹון הּוא ואי ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָהּׁשּׁשי

ּומבאר  הּוא 48ראׁשֹון. העֹולם לבריאת ּדהרצֹון , ְְְִִִֵַָָָָָ

ּביׂשראל. הּוא הרצֹון ּופנימּיּות הרצֹון, ְְְִִִִִֵָָָָָחיצֹונּיּות

אלּול  ּבכ"ה הם הּׁשנה ּבזמּני אּלה ענינים ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוׁשני

העֹולם  נברא ׁשּבֹו אלּול ּדבכ"ה ְְְֱִִֶַָָָָָֹּובראׁשֿהּׁשנה.

(אחד  ּובראׁשֿהּׁשנה הרצֹון, חיצֹונּיּות ְִִֶַָָָָָֹהּוא

אדם  קרּויין אּתם האדם, נברא ׁשּבֹו ,49ּבתׁשרי) ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּתחּלת  הּיֹום זה וזהּו הרצֹון. ּפנימּיּות ְְְִִִֶֶַַָָהּוא

ׁשני  ּדבראׁשֿהּׁשנה ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשי

המׁשכת 50ענינים  ,מעׂשי ּתחּלת ׁשהּוא הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה העיקרי ענין . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מר  (ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ועֹוד עצמּות האדם, עבֹודת עלֿידי לעֹולמֹות) צֹון ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹור  ּדעצמּות ׁשההמׁשכה ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ׁשהּוא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹענין

ּבהעֹולמֹות  ועלֿידיֿזה העֹולמֹות, לבריאת ּבהרצֹון ּגם נמׁשכת .51איןֿסֹוף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הענינים  ּבׁשני היא לראׁשֿהּׁשנה ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע הּׁשּיכּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹועלּֿפיֿזה,

והעילּוי  ,מעׂשי לתחילת ׁשּיכת ליׂשראל ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי המׁשכת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבֹו,

ראׁשֹון. ליֹום לזּכרֹון ׁשּי מצרים וארץ אּׁשּור ּבארץ עלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
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א'קמ).47) ע' ח"ב הנ"ל בהמשך (נדפס תרע"ו ודשנת קכז) ע' ח"א תער"ב בהמשך (נדפס תרע"ג תער"ב 48)דשנת המשך

א'קמו. ע' ח"ב שם ועד"ז קלד. ע' א.49)ח"א סא, סעיף 50)יבמות תשכ"ג דראשֿהשנה ב' דיום לנו יבחר ד"ה גם ראה

כללות  על קאי ראשון" ליום ו"זכרון האדם על קאי מעשיך" ד"תחלת הוא שם שהביאור אלא ה). ע' תשרי סה"מ (תו"מ ו

ליום  ו"זכרון למלוכה), הרצון (המשכת בעולם ההמשכה על קאי מעשיך" "תחלת שגם שם, תער"ב ובהמשך הבריאה.

הבאה. הערה וראה אור". גילוי בבחינת ושיהי' לעולמות הרצון נמשך למלוכה הרצון "דע"י הוא דהעולמות 51)ראשון"

וזה  לעולמות ). מרצון (שלמעלה הכוונה נשלמת שעלֿידם זה אלא עולמות לא הוא ענינם הרצון, פנימיות מצד שהם כמו

לעולמות  שהרצון וע"י הוא), חסד חפץ כי (מצד עולמות לברוא מהרצון היא שהתהוותם ע"י הוא עולמות הוא שענינם

עולם. הוא שענינם בהעולמות (גם) היא דאוא"ס ההמשכה הקודמת), הערה (ראה הרצון מפנימיות נמשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÙBLa Ú˜zÈc ˙eÎiM‰a ÔÈÚ „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿««»¿ƒ»«¿»

ÏB„b העתידה ÈLבגאולה ‰M‰ŒL‡¯a Èk ,‰M‰ŒL‡¯Ï »¿…«»»ƒ¿…«»»¿≈
.ÌÈÈÚ האחד,Ì„‡‰ ˙‡È¯a ÌBÈ ‡e‰L והשני‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«»»»¿∆«¿≈∆

בראשית  למעשה השישי ביום האדם בריאת ידי Ìbעל ÈeÏÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ«
.(Ôn˜Ï„k) ‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«»
·˙kL BÓk ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆»«
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL של וממלאֿמקומו בנו ƒ¿»≈∆
מהר"ש  Œ¯eacאדמו"ר ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ

˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ∆«¿ƒ«
ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ EÈNÚÓ47, «¬∆ƒ»¿ƒ

ŒL‡¯ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ¬≈…
„Á‡a ‡e‰ (ÌBi‰ ‰Ê) ‰M‰«»»∆«¿∆»
ÈMM‰ ÌBÈ ‡e‰L È¯L˙a¿ƒ¿≈∆«ƒƒ

,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ היום ולא ¿«¬≈¿≈ƒ
לבריאה  ÔB¯kÊהראשון ‡e‰ CÈ‡Â¿≈ƒ»

?ÔBL‡¯ ÌBÈÏ¿ƒ
¯‡·Óe48ÔBˆ¯‰c האלוקי , ¿»≈¿»»

‰ÌÏBÚהעליון  ˙‡È¯·Ï כולו ƒ¿ƒ«»»
הראשון  ביום בריאתו שתחילת

אלול, כ"ה בראשית, ‰e‡למעשה
˙eiÓÈÙe ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¿ƒƒ

Ï‡¯NÈa ‡e‰ ÔBˆ¯‰ שבאו »»¿ƒ¿»≈
השישי  ביום שנברא הראשון מאדם

כפי  השנה, ראש בראשית, למעשה

ומפרט. ÌÈÈÚשממשיך ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ
‰"Îa Ì‰ ‰M‰ ÈpÓÊa ‰l‡≈∆ƒ¿«≈«»»≈¿
‰"Î·c .‰M‰ŒL‡¯·e ÏeÏ‡¡¿…«»»ƒ¿
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯· BaL ÏeÏ‡¡∆ƒ¿»»»
ŒL‡¯·e ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¿…
BaL (È¯L˙a „Á‡) ‰M‰«»»∆»¿ƒ¿≈∆

Ìz‡ ,Ì„‡‰ ‡¯· ישראל בני ƒ¿»»»»«∆
Ì„‡ ÔÈÈe¯˜49˙eiÓÈt ‡e‰ , ¿ƒ»»¿ƒƒ

˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê e‰ÊÂ .ÔBˆ¯‰»»¿∆∆«¿ƒ«

ÌÈÈÚ ÈL ‰M‰ŒL‡¯·c ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ EÈNÚÓ50. «¬∆ƒ»¿ƒƒ¿…«»»¿≈ƒ¿»ƒ
,EÈNÚÓ ˙lÁz ‡e‰L ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯c È¯˜ÈÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»ƒ»ƒ¿…«»»∆¿ƒ««¬∆

˙ÎLÓ‰ והתגלותÔBˆ¯Ó ‰ÏÚÓlL) ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ «¿»««¿≈∆¿«¿»≈»
‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ „BÚÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ (˙BÓÏBÚÏ»»«¿≈¬«»»»¿ƒ¿»¿…«»»
,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ‡e‰L∆ƒ»¿ƒ
¯B‡ ˙eÓˆÚc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ עבודת ידי על שבאה ≈
ÔBˆ¯‰aהאדם  Ìb ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»»¿«¿≈
BÚ‰a ‰Ê˙BÓÏ51 שבסופו היינו ∆¿»»

עילוי  פועלת האדם עבודת דבר של

הבריאה. ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰,בכל
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈc ˙eÎiM‰««»¿ƒ»«¿»»
ÈLa ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯Ï¿…«»»ƒƒ¿≈

,BaL ÌÈÈÚ‰ ההמשכה הן »ƒ¿»ƒ∆
והן  האדם בעבודת שקשורה העיקרית

פועלת  האדם שעבודת הנוסף, הדבר

הבריאה, כל ‰ÈeÏÈbעל ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ
ÏB„b ¯ÙBLc לבוא לעתיד ¿»»

˙ÏÈÁ˙Ï ˙ÎiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆∆ƒ¿ƒ«
,EÈNÚÓ,האדם ÈeÏÈÚ‰Âעבודת «¬∆¿»ƒ

ı¯‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿≈∆¿∆∆
CiL ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â ¯eM‡«¿∆∆ƒ¿«ƒ«»

,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊÏ העילוי ¿ƒ»¿ƒ
הבריאה. בכל הנפעל

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

lecb xteya rwzi `edd meia dide

ה)p‰Â‰ז) (סעיף לעיל ה ּמּובא עלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִֵַַָ

ׁשהּמצר  מהר"ׁש ּדאדמּו"ר ְְְֲֵֵֶַַַַַָמהּדרּוׁש

ּדענין  ּבתחּלתּה, ׁשרׁשה ׁשנה ענין הּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּדׁשֹופר

עצמן  עֹוׂשין ׁשּיׂשראל זה הּוא ּבתחּלתּה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָרׁשה

ׁשעלֿידֹו הּמצר ּדענין מּובן ּבראׁשֿהּׁשנה, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹרׁשין

הּוא  ּכׁשהּמצר ּגם הּוא הּמרחב, המׁשכת ְְְֵֶֶַַַַַַָָהּוא

אּלא  ּבׁשלמּות היא ׁשעבֹודתֹו הּביטּול, ְֲִִִִֵֶֶַַָָמּצד

נמצא  ׁשהּוא מרּגיׁש הּוא ׁשּלֹו הּביטּול ְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּמּצד

הּמרחב. המׁשכת הּוא זה מצר עלֿידי ּגם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבמצר,

ּגדֹול  ּדׁשֹופר הּגילּוי ּבנֹוגע הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּדהאֹובדים  הּמצר עלֿידי ונמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמתעֹורר

אּלא  ּבׁשלמּות היא ּכׁשעבֹודתֹו ּדגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּנּדחים,

ּגם  איןֿסֹוף ּדאֹור הרֹוממּות ׁשּלגּבי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָׁשּמתּבֹונן

יחׁשב  לחטא האמיּתית הּוא 52העבֹודה ולכן ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָ

ׁשעלֿידיֿזה  ונּדח, לאֹובד עצמֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמרּגיׁש

לֹומר  ויׁש ּגדֹול. ּדׁשֹופר הּגילּוי ונמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָנתעֹורר

היא  ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי (ּכׁשהמׁשכת אז ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּגם

יּתקע  יּתקע, לׁשֹון ׁשּי ׁשּלֹו) הּביטּול ְְִִִֵֶַַַַַָָָעלֿידי

העני  ּדענין ורׁש, עני עצמֹו ּכׁשעֹוׂשה ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמעצמֹו,

מקּבל  רק והּוא ּכלּום עצמֹו מּׁשל לֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַַהּוא

ּומרּגיׁש מּכיר הּוא צדקה, ּבדר לֹו ׁשּנֹותנים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָזה

נמ ׁש עב ֹודתֹו ׁשעלֿידי לא ּדזה הּוא הּגילּוי ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

מּצד  אּלא ,(להמׁשי (ׁשּבכחֹו ׁשּלֹו העילּוי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹמּצד

הקּב"ה  ּוכאילּו53חסד מעצמֹו, יּתקע , ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלל. ּדלתּתא אתערּותא ּבלי היא ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשההמׁשכה

,ÛÈÒB‰Ïe מו"ח כ"ק ּׁשּכתב מה ּדעלּֿפי ¿ƒְִֶַַַָ

ּבׁשֹופר  יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ּדּבּורֿהּמתחיל (ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָאדמּו"ר

מּובן 54ּגדֹול  מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּיהדּות נקּודת את יעֹורר ּגדֹול' ׁשה'ּׁשֹופר ( ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וללכת  מהּגלּות לצאת ירצּו והּנּדחים) האֹובדים וכֹולל (ּגם יׂשראל ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדזה

הרצֹון  יתעֹורר ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי ׁשעלֿידי הּוא לה', ּולהׁשּתחוֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלירּוׁשלים

ּוגאּולה 55האמיּתי  מצרים ּדיציאת הּגאּולה ׁשּבין החילּוק ּדזהּו ּדיׂשראל. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ואילך.52) ריב ע' ואילך. עה ע' תרנ"א סה"מ גם וראה סד. ע' תרנ"ט זה 53)סה"מ גם עבודה, ע"י היא שההמשכה וזה

דכסופא. נהמא תהי' לא שההמשכה הקב"ה חסד 5478)הוא ע' אידיש ובסה"מ תש"ג תשרי והקדושה" ב"הקריאה נדפס

ספ"ב.55)ואילך. גירושין הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯"eÓ„‡c Le¯c‰Ó (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·en‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«ƒ«»¿≈¿ƒ≈«¿¿«¿
,d˙lÁ˙a ‰L¯L ‰L ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÙBLc ¯ˆn‰L L"¯‰Ó«¬»∆«≈«¿»ƒ¿«»»∆»»ƒ¿ƒ»»
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ‰Ê ‡e‰ d˙lÁ˙a ‰L¯ ÔÈÚc¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»»∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ

‰e‡עניים  B„ÈŒÏÚL ¯ˆn‰ ÔÈÚc Ô·eÓ ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»»¿ƒ¿««≈«∆«»
‡e‰ ,·Á¯n‰ ˙ÎLÓ‰ לאו «¿»««∆¿»

ריחוק  של במובן 'עניות' דווקא

אדרבה  אלא »Ìbמאלוקות
¯ˆn‰Lk'ה'עניות ‰e‡ותחושת ¿∆«≈«

ÏeËÈa‰ „vÓ,לאלוקות ƒ««ƒ
˙eÓÏLa ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒƒ¿≈
גבוהה  בדרגה שנמצא באדם ומדובר

ה' ‰ÏeËÈaבעבודת „vnL ‡l‡∆»∆ƒ««ƒ
BlL לאלוקותLÈb¯Ó ‡e‰ ∆«¿ƒ

ŒÏÚ Ìb ,¯ˆÓa ‡ˆÓ ‡e‰L∆ƒ¿»¿≈«««
‰Ê ¯ˆÓ È„È מתחושת שנובע ¿≈≈«∆

‰Á¯n·.הביטול  ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»««∆¿»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÏB„b ¯ÙBLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿»»
È„ÈŒÏÚ CLÓÂ ¯¯BÚ˙nL∆ƒ¿≈¿ƒ¿»«¿≈
,ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰c ¯ˆn‰«≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ב'אובדים' רק אמור לא הוא שאף

אדרבה  אלא הרוחני במובן ו'נדחים'

˙eÓÏLa ‡È‰ B˙„B·ÚLk Ì‚c¿«¿∆¬»ƒƒ¿≈
רח  לא קרוב והוא אלא מאלוקות וק

Èa‚lLביותר  ÔBa˙nL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿«≈
Ìb ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈«
‡ËÁÏ ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰„B·Ú‰»¬»»¬ƒƒ¿≈¿

·LÁÈ52 יש נעלה הכי במצב וגם ≈»≈
‡˙חיסרון, LÈb¯Ó ‡e‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ∆

ŒÏÚL ,ÁcÂ „·B‡Ï BÓˆÚ«¿¿≈¿ƒ»∆«
ÈeÏÈb‰ CLÓÂ ¯¯BÚ˙ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ

.ÏB„b ¯ÙBLc¿»»
Ê‡ ÌbL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»
¯ÙBLc ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰Lk)¿∆«¿»««ƒ¿»
ÏeËÈa‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏB„b»ƒ«¿≈«ƒ
Ú˜zÈ ,Ú˜zÈ ÔBLÏ CiL (BlL∆«»¿ƒ»«ƒ»«

,BÓˆÚÓ והתגלות המשכה שמשמעו ≈«¿
ללא  האדם, מצד עבודה ללא

דלתתא", NBÚLk‰"אתערותא Èkƒ¿∆∆
,L¯Â ÈÚ BÓˆÚ מהביטול כתוצאה «¿»ƒ»»

את  מרגיש שאינו כזו ברמה לאלוקות

כלל  למציאות ÌeÏkעצמו BÓˆÚ ÏMÓ BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ ÈÚ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿«∆»ƒ∆≈ƒ∆«¿¿
,‰˜„ˆ C¯„a BÏ ÌÈ˙BpL ‰Ê Ïa˜Ó ˜¯ ‡e‰Â העבודה וכאשר ¿«¿«≈∆∆¿ƒ¿∆∆¿»»

כך, כדי עד מוחלט ביטול מתוך Êc‰היא LÈb¯Óe ¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ«¿ƒ¿∆
BlL ÈeÏÈÚ‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰ ÈeÏÈb‰ CLÓ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»ƒ¿»«ƒ…ƒ«»ƒ∆
‡l‡ ,(CÈLÓ‰Ï BÁÎaL)∆¿…¿«¿ƒ∆»

‰"a˜‰ „ÒÁ „vÓ53Ú˜zÈ , ƒ«∆∆«»»ƒ»«
,BÓˆÚÓ ההמשכה שלמעשה ואף ≈«¿

הביטול  מצד הרי עבודתו, ידי על היא

כל  אין שלמעשיו והרגשה בהכרה הוא

ÎLÓ‰‰L‰חשיבות  eÏÈ‡Îe¿ƒ∆««¿»»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»

.ÏÏk¿»
·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«∆»«

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î אדמו"ר «¿
אדמו"ר  של מקומו וממלא בנו הריי"צ,

Œ¯eacהרש"ב, ¯Ó‡n‰a)¿««¬»ƒ
‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»»««

ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ54( ƒ»«¿»»
'ÏB„b ¯ÙBM'‰L יישמע שקולו ∆«»»

לבוא  e˜„˙לעתיד ˙‡ ¯¯BÚÈ¿≈∆¿«
˙e„‰i‰ העמוקה הפנימית הנקודה ««¬

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL שלעולם ∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
דבוקה  נשארת ותמיד נפגמת לא

ה  ברוך ÏkLוא,בקדוש ‰Êc Ô·eÓ»¿∆∆»
ÌÈ„·B‡‰ ÏÏBÎÂ Ìb) Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈»¿ƒ

(ÌÈÁcp‰Â מקול יתעוררו אכן ¿«ƒ»ƒ
הכלל, מן יוצא ללא וכולם, השופר

˙ÎÏÏÂ ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆÏ eˆ¯Èƒ¿»≈≈«»¿»∆∆
,'‰Ï ˙BÂÁzL‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿ƒ¿«¬«
¯ÙBLc ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈«ƒ¿»
ÔBˆ¯‰ ¯¯BÚ˙È ÏB„b»ƒ¿≈»»

ÈzÈÓ‡‰55Ï‡¯NÈc שהוא »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
לאלוקות  ולהתקרב ה' רצון את לעשות

בהלכה, גם ביטוי לידי שבא (דבר
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יׂשראל  ׁשל חפצם מצרים, ׁשּביציאת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעתידה.

יתּבר ּבֹו ּולדבקה מצרים מּטּומאת 56לצאת ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ּדּלמעלה  הּגילּוי מּצד מׁשכני 57היתה ,58. ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ולבֹוא  מהּגלּות לצאת הרצֹון העתידה, ְְֲִֵֵַַָָָָָָָָּובּגאּולה

והּגילּוי  ּדיׂשראל, הרצֹון יהיה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלירּוׁשלים

ׁשעלֿידֹו סיּבה רק הּוא ּגדֹול) (ׁשֹופר ְְִִֶַַַָָָָָּדלמעלה

ּתהיה  ׁשּלהם והעבֹודה ּדיׂשראל. הרצֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָיתּגּלה

עבֹודת  ּדראׁשֿהּׁשנה, הּמעלה - עצמם ְְֲֲִַַַַַַָָָָֹמּצד

ּכפׁשּוטם,59האדם  והּנּדחים ׁשּבהאֹובדים אּלא . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

הּגילּוי  לאחרי היא האדם ּדעבֹודת ְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָהּמעלה

האמיּתי  רצֹונֹו מתעֹורר ׁשעלֿידֹו ּגדֹול ְְְֲִִִֵֶַָָָָּדׁשֹופר

הּוא  ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי המׁשכת אבל ְְְֲִַַַָָָָָָָּדהאדם,

ּגדֹול, ּבׁשֹופר ּביּתקע אֹופן ועֹוד מּלמעלה. ְְְְְִִִֶַַַָָָָמּצד

עלֿידי  היא ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי המׁשכת ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּגם

ּכּנ"ל. ֲַַָעבֹודה,

ּגדֹול,e‰ÊÂח) ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ¿∆ְְִַַַָָָָָ

יּתקע  ההּוא ׁשּבּיֹום מּזה ְִִֶֶַַַַָָָּדההֹוראה

זמן  ׁשּבסֹוף היא, מעצמֹו, יּתקע ּגדֹול, ְְְְִִֵֶַַַָָָּבׁשֹופר

לּיֹום  ׁשּקֹודם רגעים ּכּמה רק ׁשּנׁשארּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָהּגלּות

מּזה  [ויתירה ּגדֹול ּבׁשֹופר ׁשּיּתקע ְִִִֵֶֶַַָָָָההּוא

הענין  ּכבר התחיל ענינים, לכּמה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּבנֹוגע

ּדכ"ק  הּנ"ל מּמאמר  ּכּמּובן ּגדֹול, ּבׁשֹופר ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּדיּתקע

אדמּו"ר  הּמאמר 60מו"ח ּכתיבת ׁשמעת ּובפרט , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ ועל ׁשנים, וכּמה ּכּמה עברּו ּכבר עכׁשו ְְְְְִַַַַַָָָָָָעד

ּבמּוחׁש ׁשראּו האחרֹון ּבּזמן ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

אֹובדים  ׁשל ּבמּצב ּתחּלה ׁשהיּו וכּמה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּכּמה

 ֿ על ּבתׁשּובה התעֹוררּו רחמנאֿליצלן ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָונּדחים

ּגדֹול  ּבׁשֹופר הּתקיעה להיֹות 61ידי צריכה [ ְְְְְִִִֵַָָָָ

הענינים  ׁשּכל והרּגׁשה ההּכרה ּבביטּול, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

והן  לעצמֹו ּבנֹוגע  הן עבֹודתֹו, עלֿידי  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָׁשּנפעלּו
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ב).56) (מ, פל"א בתניא הזקן אדמו"ר ויקרא 57)לשון לקו"ת שם. (תניא העם ברח דכי באופן היתה ממצרים יציאתם ולכן

א). ובכ"מ.58)ג, עה). נט. (ע' עה"פ שה"ש אוה"ת וראה ד. א, 59.36)שה"ש שבהערה הדיוק מתורץ ראה 60)ועפ"ז

(תשכ"ח). זו שנה (ב) בראשית ש"פ שיחת מלחמת 61)בארוכה שלאחרי ההתעוררות לאחרי נאמר זה שמאמר להעיר,

(המו"ל). הימים ששת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  לגרש אותו שכופין נותן שהדין "מי גירושין: בהלכות הרמב"ם כדברי

אותו  מכין זמן, ובכל מקום בכל ישראל של דין בית לגרש, רצה ולא אשתו,

זה  גט בטל לא ולמה כשר... גט והוא הגט, ויכתוב אני רוצה שיאמר, עד

דבר  לעשות ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס, אומרין שאין אנוס... הוא שהרי

; לעשותו... התורה מן חייב שאינו

מצוה, לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל

שעשה  עד והוכה עבירה, לעשות או

שנתרחק  עד או לעשותו, שחייב דבר

אנוס  זה אין לעשותו שאסור מדבר

בדעתו  עצמו אנס הוא אלא ממנו,

לגרש, רוצה שאינו מי לפיכך הרעה.

מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר

המצוות  כל לעשות הוא רוצה

הוא  ויצרו העבירות מן ולהתרחק

יצרו  שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו

לרצונו"). גירש כבר אני, רוצה ואמר,

˜eÏÈÁ‰ e‰Êc ההבדלÔÈaL ¿∆«ƒ∆≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
˙‡ÈˆÈaL .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚e¿»»¬ƒ»∆ƒƒ«
Ï‡¯NÈ ÏL ÌˆÙÁ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¿»∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÓehÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ

C¯a˙È Ba ‰˜·„Ïe56‰˙È‰ ¿»¿»ƒ¿»≈»¿»
‰ÏÚÓlc ÈeÏÈb‰ „vÓ57, ƒ««ƒƒ¿«¿»

הכתוב  אחריך ÈÎLÓ58כלשון »¿≈ƒ
היה  הוא ברוך שהקדוש היינו נרוצה,

לפי  כי כביכול, אותם 'למשוך' צריך

רצון  להם היה לא עצמם מצד מצבם

הגדול  שהגילוי אלא ממצרים לצאת

הרצון. את בהם עורר מלמעלה

ÔBˆ¯‰ ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b·e«¿»»¬ƒ»»»
‡B·ÏÂ ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆÏ»≈≈«»¿»

ÏLe¯ÈÏÔBˆ¯‰ ‰È‰È ÌÈ ƒ»«ƒƒ¿∆»»
Ï‡¯NÈc,עצמםÈeÏÈb‰Â ¿ƒ¿»≈¿«ƒ

‡e‰ (ÏB„b ¯ÙBL) ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»»»
‰lb˙È B„ÈŒÏÚL ‰aÈÒ ˜«̄ƒ»∆«»ƒ¿«∆
‰„B·Ú‰Â .Ï‡¯NÈc ÔBˆ¯‰»»¿ƒ¿»≈¿»¬»
Z ÌÓˆÚ „vÓ ‰È‰z Ì‰lL∆»∆ƒ¿∆ƒ««¿»
˙„B·Ú ,‰M‰ŒL‡¯c ‰ÏÚn‰««¬»¿…«»»¬«

Ì„‡‰59ÌÈ„·B‡‰aL ‡l‡ . »»»∆»∆¿»¿ƒ
,ÌËeLÙk ÌÈÁcp‰Â בשונה) ¿«ƒ»ƒƒ¿»

סיבה  רק הוא והגילוי עצמם מצד בהם קיים הזה שהרצון ישראל מכלל

הרצון), ‰ÈeÏÈbלהתגלות È¯Á‡Ï ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«»»»ƒ¿«¬≈«ƒ
,Ì„‡‰c ÈzÈÓ‡‰ BBˆ¯ ¯¯BÚ˙Ó B„ÈŒÏÚL ÏB„b ¯ÙBLc¿»»∆«»ƒ¿≈¿»¬ƒƒ¿»»»

‰ÏÚÓlÓ „vÓ ‡e‰ ÏB„b ¯ÙBLc ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ Ï·‡ ללא ¬»«¿»««ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«¿»
דלתתא". "אתערותא כל

¯ÙBLa Ú˜zÈa ÔÙB‡ „BÚÂ¿∆¿ƒ»«¿»
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ ÌbL ,ÏB„b»∆««¿»««ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏB„b ¯ÙBLc¿»»ƒ«¿≈

.Ï"pk ,‰„B·Ú¬»««
‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â e‰ÊÂ (Á¿∆¿»»««
,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»
‡e‰‰ ÌBiaL ‰fÓ ‰‡¯B‰‰c¿«»»ƒ∆∆««
Ú˜zÈ ,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»ƒ»«
ÔÓÊ ÛBÒaL ,‡È‰ ,BÓˆÚÓ≈«¿ƒ∆¿¿«
‰nk ˜¯ e¯‡LpL ˙eÏb‰«»∆ƒ¿¬««»
‡e‰‰ ÌBiÏ Ì„BwL ÌÈÚ‚¿̄»ƒ∆∆««
‰¯È˙ÈÂ] ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziL∆ƒ»«¿»»ƒ≈»
,ÌÈÈÚ ‰nÎÏ Ú‚BaL ‰fÓƒ∆∆¿≈«¿«»ƒ¿»ƒ

¯·k ÏÈÁ˙‰ הגלות בזמן עכשיו ƒ¿ƒ¿»
ÙBLa¯עצמו  Ú˜zÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ»«¿»

Ï"p‰ ¯Ó‡nÓ Ô·enk ,ÏB„b»«»ƒ«¬»««
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Îc60, ƒ¿«¿

¯Ó‡n‰ ˙·È˙k ˙ÚÓL Ë¯Ù·eƒ¿»∆≈≈¿ƒ«««¬»
‰nk e¯·Ú ¯·k ÂLÎÚ „Ú««¿»¿»»¿«»
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿««««»
e‡¯L ÔB¯Á‡‰ ÔÓfa ‰nÎÂ¿«»«¿«»«¬∆»
eÈ‰L ‰nÎÂ ‰nkL LÁeÓa¿»∆«»¿«»∆»
ÌÈ„·B‡ ÏL ·vÓa ‰lÁz¿ƒ»¿«»∆¿ƒ
ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈÁcÂ¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‰·eL˙a e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

ÏB„b ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰61 וכפי «¿ƒ»¿»»
זה  מאמר כאן, המו"ל בהערת שצויין

חדשים  תשכ"ח, השנה בראש נאמר

שהייתה  ההתעוררות לאחר ספורים

הימים] ששת מלחמת בעקבות

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»
,ÏeËÈ·a,כאמור ‰‰k¯‰שהיא, ¿ƒ««»»

¯‰ÂÌÈÈÚ‰ ÏkL ‰Lb ¿«¿»»∆»»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÏÚÙpL∆ƒ¿¬«¿≈¬»≈
Ú‚Ba Ô‰Â BÓˆÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿«¿¿≈¿≈«
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

אּלא  ׁשּלֹו הּמעלֹות  מּצד לא היא לזּולתֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּבנֹוגע

ׁשהרּגׁש ּולהעיר, מּלמעלה. ּכח' ה'נתינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּצד

ואדרּבה, ּבעבֹודתֹו, חליׁשּות ּפֹועל אינֹו ְְֲֲִֵֵֶַַַָָזה

ׂשאת. ּביתר היא עבֹודתֹו זה, הרּגׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָעלֿידי

מציאּותֹו, עם קׁשּורה ׁשּלֹו ְְְֲִִִֶֶָָָּדכׁשהעבֹודה

ּכׁשהעבֹודה  וגם והגּבלה. ּבמדידה היא ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָהעבֹודה

,מאד היא הרי ,מאד ּדבכל ּבאֹופן היא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָֹֹׁשּלֹו

ׁשּל ׁשהענינים 62מאד ההרּגׁש ועלֿידי , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּכחֹות  מּצד לא הם עב ֹודתֹו עלֿידי  ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּנעׂשים

הּוא  עלֿידיֿזה האלקּות, מּצד אּלא לֹו ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיׁש

ׁשּלֹו והעבֹודה ׁשּלֹו, וההגּבלֹות מהמציאּות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָיֹוצא

והגּבלה  מּמדידה למעלה .63היא ְְְְְִִִַַָָָָ

והיה p‰Â‰ט) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר מבֹואר ¿ƒ≈ְְְְֲִִַַַַָָָָ

ּגדֹול  ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא 64ּבּיֹום ְִַַַָָָ

ׁשעיקר  ּדהגם ּדראׁשֿהּׁשנה, ׁשֹופר ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹּבענין

הּלב, ּדפנימּיּות הּצעקה עלֿידי היא ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָההמׁשכה

ּגׁשמי  ּבׁשֹופר הּתקיעה להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִַַָָָָָמּכלֿמק ֹום

העליֹון  רצֹון ּדפנימּיּות ׁשהּגילּוי ּבכדי וגם לעילא, היא עׂשּיה ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדוקא,

ּדּלמעלה  ׁשֹופר הּוא 65[ּבחינת כן ּדכמֹו מּובן, ּומּזה ּבגׁשמּיּות. למּטה יּומׁש [ ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

עד  ׁשהיּו הענינים מסּפיק ׁשאין ההּוא, ּבּיֹום ּגדֹול ּדׁשֹופר להּתקיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבנֹוגע

וכֹולל  ּגם יׂשראל, ׁשּכל ּבאֹופן להיֹות צריכה ּגדֹול ּבׁשֹופר והּתקיעה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעכׁשו,

ּבירּוׁשלים  ּבירּוׁשלים, הּקֹודׁש ּבהר לה' ויׁשּתחוּו יבאּו והּנּדחים, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהאֹובדים

ּדידן  ּבעגלא לארצנּו, קֹוממּיּות ׁשּיֹוליכנּו צדקנּו מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפׁשּוטּה,

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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ובכ"מ.62) ב. קכג, להצ"צ ספהמ"צ ד. לט, מקץ תו"א ק.63)ראה ע' אדר סה"מ תו"מ עד"ז ד.64)ראה נט, ר"ה לקו"ת

ס"א.65) לעיל ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È˙'‰ „vÓ ‡l‡ BlL ˙BÏÚn‰ „vÓ ‡Ï ‡È‰ ,B˙ÏeÊÏ¿»ƒ…ƒ«««¬∆∆»ƒ««¿ƒ«

‰ÏÚÓlÓ 'Ák זו אין כאילו הוא עצמו מצד ועושה פועל שהוא מה וגם …«ƒ¿«¿»
דלתתא". Ê‰"אתערותא Lb¯‰L ,¯ÈÚ‰Ïe אלא מכוחו לא הוא שהכל ¿»ƒ∆∆¿≈∆

מלמעלה  מהנתינתֿכוח B˙„B·Úa,תוצאה ˙eLÈÏÁ ÏÚBt BÈ‡≈≈¬ƒ«¬»
,‰Ê Lb¯‰ È„ÈŒÏÚ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿≈∆¿≈∆

.˙‡N ¯˙Èa ‡È‰ B˙„B·Ú וטעם ¬»ƒ¿∆∆¿≈
הוא: BlLהדבר ‰„B·Ú‰LÎcƒ¿∆»¬»∆

,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ‰¯eL˜ שהיא ¿»ƒ¿ƒ
ומוגבלת  מוגדרת «¬«‰B·Ú„‰מציאות

Ì‚Â .‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«
ÔÙB‡a ‡È‰ BlL ‰„B·Ú‰Lk¿∆»¬»∆ƒ¿∆

,E„‡Ó ÏÎ·c נפש מסירות כדי עד ƒ¿»¿…∆
„‡Ó ,E„‡Ó ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿…∆¿…

ElL62, יחסית גבול ובלי "מאד" ∆¿
נרגשת  מציאותו ועדיין שלו, למציאות

È„ÈŒÏÚÂ את המעורר הביטול ¿«¿≈
ואת  ÌÈÈÚ‰Lההכרה Lb¯‰‰«∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ

Ì‰ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL∆«¬ƒ«¿≈¬»≈
‡l‡ BÏ LiL ˙BÁk‰ „vÓ ‡Ï…ƒ««…∆≈∆»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙e˜Ï‡‰ „vÓƒ«»¡…«¿≈∆
˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‡ˆBÈ ‡e‰≈≈«¿ƒ
‰„B·Ú‰Â ,BlL ˙BÏa‚‰‰Â¿««¿»∆¿»¬»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BlL∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â63 בלבד זו לא ולכן ¿«¿»»
העבודה, את מחליש אינו שהביטול

להוספה  סיבה מהווה הוא אלא

שאת. ביתר בעבודה

¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¿»¿««¬»
ÌBia ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»«

ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰64 «ƒ»«¿»»
תורה' ÙBL¯ב'לקוטי ÔÈÚa¿ƒ¿«»

¯˜ÈÚL Ì‚‰c ,‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»«¬«∆ƒ«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה,·l‰ ˙eiÓÈÙc ‰˜Úv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ««¿»»ƒ«¿≈«¿»»ƒ¿ƒƒ«≈
z‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓÈk ,‡˜Âc ÈÓLb ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜ ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿»«¿ƒ«¿»ƒ

,‡ÏÈÚÏ ‡È‰ ‰iNÚ מיוחד ויתרון חשיבות יש בפועל Ì‚Âלמעשה ¬ƒ»ƒ¿≈»¿«
גשמית  שופר בתקיעת צורך יש אלא הלב בצעקת די שלא לכך נוסף טעם

˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰L È„Îaƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒƒ
¯ÙBL ˙ÈÁa] ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»̄»∆¿¿ƒ«»

‰ÏÚÓlc65‰hÓÏ CLÓeÈ [ ƒ¿«¿»¿«¿«»
˙eiÓL‚a רוחנית כהארה ישאר ולא ¿«¿ƒ

ÔÎבלבד. BÓÎc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»ƒ¿≈
¯ÙBLc ‰ÚÈ˜z‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«¿ƒ»¿»

,‡e‰‰ ÌBia ÏB„b בגאולה »««
‰ÌÈÈÚהעתידה  ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒ»ƒ¿»ƒ

,ÂLÎÚ „Ú eÈ‰L היו שכבר אף ∆»««¿»
בשופר  כתקיעה שנחשבים ענינים

כנ"ל, ÙBLa¯גדול, ‰ÚÈ˜z‰Â¿«¿ƒ»¿»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÏB„b»¿ƒ»ƒ¿¿∆
ÏÏBÎÂ Ìb ,Ï‡¯NÈ ÏkL∆»ƒ¿»≈«¿≈
e‡·È ,ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»…

a‰¯בפועל '‰Ï eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬«¿«
ÌÈÏLe¯Èa ,ÌÈÏLe¯Èa L„Bw‰«∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,dËeLÙkƒ¿»«¿≈¿ƒ«
˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBiL e˜„ƒ̂¿≈∆ƒ≈¿ƒ
·B¯˜a Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈«¬»»ƒ«¿»
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טו g"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

יׂשראל  ׁשל חפצם מצרים, ׁשּביציאת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעתידה.

יתּבר ּבֹו ּולדבקה מצרים מּטּומאת 56לצאת ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ּדּלמעלה  הּגילּוי מּצד מׁשכני 57היתה ,58. ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ולבֹוא  מהּגלּות לצאת הרצֹון העתידה, ְְֲִֵֵַַָָָָָָָָּובּגאּולה

והּגילּוי  ּדיׂשראל, הרצֹון יהיה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלירּוׁשלים

ׁשעלֿידֹו סיּבה רק הּוא ּגדֹול) (ׁשֹופר ְְִִֶַַַָָָָָּדלמעלה

ּתהיה  ׁשּלהם והעבֹודה ּדיׂשראל. הרצֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָיתּגּלה

עבֹודת  ּדראׁשֿהּׁשנה, הּמעלה - עצמם ְְֲֲִַַַַַַָָָָֹמּצד

ּכפׁשּוטם,59האדם  והּנּדחים ׁשּבהאֹובדים אּלא . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

הּגילּוי  לאחרי היא האדם ּדעבֹודת ְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָהּמעלה

האמיּתי  רצֹונֹו מתעֹורר ׁשעלֿידֹו ּגדֹול ְְְֲִִִֵֶַָָָָּדׁשֹופר

הּוא  ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי המׁשכת אבל ְְְֲִַַַָָָָָָָּדהאדם,

ּגדֹול, ּבׁשֹופר ּביּתקע אֹופן ועֹוד מּלמעלה. ְְְְְִִִֶַַַָָָָמּצד

עלֿידי  היא ּגדֹול ּדׁשֹופר הּגילּוי המׁשכת ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּגם

ּכּנ"ל. ֲַַָעבֹודה,

ּגדֹול,e‰ÊÂח) ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ¿∆ְְִַַַָָָָָ

יּתקע  ההּוא ׁשּבּיֹום מּזה ְִִֶֶַַַַָָָּדההֹוראה

זמן  ׁשּבסֹוף היא, מעצמֹו, יּתקע ּגדֹול, ְְְְִִֵֶַַַָָָּבׁשֹופר

לּיֹום  ׁשּקֹודם רגעים ּכּמה רק ׁשּנׁשארּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָהּגלּות

מּזה  [ויתירה ּגדֹול ּבׁשֹופר ׁשּיּתקע ְִִִֵֶֶַַָָָָההּוא

הענין  ּכבר התחיל ענינים, לכּמה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּבנֹוגע

ּדכ"ק  הּנ"ל מּמאמר  ּכּמּובן ּגדֹול, ּבׁשֹופר ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּדיּתקע

אדמּו"ר  הּמאמר 60מו"ח ּכתיבת ׁשמעת ּובפרט , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ ועל ׁשנים, וכּמה ּכּמה עברּו ּכבר עכׁשו ְְְְְִַַַַַָָָָָָעד

ּבמּוחׁש ׁשראּו האחרֹון ּבּזמן ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

אֹובדים  ׁשל ּבמּצב ּתחּלה ׁשהיּו וכּמה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּכּמה

 ֿ על ּבתׁשּובה התעֹוררּו רחמנאֿליצלן ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָונּדחים

ּגדֹול  ּבׁשֹופר הּתקיעה להיֹות 61ידי צריכה [ ְְְְְִִִֵַָָָָ

הענינים  ׁשּכל והרּגׁשה ההּכרה ּבביטּול, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

והן  לעצמֹו ּבנֹוגע  הן עבֹודתֹו, עלֿידי  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָׁשּנפעלּו
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ב).56) (מ, פל"א בתניא הזקן אדמו"ר ויקרא 57)לשון לקו"ת שם. (תניא העם ברח דכי באופן היתה ממצרים יציאתם ולכן

א). ובכ"מ.58)ג, עה). נט. (ע' עה"פ שה"ש אוה"ת וראה ד. א, 59.36)שה"ש שבהערה הדיוק מתורץ ראה 60)ועפ"ז

(תשכ"ח). זו שנה (ב) בראשית ש"פ שיחת מלחמת 61)בארוכה שלאחרי ההתעוררות לאחרי נאמר זה שמאמר להעיר,

(המו"ל). הימים ששת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  לגרש אותו שכופין נותן שהדין "מי גירושין: בהלכות הרמב"ם כדברי

אותו  מכין זמן, ובכל מקום בכל ישראל של דין בית לגרש, רצה ולא אשתו,

זה  גט בטל לא ולמה כשר... גט והוא הגט, ויכתוב אני רוצה שיאמר, עד

דבר  לעשות ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס, אומרין שאין אנוס... הוא שהרי

; לעשותו... התורה מן חייב שאינו

מצוה, לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל

שעשה  עד והוכה עבירה, לעשות או

שנתרחק  עד או לעשותו, שחייב דבר

אנוס  זה אין לעשותו שאסור מדבר

בדעתו  עצמו אנס הוא אלא ממנו,

לגרש, רוצה שאינו מי לפיכך הרעה.

מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר

המצוות  כל לעשות הוא רוצה

הוא  ויצרו העבירות מן ולהתרחק

יצרו  שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו

לרצונו"). גירש כבר אני, רוצה ואמר,

˜eÏÈÁ‰ e‰Êc ההבדלÔÈaL ¿∆«ƒ∆≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
˙‡ÈˆÈaL .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚e¿»»¬ƒ»∆ƒƒ«
Ï‡¯NÈ ÏL ÌˆÙÁ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¿»∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÓehÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ

C¯a˙È Ba ‰˜·„Ïe56‰˙È‰ ¿»¿»ƒ¿»≈»¿»
‰ÏÚÓlc ÈeÏÈb‰ „vÓ57, ƒ««ƒƒ¿«¿»

הכתוב  אחריך ÈÎLÓ58כלשון »¿≈ƒ
היה  הוא ברוך שהקדוש היינו נרוצה,

לפי  כי כביכול, אותם 'למשוך' צריך

רצון  להם היה לא עצמם מצד מצבם

הגדול  שהגילוי אלא ממצרים לצאת

הרצון. את בהם עורר מלמעלה

ÔBˆ¯‰ ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b·e«¿»»¬ƒ»»»
‡B·ÏÂ ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆÏ»≈≈«»¿»

ÏLe¯ÈÏÔBˆ¯‰ ‰È‰È ÌÈ ƒ»«ƒƒ¿∆»»
Ï‡¯NÈc,עצמםÈeÏÈb‰Â ¿ƒ¿»≈¿«ƒ

‡e‰ (ÏB„b ¯ÙBL) ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»»»
‰lb˙È B„ÈŒÏÚL ‰aÈÒ ˜«̄ƒ»∆«»ƒ¿«∆
‰„B·Ú‰Â .Ï‡¯NÈc ÔBˆ¯‰»»¿ƒ¿»≈¿»¬»
Z ÌÓˆÚ „vÓ ‰È‰z Ì‰lL∆»∆ƒ¿∆ƒ««¿»
˙„B·Ú ,‰M‰ŒL‡¯c ‰ÏÚn‰««¬»¿…«»»¬«

Ì„‡‰59ÌÈ„·B‡‰aL ‡l‡ . »»»∆»∆¿»¿ƒ
,ÌËeLÙk ÌÈÁcp‰Â בשונה) ¿«ƒ»ƒƒ¿»

סיבה  רק הוא והגילוי עצמם מצד בהם קיים הזה שהרצון ישראל מכלל

הרצון), ‰ÈeÏÈbלהתגלות È¯Á‡Ï ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«»»»ƒ¿«¬≈«ƒ
,Ì„‡‰c ÈzÈÓ‡‰ BBˆ¯ ¯¯BÚ˙Ó B„ÈŒÏÚL ÏB„b ¯ÙBLc¿»»∆«»ƒ¿≈¿»¬ƒƒ¿»»»

‰ÏÚÓlÓ „vÓ ‡e‰ ÏB„b ¯ÙBLc ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ Ï·‡ ללא ¬»«¿»««ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«¿»
דלתתא". "אתערותא כל

¯ÙBLa Ú˜zÈa ÔÙB‡ „BÚÂ¿∆¿ƒ»«¿»
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ ÌbL ,ÏB„b»∆««¿»««ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏB„b ¯ÙBLc¿»»ƒ«¿≈

.Ï"pk ,‰„B·Ú¬»««
‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â e‰ÊÂ (Á¿∆¿»»««
,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»
‡e‰‰ ÌBiaL ‰fÓ ‰‡¯B‰‰c¿«»»ƒ∆∆««
Ú˜zÈ ,ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»ƒ»«
ÔÓÊ ÛBÒaL ,‡È‰ ,BÓˆÚÓ≈«¿ƒ∆¿¿«
‰nk ˜¯ e¯‡LpL ˙eÏb‰«»∆ƒ¿¬««»
‡e‰‰ ÌBiÏ Ì„BwL ÌÈÚ‚¿̄»ƒ∆∆««
‰¯È˙ÈÂ] ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜ziL∆ƒ»«¿»»ƒ≈»
,ÌÈÈÚ ‰nÎÏ Ú‚BaL ‰fÓƒ∆∆¿≈«¿«»ƒ¿»ƒ

¯·k ÏÈÁ˙‰ הגלות בזמן עכשיו ƒ¿ƒ¿»
ÙBLa¯עצמו  Ú˜zÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ»«¿»

Ï"p‰ ¯Ó‡nÓ Ô·enk ,ÏB„b»«»ƒ«¬»««
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Îc60, ƒ¿«¿

¯Ó‡n‰ ˙·È˙k ˙ÚÓL Ë¯Ù·eƒ¿»∆≈≈¿ƒ«««¬»
‰nk e¯·Ú ¯·k ÂLÎÚ „Ú««¿»¿»»¿«»
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿««««»
e‡¯L ÔB¯Á‡‰ ÔÓfa ‰nÎÂ¿«»«¿«»«¬∆»
eÈ‰L ‰nÎÂ ‰nkL LÁeÓa¿»∆«»¿«»∆»
ÌÈ„·B‡ ÏL ·vÓa ‰lÁz¿ƒ»¿«»∆¿ƒ
ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈÁcÂ¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‰·eL˙a e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

ÏB„b ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰61 וכפי «¿ƒ»¿»»
זה  מאמר כאן, המו"ל בהערת שצויין

חדשים  תשכ"ח, השנה בראש נאמר

שהייתה  ההתעוררות לאחר ספורים

הימים] ששת מלחמת בעקבות

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»
,ÏeËÈ·a,כאמור ‰‰k¯‰שהיא, ¿ƒ««»»

¯‰ÂÌÈÈÚ‰ ÏkL ‰Lb ¿«¿»»∆»»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÏÚÙpL∆ƒ¿¬«¿≈¬»≈
Ú‚Ba Ô‰Â BÓˆÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿«¿¿≈¿≈«
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

אּלא  ׁשּלֹו הּמעלֹות  מּצד לא היא לזּולתֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּבנֹוגע

ׁשהרּגׁש ּולהעיר, מּלמעלה. ּכח' ה'נתינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּצד

ואדרּבה, ּבעבֹודתֹו, חליׁשּות ּפֹועל אינֹו ְְֲֲִֵֵֶַַַָָזה

ׂשאת. ּביתר היא עבֹודתֹו זה, הרּגׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָעלֿידי

מציאּותֹו, עם קׁשּורה ׁשּלֹו ְְְֲִִִֶֶָָָּדכׁשהעבֹודה

ּכׁשהעבֹודה  וגם והגּבלה. ּבמדידה היא ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָהעבֹודה

,מאד היא הרי ,מאד ּדבכל ּבאֹופן היא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָֹֹׁשּלֹו

ׁשּל ׁשהענינים 62מאד ההרּגׁש ועלֿידי , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּכחֹות  מּצד לא הם עב ֹודתֹו עלֿידי  ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּנעׂשים

הּוא  עלֿידיֿזה האלקּות, מּצד אּלא לֹו ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיׁש

ׁשּלֹו והעבֹודה ׁשּלֹו, וההגּבלֹות מהמציאּות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָיֹוצא

והגּבלה  מּמדידה למעלה .63היא ְְְְְִִִַַָָָָ

והיה p‰Â‰ט) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר מבֹואר ¿ƒ≈ְְְְֲִִַַַַָָָָ

ּגדֹול  ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא 64ּבּיֹום ְִַַַָָָ

ׁשעיקר  ּדהגם ּדראׁשֿהּׁשנה, ׁשֹופר ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹּבענין

הּלב, ּדפנימּיּות הּצעקה עלֿידי היא ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָההמׁשכה

ּגׁשמי  ּבׁשֹופר הּתקיעה להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִַַָָָָָמּכלֿמק ֹום

העליֹון  רצֹון ּדפנימּיּות ׁשהּגילּוי ּבכדי וגם לעילא, היא עׂשּיה ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדוקא,

ּדּלמעלה  ׁשֹופר הּוא 65[ּבחינת כן ּדכמֹו מּובן, ּומּזה ּבגׁשמּיּות. למּטה יּומׁש [ ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

עד  ׁשהיּו הענינים מסּפיק ׁשאין ההּוא, ּבּיֹום ּגדֹול ּדׁשֹופר להּתקיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבנֹוגע

וכֹולל  ּגם יׂשראל, ׁשּכל ּבאֹופן להיֹות צריכה ּגדֹול ּבׁשֹופר והּתקיעה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעכׁשו,

ּבירּוׁשלים  ּבירּוׁשלים, הּקֹודׁש ּבהר לה' ויׁשּתחוּו יבאּו והּנּדחים, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהאֹובדים

ּדידן  ּבעגלא לארצנּו, קֹוממּיּות ׁשּיֹוליכנּו צדקנּו מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפׁשּוטּה,

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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ובכ"מ.62) ב. קכג, להצ"צ ספהמ"צ ד. לט, מקץ תו"א ק.63)ראה ע' אדר סה"מ תו"מ עד"ז ד.64)ראה נט, ר"ה לקו"ת

ס"א.65) לעיל ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È˙'‰ „vÓ ‡l‡ BlL ˙BÏÚn‰ „vÓ ‡Ï ‡È‰ ,B˙ÏeÊÏ¿»ƒ…ƒ«««¬∆∆»ƒ««¿ƒ«

‰ÏÚÓlÓ 'Ák זו אין כאילו הוא עצמו מצד ועושה פועל שהוא מה וגם …«ƒ¿«¿»
דלתתא". Ê‰"אתערותא Lb¯‰L ,¯ÈÚ‰Ïe אלא מכוחו לא הוא שהכל ¿»ƒ∆∆¿≈∆

מלמעלה  מהנתינתֿכוח B˙„B·Úa,תוצאה ˙eLÈÏÁ ÏÚBt BÈ‡≈≈¬ƒ«¬»
,‰Ê Lb¯‰ È„ÈŒÏÚ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿≈∆¿≈∆

.˙‡N ¯˙Èa ‡È‰ B˙„B·Ú וטעם ¬»ƒ¿∆∆¿≈
הוא: BlLהדבר ‰„B·Ú‰LÎcƒ¿∆»¬»∆

,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ‰¯eL˜ שהיא ¿»ƒ¿ƒ
ומוגבלת  מוגדרת «¬«‰B·Ú„‰מציאות

Ì‚Â .‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«
ÔÙB‡a ‡È‰ BlL ‰„B·Ú‰Lk¿∆»¬»∆ƒ¿∆

,E„‡Ó ÏÎ·c נפש מסירות כדי עד ƒ¿»¿…∆
„‡Ó ,E„‡Ó ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿…∆¿…

ElL62, יחסית גבול ובלי "מאד" ∆¿
נרגשת  מציאותו ועדיין שלו, למציאות

È„ÈŒÏÚÂ את המעורר הביטול ¿«¿≈
ואת  ÌÈÈÚ‰Lההכרה Lb¯‰‰«∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ

Ì‰ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL∆«¬ƒ«¿≈¬»≈
‡l‡ BÏ LiL ˙BÁk‰ „vÓ ‡Ï…ƒ««…∆≈∆»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙e˜Ï‡‰ „vÓƒ«»¡…«¿≈∆
˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‡ˆBÈ ‡e‰≈≈«¿ƒ
‰„B·Ú‰Â ,BlL ˙BÏa‚‰‰Â¿««¿»∆¿»¬»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BlL∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â63 בלבד זו לא ולכן ¿«¿»»
העבודה, את מחליש אינו שהביטול

להוספה  סיבה מהווה הוא אלא

שאת. ביתר בעבודה

¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¿»¿««¬»
ÌBia ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»«

ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰64 «ƒ»«¿»»
תורה' ÙBL¯ב'לקוטי ÔÈÚa¿ƒ¿«»

¯˜ÈÚL Ì‚‰c ,‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»«¬«∆ƒ«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה,·l‰ ˙eiÓÈÙc ‰˜Úv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ««¿»»ƒ«¿≈«¿»»ƒ¿ƒƒ«≈
z‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓÈk ,‡˜Âc ÈÓLb ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜ ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿»«¿ƒ«¿»ƒ

,‡ÏÈÚÏ ‡È‰ ‰iNÚ מיוחד ויתרון חשיבות יש בפועל Ì‚Âלמעשה ¬ƒ»ƒ¿≈»¿«
גשמית  שופר בתקיעת צורך יש אלא הלב בצעקת די שלא לכך נוסף טעם

˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰L È„Îaƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒƒ
¯ÙBL ˙ÈÁa] ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»̄»∆¿¿ƒ«»

‰ÏÚÓlc65‰hÓÏ CLÓeÈ [ ƒ¿«¿»¿«¿«»
˙eiÓL‚a רוחנית כהארה ישאר ולא ¿«¿ƒ

ÔÎבלבד. BÓÎc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»ƒ¿≈
¯ÙBLc ‰ÚÈ˜z‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«¿ƒ»¿»

,‡e‰‰ ÌBia ÏB„b בגאולה »««
‰ÌÈÈÚהעתידה  ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒ»ƒ¿»ƒ

,ÂLÎÚ „Ú eÈ‰L היו שכבר אף ∆»««¿»
בשופר  כתקיעה שנחשבים ענינים

כנ"ל, ÙBLa¯גדול, ‰ÚÈ˜z‰Â¿«¿ƒ»¿»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÏB„b»¿ƒ»ƒ¿¿∆
ÏÏBÎÂ Ìb ,Ï‡¯NÈ ÏkL∆»ƒ¿»≈«¿≈
e‡·È ,ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»…

a‰¯בפועל '‰Ï eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬«¿«
ÌÈÏLe¯Èa ,ÌÈÏLe¯Èa L„Bw‰«∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ
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מכתב כללי טז

)תרגום חופשי(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

אנו עומדים בסיומה של שנת ה'תשכ"ז, שנת "הקהל" – היא המצוה המיוחדת שקוימה אחת 

לשבע שנים, בשנה שלאחר שנת השמיטה, להקהיל את העם, אנשים נשים וטף, בבית המקדש, במטרה 

לחזקם ולעודדם בקיום התורה והמצוות ביראת-שמים.

בפרטים  "הקהל"  של  זה  ענין  גם  משתקף  בחיים(,  )הוראה  תורת-חיים  התורה,  עניני  ככל 

ימי  לימים הנוכחים,  נדון כאן, בהתיחס  יום. על משמעות "הקהל", מבחינה אחת  יום  שונים בחיי 

חשבון הנפש ומסקנות והחלטות מתאימות, המשמשים כהכנה לשנה חדשה טובה יותר מכל הבחינות.

ותחלה – "הקדמה":

חיי האדם מתבטאים בשלש פעילויות כלליות: מחשבה, דיבור, מעשה.

בהתאם ל"כלל" המקובל ששום דבר אינו הולך לאיבוד – הרי כך הדבר גם בקשר למחשבותיו, 

פעולה של האדם, מאתמול או משלשום או  או  דיבור  או  ומעשיו של האדם: שום מחשבה  דיבוריו 

מזמנים שלפני כן, לא הלכו לאיבוד, כי אם משפיעים עדיין על היום ועל המחר, כפי שהדבר נראה 

בבירור בתוצאות מעשיות, הן ביחס לאדם עצמו והן ביחס לסביבתו.

נקודה נוספת בדבר היא זו: למרות שנדמה לכאורה שהנעשה אין להשיב ואינו ניתן לשינוי, 

כיון שיצא מרשות האדם, "מה שהיה – היה", - הרי, לאמתו של דבר, אין הדבר כן. הקב"ה העניק 

לאדם כוח אלקי – באמצעות תשובה – לשנות את העבר. כלומר: "תשובה" אינה רק אפשרות לשנות 

את ההווה ואת העתיד, כי אם בכוחה להשפיע באופן ישיר על העבר: ולשנותו עד כדי הפיכתו לאחר 

לגמרי, עד שאפילו מעשים רעים מאבדים את חומרת אשמתם )"זדונות נעשות לו כשגגות"(, או אף, 

יתר על כן, הם מסוגלים להיהפך להישגים חיוביים )"זדונות נעשות לו כזכויות"(.

רגש  וביתר  חיוניות  ביתר  בזמנים מיוחדים  ביטוי  לידי  ישנם דברים הבאים  נוספת:  נקודה 

מאשר בזמנים אחרים. כך באים אנו אל המשמעות המיוחדת של "הקהל" בשעה הנוכחית:

ומעשיו  דיבוריו  מחשבותיו,  של  וסיכום  חשבון  לערוך  אדם  צריך  זו,  בתקופה  שנה,  כל  אם 

משנה החולפת, גם כהכנה לקראת ראש השנה שבו הוא מקבל על עצמו את המרות המוחלטת של 

מלך-העולם – צריך דבר זה להיעשות עתה, בסיומה של שנת-הקהל, בהתמסרות יתר  בורא-עולם, 

לחזקם . . שמים: ראה וילך )לא, יב(: הקהל גו' ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות גו', 
וברמב"ם )הל' חגיגה רפ"ג(: מ"ע להקהיל כו' ולקרות כו' פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם 

בדת האמת.
מתבטאים . . מעשה: ראה תניא רפ"ד ורפ"ו.

בקשר . . ומעשיו: ראה תניא פכ"ט )לו, ב ושם(, אגרת התשובה פ"ו. ובכ"מ. ובזח"ג )לא, ב. קכא, ב( 
שהזכיר רק עובדה ומלה, י"ל ע"פ מש"כ בריש קו"א לתניא בבי' הזח"ג )קה, א(, ועצ"ע.

. . כזכיות"(: יומא פו, ב. וברש"י ד"ה כאן )שם פו, א(: נעקר עונו מתחלתו.  . . כשגגות"(  )"זדונות 
וכפס"ד דהלכה אחר קידושין אצל חכם והתירה מקודשת למפרע )כתובות עד, ב(.
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וברגש רב. שכן ענינה של "הקהל", במובנו הרוחני, מזכיר ודורש מן האדם להקהיל ולאסוף את כל 

מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו ולרכזם ב"בית המקדש" הפנימי שלו, תוך התמסרות מלאה לדבר המלך 

– אל הקב"ה.

"הקהל",  ברוחה של  מיוחד  לערוך חשבון-נפש  יהודי  צריך  בסיומה של שנת-הקהל  השתא, 

בהחלטה איתנה:

לשנות את המחשבות, הדיבורים והמעשים בחיי יום-יום הטעונים שינוי,

לתקן ולשפר את אותם הטעונים שלימות-יתר,

להביא התלהבות-יתר וחיוניות באותם דברים שנעשו אמנם בשלימות הראויה, אך רק במדה 

המותאמת למצב הרוחני של חדשי החול, להחיותם ברוח השעה הנוכחית של ערב הכתרת המלך, שבה 

חייבים המחשבה, הדיבור והמעשה להיות באופן אחר של התרוממות,

עד להתגלות מלאה של האלוקות בחיים האישיים, בחיי הסביבה ובעולם כולו,

בהתאם לתפילה: "מלוך על העולם כולו כו', וידע כו' ויבין כו' ויאמר כל אשר נשמה באפו: ה' 

אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".

התבוננות בעובדה ששום דבר אינו הולך לאיבוד, מגלה את המסקנה שאין כל יסוד לעצבות 

ולדכאון, לא רק ביחס לעתיד כי אם גם ביחס לעבר. אדרבה: תוך בטחון מלא שהקב"ה משגיח על 

כל אחד ואחת, ומסייע לכל צעד טוב ופעולה טובה, מסוגל האדם לגשת אל ההכנות לקראת השנה 

החדשה בשמחה שלמה. ואם אף ענינים מסוימים בשנה החולפת מעוררים צער עמוק, הרי בו בזמן 

ישנה השמחה המכריעה מזה שהקב"ה נתן את האפשרות להפוך אפילו זדונות רחמנא ליצלן – לזכיות. 

מובן גם שדבר המבוצע בשמחה ובבטחון – נעשה ביתר הצלחה.

במדה  האמורה  האפשרות  לנצל  ישראל,  כלל  בתוככי  ואחת,  אחד  לכל  יעזור  יתברך  השם 

המלאה ביותר ובשמחה ובטוב לבב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן

להקהיל . . ומעשיו: ראה לקו"ת תצא )לו, א, לז, א(.
ל'.  אות  האותיות  ש'  של"ה  )ראה  בתוכם  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  כמש"נ  הפנימי:  המקדש"  ב"בית 

ובכ"מ(. ירמי' ז, ד )לקו"ת ר"פ פקודי(.
לדבר המלך – אל הקב"ה: להעיר שמצות הקהל היא לשמוע קריאת המלך "ויראה עצמו כאילו . . מפי 

הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הא-ל" )רמב"ם סוף הל' חגיגה(.
הכתרת המלך: שזהו בר"ה )ר"ה טז, סע"א( וכמו שהי' בר"ה הראשון )שם לא, רע"א. פדר"א פי"א(.

ובעולם כולו: כל העולמות – עשי' יצירה בריאה אצילות וגם בקליפות להכניעם )משנת חסידים מס' 
ליל ר"ה פ"ח מ"ב(.

לעצבות . . אדרבה . . בשמחה: ראה תניא פכ"ו ואילך.
ומסייע לכל צעד טוב: יומא לח, סע"ב: בא לטהר מסייעין אותו.

משורשי  תריב(:  )מצוה  החינוך  ובל'  שמחתנו.  זמן  בחג  זמנה  הקהל  שמצות  להעיר  שלמה:  בשמחה 
המצוה . . שיקהלו . . ויזכו לטובה וישמח הש"י במעשיו.

אגרות קודש
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.g"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה  הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  .1כ"ק

המקדש" בית "שיבנה הניגון לנגן ג"פ,2צוה - הזקן) ורבינו המגיד (דהבעש"ט, תנועות שלש ניגון ,
מלכנו". "אבינו והניגון

שליט"א). אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

ואח"כ  עמך". את "הושיעה ניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן צוה אח"כ
פ"א). - הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה

לאחרי  תתקיים ברכה" של "כוס שחלוקת שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר המזון ברכת [לאחרי
תשרי]. דוא"ו ההתוועדות

•
.g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ימים ‡. הפסק בלי ר"ה, לאחרי מיד - שובה שבת האזינו, פרשת שבת חל זו שנה בקביעות
בינתיים.

התשובה, ענין ביאור תחילה להקדים יש - שבזה החידוש את להבין ובכדי

ההפטרה - התחלת ע"ש שובה" "שבת נקרא שבפשטות שאף הזה, הש"ק יום של ענינו "שובה 1שזהו :
אלקיך" ה' עד הוא"2ישראל תורה ישראל "מנהג בישראל, והמקובל תורה ע"פ ששם כמ"פ נתבאר הרי ,3,

של  שענינו מורה שובה" "שבת שהשם ובנדו"ד, הענין, תוכן על שמורה שם אלא בעלמא, סימן רק אינו
התשובה  הו"ע -השבת

כדלקמן. החסידות, בתורת שנתגלה התורה, בפנימיות האזינו בפרשת שנתבאר כפי

האזינו ·. פרשת תורה בלקוטי מבאר הזקן שלאח"ז 4רבינו במאמרים הוא 5(וגם התשובה ש"עיקר ,(
רק 6כמ"ש  היא שתשובה לומר טועים שהעולם כפי לא והיינו, נתנה", אשר האלקים אל תשוב והרוח

שבו  למקום נתנה", אשר האלקים אל תשוב "והרוח - השבה מלשון היא תשובה אלא ועון, חטא על
למטה. וירדה שניתנה קודם היתה

למטה  הנשמה שירידת מזה כמובן - ערוך אין של באופן היא התשובה שע"י שהעלי' מובן ומזה
עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא שבאיןֿערוך,7היא חילוק הוא ל"בירא" "איגרא" שבין החילוק והרי ,

על  שמורה רמה", "איגרא מוסיפים גופא ובזה מזה, ולמעלה הארץ פני שעל "גג" הוא "איגרא" כי,
לבור  ועד עמיקתא", "בירא מוסיפים גופא ובזה הארץ, מן שלמטה בור הוא ו"בירא" העילוי; תכלית
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מכוסו 1) יין בהם שעירב - משקה בקבוקי כמה נתן ואח"כ
המסובים. בין לחלק כדי -

מנגנים 2) שהיו כפי זה ניגון שינגן חדקוב להרב באמרו
דייטשלאנד. ַבמדינת

(תו"מ 1) ס"ה דאשתקד שובה שבת האזינו, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(34 ע' ריש חמ"ח

ב.2) יד, הושע

ברמ"א 3) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
ד.4) ס, ר"ה דרושי גם וראה ג). (עא, בתחלתו
ח"ד)5) (דברים פרשתנו אדהאמ "צ ואילך.מאמרי א'קסד ע'
ז.6) יב, קהלת
ב.7) ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

הרי  עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא ירידה שזוהי אומרת אמת", "תורת שהתורה, וכיון ממנו. עמוק שאין
תחתון. היותר להמקום עד נעלה היותר מהמקום - שבאיןֿערוך ירידה שזוהי מובן

בנ"י: לכל בנוגע נאמר זה וענין

מזוכך  הוא הצדיק של שגופו אע"פ כי צדיקים, אצל גם זה הרי - עמיקתא" ל"בירא לירידה בנוגע
צדיקים" כולם "עמך שהרי בטהרה, הנולדים בנ"י לכל בנוגע שירידת 8(ועד"ז לומר אפשר איך וא"כ, ,(

שהגוף  כיון מ"מ, העילוי, בתכלית הוא הגוף שגם בשעה בה שבאיןֿערוך, ירידה היא למטה הנשמה
(כמ"ש  ממנו" למטה תחתון שאין במדרגה התחתון ש"הוא הגשמי שבעוה"ז גשמיים יסודות מד' הוא

בתניא  הזקן ד"הרוח 9רבינו הענין להיות צריך אצלו גם ולכן צדיק, אצל גם עמיקתא" "בירא זה הרי ,(
נתנה". אשר האלקים אל תשוב

פורעניות  ממדת טובה מדה שמרובה כל 10וכיון אצל הוא רמה" ד"איגרא הענין שגם בודאי הרי -
רמה", "מאיגרא נלקחים נמוכות, נשמות ובעלי בישראל, קטנים שהם אלו שגם והיינו, מישראל, אחד

ממנו. למעלה שאין למקום ועד

והיינו  וכו'", בראתה אתה היא טהורה בי שנתת "נשמה אומר מישראל אחד שכל מזה שרואים ,4וכפי
נמש  כן שהנשמה ולאחרי בי", "נתת - יותר ולמעלה היא", "טהורה - מ"בראתה" שלמעלה מדרגא כת

בחסידות  כמבואר בראתה", "אתה "אתה 11הנה ועז"נ ומהותו, עצמותו על רק לומר שייך ש"אתה"
בעצמו. ית' ומהותו עצמותו ע"י נעשה ד"בראתה" שהענין בראתה",

במדרש  למ"ש הטעם גם ותהי'13ובטור 12[וזהו בדין, שזוכין בוודאות יודעים שבנ"י לר"ה, בנוגע
גשמיים  ענינים והן רוחניים, ענינים הן הענינים, בכל ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה להם

מהן" הוא 14("שנשתלשלו מישראל אחד כל של נשמתו ששרש לפי שזהו - רויחי ומזוני חיי בני ,(
כו']. ית' בעצמותו להשורש ועד השתלשלות, מסדר שלמעלה במדרגה

ספק  שום "בלי שבדבר, הוודאות על מורה שזה ומלכות, בשם מישראל אחד כל אומר זה וענין
יפה 15כו'" בעין הנותן ש"כל ובאופן בי", שנתת ד"נשמה הענין ישנו מישראל אחד כל שאצל היינו, ,

נותן" היותר 16הוא לדרגות עד הנשמה, בנתינת ליתן שאפשר מה כל מישראל אחד לכל נותן שבודאי ,
רמה". "מאיגרא - נעלות

שנמצא  מי אצל רק לא ודילוג, קפיצה ערוך, אין של בדרך הוא התשובה ענין שגם מובן, ומזה
אשר  האלקים אל תשוב ד"הרוח הענין אצלו שנעשה - גמור צדיק אצל גם אלא תחתונה, במדריגה

רמה". ב"איגרא שרשו, מצד שהוא כפי נתנה",

שבר"ה:‚. התשובה באופן מודגש זה וענין
תשוב  ימי בעשרת שנכלל בר"ה, גם ישנו התשובה חז"ל ענין לשון וכדיוק שבין 17ה, ימים "עשרה

התשובה  ענין ישנו בר"ה שגם כיון ליוהכ"פ", שלכן 18ר"ה חטא, של ענין להזכיר אסור שבר"ה וכיון .
בר"ה  וידוי אומרים ופשעים),19אין עוונות על לא (וכ"ש חטאים על אינה בר"ה שהתשובה עכצ"ל, ,

נתנה". אשר האלקים אל תשוב ש"הרוח באופן אלא

וידוי  אומרים אין בודאי בשבת שהרי - שובה שבשבת התשובה אופן גם ועד 20וזהו מר"ה, (במכ"ש
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מוגה  בלתי

לסעודה  הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  .1כ"ק

המקדש" בית "שיבנה הניגון לנגן ג"פ,2צוה - הזקן) ורבינו המגיד (דהבעש"ט, תנועות שלש ניגון ,
מלכנו". "אבינו והניגון

שליט"א). אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

ואח"כ  עמך". את "הושיעה ניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן צוה אח"כ
פ"א). - הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה

לאחרי  תתקיים ברכה" של "כוס שחלוקת שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר המזון ברכת [לאחרי
תשרי]. דוא"ו ההתוועדות

•
.g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ימים ‡. הפסק בלי ר"ה, לאחרי מיד - שובה שבת האזינו, פרשת שבת חל זו שנה בקביעות
בינתיים.

התשובה, ענין ביאור תחילה להקדים יש - שבזה החידוש את להבין ובכדי

ההפטרה - התחלת ע"ש שובה" "שבת נקרא שבפשטות שאף הזה, הש"ק יום של ענינו "שובה 1שזהו :
אלקיך" ה' עד הוא"2ישראל תורה ישראל "מנהג בישראל, והמקובל תורה ע"פ ששם כמ"פ נתבאר הרי ,3,

של  שענינו מורה שובה" "שבת שהשם ובנדו"ד, הענין, תוכן על שמורה שם אלא בעלמא, סימן רק אינו
התשובה  הו"ע -השבת

כדלקמן. החסידות, בתורת שנתגלה התורה, בפנימיות האזינו בפרשת שנתבאר כפי

האזינו ·. פרשת תורה בלקוטי מבאר הזקן שלאח"ז 4רבינו במאמרים הוא 5(וגם התשובה ש"עיקר ,(
רק 6כמ"ש  היא שתשובה לומר טועים שהעולם כפי לא והיינו, נתנה", אשר האלקים אל תשוב והרוח

שבו  למקום נתנה", אשר האלקים אל תשוב "והרוח - השבה מלשון היא תשובה אלא ועון, חטא על
למטה. וירדה שניתנה קודם היתה

למטה  הנשמה שירידת מזה כמובן - ערוך אין של באופן היא התשובה שע"י שהעלי' מובן ומזה
עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא שבאיןֿערוך,7היא חילוק הוא ל"בירא" "איגרא" שבין החילוק והרי ,

על  שמורה רמה", "איגרא מוסיפים גופא ובזה מזה, ולמעלה הארץ פני שעל "גג" הוא "איגרא" כי,
לבור  ועד עמיקתא", "בירא מוסיפים גופא ובזה הארץ, מן שלמטה בור הוא ו"בירא" העילוי; תכלית
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מכוסו 1) יין בהם שעירב - משקה בקבוקי כמה נתן ואח"כ
המסובים. בין לחלק כדי -

מנגנים 2) שהיו כפי זה ניגון שינגן חדקוב להרב באמרו
דייטשלאנד. ַבמדינת

(תו"מ 1) ס"ה דאשתקד שובה שבת האזינו, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(34 ע' ריש חמ"ח

ב.2) יד, הושע

ברמ"א 3) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
ד.4) ס, ר"ה דרושי גם וראה ג). (עא, בתחלתו
ח"ד)5) (דברים פרשתנו אדהאמ "צ ואילך.מאמרי א'קסד ע'
ז.6) יב, קהלת
ב.7) ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

הרי  עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא ירידה שזוהי אומרת אמת", "תורת שהתורה, וכיון ממנו. עמוק שאין
תחתון. היותר להמקום עד נעלה היותר מהמקום - שבאיןֿערוך ירידה שזוהי מובן

בנ"י: לכל בנוגע נאמר זה וענין

מזוכך  הוא הצדיק של שגופו אע"פ כי צדיקים, אצל גם זה הרי - עמיקתא" ל"בירא לירידה בנוגע
צדיקים" כולם "עמך שהרי בטהרה, הנולדים בנ"י לכל בנוגע שירידת 8(ועד"ז לומר אפשר איך וא"כ, ,(

שהגוף  כיון מ"מ, העילוי, בתכלית הוא הגוף שגם בשעה בה שבאיןֿערוך, ירידה היא למטה הנשמה
(כמ"ש  ממנו" למטה תחתון שאין במדרגה התחתון ש"הוא הגשמי שבעוה"ז גשמיים יסודות מד' הוא

בתניא  הזקן ד"הרוח 9רבינו הענין להיות צריך אצלו גם ולכן צדיק, אצל גם עמיקתא" "בירא זה הרי ,(
נתנה". אשר האלקים אל תשוב

פורעניות  ממדת טובה מדה שמרובה כל 10וכיון אצל הוא רמה" ד"איגרא הענין שגם בודאי הרי -
רמה", "מאיגרא נלקחים נמוכות, נשמות ובעלי בישראל, קטנים שהם אלו שגם והיינו, מישראל, אחד

ממנו. למעלה שאין למקום ועד

והיינו  וכו'", בראתה אתה היא טהורה בי שנתת "נשמה אומר מישראל אחד שכל מזה שרואים ,4וכפי
נמש  כן שהנשמה ולאחרי בי", "נתת - יותר ולמעלה היא", "טהורה - מ"בראתה" שלמעלה מדרגא כת

בחסידות  כמבואר בראתה", "אתה "אתה 11הנה ועז"נ ומהותו, עצמותו על רק לומר שייך ש"אתה"
בעצמו. ית' ומהותו עצמותו ע"י נעשה ד"בראתה" שהענין בראתה",

במדרש  למ"ש הטעם גם ותהי'13ובטור 12[וזהו בדין, שזוכין בוודאות יודעים שבנ"י לר"ה, בנוגע
גשמיים  ענינים והן רוחניים, ענינים הן הענינים, בכל ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה להם

מהן" הוא 14("שנשתלשלו מישראל אחד כל של נשמתו ששרש לפי שזהו - רויחי ומזוני חיי בני ,(
כו']. ית' בעצמותו להשורש ועד השתלשלות, מסדר שלמעלה במדרגה

ספק  שום "בלי שבדבר, הוודאות על מורה שזה ומלכות, בשם מישראל אחד כל אומר זה וענין
יפה 15כו'" בעין הנותן ש"כל ובאופן בי", שנתת ד"נשמה הענין ישנו מישראל אחד כל שאצל היינו, ,

נותן" היותר 16הוא לדרגות עד הנשמה, בנתינת ליתן שאפשר מה כל מישראל אחד לכל נותן שבודאי ,
רמה". "מאיגרא - נעלות

שנמצא  מי אצל רק לא ודילוג, קפיצה ערוך, אין של בדרך הוא התשובה ענין שגם מובן, ומזה
אשר  האלקים אל תשוב ד"הרוח הענין אצלו שנעשה - גמור צדיק אצל גם אלא תחתונה, במדריגה

רמה". ב"איגרא שרשו, מצד שהוא כפי נתנה",

שבר"ה:‚. התשובה באופן מודגש זה וענין
תשוב  ימי בעשרת שנכלל בר"ה, גם ישנו התשובה חז"ל ענין לשון וכדיוק שבין 17ה, ימים "עשרה

התשובה  ענין ישנו בר"ה שגם כיון ליוהכ"פ", שלכן 18ר"ה חטא, של ענין להזכיר אסור שבר"ה וכיון .
בר"ה  וידוי אומרים ופשעים),19אין עוונות על לא (וכ"ש חטאים על אינה בר"ה שהתשובה עכצ"ל, ,

נתנה". אשר האלקים אל תשוב ש"הרוח באופן אלא

וידוי  אומרים אין בודאי בשבת שהרי - שובה שבשבת התשובה אופן גם ועד 20וזהו מר"ה, (במכ"ש
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ובכ"מ.10) א. עו, יומא ראה
ההנחה:11) ברשימת - וש"נ. רה. ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה

הרמב"ם. דברי על מיוסד
ה"ג.12) פ"א ר"ה ירושלמי תתכה. רמז ואתחנן יל"ש
סוסתקפ"א.13) או"ח
רפ"ג.14) תניא

פי"א.15) אגה"ת תניא
וש"נ.16) רע"א. נג, ב"ב ראה
וש"נ.17) א. יח, ר"ה
שם 18) (תו"מ בתחלתה הנ"ל האזינו ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(31 ע' ריש
ס"ב.19) סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ.ראה
האזינו,20) ש"פ שיחת גם וראה פל"ו. הכולל שער ראה

וש"נ. .(24 ע' חכ"א (תו"מ ס"ה תשח"י תשובה שבת
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עשוי'" מלאכתך ש"כל פוסקת אמת" ש"תורת וכיון יוהכ"פ), לגבי אפילו שבת בקדושת מעלות ,21שיש
הידוע  ובלשון טובים, דברים כיֿאם ועון, חטא של בלתיֿרצויים לענינים מקום שאין מובן "שבת 22הרי :

כו'". מלזעוק היא

כידוע  - לר"ה שבת שבין ושייכות לקשר בנוגע להוסיף גופא,23ויש בקדושה עליות יש שבשבת
לבחי' העלי' היא שאז דרעוין, רעוא לזמן ועד השבת), (ביום ז"א לבחי' שבת) (בליל מלכות מבחי'
דמלכיות  הענינים ג' שהם - בר"ה גם ישנם אלו בחי' וג' התענוג. שהו"ע עתיק, התגלות היא שבה בינה,

(בינה) ושופרות (ז"א) זכרונות .24(מלכות)

הפסק „. שיש בשנים כי ר"ה, לאחרי מיד בא שובה ששבת זו, שנה בקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
בא  שובה שבת כאשר אבל בלתיֿרצויים, ענינים עם הקשורים ימים ביניהם יש שובה, לשבת ר"ה בין
אחד  שכל באופן הוא גופא זה (וענין בלתיֿרצויים ענינים ללא רצופים ימים ג' ישנם ר"ה, לאחרי מיד

ויומא יומא "כל - פעולתו פועל עבידתי'"מהם ).25עביד
הכתוב  ר"ה 26ובלשון ימי (ב' מיומיים "יחיינו גו'",27: יקימנו שלאח"ז) השבת (יום השלישי ביום (

חזקה  של ענין כו'.28שזהו ההפכי מהקצה כמובן חיות, של ענין היא "חזקה" והרי ,

רצויים, הבלתי הענינים כל שמתבטלים - בזה הענין וכללות

וכמ"ש  טובים, דברים כיֿאם בנ"י, על רצוי בלתי דבר לשמוע רוצה שאינו אומר שהקב"ה 29ועד

הצ"צ  שמביא כפי - לברכה" הקללה את לך גו' ויהפוך בלעם אל לשמוע אלקיך ה' אבה "כזה 30"ולא :
ממנו  לשמוע  רצו ולא לחוב המקטרג לשטן שלמעלה הב"ד שרדפו ז"ל, הבעש"ט בימי מעשה הי'
בנוגע  אלא) פלא, דבר זה אין שהרי להקב"ה, בנוגע (לא הוא בזה שהחידוש ומובן, וכו'", הקטרוגים

כו' השטן את וגרשו הקטרוגים, לשמוע  רצו לא הם שגם מעלה, של -לב"ד

ישראל" לבית טוב "רב נמשך הענינים.31ואז בכל

יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום שלפניו,32וכיון מהשבת מתברך שלאח"ז השבת שגם ועד ,
אל  תשוב ש"הרוח באופן היא שהתשובה כך, חטא, של ענין בהם שאין באופן הם עשי"ת שכל נמצא,

בעו  גם נמשך כזה ובאופן גופא; בקדושה העלי' שזהו"ע מעשיך האלקים", תחלת היום "זה שהרי לם,
ראשון" ליום .33זכרון

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ש"את לבוא, דלעתיד ומצב המעמד בדוגמת הוא זה ענין ,34והרי
כמ"ש  גופא, בקדושה עליות רק שיהי'35ויש כפי בציון", אלקים אל ש"יראה ועד חיל", אל מחיל "ילכו

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת

***

לעיל ‰. וגו'"36נתבאר האנשים העם את "הקהל - ברוחניות ד"הקהל" העבודה חלק 37אודות היינו, ,
לכבוש" דרכו "איש שבו, וגו'"38האיש והטף "הנשים וכן ולהביאם 37, ומעשה, דיבור למחשבה עד ,

נאמר  עליו שבו, בתו 39לביהמ"ק הענין כם "ושכנתי נעשה שבו לר"ה, הכנה מהוה זה שענין - "

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

וש"נ.21) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
אֿב.22) יב, שבת
וש"נ.23) ואילך. 18 ע' חי"ד לקו"ש ראה
וש"נ.24) .93 ע' ח"נ תו"מ וראה רפט. ע' אור יהל
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ב.26) ו, הושע
סע"ב.27) סג, ר"ה דרושי לקו"ת
וש"נ.28) ע"ב. ריש קו, ב"מ ראה
ו.29) כג, תצא
(30.399 ע' ח"נ תו"מ גם וראה תתקפה. ע' תצא אוה"ת

וש"נ.

ז.31) סג, ישעי'
א.32) פח, ב. סג, זח"ב
א).33) כז, (מר"ה דר"ה מוסף תפלת
ב.34) יג, זכרי'
ח.35) פד, תהלים
ע'36) חכ"ד (אג"ק תשכ"ז הסליחות מימי כללי מכתב ראה

וש"נ. ואילך. 374 ס"ע ח"נ תו"מ גם וראה ואילך). שצו
יב.37) לא, וילך
ב.38) סה, יבמות
ח.39) כה, תרומה

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

עליכם" המלכות 40ד"תמליכוני בנין מלך 41, מפי התורה פרשיות קריאת שומעים שהיו ב"הקהל", כמו ,
. "כאילו ודם, האֿל"בשר דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה, הגבורה מפי .42.

הענין כבר נפעל שבר"ה כיון זה: על בשם ושאלו שמברכים מזה (כדמוכח עליכם" ד"תמליכוני
. להקל ברכות ספק  "והרי הארץ", כל על "מלך ספק ומלכות שום "בלי כלל", ספק שום כאן אין אלא .

בעולם" ר"ה?15וס"ס לאחרי ד"הקהל" העבודה ענין מהו - (

בלקו"ת  הזקן רבינו דברי ע"פ בכתוב 43ויובן ר"ה ג"כ נקרא ופנימיות 44ש"יוהכ"פ נשמה בחי' והוא ,
כו'".

אחוזתו" אל איש ד"תשובו שהענין היובל, בשנת בגלוי שרואים ונשלם 45[וכפי בר"ה מתחיל
היובל].46ביוהכ"פ  בשנת ומתגלה בהעלם, זה הרי השנים שבכל אלא אחד, שענינם מוכח ומזה ,

הכנה  (בתור ד"הקהל" הענין שייך ובמילא המלכות, בנין של הענין ישנו ביוהכ"פ שגם מובן, ומזה
ר"ה. לאחרי גם המלכות) לבנין

.Â:בזה להוסיף ויש
ברכה  פרשת לפניך,47בלקו"ת ולהשתחוות ולראות לעלות יכולים אנו ואין אומרים אנו "והנה איתא:

כו', היד מפני אפשר אי ולראות לעלות בשלמא יכולים, אנו אין ולמה ולהשתחוות, מהו להבין וצריך
. ית' לפניו מקום בכל להיות אפשר ההשתחואה דוקא"?אבל בהמ"ק לזה צריך ולמה .

. ית' לפניו עצמו את ומכניע שמבטל הוא ההשתחוואה ש"ענין פנימי'ומבאר, בבחי' השתחוואה .
ששם . בבהמ"ק בשנה רגלים שלש ראי' ע"י ישראל מקבלים היו זו והשתחוואה הנפש. השתחוואות .

. שכינה גילוי ריקם הי' פני יראו ולא וזהו לראות 48. שבא כדרך ,49. פנימית והתגלות ראי' שהי' ועיקר , .
וכו'". ההשתחוואה היא הראי'

הארה  קדושת נתפשטה עכ"פ להשתחוות, יכולים אנו שאין הגם בהמ"ק, ש"משחרב לבאר וממשיך
וכו'". התפלה בשעת והיינו ובהמ"ד בהכ"נ מעט במקדש קצהו אפס זו

תורת  ע"פ הרי אחר, במקום להשתחוואה בביהמ "ק ההשתחוואה דומה שאינה שאף - בזה והענין
.50הבעש"ט  יכולים אנו "ואין בתפלה שבאמרו מובן, נמצא, הוא שם אדם של שרצונו .שבמקום

מתוך לפניך", ההשתחוואה.רצון להשתחוות ענין אצלו נעשה אזי להשתחוות,

בלקו"ת  כמבואר - שלאח"ז הימים בכל נמשך זה בחי'47וענין מקבל הי' אלו רגלים ש"משלש
אחריו". הבא הרגל עד הביטול נמשך הי' ויו"ט רגל מכל כי זה, ביטול בחי' השנה כל להיות השתחוואה

מובן  ומזה שלאחריו; והיו"ט הרגל עד שנמשכים ויו"ט, רגל בכל שישנם לענינים בנוגע - זה וכל
בשנה" "אחת שהוא יוהכ"פ (כמו בשנה אחת פעם רק שהוא יו"ט כל של המיוחד לענין בנוגע -51גם (

הבאה. בשנה זה ליו"ט עד כולה, השנה כל על אלא) אחריו, הבא הרגל עד רק (לא נמשך זה שענין

השמחה, ענין כמו טובים, הימים בכל שהם ענינים בו שיש לכך שנוסף הסוכות, לחג בנוגע וכמו
נאמר  בו שרק - השמחה לענין בנוגע גם (כולל השבועות ובחג הפסח בחג שאין מיוחדים ענינים בו יש

שמחה  הבאה.52ג"פ בשנה הסוכות לחג עד זה הסוכות מחג נמשכים אלו וענינים ,(

שהשנה  כולה, השנה כל על נמשך זה שענין - הסוכות שבחג דהקהל לענין בנוגע גם מובן ומזה
ש  בשנה הסוכות לחג עד הקהל", "שנת היא לאחרי'.כולה
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וש"נ.40) סע"א. טז, ר"ה
וש"נ.41) .396 ע' ריש שם תו"מ ראה
חגיגה.42) הל' סוף רמב"ם
א.43) סד, שם א. נח, ר"ה דרושי
א.44) מ, יחזקאל
יג.45) כה, בהר
הי"ד.46) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ב. ח, ר"ה

ב.47) צח,
כ.48) לד, תשא טו. כג, משפטים
וש"נ.49) א. ב, חגיגה
וש"נ.50) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
לד.51) טז, אחרי תצוה. ס"פ
בתחלתו.52) תרנד רמז אמור יל"ש
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עשוי'" מלאכתך ש"כל פוסקת אמת" ש"תורת וכיון יוהכ"פ), לגבי אפילו שבת בקדושת מעלות ,21שיש
הידוע  ובלשון טובים, דברים כיֿאם ועון, חטא של בלתיֿרצויים לענינים מקום שאין מובן "שבת 22הרי :

כו'". מלזעוק היא

כידוע  - לר"ה שבת שבין ושייכות לקשר בנוגע להוסיף גופא,23ויש בקדושה עליות יש שבשבת
לבחי' העלי' היא שאז דרעוין, רעוא לזמן ועד השבת), (ביום ז"א לבחי' שבת) (בליל מלכות מבחי'
דמלכיות  הענינים ג' שהם - בר"ה גם ישנם אלו בחי' וג' התענוג. שהו"ע עתיק, התגלות היא שבה בינה,

(בינה) ושופרות (ז"א) זכרונות .24(מלכות)

הפסק „. שיש בשנים כי ר"ה, לאחרי מיד בא שובה ששבת זו, שנה בקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
בא  שובה שבת כאשר אבל בלתיֿרצויים, ענינים עם הקשורים ימים ביניהם יש שובה, לשבת ר"ה בין
אחד  שכל באופן הוא גופא זה (וענין בלתיֿרצויים ענינים ללא רצופים ימים ג' ישנם ר"ה, לאחרי מיד

ויומא יומא "כל - פעולתו פועל עבידתי'"מהם ).25עביד
הכתוב  ר"ה 26ובלשון ימי (ב' מיומיים "יחיינו גו'",27: יקימנו שלאח"ז) השבת (יום השלישי ביום (

חזקה  של ענין כו'.28שזהו ההפכי מהקצה כמובן חיות, של ענין היא "חזקה" והרי ,

רצויים, הבלתי הענינים כל שמתבטלים - בזה הענין וכללות

וכמ"ש  טובים, דברים כיֿאם בנ"י, על רצוי בלתי דבר לשמוע רוצה שאינו אומר שהקב"ה 29ועד

הצ"צ  שמביא כפי - לברכה" הקללה את לך גו' ויהפוך בלעם אל לשמוע אלקיך ה' אבה "כזה 30"ולא :
ממנו  לשמוע  רצו ולא לחוב המקטרג לשטן שלמעלה הב"ד שרדפו ז"ל, הבעש"ט בימי מעשה הי'
בנוגע  אלא) פלא, דבר זה אין שהרי להקב"ה, בנוגע (לא הוא בזה שהחידוש ומובן, וכו'", הקטרוגים

כו' השטן את וגרשו הקטרוגים, לשמוע  רצו לא הם שגם מעלה, של -לב"ד

ישראל" לבית טוב "רב נמשך הענינים.31ואז בכל

יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום שלפניו,32וכיון מהשבת מתברך שלאח"ז השבת שגם ועד ,
אל  תשוב ש"הרוח באופן היא שהתשובה כך, חטא, של ענין בהם שאין באופן הם עשי"ת שכל נמצא,

בעו  גם נמשך כזה ובאופן גופא; בקדושה העלי' שזהו"ע מעשיך האלקים", תחלת היום "זה שהרי לם,
ראשון" ליום .33זכרון

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ש"את לבוא, דלעתיד ומצב המעמד בדוגמת הוא זה ענין ,34והרי
כמ"ש  גופא, בקדושה עליות רק שיהי'35ויש כפי בציון", אלקים אל ש"יראה ועד חיל", אל מחיל "ילכו

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת

***

לעיל ‰. וגו'"36נתבאר האנשים העם את "הקהל - ברוחניות ד"הקהל" העבודה חלק 37אודות היינו, ,
לכבוש" דרכו "איש שבו, וגו'"38האיש והטף "הנשים וכן ולהביאם 37, ומעשה, דיבור למחשבה עד ,

נאמר  עליו שבו, בתו 39לביהמ"ק הענין כם "ושכנתי נעשה שבו לר"ה, הכנה מהוה זה שענין - "
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וש"נ.23) ואילך. 18 ע' חי"ד לקו"ש ראה
וש"נ.24) .93 ע' ח"נ תו"מ וראה רפט. ע' אור יהל
ע"ב.25) ריש צד, ח"ג סע "א. רה, ח"א  זהר
ב.26) ו, הושע
סע"ב.27) סג, ר"ה דרושי לקו"ת
וש"נ.28) ע"ב. ריש קו, ב"מ ראה
ו.29) כג, תצא
(30.399 ע' ח"נ תו"מ גם וראה תתקפה. ע' תצא אוה"ת

וש"נ.

ז.31) סג, ישעי'
א.32) פח, ב. סג, זח"ב
א).33) כז, (מר"ה דר"ה מוסף תפלת
ב.34) יג, זכרי'
ח.35) פד, תהלים
ע'36) חכ"ד (אג"ק תשכ"ז הסליחות מימי כללי מכתב ראה

וש"נ. ואילך. 374 ס"ע ח"נ תו"מ גם וראה ואילך). שצו
יב.37) לא, וילך
ב.38) סה, יבמות
ח.39) כה, תרומה
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עליכם" המלכות 40ד"תמליכוני בנין מלך 41, מפי התורה פרשיות קריאת שומעים שהיו ב"הקהל", כמו ,
. "כאילו ודם, האֿל"בשר דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה, הגבורה מפי .42.

הענין כבר נפעל שבר"ה כיון זה: על בשם ושאלו שמברכים מזה (כדמוכח עליכם" ד"תמליכוני
. להקל ברכות ספק  "והרי הארץ", כל על "מלך ספק ומלכות שום "בלי כלל", ספק שום כאן אין אלא .

בעולם" ר"ה?15וס"ס לאחרי ד"הקהל" העבודה ענין מהו - (

בלקו"ת  הזקן רבינו דברי ע"פ בכתוב 43ויובן ר"ה ג"כ נקרא ופנימיות 44ש"יוהכ"פ נשמה בחי' והוא ,
כו'".

אחוזתו" אל איש ד"תשובו שהענין היובל, בשנת בגלוי שרואים ונשלם 45[וכפי בר"ה מתחיל
היובל].46ביוהכ"פ  בשנת ומתגלה בהעלם, זה הרי השנים שבכל אלא אחד, שענינם מוכח ומזה ,

הכנה  (בתור ד"הקהל" הענין שייך ובמילא המלכות, בנין של הענין ישנו ביוהכ"פ שגם מובן, ומזה
ר"ה. לאחרי גם המלכות) לבנין

.Â:בזה להוסיף ויש
ברכה  פרשת לפניך,47בלקו"ת ולהשתחוות ולראות לעלות יכולים אנו ואין אומרים אנו "והנה איתא:

כו', היד מפני אפשר אי ולראות לעלות בשלמא יכולים, אנו אין ולמה ולהשתחוות, מהו להבין וצריך
. ית' לפניו מקום בכל להיות אפשר ההשתחואה דוקא"?אבל בהמ"ק לזה צריך ולמה .

. ית' לפניו עצמו את ומכניע שמבטל הוא ההשתחוואה ש"ענין פנימי'ומבאר, בבחי' השתחוואה .
ששם . בבהמ"ק בשנה רגלים שלש ראי' ע"י ישראל מקבלים היו זו והשתחוואה הנפש. השתחוואות .

. שכינה גילוי ריקם הי' פני יראו ולא וזהו לראות 48. שבא כדרך ,49. פנימית והתגלות ראי' שהי' ועיקר , .
וכו'". ההשתחוואה היא הראי'

הארה  קדושת נתפשטה עכ"פ להשתחוות, יכולים אנו שאין הגם בהמ"ק, ש"משחרב לבאר וממשיך
וכו'". התפלה בשעת והיינו ובהמ"ד בהכ"נ מעט במקדש קצהו אפס זו

תורת  ע"פ הרי אחר, במקום להשתחוואה בביהמ "ק ההשתחוואה דומה שאינה שאף - בזה והענין
.50הבעש"ט  יכולים אנו "ואין בתפלה שבאמרו מובן, נמצא, הוא שם אדם של שרצונו .שבמקום

מתוך לפניך", ההשתחוואה.רצון להשתחוות ענין אצלו נעשה אזי להשתחוות,

בלקו"ת  כמבואר - שלאח"ז הימים בכל נמשך זה בחי'47וענין מקבל הי' אלו רגלים ש"משלש
אחריו". הבא הרגל עד הביטול נמשך הי' ויו"ט רגל מכל כי זה, ביטול בחי' השנה כל להיות השתחוואה

מובן  ומזה שלאחריו; והיו"ט הרגל עד שנמשכים ויו"ט, רגל בכל שישנם לענינים בנוגע - זה וכל
בשנה" "אחת שהוא יוהכ"פ (כמו בשנה אחת פעם רק שהוא יו"ט כל של המיוחד לענין בנוגע -51גם (

הבאה. בשנה זה ליו"ט עד כולה, השנה כל על אלא) אחריו, הבא הרגל עד רק (לא נמשך זה שענין

השמחה, ענין כמו טובים, הימים בכל שהם ענינים בו שיש לכך שנוסף הסוכות, לחג בנוגע וכמו
נאמר  בו שרק - השמחה לענין בנוגע גם (כולל השבועות ובחג הפסח בחג שאין מיוחדים ענינים בו יש

שמחה  הבאה.52ג"פ בשנה הסוכות לחג עד זה הסוכות מחג נמשכים אלו וענינים ,(

שהשנה  כולה, השנה כל על נמשך זה שענין - הסוכות שבחג דהקהל לענין בנוגע גם מובן ומזה
ש  בשנה הסוכות לחג עד הקהל", "שנת היא לאחרי'.כולה
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וש"נ.40) סע"א. טז, ר"ה
וש"נ.41) .396 ע' ריש שם תו"מ ראה
חגיגה.42) הל' סוף רמב"ם
א.43) סד, שם א. נח, ר"ה דרושי
א.44) מ, יחזקאל
יג.45) כה, בהר
הי"ד.46) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ב. ח, ר"ה

ב.47) צח,
כ.48) לד, תשא טו. כג, משפטים
וש"נ.49) א. ב, חגיגה
וש"נ.50) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
לד.51) טז, אחרי תצוה. ס"פ
בתחלתו.52) תרנד רמז אמור יל"ש



g"kyz'dכב ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

.Ê כל את ולקבץ ללקט - ד"הקהל" הרוחנית העבודה הסוכות) חג (עד עכשיו גם להיות צריכה ולכן
שלימות  בהם להוסיף - והטובים לגמרי, לבטלם - הבלתיֿרצויים כו'; ומעשה דיבור דמחשבה הענינים

יותר. נעלית
מקום  אין ר"ה, ימי לשני בסמיכות שבא השבת ביום עכשיו, הרי (ס"ד), לעיל האמור ע"פ [ובאמת,

גופא]. וקדושה טוב בעניני רק היא שהעבודה כך, בלתיֿרצויים, לענינים כלל

כפשוטו, ד"הקהל" להענין זוכים ועי"ז

הגמרא  כדברי בעשי"ת, ציבור,17ובפרט נעשה מהיחיד שגם והיינו, ציבור, כמו היחיד גם נחשב שאז

היעוד  לקיום אתם"53ועד וזהבם ש"כספם ובאופן הנה", ישובו גדול רוחניים,54"קהל וזהב כסף הן ,
בחסידות  (כמבואר ויראה אהבה הכתוב 55שהו"ע כפשוטו 56בפירוש וזהב כסף והן וכסף"), זהב "מאלפי

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין ),57(שהרי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

***

.Á.גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי ' ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë האריז"ל בכתבי במ"ש שלימה",כל "58הביאור נשמתו אין בעשי"ת בוכה שאינו מי
רע - הרהור במחשבתו ליפול שיכול בינוני, אצל רק (לא זה ענין שייך איך מובן: אינו ,59דלכאורה

ענוה שמצד דאף גמור, צדיק אצל גם) כדבעי יכול אלא תפקידו מילא שלא דבר 60לחשוב זה אין הרי ,
לבכות?המוכרח  סיבה לו ואין לאמיתתה, עצמו מעלת שיודע ומצב מעמד גם להיות יכול שהרי ,

כמו  הנפש, דביקות מחמת שמחה, של בכי' רק היא בעשי"ת גמור צדיק של שבכייתו לומר ואין
דר"ע  התורה 61הבכי' סודות כי 64בלקו"ת 63(כמבואר 62כשהשיג - כו'",65) בוכה שאינו מי "כל מהלשון
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ז.53) לא, ירמי'
ט.54) ס, ישעי'
ובכ"מ.55) וישב. ר"פ ותו"ח תו"א
עב.56) קיט, תהלים
וש"נ.57) א. סג, שבת
סדר 58) סוף האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפלת שער פע"ח

.17ֿ19 הערות שבפנים בלקו"ש בהנסמן וראה הנסירה.
שיכולה 59) היתכן - בכי' כדי עד להצטער צריך זה ועל

ישראל  איש של אמותיו בד' רצוי' בלתי מחשבה ?!...להיות
ע"ב. ריש יג, (זח"ג תווהא" - תחטא כי "ונפש הידוע: ובלשון

א). טז,
(סה"מ 60) חסידות וספרי מוסר בספרי בארוכה וכמבואר

נעלים  וכחות גבוהה נשמה לו שיש מי שגם ועוד), .236 ע' תש"י
להחזיק  לו שאין לכך נוסף הנה וקדושה, טוב בעניני ופועל כו',
לו  ניתנו רק ידו, ועוצם כחו שאינם ענינים בגלל לעצמו טובה
שאם  להתבונן, שצריך זאת, עוד אלא דלעילא, באתערותא במתנה

ממנו. יותר פועל הי' שלו, המעלות כל אחר למישהו היו
(61.37 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן

(ירמי'62) יבואו" "בבכי - לבוא לעתיד שתהי' הבכי' וכמו
ח). לא,
(63l"end zxrd,שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר דש"ק בשיחה :

בזה  הכוונה הבהיר תשרי ו' ובשיחת כזה. ביאור נמצא ,*שלא
כזה ביאור נמצא zenewndשלא aexa והרי זה), בלקו"ת (מלבד

בשוה"ג  136 ע' ח"ה לקו"ש גם (ראה ופוסקים הש"ס בכללי ידוע
באופן  או בלבד, אחד במקום נמצא מסויים ענין שכאשר הג'),
נמצא", "לא בלשון להשתמש אפשר דמיעוטא, מיעוטא של
דחייש  ר"מ שאפילו דמיעוטא, מיעוטא אלא שאינו כיון וכיו"ב,
וש"נ). אֿב. קיט, (יבמות דמיעוטא למיעוטא חייש לא למיעוטא,

"והוא 64) ביוהכ"פ"; "ועיקרה ושם: - ד. לז, ג. לו, תצא
הוא יוהכ"פ והרי יוהכ"פ", ielirdבחי' zilkz,

שזהו"ע - שבנפש, היחידה בחי' מצד היא העבודה שאז
"zg` עד" א) יח, מנחות - אחת עד (ד"ה בתוס' כדאיתא בשנה",

יחידה" שנקראת הנפש עד (בתור **אחת, הכה"ג אז נכנס שלכן ,
בנ"י) כל של להק לקדששלוחם על הקדשים שמורה קטורת, טיר

א). רפח, (זח"ג אתקטרנא" קטירא ד"בחד הענין

*('t x"cnd xetiq c"r dncwdd ixg`lg"pt) dxy iig,(b"yxece ayei 'id `aiwr iax,mpnpzn xeavde,oxxerl ywia,xn`,dz`x dn
dpicn d`ne mixyre ray lr jelnzy xzq`,dxy ly dza za dzidy xzq` `eaz `l`'fe 'ke 'w dziigy,zepicn 'fe 'ke 'w lr jelnze,"

miiqe) xeaivd xxerzd f"ire,c"ecpa `ed oky,zecreezda p"yny"dfk xe`ia `vnp `ly,"(df lr le`yl exxerzpy zegtdÎlkl lrt.
**(bn `eaz z"ewl) owfd epiax x`any itk - z"iyr lka jynp dfne,c"rq.(17 dxrday d"x) `xnba y"n (n"kae"cigia o`k,"i`wy

ytpay dcigid 'iga cvny dceard lr.

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

הפכיים  שהם בכי' סוגי ב' (ולא בנ"י לכל בכי' של אחד סוג אודות שמדובר משמע בנ"י, כל את שכולל
על (גם) בכי' צ"ל גמור צדיק אצל שגם והיינו, בתכלית), .66מאלקות הריחוק זמ"ז

. לנשמתו היא "הבכי' גמור בצדיק שגם - בזה כבודהשירדה .והביאור .67"ונתגשמה ממקום

התועלת על חושב אינו גמור שצדיק להשליםשלו ואף לגמרי ונתון מסור אלא העליונה , ,68הכוונה
בשביל היא  הירידה כוונת הרי  - דוקא והגשמה ירידה  של באופן למטה תהי' שעי"ז העלי'שנשמתו ,

שנשמת  וכיון למטה; ירידתה קודם מאשר יותר נעלה באופן באלקות ודביקות לביטול הנשמה תגיע
אפס" ולא "יש עצמו", בפני "דבר היא למטה זה 69הצדיק ועל הירידה, כוונת נשלמה לא בינתיים הרי ,

בכי'. כדי עד מצטער

הרי  - תפקידו זה שאין לכאורה מוכח ממש, במציאות לביטול להגיע יכול שאינו גופא שמזה ואף
בחסידות  אלקות 70מבואר היא הנשמה מהות שעצם ולבוא 71שכיון הנבראים מגדר לצאת בכחה יש ,

עם  ומתאחד הנברא מגדרי יוצא ה"ה הישות, על שמצטער גופא שעי"ז והיינו, במציאות, לביטול
.72אלקות 
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עולה  נעילה) בתפלת (ובפרט שביוהכ"פ הקבלה, ובלשון
רקיעים  ז' בכל זאת וממשיכים מעלה, למעלה עד המלכות ספירת
סע"ג  סה, ש"ש דרושי בלקו"ת הובא יומא. מס' סוף מ"ח (ראה
שמכריז  (כפי ז"פ האלקים" הוא "הוי' אז אומרים שלכן ואילך),
אבל  בזה, הביאורים פרטי כל את יודע שאינו פשוט, איש גם

פשוט)הצדי  האיש גם מכריז ואחריו אותם, יודע -ק
יבואו" ד"בבכי העילוי בדוגמת eal`שזהו cizrlc.

הוא65) הלשון (שם) שבפע"ח לכך lltzdl"נוסף ligzi
mipepgzae ikaa xgyd zltz,(א) והרי: וכו'", בוכה שאינו מי כי

שמצד  הבכי' בדרגת עדיין אוחזים לא שחרית תפלת בהתחלת
(שעיקר  התורה סודות גילוי מצד ר"ע בכיית או  הנפש, דביקות
של  ומצב המעמד (ב) התפלה), לאחרי הוא התורה לימוד זמן
ובתחנונים" "בבכי אינו התורה, סודות גילוי או הנפש דביקות
האריז"ל  בסידור וגם: בלבד. "בבכי" אלא בהשוואה) (ושניהם
שעה  ש"אותו בגלל זה הרי גדולה בכי' שבוכה שמי מסיים (שם)

eze` oipc'בכי אודות הוא שהמדובר ועכצ"ל מעלה", של בב"ד
מרירות. שמצד

הבכי' בענין ואילך) ד (כ, חיים בדרך מבואר ועוד: זאת
מצד  הבאה הבכי' הא', מדריגות, ב' בזה "שיש בעשי"ת

. תשובה .התעוררות לבו הכנת ערך לפי צעקת . עוד יש הנה אך .
. .הלב כלל הכנה בלי מעצמו נפש במר בוכה (ש)לבו זה . ועל .

. זו אמרו דבכי' שלימה, נשמתו אין בעשי"ת בוכה שאינו כל .
ע"כ  תבכה, שבכה למעלה נשמתו שרש מצד תבוא, מעצמו
יודע  אינו בעצמו והוא כו'", לבכות למטה לבו יתעורר ממילא

אפשר אי וא"כ, אים"). זיך וויינט ("פארוואס הבכי' לומר סיבת ַָ
ע"ד  או התורה סודות גילוי על ר"ע בכיית ע"ד היא זו שבכי'
שרש  מצד באים אינם אלו ענינים כי, - דלעת"ל יבואו" "בבכי
מניין  יודע שאינו באופן למטה האדם על שפועל למעלה הנשמה

בגלל היתה ר"ע בכיית שהרי כזה, גילוי לו elבא elbzpy סודות
מצד היא דלעת"ל הבכי' וכן כבוד ielibהתורה, "ונגלה אלקות,

ה). מ, (ישעי' גו'" בשר כל וראו הוי'
מישראל,66) אחד שכל - להיפך  לא  עציך אבל  חוטב גם

הבכי' כמו הנפש, דביקות שמחמת לבכי' שייך מימיך, ושואב
ואמוראים  לתנאים ביחס שאפילו התורה, סודות גילוי מצד דר"ע

אצל שמצינו מיוחד ענין זה ד"בבכי r"xהרי הענין או דוקא,
ביעודים שנאמר הגלות.l"zrlcיבואו" לזמן בנוגע ולא ,

ד.67) נה, ר"ה דרושי לקו"ת
הובא68) ו. פ"א, (דב"ר במדרש כח,וכדאיתא ראה בלקו"ת

מסגלת  שהיא מה כל הזאת הדבורה מה בני, היו "כדבורים סע"ד)
טובים  ומעשים מצות מסגלין שישראל מה כל כך לבעלי', מסגלת

שבשמים". לאביהם מסגלין הם
ב).69) (מד, פל"ה תניא
ושם 70) נז). ע' תרס"ג (סה"מ תרס"ג עליהם עומד והוא ד"ה

שבין  לחילוק בנוגע לשון") געוואלדיקער ("א נפלא דבר ַַמצינו
וכדאיתא  בע"ג, נבראים שהן "מאחר - מלאכים לנשמות: מלאכים
הוא  ביטולם ממילא כו', בחמישי וי"א בשני שנבראו י"א במדרש
יוצאים  אינם בביטולם שהמלאכים לפי לבד, היש ביטול בבחי'
. נברא בגדר יהיו שלא עד כ"כ שיתבטלו היינו הגבלתם, .מגדר

עד  לגמרי מציאותם כל שיתבטל כזה באופן ביטול  בהם שיהי'
להיות  יכול בנשמות ורק אפשר. אי זה הנברא, חוק מגדר שיצאו

. כזה .ביטול אלקות הן שבעצם לפי אלקות . שהן ומאחר .
חוק  מגדר שיוצאים כזה באופן הביטול בהם להיות אפשר בעצם,

כו'". הנברא
אלקות 71) בחי' שהוא מאד קטן ניצוץ שיש - הידוע ובלשון

יחידה  הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו'
א). כז, שם בלקו"ת הובא פ"ג. שמ"א (ע"ח

יותר:72) ובפרטיות
בצער מעלה יש - לראש ביכלתולכל אין אם גם  כשלעצמו,

המצב. את בקשת לשנות על שנוסף התפלה, בענין שמצינו וע"ד
להה"מ  או"ת (ראה השכינה גלות על הצער ענין גם צ"ל צרכיו,
יכול  אינו שעדיין בנפשי' איניש שידע ואע"פ ועוד), ויגש. ר"פ

להצטער מצוה יש מ"מ, מהגלות, השכינה את גלות להוציא על
שיודע אע"פ בנדו"ד: ועד"ז יכולים השכינה. אינם והגוף שהעולם

כרחך  ד"על הציווי שישנו גם ומה במציאות, הביטול ענין לסבול
נשמה  "שוב", של בתנועה עומד שלכן ספ"ד), (אבות חי" אתה

כו'. הביטול העדר על הצער ענין אצלו צ"ל מ"מ, בגוף,
50 שבהערה כש"ט (ראה הבעש"ט תורת ידועה לזה, )ונוסף

דלכאורה  לו", ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעי' הפסוק על
על  דקאי - לו" "ממעל יעמדו שהשרפים שייך איך מובן: אינו
"לפי  הוא הענין אך גו'"? יושב אד' את "ואראה לפנ"ז מ"ש
שזהו  ומובדל, קדוש בבחי' הוא בהשגתם ורצונם שמחשבתם
בנדו"ד: ועד"ז שם". עומדים כאילו ה"ה לכן אד', משם למעלה
הנה  במציאות, לביטול להגיע יכול אינו ונה"ב הגוף שמצד אע"פ
כחותיו  נמצאים אכן אזי בכי', כדי עד זה על מצטער כאשר

במציאות. ביטול של באופן - ומחשבתו רצונו - המקיפים



כג g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

.Ê כל את ולקבץ ללקט - ד"הקהל" הרוחנית העבודה הסוכות) חג (עד עכשיו גם להיות צריכה ולכן
שלימות  בהם להוסיף - והטובים לגמרי, לבטלם - הבלתיֿרצויים כו'; ומעשה דיבור דמחשבה הענינים

יותר. נעלית
מקום  אין ר"ה, ימי לשני בסמיכות שבא השבת ביום עכשיו, הרי (ס"ד), לעיל האמור ע"פ [ובאמת,

גופא]. וקדושה טוב בעניני רק היא שהעבודה כך, בלתיֿרצויים, לענינים כלל

כפשוטו, ד"הקהל" להענין זוכים ועי"ז

הגמרא  כדברי בעשי"ת, ציבור,17ובפרט נעשה מהיחיד שגם והיינו, ציבור, כמו היחיד גם נחשב שאז

היעוד  לקיום אתם"53ועד וזהבם ש"כספם ובאופן הנה", ישובו גדול רוחניים,54"קהל וזהב כסף הן ,
בחסידות  (כמבואר ויראה אהבה הכתוב 55שהו"ע כפשוטו 56בפירוש וזהב כסף והן וכסף"), זהב "מאלפי

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין ),57(שהרי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

***

.Á.גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי ' ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë האריז"ל בכתבי במ"ש שלימה",כל "58הביאור נשמתו אין בעשי"ת בוכה שאינו מי
רע - הרהור במחשבתו ליפול שיכול בינוני, אצל רק (לא זה ענין שייך איך מובן: אינו ,59דלכאורה

ענוה שמצד דאף גמור, צדיק אצל גם) כדבעי יכול אלא תפקידו מילא שלא דבר 60לחשוב זה אין הרי ,
לבכות?המוכרח  סיבה לו ואין לאמיתתה, עצמו מעלת שיודע ומצב מעמד גם להיות יכול שהרי ,

כמו  הנפש, דביקות מחמת שמחה, של בכי' רק היא בעשי"ת גמור צדיק של שבכייתו לומר ואין
דר"ע  התורה 61הבכי' סודות כי 64בלקו"ת 63(כמבואר 62כשהשיג - כו'",65) בוכה שאינו מי "כל מהלשון
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ז.53) לא, ירמי'
ט.54) ס, ישעי'
ובכ"מ.55) וישב. ר"פ ותו"ח תו"א
עב.56) קיט, תהלים
וש"נ.57) א. סג, שבת
סדר 58) סוף האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפלת שער פע"ח

.17ֿ19 הערות שבפנים בלקו"ש בהנסמן וראה הנסירה.
שיכולה 59) היתכן - בכי' כדי עד להצטער צריך זה ועל

ישראל  איש של אמותיו בד' רצוי' בלתי מחשבה ?!...להיות
ע"ב. ריש יג, (זח"ג תווהא" - תחטא כי "ונפש הידוע: ובלשון

א). טז,
(סה"מ 60) חסידות וספרי מוסר בספרי בארוכה וכמבואר

נעלים  וכחות גבוהה נשמה לו שיש מי שגם ועוד), .236 ע' תש"י
להחזיק  לו שאין לכך נוסף הנה וקדושה, טוב בעניני ופועל כו',
לו  ניתנו רק ידו, ועוצם כחו שאינם ענינים בגלל לעצמו טובה
שאם  להתבונן, שצריך זאת, עוד אלא דלעילא, באתערותא במתנה

ממנו. יותר פועל הי' שלו, המעלות כל אחר למישהו היו
(61.37 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן

(ירמי'62) יבואו" "בבכי - לבוא לעתיד שתהי' הבכי' וכמו
ח). לא,
(63l"end zxrd,שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר דש"ק בשיחה :

בזה  הכוונה הבהיר תשרי ו' ובשיחת כזה. ביאור נמצא ,*שלא
כזה ביאור נמצא zenewndשלא aexa והרי זה), בלקו"ת (מלבד

בשוה"ג  136 ע' ח"ה לקו"ש גם (ראה ופוסקים הש"ס בכללי ידוע
באופן  או בלבד, אחד במקום נמצא מסויים ענין שכאשר הג'),
נמצא", "לא בלשון להשתמש אפשר דמיעוטא, מיעוטא של
דחייש  ר"מ שאפילו דמיעוטא, מיעוטא אלא שאינו כיון וכיו"ב,
וש"נ). אֿב. קיט, (יבמות דמיעוטא למיעוטא חייש לא למיעוטא,

"והוא 64) ביוהכ"פ"; "ועיקרה ושם: - ד. לז, ג. לו, תצא
הוא יוהכ"פ והרי יוהכ"פ", ielirdבחי' zilkz,

שזהו"ע - שבנפש, היחידה בחי' מצד היא העבודה שאז
"zg` עד" א) יח, מנחות - אחת עד (ד"ה בתוס' כדאיתא בשנה",

יחידה" שנקראת הנפש עד (בתור **אחת, הכה"ג אז נכנס שלכן ,
בנ"י) כל של להק לקדששלוחם על הקדשים שמורה קטורת, טיר

א). רפח, (זח"ג אתקטרנא" קטירא ד"בחד הענין

*('t x"cnd xetiq c"r dncwdd ixg`lg"pt) dxy iig,(b"yxece ayei 'id `aiwr iax,mpnpzn xeavde,oxxerl ywia,xn`,dz`x dn
dpicn d`ne mixyre ray lr jelnzy xzq`,dxy ly dza za dzidy xzq` `eaz `l`'fe 'ke 'w dziigy,zepicn 'fe 'ke 'w lr jelnze,"

miiqe) xeaivd xxerzd f"ire,c"ecpa `ed oky,zecreezda p"yny"dfk xe`ia `vnp `ly,"(df lr le`yl exxerzpy zegtdÎlkl lrt.
**(bn `eaz z"ewl) owfd epiax x`any itk - z"iyr lka jynp dfne,c"rq.(17 dxrday d"x) `xnba y"n (n"kae"cigia o`k,"i`wy

ytpay dcigid 'iga cvny dceard lr.

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

הפכיים  שהם בכי' סוגי ב' (ולא בנ"י לכל בכי' של אחד סוג אודות שמדובר משמע בנ"י, כל את שכולל
על (גם) בכי' צ"ל גמור צדיק אצל שגם והיינו, בתכלית), .66מאלקות הריחוק זמ"ז

. לנשמתו היא "הבכי' גמור בצדיק שגם - בזה כבודהשירדה .והביאור .67"ונתגשמה ממקום

התועלת על חושב אינו גמור שצדיק להשליםשלו ואף לגמרי ונתון מסור אלא העליונה , ,68הכוונה
בשביל היא  הירידה כוונת הרי  - דוקא והגשמה ירידה  של באופן למטה תהי' שעי"ז העלי'שנשמתו ,

שנשמת  וכיון למטה; ירידתה קודם מאשר יותר נעלה באופן באלקות ודביקות לביטול הנשמה תגיע
אפס" ולא "יש עצמו", בפני "דבר היא למטה זה 69הצדיק ועל הירידה, כוונת נשלמה לא בינתיים הרי ,

בכי'. כדי עד מצטער

הרי  - תפקידו זה שאין לכאורה מוכח ממש, במציאות לביטול להגיע יכול שאינו גופא שמזה ואף
בחסידות  אלקות 70מבואר היא הנשמה מהות שעצם ולבוא 71שכיון הנבראים מגדר לצאת בכחה יש ,

עם  ומתאחד הנברא מגדרי יוצא ה"ה הישות, על שמצטער גופא שעי"ז והיינו, במציאות, לביטול
.72אלקות 
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עולה  נעילה) בתפלת (ובפרט שביוהכ"פ הקבלה, ובלשון
רקיעים  ז' בכל זאת וממשיכים מעלה, למעלה עד המלכות ספירת
סע"ג  סה, ש"ש דרושי בלקו"ת הובא יומא. מס' סוף מ"ח (ראה
שמכריז  (כפי ז"פ האלקים" הוא "הוי' אז אומרים שלכן ואילך),
אבל  בזה, הביאורים פרטי כל את יודע שאינו פשוט, איש גם

פשוט)הצדי  האיש גם מכריז ואחריו אותם, יודע -ק
יבואו" ד"בבכי העילוי בדוגמת eal`שזהו cizrlc.

הוא65) הלשון (שם) שבפע"ח לכך lltzdl"נוסף ligzi
mipepgzae ikaa xgyd zltz,(א) והרי: וכו'", בוכה שאינו מי כי

שמצד  הבכי' בדרגת עדיין אוחזים לא שחרית תפלת בהתחלת
(שעיקר  התורה סודות גילוי מצד ר"ע בכיית או  הנפש, דביקות
של  ומצב המעמד (ב) התפלה), לאחרי הוא התורה לימוד זמן
ובתחנונים" "בבכי אינו התורה, סודות גילוי או הנפש דביקות
האריז"ל  בסידור וגם: בלבד. "בבכי" אלא בהשוואה) (ושניהם
שעה  ש"אותו בגלל זה הרי גדולה בכי' שבוכה שמי מסיים (שם)

eze` oipc'בכי אודות הוא שהמדובר ועכצ"ל מעלה", של בב"ד
מרירות. שמצד

הבכי' בענין ואילך) ד (כ, חיים בדרך מבואר ועוד: זאת
מצד  הבאה הבכי' הא', מדריגות, ב' בזה "שיש בעשי"ת

. תשובה .התעוררות לבו הכנת ערך לפי צעקת . עוד יש הנה אך .
. .הלב כלל הכנה בלי מעצמו נפש במר בוכה (ש)לבו זה . ועל .

. זו אמרו דבכי' שלימה, נשמתו אין בעשי"ת בוכה שאינו כל .
ע"כ  תבכה, שבכה למעלה נשמתו שרש מצד תבוא, מעצמו
יודע  אינו בעצמו והוא כו'", לבכות למטה לבו יתעורר ממילא

אפשר אי וא"כ, אים"). זיך וויינט ("פארוואס הבכי' לומר סיבת ַָ
ע"ד  או התורה סודות גילוי על ר"ע בכיית ע"ד היא זו שבכי'
שרש  מצד באים אינם אלו ענינים כי, - דלעת"ל יבואו" "בבכי
מניין  יודע שאינו באופן למטה האדם על שפועל למעלה הנשמה

בגלל היתה ר"ע בכיית שהרי כזה, גילוי לו elבא elbzpy סודות
מצד היא דלעת"ל הבכי' וכן כבוד ielibהתורה, "ונגלה אלקות,

ה). מ, (ישעי' גו'" בשר כל וראו הוי'
מישראל,66) אחד שכל - להיפך  לא  עציך אבל  חוטב גם

הבכי' כמו הנפש, דביקות שמחמת לבכי' שייך מימיך, ושואב
ואמוראים  לתנאים ביחס שאפילו התורה, סודות גילוי מצד דר"ע

אצל שמצינו מיוחד ענין זה ד"בבכי r"xהרי הענין או דוקא,
ביעודים שנאמר הגלות.l"zrlcיבואו" לזמן בנוגע ולא ,

ד.67) נה, ר"ה דרושי לקו"ת
הובא68) ו. פ"א, (דב"ר במדרש כח,וכדאיתא ראה בלקו"ת

מסגלת  שהיא מה כל הזאת הדבורה מה בני, היו "כדבורים סע"ד)
טובים  ומעשים מצות מסגלין שישראל מה כל כך לבעלי', מסגלת

שבשמים". לאביהם מסגלין הם
ב).69) (מד, פל"ה תניא
ושם 70) נז). ע' תרס"ג (סה"מ תרס"ג עליהם עומד והוא ד"ה

שבין  לחילוק בנוגע לשון") געוואלדיקער ("א נפלא דבר ַַמצינו
וכדאיתא  בע"ג, נבראים שהן "מאחר - מלאכים לנשמות: מלאכים
הוא  ביטולם ממילא כו', בחמישי וי"א בשני שנבראו י"א במדרש
יוצאים  אינם בביטולם שהמלאכים לפי לבד, היש ביטול בבחי'
. נברא בגדר יהיו שלא עד כ"כ שיתבטלו היינו הגבלתם, .מגדר

עד  לגמרי מציאותם כל שיתבטל כזה באופן ביטול  בהם שיהי'
להיות  יכול בנשמות ורק אפשר. אי זה הנברא, חוק מגדר שיצאו

. כזה .ביטול אלקות הן שבעצם לפי אלקות . שהן ומאחר .
חוק  מגדר שיוצאים כזה באופן הביטול בהם להיות אפשר בעצם,

כו'". הנברא
אלקות 71) בחי' שהוא מאד קטן ניצוץ שיש - הידוע ובלשון

יחידה  הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו'
א). כז, שם בלקו"ת הובא פ"ג. שמ"א (ע"ח

יותר:72) ובפרטיות
בצער מעלה יש - לראש ביכלתולכל אין אם גם  כשלעצמו,

המצב. את בקשת לשנות על שנוסף התפלה, בענין שמצינו וע"ד
להה"מ  או"ת (ראה השכינה גלות על הצער ענין גם צ"ל צרכיו,
יכול  אינו שעדיין בנפשי' איניש שידע ואע"פ ועוד), ויגש. ר"פ

להצטער מצוה יש מ"מ, מהגלות, השכינה את גלות להוציא על
שיודע אע"פ בנדו"ד: ועד"ז יכולים השכינה. אינם והגוף שהעולם

כרחך  ד"על הציווי שישנו גם ומה במציאות, הביטול ענין לסבול
נשמה  "שוב", של בתנועה עומד שלכן ספ"ד), (אבות חי" אתה

כו'. הביטול העדר על הצער ענין אצלו צ"ל מ"מ, בגוף,
50 שבהערה כש"ט (ראה הבעש"ט תורת ידועה לזה, )ונוסף

דלכאורה  לו", ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעי' הפסוק על
על  דקאי - לו" "ממעל יעמדו שהשרפים שייך איך מובן: אינו
"לפי  הוא הענין אך גו'"? יושב אד' את "ואראה לפנ"ז מ"ש
שזהו  ומובדל, קדוש בבחי' הוא בהשגתם ורצונם שמחשבתם
בנדו"ד: ועד"ז שם". עומדים כאילו ה"ה לכן אד', משם למעלה
הנה  במציאות, לביטול להגיע יכול אינו ונה"ב הגוף שמצד אע"פ
כחותיו  נמצאים אכן אזי בכי', כדי עד זה על מצטער כאשר

במציאות. ביטול של באופן - ומחשבתו רצונו - המקיפים



g"kyz'dכד ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

"מן  במרחב 73וזהו ענני גו' נמצא 74"המיצר שבעבודתו העילוי כל שלאחרי אצלו נרגש שכאשר ,
עם  להתאחד ל"מרחב", ומגיע נבראים, של וההגבלה מה"מיצר" יוצא עי"ז הנה ב"מיצר", עדיין

-*אלקות 

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.77הוגה 206 ע' ח"ט בלקו"ש

.È,ברוחניות ה"מיצר" לענין בנוגע הוא לעיל שהאמור - המיצר" ד"מן לענין בנוגע להוסיף ויש
בהרחבה  הגשמיים הענינים כל אצלו שיהיו להיות שיכול והיינו, בגשמיות, ה"מיצר" לענין שייך ואינו

אחד" במקום וגדולה "תורה מה 78- לו שאין כך אצלו, מקום תופס אינו הגשמיות שענין באופן או ,
הסיפור  וכידוע הגשמי, למצב בנוגע לבכות 79לבכות מה על לו הי' שלא שאמר מהר"ש, אדמו"ר אודות

כו'.
כיון העיקר"אמנם, הוא "המעשה שהרי דוקא, בגשמיות צ"ל התומ"צ ענין את 80שכל כיון אם וגם ,

לענין  בנוגע גם הוא שכן מובן הרי - חובתו ידי יצא לא בפועל, המצוה את עשה לא אבל הכוונות כל
שמבאר  וכפי ברוחניות, מהמיצר יותר גדולה מעלה זו הרי ובגשמיות , בפועל הוא המיצר שכאשר המיצר,

האמצעי  .81אדמו"ר ש"כשנזכר בגשמיות, ואביון לעני .בנוגע דוחקו רוב על תיכף . נפשו במר יבכה .
כו'".

להיות  יכול שלכאורה אף - ברוחניות המיצר מאשר יותר בגשמיות במיצר מעלה שיש הדבר וטעם
הרוחניות ענין נוגע צדיק אצלו,יותר שאצל טפל הוא הגוף שהרי הגשמיות, ענין לעני שנוגע ממה

כו' העלובה עם חסד לגמול שהולך באופן זה הרי לאכול צדיק,82וכשהולך אודות כשמדובר גם כי, -
חז"ל  ובלשון כו', בו ונדבק עליו, יפעל שהעולם בהכרח הגשמי לעוה"ז למטה בבואו "אזלת 83הרי :

הגשמיות. בעיקר נוגע ולכן כנימוסא", עבדת לקרתא

במחיצתן" לעמוד יכולה ברי' כל ש"אין לוד" ל"הרוגי בנוגע שמצינו מה יובן דלכאורה 84ועפ"ז -
מס"נ, של בתנועה נמצא חייו ימי כל שבמשך צדיק על ולא עליהם, רק זאת אומרים מדוע מובן: אינו

. מצטער הייתי ימי "כל שאמר עקיבא רבי ואקיימנו"כמו לידי יבוא מתי בעיקר 85. להתחשב שיש כיון -
כל  ש"אין כזו לדרגא באים אזי בגשמיות, בפועל המס"נ ענין כשישנו ורק בגשמיות, ממש הפועל עם

במחיצתן" לעמוד יכולה .86ברי'

ח"ו, עניות של ענין בנ"י אצל שצ"ל הכוונה אין אך

וכמ"ש - ית', בעצמותו מושרשים בנ"י והיינו,87שהרי גו'", יעקב גאון את נחלתנו את לנו "יבחר
"וידו  ע"ש עקב, מלשון אלא המעלה, שם "ישראל", כמו זה שאין "יעקב", בשם שנקראים אלו שגם

עשו" בעקב בחוץ 88אוחזת שנמצאים המקום, בענין וגם דמשיחא, עקבתא הזמן, בענין "עקב" גם כולל ,

*(- לו העני' ביאור: (שפועל)ענני עוד לובמרחב - שנותנין אהוי"ר ע"ד שזהו י"ל לתיקון 75(סידור מלמעלה - הערה

תו"א  ואכ"מ.76חצות. בזה. להאריך יש ועוד ובכ"מ). תהי'. לא
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ה.73) קיח, תהלים
ע"ב74) ריש טז, (ר"ה מארז"ל שנה וע"ד "כל ובפרש"י)

(שישראל בתחלתה בסופה",שרשה מתעשרת רשין) עצמן עושין
ואילך)). 16 ע' (לעיל ואילך פ"ד (במאמר לעיל כמדובר

ואילך.75) ג קנא,
ואילך.76) ד עח, משפטים
שובה 77) שבת ושיחת זו, שנה תשרי ו' שיחת בשילוב
תשכ"ז.
וש"נ.78) א. נט, גיטין
(79.125 ע' ריש תש"ד סה"ש

מי"ז.80) פ"א אבות
ד.81) ה, חיים דרך
פכ"ט.82) בתניא הובא ג. פל"ד, ויק"ר ראה
וש"נ.83) יד. פמ"ח, ב"ר ראה
וש"נ.84) א. נ, פסחים
ב.85) סא, ברכות
(86.287 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ה.87) מז, תהלים
כו.88) כה, תולדות

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

סלה" אהב "אשר ובאופן בהם, בוחר ולכן ית', בעצמותו מושרשים הם גם - כו' על 87לארץ שמורה ,
כמארז"ל  הנצחיות, אצלם 89ענין להיות צריך זה ומצד הפסק", לו אין ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל

של ומצב -דוקא הרחבה מעמד
שלו, זה שאין לדעת צריך ובהרחבה, טוב כל לו שיש שלמרות - היא ה"מיצר" בענין הכוונה אלא

עני  הוא הרי עצמו מצד אבל לו, נותן שהקב"ה מה מתקן 90אלא הי' שלא סבא, המנונא רב הנהגת וע"ד .
מזונו  לו שיתן להקב"ה מתפלל שהי' עד לסעודה, ברשותו) הי' (שכבר מאכלו אצלו 91את שנרגש כיון ,

מהקב"ה  ניתן הכל אלא שלו, זה .92שאין

***

.‡È בגמרא ונתת 93איתא "נשאת היא: לדין" אדם שמכניסין "בשעה ששואלים הראשונה שהשאלה
אוהל, יושבי גם כולל מישראל, אחד כל אצל זו שאלה שואלים כיצד מובן: אינו ולכאורה באמונה".

כלל? ומתן משא של ענין אין שאצלם
בתו"א  המבואר ע"פ הנשמה 55ויובן נקראת (ולכן מסחר של הו"ע למטה הנשמה ירידת ענין שכללות

"כנען" התומ"צ 94בשם בקיום למטה העבודה שע"י כדי היא הירידה שכוונת כיון סוחר), שפירושו ,
כו'. יותר להרויח כדי ממון שמוציאים המסחר, בדוגמת הירידה, שקודם ומצב המעמד לגבי עילוי יתוסף

הנ"ל  ב"מסחר" באמונה עסקו האם - באמונה" ונתת "נשאת אוהל: יושבי אצל שואלים זה ועל
כו'. התורה בלימוד למטה העבודה ע"י שנעשה

.·È:לעניננו ובנוגע
נאמר  שעליהם עשי"ת, של שהזמן לטעון יכולים הישיבה קראוהו 95תלמידי בהמצאו ה' "דרשו

הישיבה. לסדרי בנוגע בזהירות צורך אין ולכן והגבלות, ממדידות שלמעלה זמן הוא קרוב", בהיותו

איתא  האריז"ל שבכתבי לטעון, שמוסיף מי שאין 96ויש מסיק ומזה קבלה, רק ללמוד יש שבעשי"ת
לא  נגלה עכ"פ אבל קבלה, למדו לא שלו שבישיבה כיון יודע, לא הוא "קבלה" - נגלה... ללמוד צורך

בעשי"ת!... ללמוד צריך

וצריכים תשרי, בחודש שנמצאים שאף לדעת, צריך הנה ובכן: - כו' הענינים כל את ַַ"אריינכאּפן"
קיין ("ניטא לחטוף אין "בהמצאו"באלקות שהוא בזמן ובפרט הקב"ה, של רצונו את למלא יש כאּפן"); ַָ

סדרי  של הזמן שזהו מורה כשהשעון הישיבה: לסדרי בהתאם וחסידות, נגלה וללמוד קרוב", ו"בהיותו
"נשאת  היא: למעלה כשבאים ששואלים הראשונה השאלה וכאמור, ללמוד! ללכת מיד צריך - הישיבה

הישיבה! סדרי את שמרת האם אלא חסידית, בהתוועדות השתתפת האם שואלים לא באמונה"; ונתת

בספרים  בתפלה 97ומ"ש ומרבים הלימוד מזמני אוהל יושבי ממעטים בעשי"ת) (וכ"ש אלול שבחודש
בשביל  לתלמיד נותנת הישיבה שהנהלת הזמן והיינו, לעצמו, לתלמיד שיש לזמן בנוגע הוא זה כל הנה -

עצמו.

כאשר  הנה ממנו, קטן ופלוני שבחבורה, לגדול עצמו את מחזיק אחד שכל כיון בזה: חשבון ועוד
כך, הישיבה, סדרי את ישמרו עליו שמסתכלים התלמידים שאר גם אזי הישיבה, סדרי את ישמור הוא

הרבים" את וזיכה .98ש"זכה
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א.89) נד, עירובין
לז.90) ע' תמוז סה"מ תו"מ גם ראה
(91.99 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. סב, ח"ב ב. קצט, ח"א זהר

וש"נ.
(92) הסיום ).l"endחסר
א.93) לא, שבת

תתקכד.94) ע' ריש ח"ב תר"ם סה"מ
(95.17 שבהערה ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
(עשי"ת).96) האריז"ל סידור
למטה 97) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה
מי"ח.98) פ"ה אבות



כה g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

"מן  במרחב 73וזהו ענני גו' נמצא 74"המיצר שבעבודתו העילוי כל שלאחרי אצלו נרגש שכאשר ,
עם  להתאחד ל"מרחב", ומגיע נבראים, של וההגבלה מה"מיצר" יוצא עי"ז הנה ב"מיצר", עדיין

-*אלקות 

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.77הוגה 206 ע' ח"ט בלקו"ש

.È,ברוחניות ה"מיצר" לענין בנוגע הוא לעיל שהאמור - המיצר" ד"מן לענין בנוגע להוסיף ויש
בהרחבה  הגשמיים הענינים כל אצלו שיהיו להיות שיכול והיינו, בגשמיות, ה"מיצר" לענין שייך ואינו

אחד" במקום וגדולה "תורה מה 78- לו שאין כך אצלו, מקום תופס אינו הגשמיות שענין באופן או ,
הסיפור  וכידוע הגשמי, למצב בנוגע לבכות 79לבכות מה על לו הי' שלא שאמר מהר"ש, אדמו"ר אודות

כו'.
כיון העיקר"אמנם, הוא "המעשה שהרי דוקא, בגשמיות צ"ל התומ"צ ענין את 80שכל כיון אם וגם ,

לענין  בנוגע גם הוא שכן מובן הרי - חובתו ידי יצא לא בפועל, המצוה את עשה לא אבל הכוונות כל
שמבאר  וכפי ברוחניות, מהמיצר יותר גדולה מעלה זו הרי ובגשמיות , בפועל הוא המיצר שכאשר המיצר,

האמצעי  .81אדמו"ר ש"כשנזכר בגשמיות, ואביון לעני .בנוגע דוחקו רוב על תיכף . נפשו במר יבכה .
כו'".

להיות  יכול שלכאורה אף - ברוחניות המיצר מאשר יותר בגשמיות במיצר מעלה שיש הדבר וטעם
הרוחניות ענין נוגע צדיק אצלו,יותר שאצל טפל הוא הגוף שהרי הגשמיות, ענין לעני שנוגע ממה

כו' העלובה עם חסד לגמול שהולך באופן זה הרי לאכול צדיק,82וכשהולך אודות כשמדובר גם כי, -
חז"ל  ובלשון כו', בו ונדבק עליו, יפעל שהעולם בהכרח הגשמי לעוה"ז למטה בבואו "אזלת 83הרי :

הגשמיות. בעיקר נוגע ולכן כנימוסא", עבדת לקרתא

במחיצתן" לעמוד יכולה ברי' כל ש"אין לוד" ל"הרוגי בנוגע שמצינו מה יובן דלכאורה 84ועפ"ז -
מס"נ, של בתנועה נמצא חייו ימי כל שבמשך צדיק על ולא עליהם, רק זאת אומרים מדוע מובן: אינו

. מצטער הייתי ימי "כל שאמר עקיבא רבי ואקיימנו"כמו לידי יבוא מתי בעיקר 85. להתחשב שיש כיון -
כל  ש"אין כזו לדרגא באים אזי בגשמיות, בפועל המס"נ ענין כשישנו ורק בגשמיות, ממש הפועל עם

במחיצתן" לעמוד יכולה .86ברי'

ח"ו, עניות של ענין בנ"י אצל שצ"ל הכוונה אין אך

וכמ"ש - ית', בעצמותו מושרשים בנ"י והיינו,87שהרי גו'", יעקב גאון את נחלתנו את לנו "יבחר
"וידו  ע"ש עקב, מלשון אלא המעלה, שם "ישראל", כמו זה שאין "יעקב", בשם שנקראים אלו שגם

עשו" בעקב בחוץ 88אוחזת שנמצאים המקום, בענין וגם דמשיחא, עקבתא הזמן, בענין "עקב" גם כולל ,

*(- לו העני' ביאור: (שפועל)ענני עוד לובמרחב - שנותנין אהוי"ר ע"ד שזהו י"ל לתיקון 75(סידור מלמעלה - הערה

תו"א  ואכ"מ.76חצות. בזה. להאריך יש ועוד ובכ"מ). תהי'. לא
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ה.73) קיח, תהלים
ע"ב74) ריש טז, (ר"ה מארז"ל שנה וע"ד "כל ובפרש"י)

(שישראל בתחלתה בסופה",שרשה מתעשרת רשין) עצמן עושין
ואילך)). 16 ע' (לעיל ואילך פ"ד (במאמר לעיל כמדובר

ואילך.75) ג קנא,
ואילך.76) ד עח, משפטים
שובה 77) שבת ושיחת זו, שנה תשרי ו' שיחת בשילוב
תשכ"ז.
וש"נ.78) א. נט, גיטין
(79.125 ע' ריש תש"ד סה"ש

מי"ז.80) פ"א אבות
ד.81) ה, חיים דרך
פכ"ט.82) בתניא הובא ג. פל"ד, ויק"ר ראה
וש"נ.83) יד. פמ"ח, ב"ר ראה
וש"נ.84) א. נ, פסחים
ב.85) סא, ברכות
(86.287 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ה.87) מז, תהלים
כו.88) כה, תולדות

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

סלה" אהב "אשר ובאופן בהם, בוחר ולכן ית', בעצמותו מושרשים הם גם - כו' על 87לארץ שמורה ,
כמארז"ל  הנצחיות, אצלם 89ענין להיות צריך זה ומצד הפסק", לו אין ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל

של ומצב -דוקא הרחבה מעמד
שלו, זה שאין לדעת צריך ובהרחבה, טוב כל לו שיש שלמרות - היא ה"מיצר" בענין הכוונה אלא

עני  הוא הרי עצמו מצד אבל לו, נותן שהקב"ה מה מתקן 90אלא הי' שלא סבא, המנונא רב הנהגת וע"ד .
מזונו  לו שיתן להקב"ה מתפלל שהי' עד לסעודה, ברשותו) הי' (שכבר מאכלו אצלו 91את שנרגש כיון ,

מהקב"ה  ניתן הכל אלא שלו, זה .92שאין

***

.‡È בגמרא ונתת 93איתא "נשאת היא: לדין" אדם שמכניסין "בשעה ששואלים הראשונה שהשאלה
אוהל, יושבי גם כולל מישראל, אחד כל אצל זו שאלה שואלים כיצד מובן: אינו ולכאורה באמונה".

כלל? ומתן משא של ענין אין שאצלם
בתו"א  המבואר ע"פ הנשמה 55ויובן נקראת (ולכן מסחר של הו"ע למטה הנשמה ירידת ענין שכללות

"כנען" התומ"צ 94בשם בקיום למטה העבודה שע"י כדי היא הירידה שכוונת כיון סוחר), שפירושו ,
כו'. יותר להרויח כדי ממון שמוציאים המסחר, בדוגמת הירידה, שקודם ומצב המעמד לגבי עילוי יתוסף

הנ"ל  ב"מסחר" באמונה עסקו האם - באמונה" ונתת "נשאת אוהל: יושבי אצל שואלים זה ועל
כו'. התורה בלימוד למטה העבודה ע"י שנעשה

.·È:לעניננו ובנוגע
נאמר  שעליהם עשי"ת, של שהזמן לטעון יכולים הישיבה קראוהו 95תלמידי בהמצאו ה' "דרשו

הישיבה. לסדרי בנוגע בזהירות צורך אין ולכן והגבלות, ממדידות שלמעלה זמן הוא קרוב", בהיותו

איתא  האריז"ל שבכתבי לטעון, שמוסיף מי שאין 96ויש מסיק ומזה קבלה, רק ללמוד יש שבעשי"ת
לא  נגלה עכ"פ אבל קבלה, למדו לא שלו שבישיבה כיון יודע, לא הוא "קבלה" - נגלה... ללמוד צורך

בעשי"ת!... ללמוד צריך

וצריכים תשרי, בחודש שנמצאים שאף לדעת, צריך הנה ובכן: - כו' הענינים כל את ַַ"אריינכאּפן"
קיין ("ניטא לחטוף אין "בהמצאו"באלקות שהוא בזמן ובפרט הקב"ה, של רצונו את למלא יש כאּפן"); ַָ

סדרי  של הזמן שזהו מורה כשהשעון הישיבה: לסדרי בהתאם וחסידות, נגלה וללמוד קרוב", ו"בהיותו
"נשאת  היא: למעלה כשבאים ששואלים הראשונה השאלה וכאמור, ללמוד! ללכת מיד צריך - הישיבה

הישיבה! סדרי את שמרת האם אלא חסידית, בהתוועדות השתתפת האם שואלים לא באמונה"; ונתת

בספרים  בתפלה 97ומ"ש ומרבים הלימוד מזמני אוהל יושבי ממעטים בעשי"ת) (וכ"ש אלול שבחודש
בשביל  לתלמיד נותנת הישיבה שהנהלת הזמן והיינו, לעצמו, לתלמיד שיש לזמן בנוגע הוא זה כל הנה -

עצמו.

כאשר  הנה ממנו, קטן ופלוני שבחבורה, לגדול עצמו את מחזיק אחד שכל כיון בזה: חשבון ועוד
כך, הישיבה, סדרי את ישמרו עליו שמסתכלים התלמידים שאר גם אזי הישיבה, סדרי את ישמור הוא

הרבים" את וזיכה .98ש"זכה
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א.89) נד, עירובין
לז.90) ע' תמוז סה"מ תו"מ גם ראה
(91.99 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. סב, ח"ב ב. קצט, ח"א זהר

וש"נ.
(92) הסיום ).l"endחסר
א.93) לא, שבת

תתקכד.94) ע' ריש ח"ב תר"ם סה"מ
(95.17 שבהערה ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
(עשי"ת).96) האריז"ל סידור
למטה 97) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה
מי"ח.98) פ"ה אבות
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ומשפיעים  רמי"ם מנהלים, הישיבה, להנהלת בנוגע הוא שכן ועאכו"כ לתלמידים; בנוגע - זה וכל
בחסידות  או בנגלה שלהם, ה"כתה" כלפי אחריות להם שיש - הקב"ה של תלמידיו הם שגם - בחסידות

כו'. הזמן שמירת אצלם צ"ל שבודאי וכו', התפלה בעבודת או

כיון  שובה), שבת היותו (עם השבת ביום ובפרט זה, על לדבר אפילו צורך הי' לא שבאמת ולהעיר,
למזורזין" אלא מזרזין ו"אין כו', ולזרז לעורר רק היא הכוונה אלא מעצמו, המובן דבר .99שזהו

לבבכם" ד"שימו הענין להיות צריך זה בשביל לקמן 100אך שיתבאר כפי ,101.

אור" "תורה - תורה ושנת אורה לשנת זוכים נגלה 102ועי"ז התורה, בלימוד הצלחה שתהי' והיינו, ,
הענינים  כל של השדרה" "חוט בבחי ' שהיא התפלה בעבודת וגם ,103וחסידות,

לבב. וטוב שמחה מתוך - זה וכל

***

.‚Èהביאור כבר להתחיל צריכים היו אודות באמת לעיל האמור תחילה לסיים יש אבל רש"י, בפירוש
הישיבה: תלמידי

מביתם, שגלו בכך י"ח יצאו שכבר לחשוב יכולים ולכן אחר, ממקום לכאן שהגיעו תלמידים יש
מכפרת" "גלות כו'104והרי גדול היותר צער שזהו כיון ,105.

עמו" "ביתו - שם נמצא שיושבֿאוהל מקום שבכל לידע , צריך צריך 106ובכן: ולכן התורה, שזהו"ע ,
בתורה. לעסוק תמיד

בשביל  רק הוא ישראל מארץ לצאת ההיתר שכל כיון - ישראל מארץ שבאו לתלמידים בנוגע ובפרט
התורה  כמ"פ 107לימוד הסדרים.108(כמדובר שמירת אצלם להיות צריכה בודאי הרי ,(

פטרי'" רחמנא "ואונס פארשלאפן"), האט ("ער שינה אונס ע"ד לטעון שאין ההלכה 109ומובן שהרי - ַָָ
למזיד  נחשב באונס וסופו ברצון שתחילתו בראשו"110היא עיניו "החכם ולכן, להבטיח 111, ,

הסדרים. את לשמור שיוכל מלכתחילה ַָ("באווארענען")

וכו' ב"חזרה" ולהיות להתוועד, וצריך וההגבלות, המדידות מכל לצאת צריך שבעשי"ת שטוען ומה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כדברי הישיבה להנהלת לגשת עליו ובפרט 112- ישיבה, תלמיד של ש"בעלֿהבית"

ולהסביר בי  ולהוסיף טענותיו, כל את בפניהם ולהציע הישיבה), הנהלת זו הרי תמימים, תומכי שיבת
לציית  עליו לפועל בנוגע אבל עליו... הטובה ה' כיד וכו', הענין נחיצות הלב מן היוצאים בדברים להם

החלטתם. כפי ולהתנהג

תמימה" ה' "תורת תמימים, תומכי שנת - תמימה שנה תהי' .113ועי"ז

***

.„È הפסוק לדברי 100על מכוונים ואזניו ולבו עיניו שיהיו אדם "צריך רש"י: מפרש לבבכם", "שימו
אומר  הוא וכן ומה 114תורה, וחומר, קל דברים והרי וגו', לבך ושים שמע ובאזניך בעיניך ראה אדם בן
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א.99) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר בתחילתו. נשא ספרי
מו.100) לב, פרשתנו
ואילך.101) סי"ד
כג.102) ו, משלי
ובכ"מ.103) ד. ע, בלק לקו"ת ראה
וש"נ.104) סע"א. נו, ברכות
תי.105) מצוה חינוך ראה
וש"נ.106) ב. יו"ד, שם
ה"ט.107) פ"ה מלכים הל' רמב"ם

וש"נ.108) ואילך. 384 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
וש"נ.109) סע"ב. כח, ב"ק
הל'110) הט"ו. פ"ב ממון נזקי הל' רמב"ם א. מב, ב"מ ראה

ה"ד. פ"א שכירות
יד.111) ב, קהלת
וש"נ.112) בתחלתו. ח"ח תו"מ גם ראה
ח.113) יט, תהלים
ד.114) מ, יחזקאל

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

דברי  להבין, מכוונים ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם צריך בקנה, ונמדד לעינים נראה שהוא הבית תבנית
וכמה". כמה אחת על בשערה, התלויין כהררין שהן תורה

להבין: וצריך

פסוק  ולכאורה, כמ"פ). (כמדובר מקרא של בפשוטו הקשה דבר לבאר הוא רש"י פירוש של ענינו א)
לבבכם" "שימו להם אמר ומצוות, תורה עניני לבנ"י צוה רבינו שמשה שלאחרי - בפשטות מובן זה

רש"י?! של בפירושו צורך יש שלכן מקרא, של בפשוטו כאן חסר ומה אלו. ענינים לכל

פירושו  לבבכם" ש"שימו לכתוב צריך רש"י הי' מקרא, של פשוטו לפרש רש"י של שענינו כיון ב)
הוא  שכן ואף לשולחןֿערוך. שמתאים הלכה של לשון שזהו וכו'", אדם "צריך ולא כו', הלב כוונת
ענינו  אין רש"י פירוש משא"כ פשט), גם בו שיש (אף הלכה הוא ספרי של ענינו עיקר הרי הספרי, לשון

כו'"? אדם "צריך - הלכה של בלשון רש"י כתב למה וא"כ, מקרא, של פשוטו אלא (בגלוי), הלכה

"שימו נאמר בפסוק "שיהיולבבכם ג) גם שצריך לרש"י לי' ומנא ואזניו ", כ .עיניו מכוונים ו'"?.

נאמר  שלפנ"ז לדעת115ואף לב לכם ה' נתן מפרש ואזנים לראותועינים "ולא שם הרי - לשמוע"
"כל  התומ"צ, שמירת על קאי לבבכם" "שימו מ"ש ואילו בו", ולידבק הקב"ה חסדי את "להכיר רש"י

וגו'" בכם מעיד אנכי אשר (גם)100הדברים "שיהיו צורך יש זה בענין שגם לרש"י לי' ומנא ואזניו , עיניו
כו'"?. מכוונים .

מקרא של בפשוטו ההכרח מהו ממ"ש כאן ד) - כו'" מכוונים ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם ש"צריך
ובאזניך  בעיניך ראה אדם "בן צדקנו) משיח ע"י ממש בקרוב שיבנה לביהמ"ק (בנוגע הנביא ביחזקאל

לבך"? ושים שמע

רש"י  בפירוש ואילו ולב; אזנים עינים לבך", ושים שמע ובאזניך בעיניך "ראה נאמר ביחזקאל ה)
ואזניו" ולבו "עיניו הסדר: בשינוי .116נאמר

אבל, ביחזקאל. כהסדר כו'", ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם "צריך גירסא רש"י בדפוסי שיש ולהעיר,
שונה  באופן היא הגירסא ֿ יד ובכתבי הדפוסים ברוב ואילו האחרונים, דפוסים במקצת רק היא זו גירסא

להטות" רבים ו"אחרי שביחזקאל, .117מהסדר

כמ"פ  כאמור - מזה שבה 118ויתירה הסיבה את לבחון יש הנכונה, הגירסא מהי לברר צריכים שכאשר
הסדר יכולים  האחרונים שבדפוסים לגירסא בנוגע ובנדו"ד: ה"בחורֿהזעצער". של הטעות את לתלות

לנכון מצא שה"בחורֿהזעצער" לומר מסתבר ולב, אזנים עינים רש"י לתקן הוא בפירוש הדברים סדר את
שהסדר וכת"י הדפוסים שברוב לגירסא בנוגע משא"כ ביחזקאל; לסדר שום אינו בהתאם אין כביחזקאל,

לומר  יותר  מסתבר  ולכן ביחזקאל. הכתוב כסדר  שלא  וכתב שינה שה"בחורֿהזעצער" לומר סיבה
שרש"י  הטעם מהו להבין וצריך הנכונה. הגירסא היא הכתוב, כסדר שאינה רש"י בפירוש שהגירסא

שבכתוב. כהסדר שלא לכתוב מדייק

"נמדד הלשון רש"י כותב הבית" ל"תבנית בנוגע "ונמדדבקנה ו) הספרי: מלשון בשינוי - "?ביד "

המתחייב  כפי בדיוק, הוא זה ששינוי ועכצ"ל הספרי, כלשון רש"י כותב זה, שינוי שמלבד ולהעיר,
מקרא. של פשוטו ע"פ

שהוא  הבית ל"תבנית בניגוד הרי - כו'" תורה דברי כו' הבית תבנית "ומה וחומר", ל"קל בנוגע ז)
נמדדים  ואינם לעינים נראים שאינם תורה" ל"דברי בנוגע לסיים מתאים בקנה", ונמדד לעינים נראה
בשערה", התלויין כהררין שהן תורה "דברי מסיים רש"י ואילו ל"קל", בניגוד ה"חומר" שזהו בקנה,

לגמרי? אחר ענין הוא שלכאורה
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ג.115) כט, תבוא
ר"ש 116) ובדפוס ראשון בדפוס פ"ב, ה"א שנת בכת"י כ"ה

ועוד. אלקבץ.

ב.117) כג, משפטים
וש"נ.118) .136 ע' ח"נ תו"מ ראה
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ומשפיעים  רמי"ם מנהלים, הישיבה, להנהלת בנוגע הוא שכן ועאכו"כ לתלמידים; בנוגע - זה וכל
בחסידות  או בנגלה שלהם, ה"כתה" כלפי אחריות להם שיש - הקב"ה של תלמידיו הם שגם - בחסידות

כו'. הזמן שמירת אצלם צ"ל שבודאי וכו', התפלה בעבודת או

כיון  שובה), שבת היותו (עם השבת ביום ובפרט זה, על לדבר אפילו צורך הי' לא שבאמת ולהעיר,
למזורזין" אלא מזרזין ו"אין כו', ולזרז לעורר רק היא הכוונה אלא מעצמו, המובן דבר .99שזהו

לבבכם" ד"שימו הענין להיות צריך זה בשביל לקמן 100אך שיתבאר כפי ,101.

אור" "תורה - תורה ושנת אורה לשנת זוכים נגלה 102ועי"ז התורה, בלימוד הצלחה שתהי' והיינו, ,
הענינים  כל של השדרה" "חוט בבחי ' שהיא התפלה בעבודת וגם ,103וחסידות,

לבב. וטוב שמחה מתוך - זה וכל

***

.‚Èהביאור כבר להתחיל צריכים היו אודות באמת לעיל האמור תחילה לסיים יש אבל רש"י, בפירוש
הישיבה: תלמידי

מביתם, שגלו בכך י"ח יצאו שכבר לחשוב יכולים ולכן אחר, ממקום לכאן שהגיעו תלמידים יש
מכפרת" "גלות כו'104והרי גדול היותר צער שזהו כיון ,105.

עמו" "ביתו - שם נמצא שיושבֿאוהל מקום שבכל לידע , צריך צריך 106ובכן: ולכן התורה, שזהו"ע ,
בתורה. לעסוק תמיד

בשביל  רק הוא ישראל מארץ לצאת ההיתר שכל כיון - ישראל מארץ שבאו לתלמידים בנוגע ובפרט
התורה  כמ"פ 107לימוד הסדרים.108(כמדובר שמירת אצלם להיות צריכה בודאי הרי ,(

פטרי'" רחמנא "ואונס פארשלאפן"), האט ("ער שינה אונס ע"ד לטעון שאין ההלכה 109ומובן שהרי - ַָָ
למזיד  נחשב באונס וסופו ברצון שתחילתו בראשו"110היא עיניו "החכם ולכן, להבטיח 111, ,

הסדרים. את לשמור שיוכל מלכתחילה ַָ("באווארענען")

וכו' ב"חזרה" ולהיות להתוועד, וצריך וההגבלות, המדידות מכל לצאת צריך שבעשי"ת שטוען ומה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כדברי הישיבה להנהלת לגשת עליו ובפרט 112- ישיבה, תלמיד של ש"בעלֿהבית"

ולהסביר בי  ולהוסיף טענותיו, כל את בפניהם ולהציע הישיבה), הנהלת זו הרי תמימים, תומכי שיבת
לציית  עליו לפועל בנוגע אבל עליו... הטובה ה' כיד וכו', הענין נחיצות הלב מן היוצאים בדברים להם

החלטתם. כפי ולהתנהג

תמימה" ה' "תורת תמימים, תומכי שנת - תמימה שנה תהי' .113ועי"ז

***

.„È הפסוק לדברי 100על מכוונים ואזניו ולבו עיניו שיהיו אדם "צריך רש"י: מפרש לבבכם", "שימו
אומר  הוא וכן ומה 114תורה, וחומר, קל דברים והרי וגו', לבך ושים שמע ובאזניך בעיניך ראה אדם בן
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א.99) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר בתחילתו. נשא ספרי
מו.100) לב, פרשתנו
ואילך.101) סי"ד
כג.102) ו, משלי
ובכ"מ.103) ד. ע, בלק לקו"ת ראה
וש"נ.104) סע"א. נו, ברכות
תי.105) מצוה חינוך ראה
וש"נ.106) ב. יו"ד, שם
ה"ט.107) פ"ה מלכים הל' רמב"ם

וש"נ.108) ואילך. 384 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
וש"נ.109) סע"ב. כח, ב"ק
הל'110) הט"ו. פ"ב ממון נזקי הל' רמב"ם א. מב, ב"מ ראה

ה"ד. פ"א שכירות
יד.111) ב, קהלת
וש"נ.112) בתחלתו. ח"ח תו"מ גם ראה
ח.113) יט, תהלים
ד.114) מ, יחזקאל
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דברי  להבין, מכוונים ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם צריך בקנה, ונמדד לעינים נראה שהוא הבית תבנית
וכמה". כמה אחת על בשערה, התלויין כהררין שהן תורה

להבין: וצריך

פסוק  ולכאורה, כמ"פ). (כמדובר מקרא של בפשוטו הקשה דבר לבאר הוא רש"י פירוש של ענינו א)
לבבכם" "שימו להם אמר ומצוות, תורה עניני לבנ"י צוה רבינו שמשה שלאחרי - בפשטות מובן זה

רש"י?! של בפירושו צורך יש שלכן מקרא, של בפשוטו כאן חסר ומה אלו. ענינים לכל

פירושו  לבבכם" ש"שימו לכתוב צריך רש"י הי' מקרא, של פשוטו לפרש רש"י של שענינו כיון ב)
הוא  שכן ואף לשולחןֿערוך. שמתאים הלכה של לשון שזהו וכו'", אדם "צריך ולא כו', הלב כוונת
ענינו  אין רש"י פירוש משא"כ פשט), גם בו שיש (אף הלכה הוא ספרי של ענינו עיקר הרי הספרי, לשון

כו'"? אדם "צריך - הלכה של בלשון רש"י כתב למה וא"כ, מקרא, של פשוטו אלא (בגלוי), הלכה

"שימו נאמר בפסוק "שיהיולבבכם ג) גם שצריך לרש"י לי' ומנא ואזניו ", כ .עיניו מכוונים ו'"?.

נאמר  שלפנ"ז לדעת115ואף לב לכם ה' נתן מפרש ואזנים לראותועינים "ולא שם הרי - לשמוע"
"כל  התומ"צ, שמירת על קאי לבבכם" "שימו מ"ש ואילו בו", ולידבק הקב"ה חסדי את "להכיר רש"י

וגו'" בכם מעיד אנכי אשר (גם)100הדברים "שיהיו צורך יש זה בענין שגם לרש"י לי' ומנא ואזניו , עיניו
כו'"?. מכוונים .

מקרא של בפשוטו ההכרח מהו ממ"ש כאן ד) - כו'" מכוונים ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם ש"צריך
ובאזניך  בעיניך ראה אדם "בן צדקנו) משיח ע"י ממש בקרוב שיבנה לביהמ"ק (בנוגע הנביא ביחזקאל

לבך"? ושים שמע

רש"י  בפירוש ואילו ולב; אזנים עינים לבך", ושים שמע ובאזניך בעיניך "ראה נאמר ביחזקאל ה)
ואזניו" ולבו "עיניו הסדר: בשינוי .116נאמר

אבל, ביחזקאל. כהסדר כו'", ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם "צריך גירסא רש"י בדפוסי שיש ולהעיר,
שונה  באופן היא הגירסא ֿ יד ובכתבי הדפוסים ברוב ואילו האחרונים, דפוסים במקצת רק היא זו גירסא

להטות" רבים ו"אחרי שביחזקאל, .117מהסדר

כמ"פ  כאמור - מזה שבה 118ויתירה הסיבה את לבחון יש הנכונה, הגירסא מהי לברר צריכים שכאשר
הסדר יכולים  האחרונים שבדפוסים לגירסא בנוגע ובנדו"ד: ה"בחורֿהזעצער". של הטעות את לתלות

לנכון מצא שה"בחורֿהזעצער" לומר מסתבר ולב, אזנים עינים רש"י לתקן הוא בפירוש הדברים סדר את
שהסדר וכת"י הדפוסים שברוב לגירסא בנוגע משא"כ ביחזקאל; לסדר שום אינו בהתאם אין כביחזקאל,

לומר  יותר  מסתבר  ולכן ביחזקאל. הכתוב כסדר  שלא  וכתב שינה שה"בחורֿהזעצער" לומר סיבה
שרש"י  הטעם מהו להבין וצריך הנכונה. הגירסא היא הכתוב, כסדר שאינה רש"י בפירוש שהגירסא

שבכתוב. כהסדר שלא לכתוב מדייק

"נמדד הלשון רש"י כותב הבית" ל"תבנית בנוגע "ונמדדבקנה ו) הספרי: מלשון בשינוי - "?ביד "

המתחייב  כפי בדיוק, הוא זה ששינוי ועכצ"ל הספרי, כלשון רש"י כותב זה, שינוי שמלבד ולהעיר,
מקרא. של פשוטו ע"פ

שהוא  הבית ל"תבנית בניגוד הרי - כו'" תורה דברי כו' הבית תבנית "ומה וחומר", ל"קל בנוגע ז)
נמדדים  ואינם לעינים נראים שאינם תורה" ל"דברי בנוגע לסיים מתאים בקנה", ונמדד לעינים נראה
בשערה", התלויין כהררין שהן תורה "דברי מסיים רש"י ואילו ל"קל", בניגוד ה"חומר" שזהו בקנה,

לגמרי? אחר ענין הוא שלכאורה
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ג.115) כט, תבוא
ר"ש 116) ובדפוס ראשון בדפוס פ"ב, ה"א שנת בכת"י כ"ה

ועוד. אלקבץ.

ב.117) כג, משפטים
וש"נ.118) .136 ע' ח"נ תו"מ ראה
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של  בפשוטו מובן להיות צריך זה כל אלא פלפול, ע"י הנ"ל כל לתרץ אפשר שאי כמ"פ וכאמור
לקמן. שיתבאר וכפי רש"י, של ענינו שזהו מקרא,

***

.ÂË- למקרא חמש בן אצל שמתעוררת קושיא רש"י מתרץ לבבכם" "שימו הפסוק על בפירושו
הקושיא  את לפרש מקדים שאינו הש"ס), על בפירושו (וכן התורה על בפירושו רש"י של דרכו כידוע
ובדרך  פירושו, את מיד מתחיל אלא הקושיות), את מקדימים לומר" "ויש שלפני התוספות של (כדרכם

הקושיות. כל מתבטלות ממילא
משה  בדברי החידוש מהו מובן: אינו שלכאורה - כבר ובהקדים הרי - לבבכם" "שימו לבנ"י רבינו

לבבך" על גו' האלה הדברים "והיו יום): בכל פעמיים (שאומרים שמע בפרשת בפרשה 119נאמר וכן ,
לבבכם" על אלה דברי את "ושמתם דין 120שני': בעלמא האחרון ביומו רבינו משה מחדש מה וא"כ ,

לבבכם"?! "שימו באמרו

הפסוק  על רש"י בפירוש שמצינו כבר 121וכפי "והלא דק"ש: שני' שבפ' נפשכם" ובכל לבבכם "בכל
נפשך  ובכל לבבך בכל ראשונה) (בפרשה שאפילו 122הזהיר והיינו, לציבור", אזהרה ליחיד אזהרה אלא ,

אודות  כשמדובר ועאכו"כ ב"פ, הציווי נכפל מדוע מקרא של בפשוטו לבאר צורך יש פרטי לציווי בנוגע
שבדבר. החידוש מהו לבאר צורך יש בודאי האחרון, ביומו רבינו משה שאמר כללי ענין

"שימו  משה שבדברי החידוש ואילו עצמם, בנ"י אודות מדובר שלפנ"ז שבפסוקים לומר [ואין
להציווי בנוגע הוא הזאת"לבנים לבבכם" התורה דברי כל את לעשות לשמור בניכם את תצוום "אשר ,100

לבניך" "ושננתם כבר נאמר שלפנ"ז בפסוקים גם (א) כי: מדובר 123- זו בפרשה גם העיקר: והוא (ב) ,
חיי  הוא "כי - עצמם בנ"י אודות גם אלא הבנים, אודות רק וגו'"כם לא ימים תאריכו הזה ].124ובדבר

"שימו משה בדברי החידוש מעצמו מבין למקרא' חמש ה'בן לבבכם":אמנם,

לפנ"ז שימו " מש"נ כמו מסויים, במקום ולהניחו מסויים דבר לקחת פירושו את 125(לבבכם)" "לקוח
הזה התורה "שימוושמתם ספר ובנדו"ד, וגו'", לדברי לבבכם אותו הלב את לשים - הדברים" לכל

הפירוש  שזהו הלב, אל אותם להביא צריכים אזי תורה, דברי שומעים שכאשר בכך די שלא והיינו, תורה,
את "ושמתם לשיםדברי במ"ש צריכים אדרבה: אלא לבבכם", על הלב גו' להמתין את לא תורה; לדברי

תורה. לדברי הלב את להביא יש מלכתחילה אלא אליו, יגיעו תורה שדברי עד

שייך  מעשה של לענין בנוגע לבבכם": "שימו לצוות שייך איך - היא למקרא חמש הבן שאלת אך
שייך  איך אבל בכך; רצונו אין אם גם הציווי, את לקיים יכולים ואז לעשות, שלא או לעשות - לצוות

זה?! ציווי לקיום באים וכיצד בתורה, הלב את לשים לצוות

ולבו  עיניו "שיהיו - לקיימה אדם כל שצריך הלכה זוהי - כו'" אדם "צריך רש"י: אומר זה ועל
הנ"ל. השאלה תתורץ אזי זו הלכה מקיימים וכאשר תורה", לדברי מכוונים ואזניו

"לקוח  כמו בפשטות, מובנות אלו תיבות שהרי לבבכם", "שימו התיבות לפרש בא לא רש"י כלומר:
"שימו  הציווי לקיום לבוא שהאפשרות לבאר רש"י כוונת אלא גו'", אותו ושמתם הזה התורה ספר את

תורה". לדברי מכוונים ואזניו ולבו עיניו "שיהיו אדם") ("צריך ההלכה קיום ע"י היא לבבכם"

בזה: והביאור

כמ"ש  - הלב על פועלת שראי' כבר למד למקרא' חמש ואחרי 126ה'בן לבבכם אחרי תתורו "ולא
כו'". חומד והלב רואה "העין רש"י : ופירש עיניכם",
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ו.119) ו, ואתחנן
יח.120) יא, עקב
יג.121) שם,
ה.122) שם, ואתחנן

ז.123) שם,
מז.124) לב, פרשתנו
כו.125) לא, וילך
לט.126) טו, שלח

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

תשמעו" שמוע אם "והי' כמ"ש - לשמיעה בנוגע הוא בכל 121וכן ד"לעבדו ומצב למעמד באים אזי ,
.121לבבכם"

ציווי, של ענין שייך זה שעל בפועל, מעשה של ענינים הם (באזניו) ושמיעה (בעיניו) שראי' וכיון
- הלב על גם ממילא בדרך יפעל זה הרי תורה, לדברי מכוונים יהיו ואזניו עיניו שכאשר מובן, הרי

לבבכם". "שימו

.ÊË מכוונים יהיו אזניו וגם עיניו שגם צורך יש הלב, על לפעול שכדי ההכרח מהו מובן: אינו ועדיין
בלבד)? אזנים או (עינים מהם באחד די ולא תורה, לדברי

אדם בן אומר הוא "וכן מיחזקאל: ראי' רש"י מביא זה שמע ועל ובאזניך בעיניך לבך",ראה ושים
לפעול  כדי באזנים בשמיעה והן בעינים בראי' הן צורך יש אלא אחד, ענין מספיק שלא מוכח, שמזה

הלב. על

להבין: צריך עדיין אך

והן  הדברים, פרטי כל את לראות כדי בראי', הן צורך יש ולכן הבית, תבנית אודות מדובר ביחזקאל
יצטרכו  בנ"י שכאשר והיינו, המקדש, בית אודות אלא סתם, בית אודות מדובר שלא לדעת בשמיעה,
שימת  בשביל שגם ההוכחה מהי אבל הבית; תבנית את להם להורות יחזקאל ידע ביהמ"ק, את לבנות

באזנים? בשמיעה והן בעינים בראי' הן צורך יש לבבכם") ("שימו לב

בזה: והביאור

הי' - ביהמ"ק אודות שמדובר ידע שיחזקאל כדי רק הי' הבית לתבנית בנוגע בשמיעה הצורך אילו
" להוסיף מבלי "שמע", לומר "ראהבאזניך מספיק  לדייק צריך לראי' בנוגע רק כי כדי בעיניך שמע", ,"

להיות  שיכולה לשמיעה בנוגע משא"כ ממש, ראי' אלא נבואה, של באופן לראי' הכוונה שאין להדגיש
להוסי  צורך אין בלבד, שמע".באזנים "באזניך ף

של באופן שהיא לשמיעה אלא סתם, לשמיעה הכוונה שאין לב ועכצ"ל, "דערהערן"שימת -127.
דברי  "יכנסו ויגש: פרשת שבהתחלת אדוני" באזני דבר עבדך נא "ידבר הפסוק על רש"י שפירש וע"ד

באזניך".

גם  מובן הרי - לבך" ד"שים ומצב למעמד לבוא יכולים עי"ז שדוקא שמע", "באזניך שנאמר וכיון
עי"ז  ודוקא אזנים, והן עינים הן תורה", לדברי מכוונים ואזניו ולבו עיניו שיהיו אדם ש"צריך בנדו"ד

לבבכם". "שימו הציווי קיום להיות יוכל

לב), ואח"כ (אזנים לבך" ושים שמע "באזניך הכתוב מסדר רש"י משנה מדוע להבין צריך [ועדיין
לקמן]. שיתבאר וכפי אזנים), ואח"כ (לב ואזניו" "ולבו וכותב

***

.ÊÈ'וכו בקנה ונמדד לעינים נראה שהוא הבית תבנית ומה וחומר, קל דברים "והרי רש"י, וממשיך
וכמה": כמה אחת על וכו' תורה דברי

תורה שדברי מסיים אינו לעינים,אינם רש"י שנראות מצוות שיש כיון - בקנה ונמדדים לעינים נראים
שמונה  בה להיות שצריכים ציצית מצות כמו מדידה, להם ויש וכיו"ב, תפילין ומצות ציצית מצות כמו

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר וכפי וכיו"ב, דוקא, ימים שבעה במשך היא סוכה מצות וכן דוקא, 128חוטים

כו'". מצומצם שיעור להן יש המצוות  ש"רוב

בכתוב  שהרי - בקנה ונמדדים לעינים נראות שאינן למצוות בנוגע רק הוא וחומר" שה"קל לומר ואין
לבבכם "שימו חלקן.לכל נאמר רק ולא המצוות, כל הדברים",

בשערה": התלויין כהררין שהן תורה "דברי - וחומר" ה"קל רש"י מסיים ולכן
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של  בפשוטו מובן להיות צריך זה כל אלא פלפול, ע"י הנ"ל כל לתרץ אפשר שאי כמ"פ וכאמור
לקמן. שיתבאר וכפי רש"י, של ענינו שזהו מקרא,

***

.ÂË- למקרא חמש בן אצל שמתעוררת קושיא רש"י מתרץ לבבכם" "שימו הפסוק על בפירושו
הקושיא  את לפרש מקדים שאינו הש"ס), על בפירושו (וכן התורה על בפירושו רש"י של דרכו כידוע
ובדרך  פירושו, את מיד מתחיל אלא הקושיות), את מקדימים לומר" "ויש שלפני התוספות של (כדרכם

הקושיות. כל מתבטלות ממילא
משה  בדברי החידוש מהו מובן: אינו שלכאורה - כבר ובהקדים הרי - לבבכם" "שימו לבנ"י רבינו

לבבך" על גו' האלה הדברים "והיו יום): בכל פעמיים (שאומרים שמע בפרשת בפרשה 119נאמר וכן ,
לבבכם" על אלה דברי את "ושמתם דין 120שני': בעלמא האחרון ביומו רבינו משה מחדש מה וא"כ ,

לבבכם"?! "שימו באמרו

הפסוק  על רש"י בפירוש שמצינו כבר 121וכפי "והלא דק"ש: שני' שבפ' נפשכם" ובכל לבבכם "בכל
נפשך  ובכל לבבך בכל ראשונה) (בפרשה שאפילו 122הזהיר והיינו, לציבור", אזהרה ליחיד אזהרה אלא ,

אודות  כשמדובר ועאכו"כ ב"פ, הציווי נכפל מדוע מקרא של בפשוטו לבאר צורך יש פרטי לציווי בנוגע
שבדבר. החידוש מהו לבאר צורך יש בודאי האחרון, ביומו רבינו משה שאמר כללי ענין

"שימו  משה שבדברי החידוש ואילו עצמם, בנ"י אודות מדובר שלפנ"ז שבפסוקים לומר [ואין
להציווי בנוגע הוא הזאת"לבנים לבבכם" התורה דברי כל את לעשות לשמור בניכם את תצוום "אשר ,100

לבניך" "ושננתם כבר נאמר שלפנ"ז בפסוקים גם (א) כי: מדובר 123- זו בפרשה גם העיקר: והוא (ב) ,
חיי  הוא "כי - עצמם בנ"י אודות גם אלא הבנים, אודות רק וגו'"כם לא ימים תאריכו הזה ].124ובדבר

"שימו משה בדברי החידוש מעצמו מבין למקרא' חמש ה'בן לבבכם":אמנם,

לפנ"ז שימו " מש"נ כמו מסויים, במקום ולהניחו מסויים דבר לקחת פירושו את 125(לבבכם)" "לקוח
הזה התורה "שימוושמתם ספר ובנדו"ד, וגו'", לדברי לבבכם אותו הלב את לשים - הדברים" לכל

הפירוש  שזהו הלב, אל אותם להביא צריכים אזי תורה, דברי שומעים שכאשר בכך די שלא והיינו, תורה,
את "ושמתם לשיםדברי במ"ש צריכים אדרבה: אלא לבבכם", על הלב גו' להמתין את לא תורה; לדברי

תורה. לדברי הלב את להביא יש מלכתחילה אלא אליו, יגיעו תורה שדברי עד

שייך  מעשה של לענין בנוגע לבבכם": "שימו לצוות שייך איך - היא למקרא חמש הבן שאלת אך
שייך  איך אבל בכך; רצונו אין אם גם הציווי, את לקיים יכולים ואז לעשות, שלא או לעשות - לצוות

זה?! ציווי לקיום באים וכיצד בתורה, הלב את לשים לצוות

ולבו  עיניו "שיהיו - לקיימה אדם כל שצריך הלכה זוהי - כו'" אדם "צריך רש"י: אומר זה ועל
הנ"ל. השאלה תתורץ אזי זו הלכה מקיימים וכאשר תורה", לדברי מכוונים ואזניו

"לקוח  כמו בפשטות, מובנות אלו תיבות שהרי לבבכם", "שימו התיבות לפרש בא לא רש"י כלומר:
"שימו  הציווי לקיום לבוא שהאפשרות לבאר רש"י כוונת אלא גו'", אותו ושמתם הזה התורה ספר את

תורה". לדברי מכוונים ואזניו ולבו עיניו "שיהיו אדם") ("צריך ההלכה קיום ע"י היא לבבכם"

בזה: והביאור

כמ"ש  - הלב על פועלת שראי' כבר למד למקרא' חמש ואחרי 126ה'בן לבבכם אחרי תתורו "ולא
כו'". חומד והלב רואה "העין רש"י : ופירש עיניכם",
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תשמעו" שמוע אם "והי' כמ"ש - לשמיעה בנוגע הוא בכל 121וכן ד"לעבדו ומצב למעמד באים אזי ,
.121לבבכם"

ציווי, של ענין שייך זה שעל בפועל, מעשה של ענינים הם (באזניו) ושמיעה (בעיניו) שראי' וכיון
- הלב על גם ממילא בדרך יפעל זה הרי תורה, לדברי מכוונים יהיו ואזניו עיניו שכאשר מובן, הרי

לבבכם". "שימו

.ÊË מכוונים יהיו אזניו וגם עיניו שגם צורך יש הלב, על לפעול שכדי ההכרח מהו מובן: אינו ועדיין
בלבד)? אזנים או (עינים מהם באחד די ולא תורה, לדברי

אדם בן אומר הוא "וכן מיחזקאל: ראי' רש"י מביא זה שמע ועל ובאזניך בעיניך לבך",ראה ושים
לפעול  כדי באזנים בשמיעה והן בעינים בראי' הן צורך יש אלא אחד, ענין מספיק שלא מוכח, שמזה

הלב. על

להבין: צריך עדיין אך

והן  הדברים, פרטי כל את לראות כדי בראי', הן צורך יש ולכן הבית, תבנית אודות מדובר ביחזקאל
יצטרכו  בנ"י שכאשר והיינו, המקדש, בית אודות אלא סתם, בית אודות מדובר שלא לדעת בשמיעה,
שימת  בשביל שגם ההוכחה מהי אבל הבית; תבנית את להם להורות יחזקאל ידע ביהמ"ק, את לבנות

באזנים? בשמיעה והן בעינים בראי' הן צורך יש לבבכם") ("שימו לב

בזה: והביאור

הי' - ביהמ"ק אודות שמדובר ידע שיחזקאל כדי רק הי' הבית לתבנית בנוגע בשמיעה הצורך אילו
" להוסיף מבלי "שמע", לומר "ראהבאזניך מספיק  לדייק צריך לראי' בנוגע רק כי כדי בעיניך שמע", ,"

להיות  שיכולה לשמיעה בנוגע משא"כ ממש, ראי' אלא נבואה, של באופן לראי' הכוונה שאין להדגיש
להוסי  צורך אין בלבד, שמע".באזנים "באזניך ף

של באופן שהיא לשמיעה אלא סתם, לשמיעה הכוונה שאין לב ועכצ"ל, "דערהערן"שימת -127.
דברי  "יכנסו ויגש: פרשת שבהתחלת אדוני" באזני דבר עבדך נא "ידבר הפסוק על רש"י שפירש וע"ד

באזניך".

גם  מובן הרי - לבך" ד"שים ומצב למעמד לבוא יכולים עי"ז שדוקא שמע", "באזניך שנאמר וכיון
עי"ז  ודוקא אזנים, והן עינים הן תורה", לדברי מכוונים ואזניו ולבו עיניו שיהיו אדם ש"צריך בנדו"ד

לבבכם". "שימו הציווי קיום להיות יוכל

לב), ואח"כ (אזנים לבך" ושים שמע "באזניך הכתוב מסדר רש"י משנה מדוע להבין צריך [ועדיין
לקמן]. שיתבאר וכפי אזנים), ואח"כ (לב ואזניו" "ולבו וכותב

***

.ÊÈ'וכו בקנה ונמדד לעינים נראה שהוא הבית תבנית ומה וחומר, קל דברים "והרי רש"י, וממשיך
וכמה": כמה אחת על וכו' תורה דברי

תורה שדברי מסיים אינו לעינים,אינם רש"י שנראות מצוות שיש כיון - בקנה ונמדדים לעינים נראים
שמונה  בה להיות שצריכים ציצית מצות כמו מדידה, להם ויש וכיו"ב, תפילין ומצות ציצית מצות כמו

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר וכפי וכיו"ב, דוקא, ימים שבעה במשך היא סוכה מצות וכן דוקא, 128חוטים

כו'". מצומצם שיעור להן יש המצוות  ש"רוב

בכתוב  שהרי - בקנה ונמדדים לעינים נראות שאינן למצוות בנוגע רק הוא וחומר" שה"קל לומר ואין
לבבכם "שימו חלקן.לכל נאמר רק ולא המצוות, כל הדברים",

בשערה": התלויין כהררין שהן תורה "דברי - וחומר" ה"קל רש"י מסיים ולכן
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יתירה, יגיעה ע"י אלא ונמדדת נראית שאינה בשערה, תלויין שהם אלא ונמדדים, נראים אכן - הררין
- שערה למדוד כיצד מתייגעים מדע שאנשי בימינו שרואים בו כפי שאין דבר שזהו השערה, אורך לא

כו'. עובי' אלא חידוש,

לומדים  אחד מפסוק שהרי - בשערה התלויין כהררין הן תורה שדברי למקרא חמש בן גם יודע וזאת
מלאכה" כל תעשה "לא נאמר בפסוק ולדוגמא: ענינים, הלכות.129ריבוי ריבוי למדים ומזה פירוט, ללא ,

"שימו שנאמר גופא, זה בפסוק שרואים שגםלבבכם וכפי למדים ומזה ואזניו ", להיות עיניו צריכים
כו'. מכוונים

המשנה  לדברי היא בשערה" התלויין ב"הררין רש"י שכוונת לפרש אין שבת 130[ולהעיר: "הלכות
לעיל  כאמור - מרובות" והלכות מועט מקרא שהן בשערה התלויין כהררין הם הרי והמעילות חגיגות

לבבכם "שימו נאמר בפסוק שהרי בתורה, מסויימים ענינים אודות רק כאן שמדובר לפרש לכל שאין
התורה, עניני כל על קאי בשערה" התלויין כהררין שהן תורה "דברי רש"י שמ"ש ועכצ"ל גו'", הדברים

רק משתמש שרש"י בלבד.בלשון אלא מסויימים לענינים היא המשנה שכוונת אף המשנה,

אחר  באופן הוא שהמכוון אף הכתוב, בלשון משתמשת שהמשנה שמצינו מצינו 131וע"ד ועד"ז .
שור הכוונה שלפעמים וקטן", שוטה חרש "שור גופא: המשנה וקטן של בלשון שוטה ולפעמים 132חרש ,

עצמו  השור על ].133הכוונה

.ÁÈונמדד לעינים "נראה הבית" ש"תבנית מדייק "נמדדבקנה ורש"י בספרי כמ"ש ולא ":ביד ",
לבך", ושים שמע ובאזנך בעיניך ראה אדם "בן ביחזקאל הפסוק את מעתיק רש"י שכאשר - ובהקדים

האיש "וביד הפסוק בהמשך מפורש והרי "וגו'", רש"י המדה מוסיף עי"ז קנה היתה שהמדידה והיינו, ,"
ש"נמדד רש"י כותב ולכן המדה", "קנה בידו החזיק ביד".בקנה שהאיש "נמדד ולא ,"

בנוגע  רק הוא בשערה" התלויין כהררין שהן תורה ל"דברי הבית" "תבנית בין החילוק כלומר:
ביד,בקנה למדידה למדידה בנוגע משא"כ בקנה, נמדדת אינה שערה ואילו בקנה, נמדדת הבית שתבנית ,

לאחזו  צריך כו') יגיעה (ע"י שערה מודדים שעלֿידו המיוחד הכלי גם שהרי לשערה, בנוגע גם ששייכת
ביד.

.ËÈ אזנים (עינים לבך" ושים שמע ובאזנך בעיניך "ראה הכתוב מסדר משנה שרש"י הטעם וביאור
ואזניו": ולבו "עיניו וכותב לב) ואח"כ 

לפנ"ז  למש"נ בהמשך בא גו'" הדברים לכל לבבכם "שימו הזה 125הפסוק התורה ספר את "לקוח
"שיהיו צריך זה ובשביל בעינים, שנראית שבכתב, תורה - מכוונים"..עיניו וגו'" .

עיניו "שיהיו - לב שימת מתוך להיות צריך גופא זה מכוונים"..ולבו וענין .

לזה "ונוסף גם שיהיו לפנ"ז אזניו צריך (כמ"ש שבעלֿפה לתורה בנוגע - "ואלה 134מכוונים"
עי"ז  באזנים, לשמעה אם כי תושב"כ, כמו בעינים לראותה ניתן שלא לפניהם"), תשים אשר המשפטים

. הדברים "שיהיו פרטי לכל מכוונים" אזניו .135.

זה: על להקשות יש לכאורה אך

וגו'" משה לנו צוה "תורה מלמדו אביו לדבר מתחיל כשהתינוק שמיד הוא רבינו 136הסדר (כמ"ש
תורה  תלמוד בהל' ששייך 137הזקן לפני שעוד ונמצא, אצלו. הי' שכך למקרא' חמש ה'בן שיודע כפי ,(

גו'". משה לנו צוה "תורה ואומר ששומע - השמיעה ענין כבר ישנו בעינים, הראי' ע"י בתורה, לקרות
ל"עיניו"? "אזניו" להקדים צריך רש"י הי' וא"כ
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משהגיע  ועכ"פ שנים, י"ג בן כשנעשה בו שמתחייב ציווי הוא לבבכם" ש"שימו - זה על והמענה
שנים  שבע או שש חמש, בגיל שייך 138לחינוך, שאינו לתינוק, בנוגע לא אבל לחנכו, אביו חייב שאז ,

בעינים, מהקריאה היא ההתחלה ולכן בתורה, קורא כבר הוא הרי - לחינוך וכשמגיע  הלב. לשימת כלל
להיות  צריך זה הרי בתושב"כ, לקרוא כשמתחיל ומיד בתושבע"פ. באזנים, השמיעה ואח"כ בתושב"כ,
מכוונים" "אזניו גם שיהיו צריך ואח"כ מכוונים", ולבו עיניו "שיהיו לבבכם", ד"שימו באופן

לתושבע"פ.

לקמן. שיתבאר כפי רש"י, שבפירוש תורה" של ל"יינה גם באים ומזה

***

.Î- ואזנים לב  עינים וכותב ולב, אזנים עינים ביחזקאל הכתוב מסדר משנה רש"י רש"י בפירוש כי
המקדש: בית הוא שבו נעלה היותר שהענין לעולמות, בנוגע מדובר ביחזקאל ואילו לתורה, בנוגע מדובר
להיות  שמוכרחת כפשוטה, שמיעה (לא השמיעה שקודם והיינו, ונשמע", "נעשה הוא הסדר - בתורה
דנעשה, הענין להיות צריך והשגה, הבנה שפירושה שמיעה) אלא לעשות, מה לדעת כדי העשי', קודם

והשגה. הבנה שמיעה, - אזנים ואח"כ עול, קבלת - לב הוא: הסדר ולכן עול. קבלת

ענין  בא ולאח"ז אמונה; החכמה, שהו"ע (עינים), הראי' ענין צ"ל לכלֿלראש יותר: ובפרטיות
(אזנים). השמיעה ענין בא ואח"כ (לב ), עול' ה'קבלת

ואח"כ  (בינה), ואזנים (חכמה) עינים חו"ב, דיחוד הענין צ"ל שלכלֿלראש הוא הסדר - בעולמות אבל
לדעת" "לב - הלב הרגש עם שקשור הדעת, ענין שייפין"139בא לכל פליג "לבא הנה ולאח"ז ועד 140; ,

העלי' תכלית שהוא ביהמ"ק, של ענינו שזהו בשלימות, הבנין) ימי שבעת (ע"י הבית בנין שנעשה
כנ"ל. שבעולם,

נמשך  ואח"כ אומר", הוא "וכן רש"י ובלשון בתורה, שהוא כפי הענין ישנו שתחילה - הדברים וסדר
לביהמ"ק. בנוגע בעולם, גם

לאחרי  שגם - תורה של יינה ע"פ בשערה" התלויין "כהררין הם תורה" ש"דברי הענין גם לבאר ויש
הררין  ענין וזהו למעלה, שהיא כמו נשארת היא הרי הגשמי, לעוה"ז שבאה עד כו' וירדה נסעה שהתורה
שהוא  כפי "הררין ", נשאר זה הרי  למטה, שנמשך מה שזהו בשערה, שתלויין שאע"פ  בשערה, התלויין

למעלה.

.‡Î:האדם בעבודת בזה והענין
הצדי"ק  משנות אדמו"ר מו"ח כ"ק של השיחה לבבכם",141ידועה ד"שימו הענין אודות מדבר שבה ,

כמו  בנ"י עם דיבורו הי' אעפ"כ אבל נפלא, משכיל והי' דאצילות, חכמה מדריגת הוא שמשה ומבאר,
"עובד".

מדריגת  על משה במדריגת יתרון יש זה שמצד - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא דבר שם ַָ[ואומר
ומו  דאצילות, במשה!].חכמה מקנאת דאצילות חכמה הנה זו, מעלה שמצד בן,

לבבכם". "שימו לבנ"י ואמר רייד", "ערנסטע לדבר משה התחיל שנה ארבעים שלאחרי וזהו

היראה  ענין שגם שפועלת שבנפשו, משה בחי' מצד - מישראל אחד כל אצל גם להיות צריך זה וענין
זוטרתי" "מילתא אצלו בתניא 142יהי' כמבואר ,143.
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יתירה, יגיעה ע"י אלא ונמדדת נראית שאינה בשערה, תלויין שהם אלא ונמדדים, נראים אכן - הררין
- שערה למדוד כיצד מתייגעים מדע שאנשי בימינו שרואים בו כפי שאין דבר שזהו השערה, אורך לא

כו'. עובי' אלא חידוש,

לומדים  אחד מפסוק שהרי - בשערה התלויין כהררין הן תורה שדברי למקרא חמש בן גם יודע וזאת
מלאכה" כל תעשה "לא נאמר בפסוק ולדוגמא: ענינים, הלכות.129ריבוי ריבוי למדים ומזה פירוט, ללא ,

"שימו שנאמר גופא, זה בפסוק שרואים שגםלבבכם וכפי למדים ומזה ואזניו ", להיות עיניו צריכים
כו'. מכוונים

המשנה  לדברי היא בשערה" התלויין ב"הררין רש"י שכוונת לפרש אין שבת 130[ולהעיר: "הלכות
לעיל  כאמור - מרובות" והלכות מועט מקרא שהן בשערה התלויין כהררין הם הרי והמעילות חגיגות

לבבכם "שימו נאמר בפסוק שהרי בתורה, מסויימים ענינים אודות רק כאן שמדובר לפרש לכל שאין
התורה, עניני כל על קאי בשערה" התלויין כהררין שהן תורה "דברי רש"י שמ"ש ועכצ"ל גו'", הדברים

רק משתמש שרש"י בלבד.בלשון אלא מסויימים לענינים היא המשנה שכוונת אף המשנה,

אחר  באופן הוא שהמכוון אף הכתוב, בלשון משתמשת שהמשנה שמצינו מצינו 131וע"ד ועד"ז .
שור הכוונה שלפעמים וקטן", שוטה חרש "שור גופא: המשנה וקטן של בלשון שוטה ולפעמים 132חרש ,

עצמו  השור על ].133הכוונה

.ÁÈונמדד לעינים "נראה הבית" ש"תבנית מדייק "נמדדבקנה ורש"י בספרי כמ"ש ולא ":ביד ",
לבך", ושים שמע ובאזנך בעיניך ראה אדם "בן ביחזקאל הפסוק את מעתיק רש"י שכאשר - ובהקדים

האיש "וביד הפסוק בהמשך מפורש והרי "וגו'", רש"י המדה מוסיף עי"ז קנה היתה שהמדידה והיינו, ,"
ש"נמדד רש"י כותב ולכן המדה", "קנה בידו החזיק ביד".בקנה שהאיש "נמדד ולא ,"

בנוגע  רק הוא בשערה" התלויין כהררין שהן תורה ל"דברי הבית" "תבנית בין החילוק כלומר:
ביד,בקנה למדידה למדידה בנוגע משא"כ בקנה, נמדדת אינה שערה ואילו בקנה, נמדדת הבית שתבנית ,

לאחזו  צריך כו') יגיעה (ע"י שערה מודדים שעלֿידו המיוחד הכלי גם שהרי לשערה, בנוגע גם ששייכת
ביד.

.ËÈ אזנים (עינים לבך" ושים שמע ובאזנך בעיניך "ראה הכתוב מסדר משנה שרש"י הטעם וביאור
ואזניו": ולבו "עיניו וכותב לב) ואח"כ 

לפנ"ז  למש"נ בהמשך בא גו'" הדברים לכל לבבכם "שימו הזה 125הפסוק התורה ספר את "לקוח
"שיהיו צריך זה ובשביל בעינים, שנראית שבכתב, תורה - מכוונים"..עיניו וגו'" .

עיניו "שיהיו - לב שימת מתוך להיות צריך גופא זה מכוונים"..ולבו וענין .

לזה "ונוסף גם שיהיו לפנ"ז אזניו צריך (כמ"ש שבעלֿפה לתורה בנוגע - "ואלה 134מכוונים"
עי"ז  באזנים, לשמעה אם כי תושב"כ, כמו בעינים לראותה ניתן שלא לפניהם"), תשים אשר המשפטים

. הדברים "שיהיו פרטי לכל מכוונים" אזניו .135.

זה: על להקשות יש לכאורה אך

וגו'" משה לנו צוה "תורה מלמדו אביו לדבר מתחיל כשהתינוק שמיד הוא רבינו 136הסדר (כמ"ש
תורה  תלמוד בהל' ששייך 137הזקן לפני שעוד ונמצא, אצלו. הי' שכך למקרא' חמש ה'בן שיודע כפי ,(

גו'". משה לנו צוה "תורה ואומר ששומע - השמיעה ענין כבר ישנו בעינים, הראי' ע"י בתורה, לקרות
ל"עיניו"? "אזניו" להקדים צריך רש"י הי' וא"כ
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משהגיע  ועכ"פ שנים, י"ג בן כשנעשה בו שמתחייב ציווי הוא לבבכם" ש"שימו - זה על והמענה
שנים  שבע או שש חמש, בגיל שייך 138לחינוך, שאינו לתינוק, בנוגע לא אבל לחנכו, אביו חייב שאז ,

בעינים, מהקריאה היא ההתחלה ולכן בתורה, קורא כבר הוא הרי - לחינוך וכשמגיע  הלב. לשימת כלל
להיות  צריך זה הרי בתושב"כ, לקרוא כשמתחיל ומיד בתושבע"פ. באזנים, השמיעה ואח"כ בתושב"כ,
מכוונים" "אזניו גם שיהיו צריך ואח"כ מכוונים", ולבו עיניו "שיהיו לבבכם", ד"שימו באופן

לתושבע"פ.

לקמן. שיתבאר כפי רש"י, שבפירוש תורה" של ל"יינה גם באים ומזה

***

.Î- ואזנים לב  עינים וכותב ולב, אזנים עינים ביחזקאל הכתוב מסדר משנה רש"י רש"י בפירוש כי
המקדש: בית הוא שבו נעלה היותר שהענין לעולמות, בנוגע מדובר ביחזקאל ואילו לתורה, בנוגע מדובר
להיות  שמוכרחת כפשוטה, שמיעה (לא השמיעה שקודם והיינו, ונשמע", "נעשה הוא הסדר - בתורה
דנעשה, הענין להיות צריך והשגה, הבנה שפירושה שמיעה) אלא לעשות, מה לדעת כדי העשי', קודם

והשגה. הבנה שמיעה, - אזנים ואח"כ עול, קבלת - לב הוא: הסדר ולכן עול. קבלת

ענין  בא ולאח"ז אמונה; החכמה, שהו"ע (עינים), הראי' ענין צ"ל לכלֿלראש יותר: ובפרטיות
(אזנים). השמיעה ענין בא ואח"כ (לב ), עול' ה'קבלת

ואח"כ  (בינה), ואזנים (חכמה) עינים חו"ב, דיחוד הענין צ"ל שלכלֿלראש הוא הסדר - בעולמות אבל
לדעת" "לב - הלב הרגש עם שקשור הדעת, ענין שייפין"139בא לכל פליג "לבא הנה ולאח"ז ועד 140; ,

העלי' תכלית שהוא ביהמ"ק, של ענינו שזהו בשלימות, הבנין) ימי שבעת (ע"י הבית בנין שנעשה
כנ"ל. שבעולם,

נמשך  ואח"כ אומר", הוא "וכן רש"י ובלשון בתורה, שהוא כפי הענין ישנו שתחילה - הדברים וסדר
לביהמ"ק. בנוגע בעולם, גם

לאחרי  שגם - תורה של יינה ע"פ בשערה" התלויין "כהררין הם תורה" ש"דברי הענין גם לבאר ויש
הררין  ענין וזהו למעלה, שהיא כמו נשארת היא הרי הגשמי, לעוה"ז שבאה עד כו' וירדה נסעה שהתורה
שהוא  כפי "הררין ", נשאר זה הרי  למטה, שנמשך מה שזהו בשערה, שתלויין שאע"פ  בשערה, התלויין

למעלה.

.‡Î:האדם בעבודת בזה והענין
הצדי"ק  משנות אדמו"ר מו"ח כ"ק של השיחה לבבכם",141ידועה ד"שימו הענין אודות מדבר שבה ,

כמו  בנ"י עם דיבורו הי' אעפ"כ אבל נפלא, משכיל והי' דאצילות, חכמה מדריגת הוא שמשה ומבאר,
"עובד".

מדריגת  על משה במדריגת יתרון יש זה שמצד - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא דבר שם ַָ[ואומר
ומו  דאצילות, במשה!].חכמה מקנאת דאצילות חכמה הנה זו, מעלה שמצד בן,

לבבכם". "שימו לבנ"י ואמר רייד", "ערנסטע לדבר משה התחיל שנה ארבעים שלאחרי וזהו

היראה  ענין שגם שפועלת שבנפשו, משה בחי' מצד - מישראל אחד כל אצל גם להיות צריך זה וענין
זוטרתי" "מילתא אצלו בתניא 142יהי' כמבואר ,143.
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את  תצוום "אשר הכתוב: כהמשך - הזולת עם גם לעסוק עליו לפעול צריך לבבכם" ד"שימו והענין
רז"ל  כמאמר ד"שימו 144בניכם", הענין אצלו שיש ההוכחה וזוהי התלמידים"; אלו לבניך "ושננתם

בעצמו. החסרון על הוכחה זו הרי הזולת, עם בפעולה חסר ואם לבבכם",

הירושה  שענין ישראל, ארץ ירושת - "לרשתה" ועד וגו'", ימים תאריכו הזה "ובדבר הכתוב: וכסיום
הפסק" לה ש"אין ובאופן יומו, בן  תינוק אצל אפילו ממש.145הוא בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.·Î,והיינו ממש, בפועל שיבוא ובכדי ואחד, אחד לכל מכוון - לבבכם" "שימו בענין לעיל האמור
שנוגע  ענין זהו אלא דורו, לאנשי משה שאמרו העיקר) שזהו (אע"פ בלבד בתורה שנאמר ענין זה שאין

ואחד. אחד בכל בפועל להיות וצריך הזמנים, לכל
ד"תמים  ומצב במעמד שנעשה ועד וכו', אזנים עינים האברים, ה' על בעה"ב אחד כל נעשה 146ועי"ז

אלקיך" ה' עם והנגלה.147תהי' הנראה בטוב וברוחניות, בגשמיות הנכונה, בריאות ומתוך ,

בקרוב  והשלימה, האמיתית הגאולה אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך שבאים - האמיתי לטוב ַַועד
ממש.

מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' המזונות שיירי את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות המשך עבור
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ז.144) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
ב.145) קכט, ב"ב

ג.146) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
א.147) יז, לך לך פרש"י סע"א. לב, נדרים ראה

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

את  תצוום "אשר הכתוב: כהמשך - הזולת עם גם לעסוק עליו לפעול צריך לבבכם" ד"שימו והענין
רז"ל  כמאמר ד"שימו 144בניכם", הענין אצלו שיש ההוכחה וזוהי התלמידים"; אלו לבניך "ושננתם

בעצמו. החסרון על הוכחה זו הרי הזולת, עם בפעולה חסר ואם לבבכם",

הירושה  שענין ישראל, ארץ ירושת - "לרשתה" ועד וגו'", ימים תאריכו הזה "ובדבר הכתוב: וכסיום
הפסק" לה ש"אין ובאופן יומו, בן  תינוק אצל אפילו ממש.145הוא בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.·Î,והיינו ממש, בפועל שיבוא ובכדי ואחד, אחד לכל מכוון - לבבכם" "שימו בענין לעיל האמור
שנוגע  ענין זהו אלא דורו, לאנשי משה שאמרו העיקר) שזהו (אע"פ בלבד בתורה שנאמר ענין זה שאין

ואחד. אחד בכל בפועל להיות וצריך הזמנים, לכל
ד"תמים  ומצב במעמד שנעשה ועד וכו', אזנים עינים האברים, ה' על בעה"ב אחד כל נעשה 146ועי"ז

אלקיך" ה' עם והנגלה.147תהי' הנראה בטוב וברוחניות, בגשמיות הנכונה, בריאות ומתוך ,

בקרוב  והשלימה, האמיתית הגאולה אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך שבאים - האמיתי לטוב ַַועד
ממש.

מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' המזונות שיירי את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות המשך עבור

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ז.144) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
ב.145) קכט, ב"ב

ג.146) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
א.147) יז, לך לך פרש"י סע"א. לב, נדרים ראה

epif`d zyxt zegiy ihewl יד כרך

בגמרא ‡. לפניה 1איתא התורה לברכת "מנין
התורה  גדול 3שנאמר 2מן הבו אקרא ה' שם כי
.4לאלוקינו"

לברכת  בנוגע מיוחד לימוד שיש מזה והנה
היא  נכללת שלכאורה (אף שמברכין 5התורה בזה

המצוות  כל משמע 6על שונה 7) התורה דברכת
דברכת  – הוא דהחילוק לומר ויש המצוות. מברכת
אותנו  מקדש אשר על להקב"ה הודאה היא המצות
עצם  על ברכה היא התורה ברכת ואילו במצוותיו,

(מלבד  התורה שבזה),8לימוד המצוה קיום
– התורה דברכת הלשון בשינוי גם כדמשמע

המצוות. מברכת

בשולחנו  הזקן אדמו"ר מלשון משמע :9וכן
של  חמדתו כלי שתהיה אדם כל יראה "ולכן

שהיה  חשובה 10הקב"ה יום, בכל בה משתעשע
הנאות  כל מעל יותר בשמחה עליה לברך בעיניו

עצם 11שבעולם" על היא שהברכה משמע דמזה .
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וש"נ).1) ה"א. פ"ז שם בירושלמי הוא (ועד"ז א כא, ברכות
במנין 2) מנאה טו) מצוה למ"ע בהוספות (בסהמ"צ והרמב"ן

לשו"ע  פר"ח כד. סי' שאג"א שם). (בגמ' צל"ח וראה המצוות.
מדאורייתא. דברכה"ת הגמ' מסוגיית שהכריחו מז ר"ס או"ח
(מצוה  חינוך א). (כא, מאירי ב). מח, (שם הרשב"א דעת וכ"ה

תל).
(כמו  היא אסמכתא רק הנ"ל דלימוד נימא אם גם אבל
ועוד  (הנ"ל) ושאג"א הצל"ח פי' שם), (בסהמ"צ במג"א שביאר
– (שם)) לירושלמי הפנים במראה – ובארוכה הרמב"ם, בדעת
אדה"ז  וכדברי כבפנים התורה לימוד עצם על ברכה שהיא מסתבר

לקמן.
שמפרש  לג מ"ע רס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה
מנאה  שלא אלא היא, דאורייתא דברכה"ת ס"ל הרמב"ם שגם

ת"ת. במצות היא נכללת לדעתו כי המצוות במנין
ג.3) לב, פרשתנו
ו.4) פי"א, ב. פ"ח, דב"ר וראה
המצוות 5) דברכת ה"א) פ"ו (ברכות ירושלמי ראה אבל

התורה. מברכת בהיקש נלמדת
בערכו.6) תלמודית אנציקלופדיא ראה
(ראה 7) דאורייתא שהיא לפי א) י"ל כי מוכרח, אינו אבל

המצות) ברכת שאר (כמו דרבנן דהוי להדעות גם ב) .(2 בהערה
ואינו  שבדיבור, מצוה שהיא תורה שאני כי מיוחד אקרא אסמכוה
שעליהם  שמהכתובים [ובפרט במעשה. שהם מצוות לשאר דומה
(הפרשת  שבמעשה במצוות הוא המדובר המצוות, ברכות סמכו
וע"ד  שבהערה5))] ירוש' ראה (אבל זבח אכילת ומעשר, תרומה
ראה  – ק"ש ובברכות ותפלה. ברהמ"ז מצות על מברכים שאין
פוסקים" ושאר הצ"צ) הג' מו*. סי' או"ח בב"י (הובא "רשב"א
כו' ק"ש ברכות אותן ו"קראו ק"ש", עם כלל שייכות להם ד"אין

ס"ד. סנ"ט אדה"ז שו"ע וראה פמ"ט). (תניא כו'" משום
ד"ת,8) על אקב"ו ברכת היא – המצוה קיום דעל וי"ל

גם  ולכן המצוות), ברכות לכל שווה (בנוסחא השחר שבברכות
לראשונה. באה

s` el` zekxa zxin` dpyic l"qc y"iir) d"`xd azke d"cq (*
`exwl e"aw` jxan epi`" y"w zekxac my i"aae .(y"w `xew epi`y

."od gayd zekxa `l` rny z`

(שם)9) והפר"ח (שם) השאג"א מ"ש ולפי מז. סי' או"ח
ברכו  שלא כו' הארץ חרבה מה על א) פא, (נדרים הגמ' שמדברי
גם  שלכאו' י"ל דאורייתא, הוי דברה"ת מוכח כו' תחלה בתורה
הביא  שהרי שם), דברכות הלימוד הביא שלא (אף כן ס"ל  אדה"ז
בדעת  כן שכ' שם פר"ח עד"ז (ראה דבריו בהתחלת דנדרים הא

הטור).
בטור 10) גם וכ"ה וב'. א' דפוס כולל שונים בדפוסים כ"ה

דקרא  דלישני' מפני אולי – "שהוא" של"כ וזה "שהי'". – וב"ח
ג)id`e'נקט: (יח, במדבר לקו"ת וראה שעשועים). גו' (אצלו

להמשיך שצריך והיינו הווה, לשון כתיב zeedzdeואהי' ielib'בחי
השעשועים.

נאמר  ע"ז לעולם, תורה שקדמה שנה דבאלפיים י"ל והביאור
תנחומא  ב. פ"ח, ד. צ, תהלים מדרש (ראה יום יום שעשועים ואהי'
המדריגות  בסתר וירדה "נסעה ואח"כ א) קסא, זח"ב וש"נ. ד וישב
וראה  בעוה"ז. הלימוד אופן – פ"ד) (תניא כו'" שנתלבשה עד כו'

וכו'. בג"ע הלימוד אופן ואילך) ב (כג, תזריע לקו"ת
שלא 11) ("לפי דבריו בהתחלת נסמן שם לשו"ע בהמ"מ

הנאות  כל מעל "יותר הל' סיום אבל שם. נדרים לר"ן כו'")
מ"ז), (ר"ס כאן בלבוש הוא עד"ז כ"א שם, בר"ן אינו שבעולם"

בעיניו) חשובה שהתורה "(להראות כ' שבלבוש dpdpeאלא
עלי'enkממנו "לברך כ' אדה"ז ואילו הנאותיו". כל על שמברך

dgnya."שבעולם הנאות כל מעל יותר
שנהנה  והיינו הנהנין, ברכת ממש הרי"ז הלבוש לפי' כי וי"ל
ס"ו). שם בהגה"ה (וכמו"ש ומבין ויודע שלומד מזה כפשוטו

הנאה, גדר לא הוא אדה"ז לדעת אלא z`pdאבל הלימוד, הבנת
"dgnyהברכה צ"ל (שלכן "dgnya התורה נתינת בעצם כו')

"לישרא  (לא וכותב מדייק (ולכן וקבלתה. מעל enkל יותר ועוד
מעל eize`pdכל "יותר וכותב) שבלבוש "כמו" משמיט אלא ,"

הנאות וי"ל mlerayכל הנאות). מיני מכל יותר שהוא ענין ,"
על  ברה"ת מברכין ב) יא, (ברכות שלכו"ע מהא ע"ז ההוכחה
פסק  וכן ס"ב, שם טושו"ע ה"י. פ"ו תפלה  הל' (רמב"ם מקרא
שאינו  "אף ברה"ת מברך ע"ה גם שבתושב"כ אף בס"ב) אדה"ז

וש"נ). הי"בֿיג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' (ראה מבין"
שהוא  י"ל – מברך אינו מבין אינו באם תושבע"פ דעל והא

דגדר בה.dzlawמפני ההבנה ע"י הוא –
הלבוש  מפי' כדמשמע ממש ברה"נ שהיא את"ל זה, על נוסף
ברכה  תקנו שלא וז"ל: דברכות רפ"ח הרמב"ן דעת היפך ה"ז –
אמרו  לא כו' קרים מים רחיצת כגון לגוף נכנסות שאינן בהנאות
ושתי', אכילה כגון מהן נהנה והגוף בגוף הנכנסין בדברים אלא
ועד"ז  דמי. ושתי' וכאכילה הוא וסועד לגוף הנכנס דבר נמי וריח
אע"פ  א): (ר, תענית מס' ובשל"ה א. נד, פסחים בריטב"א הוא
להגוף*. גם הוא נח"ר מ"מ בו נהנית הנשמה והריח דומות.. שאינן
ס"א  ד' ברכת שער מקאזיגלוב) (להרב השדה שיח [ובס'
ריחא  אם הפלוגתא עם זה ומקשר בזה ושקו"ט כהנ"ל, הביא
מקדמון" והוא מלכיאל "ס' בשם גם ומביא א"ל, היא מילתא

ממנו].wxדריח נהנית הנשמה

oi`y xac `ed gixdy itl" (f"q a"ixzq) t"kdei 'lda f"dc` y"ne (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dbibg(ipy meil)

,zexengd zeevna mb lflfnyL éîa eáäøéåzeevnúBîBc úBlw §¦§£§¦¤©
,úBøeîçk åéìòzelwa s` wcwcny. ¨¨©£
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äðîà éìòa,zn` ixaec miyp` ±øîàpL(e b diryi)Léà Ntúé ék' ©£¥£¨¨¤¤¡©¦¦§Ÿ¦

,eðl äéäz ïéö÷ ,äëì äìîN ,(øîàì) åéáà úéa åéçàadlWkOde §¨¦¥¨¦¥Ÿ¦§¨§¨¨¦¦§¤¨§©©§¥¨
miyp` mda eid `ly lr mze` dpbn `iapdy ,'Lci zgY z`Gd©Ÿ©©¨¤
eig`a yi` yetzi cizrly ,xne`e ,dkld xac aiydl mirceiy

mze` ,el xn`ieïéqkúî íãà éðaL íéøácmzngn,äìîOkxnelk §¨¦¤§¥¨¨¦§©¦©¦§¨
,mda mi`iwa mpi`y oeik mze` el`yi `ly ick mi`agpyïðLé¤§¨

Eãé úçzepcnlzy ,'EpN didY oivw' ok m`e ,mda iwa dz` ixd ± ©©¨§¨¦¦§¤¨
.mixacd mze` z`,'úàfä äìLënäå':`xnbd zx`anéàî §©©§¥¨©Ÿ©

,'úàfä äìLënäå'mdy ,dxez ixac el`íãà éða ïéàL íéøác §©©§¥¨©Ÿ§¨¦¤¥§¥¨¨
ïäéìò ïéãîBòmiixea lr mpiadl,ïäa ìLëð ïk íà àlàxg`l wxy §¦£¥¤¤¨¦¥¦§©¨¤

lr cenrl al ozep ,dipye dpey`x mrt mda lykp cinlzdy
yel` mixac ,el xn`i mdilr mbe ,ezrenEãé úçz ïðLédz` ± ¤§¨©©¨§

`iapd jiynne .mze` epcnlze ,mda iwa(f b my)mc`d eze`y ,
,mdl aiyi dxez cnell edeaygyàì ,øîàì àeää íBiá àOé'¦¨©©¥ŸŸ

.'íò ïéö÷ éðeîéNú àì ,äìîN ïéàå íçì ïéà éúéááe ,LáBç äéäà¤§¤¥§¥¦¥¤¤§¥¦§¨Ÿ§¦¦§¦¨
,ezaeyz z` `xnbd zx`anì àlà àOé ïéà ,'àOé',äòeáL ïBL ¦¨¥¦¨¤¨§§¨

øîàpL(f k zeny)éäìà 'ä íL úà àOú àì'Erayiy xnelk ,'`eXl ¤¤¡©Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
,mdl xn`ieéúééä àì ,'LáBç äéäà àì'zeidl libxúéa éLáBçî Ÿ¤§¤¥Ÿ¨¦¦¥§¥¥

àìå àø÷î àì éãéa ïéàL ,'äìîN ïéàå íçì ïéà éúéááe' ,Løãnä©¦§¨§¥¦¥¤¤§¥¦§¨¤¥§¨¦Ÿ¦§¨§Ÿ
,àøîb àìå äðLîzrya elit`y ixd .'mr oivw ipniUz `l' okle ¦§¨§Ÿ§¨¨Ÿ§¦ª¦§¦¨

.zn`d lr micen diyp` eid ,milyexi ly dpelyk
meyn ok xne` didy oipn :`pihw ax ixac lr `xnbd dywn

,zn` xaec didyíúä éðàL àîìãå,my xacd dpey `ny ±éàc §¦§¨©¦¨¨§¦
àðøéîb eäì øîà,dxez cnly mdl xne` did m` ixdy ±éøîà ¨©§§¦§¨¨§¦

ïì àîéà déìmi`ex eide ,dkld xac lr epl ayd el exn`i ± ¥¥¨¨
`edy iptn `le ,cnl `ly zecedl gxken did okle ,rcei epi`y

.dpn` iyp`n
,df mrhn m` :`xnbd zvxznçëLå øîb øîéîì déì äåädid ± £¨¥§¥©¨©§¨©

dyea `idy ,llk cnl `ly xnel `le ,gkye cnly xnel el
oky ,llk cnl `ly mdl xne` `ede .xzei dlecbäéäà àì' éàî©Ÿ¤§¤

,'LáBçeyexitäéäà àìiziid `l ±,ììk LáBçiptn `l` df oi`e ¥Ÿ¤§¤¥§¨
.dpn` iyp`n `edy

:`xnbd dywnéðéàmilyexi ly dpelyk zryay ,xacd jk ike ± ¥¦
,dpn` iyp` da eide÷ñtL ãò íéìLeøé äáøç àì ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨Ÿ¨§¨§¨©¦©¤¨§

øîàpL ,äðîà éìòa äpnî(` d dinxi)ìLeøé úBöeça eèèBL'eàøe í ¦¤¨©£¥£¨¨¤¤¡©§§§¨©¦§
ètLî äNBò Lé íà Léà eàöîz íà ,äéúBáBçøá eLwáe eòãe àð̈§©§¦§¤¨¦¦§§¦¦¥¤¦§¨

,'dì çìñàå ,äðeîà Lwáîexzep `l milyexi daxgyky rnyne §©¥¡¨§¤§©¨
.dpn` iyp` da
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìŸ©§¨
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המשך ביאור קמסכת חגיגה קיום שני עמ' א



לג g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

את  תצוום "אשר הכתוב: כהמשך - הזולת עם גם לעסוק עליו לפעול צריך לבבכם" ד"שימו והענין
רז"ל  כמאמר ד"שימו 144בניכם", הענין אצלו שיש ההוכחה וזוהי התלמידים"; אלו לבניך "ושננתם

בעצמו. החסרון על הוכחה זו הרי הזולת, עם בפעולה חסר ואם לבבכם",

הירושה  שענין ישראל, ארץ ירושת - "לרשתה" ועד וגו'", ימים תאריכו הזה "ובדבר הכתוב: וכסיום
הפסק" לה ש"אין ובאופן יומו, בן  תינוק אצל אפילו ממש.145הוא בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.·Î,והיינו ממש, בפועל שיבוא ובכדי ואחד, אחד לכל מכוון - לבבכם" "שימו בענין לעיל האמור
שנוגע  ענין זהו אלא דורו, לאנשי משה שאמרו העיקר) שזהו (אע"פ בלבד בתורה שנאמר ענין זה שאין

ואחד. אחד בכל בפועל להיות וצריך הזמנים, לכל
ד"תמים  ומצב במעמד שנעשה ועד וכו', אזנים עינים האברים, ה' על בעה"ב אחד כל נעשה 146ועי"ז

אלקיך" ה' עם והנגלה.147תהי' הנראה בטוב וברוחניות, בגשמיות הנכונה, בריאות ומתוך ,

בקרוב  והשלימה, האמיתית הגאולה אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך שבאים - האמיתי לטוב ַַועד
ממש.

מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' המזונות שיירי את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות המשך עבור
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ז.144) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
ב.145) קכט, ב"ב

ג.146) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
א.147) יז, לך לך פרש"י סע"א. לב, נדרים ראה

g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d t"y zgiy

את  תצוום "אשר הכתוב: כהמשך - הזולת עם גם לעסוק עליו לפעול צריך לבבכם" ד"שימו והענין
רז"ל  כמאמר ד"שימו 144בניכם", הענין אצלו שיש ההוכחה וזוהי התלמידים"; אלו לבניך "ושננתם

בעצמו. החסרון על הוכחה זו הרי הזולת, עם בפעולה חסר ואם לבבכם",

הירושה  שענין ישראל, ארץ ירושת - "לרשתה" ועד וגו'", ימים תאריכו הזה "ובדבר הכתוב: וכסיום
הפסק" לה ש"אין ובאופן יומו, בן  תינוק אצל אפילו ממש.145הוא בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.·Î,והיינו ממש, בפועל שיבוא ובכדי ואחד, אחד לכל מכוון - לבבכם" "שימו בענין לעיל האמור
שנוגע  ענין זהו אלא דורו, לאנשי משה שאמרו העיקר) שזהו (אע"פ בלבד בתורה שנאמר ענין זה שאין

ואחד. אחד בכל בפועל להיות וצריך הזמנים, לכל
ד"תמים  ומצב במעמד שנעשה ועד וכו', אזנים עינים האברים, ה' על בעה"ב אחד כל נעשה 146ועי"ז

אלקיך" ה' עם והנגלה.147תהי' הנראה בטוב וברוחניות, בגשמיות הנכונה, בריאות ומתוך ,

בקרוב  והשלימה, האמיתית הגאולה אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך שבאים - האמיתי לטוב ַַועד
ממש.

מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' המזונות שיירי את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות המשך עבור
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ז.144) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי
ב.145) קכט, ב"ב

ג.146) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
א.147) יז, לך לך פרש"י סע"א. לב, נדרים ראה

epif`d zyxt zegiy ihewl יד כרך

בגמרא ‡. לפניה 1איתא התורה לברכת "מנין
התורה  גדול 3שנאמר 2מן הבו אקרא ה' שם כי
.4לאלוקינו"

לברכת  בנוגע מיוחד לימוד שיש מזה והנה
היא  נכללת שלכאורה (אף שמברכין 5התורה בזה

המצוות  כל משמע 6על שונה 7) התורה דברכת
דברכת  – הוא דהחילוק לומר ויש המצוות. מברכת
אותנו  מקדש אשר על להקב"ה הודאה היא המצות
עצם  על ברכה היא התורה ברכת ואילו במצוותיו,

(מלבד  התורה שבזה),8לימוד המצוה קיום
– התורה דברכת הלשון בשינוי גם כדמשמע

המצוות. מברכת

בשולחנו  הזקן אדמו"ר מלשון משמע :9וכן
של  חמדתו כלי שתהיה אדם כל יראה "ולכן

שהיה  חשובה 10הקב"ה יום, בכל בה משתעשע
הנאות  כל מעל יותר בשמחה עליה לברך בעיניו

עצם 11שבעולם" על היא שהברכה משמע דמזה .
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וש"נ).1) ה"א. פ"ז שם בירושלמי הוא (ועד"ז א כא, ברכות
במנין 2) מנאה טו) מצוה למ"ע בהוספות (בסהמ"צ והרמב"ן

לשו"ע  פר"ח כד. סי' שאג"א שם). (בגמ' צל"ח וראה המצוות.
מדאורייתא. דברכה"ת הגמ' מסוגיית שהכריחו מז ר"ס או"ח
(מצוה  חינוך א). (כא, מאירי ב). מח, (שם הרשב"א דעת וכ"ה

תל).
(כמו  היא אסמכתא רק הנ"ל דלימוד נימא אם גם אבל
ועוד  (הנ"ל) ושאג"א הצל"ח פי' שם), (בסהמ"צ במג"א שביאר
– (שם)) לירושלמי הפנים במראה – ובארוכה הרמב"ם, בדעת
אדה"ז  וכדברי כבפנים התורה לימוד עצם על ברכה שהיא מסתבר

לקמן.
שמפרש  לג מ"ע רס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה
מנאה  שלא אלא היא, דאורייתא דברכה"ת ס"ל הרמב"ם שגם

ת"ת. במצות היא נכללת לדעתו כי המצוות במנין
ג.3) לב, פרשתנו
ו.4) פי"א, ב. פ"ח, דב"ר וראה
המצוות 5) דברכת ה"א) פ"ו (ברכות ירושלמי ראה אבל

התורה. מברכת בהיקש נלמדת
בערכו.6) תלמודית אנציקלופדיא ראה
(ראה 7) דאורייתא שהיא לפי א) י"ל כי מוכרח, אינו אבל

המצות) ברכת שאר (כמו דרבנן דהוי להדעות גם ב) .(2 בהערה
ואינו  שבדיבור, מצוה שהיא תורה שאני כי מיוחד אקרא אסמכוה
שעליהם  שמהכתובים [ובפרט במעשה. שהם מצוות לשאר דומה
(הפרשת  שבמעשה במצוות הוא המדובר המצוות, ברכות סמכו
וע"ד  שבהערה5))] ירוש' ראה (אבל זבח אכילת ומעשר, תרומה
ראה  – ק"ש ובברכות ותפלה. ברהמ"ז מצות על מברכים שאין
פוסקים" ושאר הצ"צ) הג' מו*. סי' או"ח בב"י (הובא "רשב"א
כו' ק"ש ברכות אותן ו"קראו ק"ש", עם כלל שייכות להם ד"אין

ס"ד. סנ"ט אדה"ז שו"ע וראה פמ"ט). (תניא כו'" משום
ד"ת,8) על אקב"ו ברכת היא – המצוה קיום דעל וי"ל

גם  ולכן המצוות), ברכות לכל שווה (בנוסחא השחר שבברכות
לראשונה. באה

s` el` zekxa zxin` dpyic l"qc y"iir) d"`xd azke d"cq (*
`exwl e"aw` jxan epi`" y"w zekxac my i"aae .(y"w `xew epi`y

."od gayd zekxa `l` rny z`

(שם)9) והפר"ח (שם) השאג"א מ"ש ולפי מז. סי' או"ח
ברכו  שלא כו' הארץ חרבה מה על א) פא, (נדרים הגמ' שמדברי
גם  שלכאו' י"ל דאורייתא, הוי דברה"ת מוכח כו' תחלה בתורה
הביא  שהרי שם), דברכות הלימוד הביא שלא (אף כן ס"ל  אדה"ז
בדעת  כן שכ' שם פר"ח עד"ז (ראה דבריו בהתחלת דנדרים הא

הטור).
בטור 10) גם וכ"ה וב'. א' דפוס כולל שונים בדפוסים כ"ה

דקרא  דלישני' מפני אולי – "שהוא" של"כ וזה "שהי'". – וב"ח
ג)id`e'נקט: (יח, במדבר לקו"ת וראה שעשועים). גו' (אצלו

להמשיך שצריך והיינו הווה, לשון כתיב zeedzdeואהי' ielib'בחי
השעשועים.

נאמר  ע"ז לעולם, תורה שקדמה שנה דבאלפיים י"ל והביאור
תנחומא  ב. פ"ח, ד. צ, תהלים מדרש (ראה יום יום שעשועים ואהי'
המדריגות  בסתר וירדה "נסעה ואח"כ א) קסא, זח"ב וש"נ. ד וישב
וראה  בעוה"ז. הלימוד אופן – פ"ד) (תניא כו'" שנתלבשה עד כו'

וכו'. בג"ע הלימוד אופן ואילך) ב (כג, תזריע לקו"ת
שלא 11) ("לפי דבריו בהתחלת נסמן שם לשו"ע בהמ"מ

הנאות  כל מעל "יותר הל' סיום אבל שם. נדרים לר"ן כו'")
מ"ז), (ר"ס כאן בלבוש הוא עד"ז כ"א שם, בר"ן אינו שבעולם"

בעיניו) חשובה שהתורה "(להראות כ' שבלבוש dpdpeאלא
עלי'enkממנו "לברך כ' אדה"ז ואילו הנאותיו". כל על שמברך

dgnya."שבעולם הנאות כל מעל יותר
שנהנה  והיינו הנהנין, ברכת ממש הרי"ז הלבוש לפי' כי וי"ל
ס"ו). שם בהגה"ה (וכמו"ש ומבין ויודע שלומד מזה כפשוטו

הנאה, גדר לא הוא אדה"ז לדעת אלא z`pdאבל הלימוד, הבנת
"dgnyהברכה צ"ל (שלכן "dgnya התורה נתינת בעצם כו')

"לישרא  (לא וכותב מדייק (ולכן וקבלתה. מעל enkל יותר ועוד
מעל eize`pdכל "יותר וכותב) שבלבוש "כמו" משמיט אלא ,"

הנאות וי"ל mlerayכל הנאות). מיני מכל יותר שהוא ענין ,"
על  ברה"ת מברכין ב) יא, (ברכות שלכו"ע מהא ע"ז ההוכחה
פסק  וכן ס"ב, שם טושו"ע ה"י. פ"ו תפלה  הל' (רמב"ם מקרא
שאינו  "אף ברה"ת מברך ע"ה גם שבתושב"כ אף בס"ב) אדה"ז

וש"נ). הי"בֿיג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' (ראה מבין"
שהוא  י"ל – מברך אינו מבין אינו באם תושבע"פ דעל והא

דגדר בה.dzlawמפני ההבנה ע"י הוא –
הלבוש  מפי' כדמשמע ממש ברה"נ שהיא את"ל זה, על נוסף
ברכה  תקנו שלא וז"ל: דברכות רפ"ח הרמב"ן דעת היפך ה"ז –
אמרו  לא כו' קרים מים רחיצת כגון לגוף נכנסות שאינן בהנאות
ושתי', אכילה כגון מהן נהנה והגוף בגוף הנכנסין בדברים אלא
ועד"ז  דמי. ושתי' וכאכילה הוא וסועד לגוף הנכנס דבר נמי וריח
אע"פ  א): (ר, תענית מס' ובשל"ה א. נד, פסחים בריטב"א הוא
להגוף*. גם הוא נח"ר מ"מ בו נהנית הנשמה והריח דומות.. שאינן
ס"א  ד' ברכת שער מקאזיגלוב) (להרב השדה שיח [ובס'
ריחא  אם הפלוגתא עם זה ומקשר בזה ושקו"ט כהנ"ל, הביא
מקדמון" והוא מלכיאל "ס' בשם גם ומביא א"ל, היא מילתא

ממנו].wxדריח נהנית הנשמה

oi`y xac `ed gixdy itl" (f"q a"ixzq) t"kdei 'lda f"dc` y"ne (*
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הקב"ה. לנו שנתן התורה ברכת jxcÎlrענין
.12הנהנין 

אדה"ז  כתב ברכת 13והנה מברכות "נשים
לידע  שלהן מצוות ללמוד חייבות שהרי התורה
שהן  לאֿתעשה מכל ליזהר והאיך לעשותן האיך

וכו'". כאנשים בהן מוזהרות

מפני לא היא התורה דברכת הנ"ל, aeigועלֿפי
devnd תלמודֿתור על של אלא המצוות), (כברכת ה

לפניה  שיברכו המחייב דתלמודֿתורה, הענין עצם
ללמוד  "חייבות שנשים לולא גם לכאורה הרי כו',
התורה  ברכת לברך הן צריכות כו'" שלהן מצוות

המובא 14לפניה  חל להיות צריך עליהן גם כי ,
.15בגמרא 

היה ·. לא שלכאורה הקושיא, בהקדים ויובן
עת  בכל אלא התורה, לברכת קבוע זמן להיות צריך
לאידך  [או לברך חייב היה תורה ללמוד אדם שבא
עצם  על היא התורה דברכת הנ"ל עלֿפי גיסא:
אדם  שיברך די כו', תורתו את לנו שנתן הענין
 ֿ עלֿכל או חייו, ימי לכל אחת פעם התורה ברכת

בשנה  אחת – ?]16פנים
ברכת  אדם מברך ד(בכלל) נפסק להלכה אמנם
היום, בתחילת הלימוד לפני אחת פעם רק התורה
הפסיק  ואפילו היום, כל ללימודו לו עולה וזה

באמצע.

הזקן  אדמו"ר הוא 17וכתב "אם אחת): (לדיעה
בפרנסתו  להתעסק כשיוצא ואף ללמוד שרגיל אדם
זה  עסק ללמוד, לחזור כדי צרכיו.. לעשות ממהר
בו  מתעסק שהוא שבשעה כיון הפסק.. חשוב אינו
שבעודו  למרחץ.. והואֿהדין לימודו. על דעתו
מללמוד  דעתו מסיח אינו וביתֿהכסא במרחץ
חשובה  אינה ארעי שינת ישן.. אם וכן כו' אחרֿכך
הפסק". חשובה קבע.. שינת ישן אבל הפסק,
שברכת  אומרים "ויש ב' דיעה כותב [ואחרֿכך

אותו  תקנו שלא השחר כברכת היא אלא 18התורה
נהגו"]. וכן ביום.. אחת פעם

אדמו"ר  פסק לתפילין בנוגע להבין: וצריך
אם 19הזקן  בדעתו.. והיה תפיליו.. את שחלץ "מי

ולהניחם  לחזור דעתו היה התפילין חליצת בשעת
ולברך.. לחזור צריך אין מיד ומניחן וחוזר מיד
לא  ההיא שבעת כיון בינתיים, צרכיו עשה אם אבל

אםֿכן תפילין, להניח יכול lirenהיה epi` מה כלום
לא  כאילו ולברך.. לחזור (ו)צריך כו' בדעתו שהיה

כלל". בדעתו היה

כאן  שפסק התורה מברכת מאיֿשנא ולכאורה
הדעת  והיסח הפסק הוי לא וביתֿהכסא 20דמרחץ

אין  קבע בשינת הפסיק אם גם הב' שלדיעה [ומה
הוי  דלא מפני (לא זה הרי ולברך, לחזור צריך
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נתינת 12) על שבח איזה לומר.. "מה"ת (שם): מנ"ח ראה
הק'". התורה

ס"ה 13) ב' ב) אות תפלה (הל' מהאגור והוא מז. סו"ס או"ח
.4 הערה 37 ע' לעיל בהנסמן וראה –

הזקן 14) לאדמו"ר שס"ל שם) (בלקו"ש המבואר ע"פ ואף
לימודן  נעשה להן, הצריכות הלכות ללמוד חייבות שנשים שעי"ז
בעיקר  מביא ולכן התורה, לימוד של ענין בפ"ע, וענין תכלית
אנשים, כמו מצ"ע לתורה שייכות להן יש זה מצד כי זה טעם
באריכות) (עיי"ש בברכה"ש בכ"י (סתם)" מברכות "נשים ולכן
לפי"ז  גם א) כי: עכ"פ, כסניף שבפנים טעם להביא הו"ל הרי
כאנשים  לברך חייבות זה ומצד התורה, לימוד לעצם הן שייכות
נשים  ולפ"ז היא.. השבח ברכת "עכ"פ (שם) מנ"ח וראה –
על  היא הברכה לפ"ז ב) מה"ת". הם חייבים כי האנשים מוציאין
צריך  הי' לא ג) להן. הצריכות ההלכות רק ולא כולה, התורה כל
בפ"ע*. תכלית התורה נעשה במצוות חיובן דמצד הנ"ל, לחידוש

בב"י 15) הובא – (שם שבאגור האחר הטעם הביא שלא ומה
את  (דהמלמד תושב"כ ללמוד דרשאות מכיון דמברכות שם) או"ח
הדוחק  מצד א) י"ל: בתושב"כ) לא אבל בתושבע"פ, זהו כו' בתו
תושבע"פ, משמע תורה)" (בדברי "לעסוק הברכה דלשון שבזה,
מטבע  לשנות אין "מ"מ (ומ"ש בעצמו. שם האגור כמו"ש
וע"ד  לנשים, מיוחד בנוסח ברכה מצינו דהרי צ"ע – הברכות"
ס"ד)). סמ"ו ברה"ש הל' אדה"ז (שו"ע כרצונו" "שעשני הברכה

חכמים "צוו כי בתוly`ב) את אדם משמע dxezילמד (סתם)"
(שם) מלשונו מוכח וכן ספ"א). לאדה"ז ת"ת (הל' תושב"כ אפילו
מלמדה  "ואם ממשיך ואח"כ סתם, – תורה" כו' "צוו דמתחיל

כו'". מלמדה כאילו ה"ז פ"א תושבע"פ ת"ת הל' רמב"ם וראה
כו'. לכתחילה אותה ילמד לא תושב"כ הי"ג:

epnn dpdp sebd כללdnypd `l`בלבדwiicn ixd ± "epnn zipdp
'eke o"anxdn rnyn oke .(a ,bn zekxa) `xnbd 'lk "zipdp" "dpdp"

..gixa" :dxrdd miptay הנכנסn"n" ,"sebl נח"ר."sebdl mb `ed
eazk `le שהנאה.sebdl mb `id

ik "zekixvd zekld cenll zeaiig"c df mrha dlrn cer la` (*
" dpey`xd dkxa jxal zelekiy dn zehyta oaen df itl וצונו

k"`yn ,(my g"pn .fn q"eq my `"xbd xe`ia d`x la`) "(weqrl)
d`x) b"fdy r"n lk lr zekxany enk wx `edy miptay mrhdl
xy`" zkxa k"`yn ,(48 dxrd my y"ewla onqpda ,8 dxrd lirl

.(my) g"pna y"nke "epa xga

תרג).16) (מצות זכור פ' קריאת במצות ומנ"ח חינוך ראה
ס"ז.17) שם או"ח
כי 18) דרבנן, הוי שברה"ת לאדה"ז שס"ל מזה ללמוד אין

פרטי  תקנו וחכמים מה"ת הוי הענין שעצם דברים בכמה מצינו
פירש"י  ראה – חוה"מ במלאכת (וכמו כו' והזמן הנוסח הדברים
– לתפלה בנוגע ועד"ז בערכו. תלמודית ובאנציק' א. יח, חגיגה
חז"ל  "רק שם במנ"ח וכ"ה ועוד). ס"ב. קו סי' אדה"ז שו"ע ראה

כו'". ברכות שלשה או שנים ותקנו הברכה נוסח תקנו
סכ"טֿל.19) סי' תפילין הל'
הג"מ.20) על ס"י סמ"ז הגר"א ביאור וכקושיית
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מאחר  ההפסק, לנו איכפת דלא משום אלא) הפסק,
כו'"]. השחר כברכת היא התורה ש"ברכת

אסור  שבתפילין לפי שאני, דתפילין לחלק ואין
גם  שהרי – כו' בביתֿהכסא עליו מונחים שיהיו

הזקן  אדמו"ר וכפסק כן, דינו "כל 21תלמודֿתורה
 ֿ בבית לאומרה.. אסור הקודש מדברי שהוא ענין
אסור  בלבו להרהר ואפילו.. המרחץ בבית או הכסא

כו'" תורה בדברי .22אפילו

דאסורין ‚. בתפילין מיוחד דין מצינו והנה
הזקן  אדמו"ר דכתב הדעת, "אסור 23בהיסח :

מציץ  קלֿוחומר מהתפילין.. דעתו ואינו 24להסיח ..
קלות  או בשחוק כשעומד אלא הדעת היסח נקרא

כו' בצרכיו 25ראש ומתעסק ביראה כשעומד אבל
התפילין  על דעתו ואין כו' שעוסק אףֿעלֿפי
מן  "מצוה (ורק הדעת" היסח נקרא זה אין ממש,

כלל  מהן דעתו להסיח שלא ).26המובחר
כנ"ל, הוא, האיסור יסוד מובן: אינו ולכאורה
והיה  תורה אמרה כו' ציץ מה מציץ, "קלֿוחומר
כו' תפילין ממנו. דעתו יסיח שלא תמיד, מצחו על
היסח  ייקרא לא ולמה – עלֿאחתֿכמהֿוכמה"
אבל  ראש", קלות או בשחוק "כשעומד רק הדעת
זה  אין ממש התפילין על דעתו ואין כו' "כשעוסק

הדעת" היסח ?27נקרא

זו  שלדיעה לתרץ, אפשר היה בדוחק 28והנה

דעתו  יסיח שלא אינו בתפילין הדעת היסח דין
לקצה היסח – גדרו אלא דשימת iktddכפשוטו,

להתפי  בזיון שהם ראש וקלות שחוק כגון לין דעת,
ודעת כוונה והוי ולא ziktdשעליו, התפילין, מענין

הדעת. היסח רק

כי  הזקן, אדמו"ר דעת כן לפרש איֿאפשר אבל
כותב  הרי מציץ) דקלֿוחומר הקושיא על (נוסף
עליו, שהן זמן כל מהתפילין דעתו להסיח "אסור

cg` rbx elit` ושולחןֿערוך בטור (שאינו "29,(
משמע  הוא 30שמזה כאן הדעת היסח שענין

יסיח  ולא התפילין על ממש דעתו שתהא כפשוטו,
מהן  הפכי 31דעתו וענין כוונה לשלול רק ולא ,32.

בכ"ז:„. והביאור
הנחת  א) ענינים: ב' יש תפילין במצות
הנשמה  כו' "לשעבד המצוה כוונת ב) התפילין,

לבו" כו' במוח הוא33שהיא זה שגם ,wlg בקיום
.34המצוה 

אין אם גם זה ezrcוהנה אין התפילין, על
והפסק הדעת היסח שהרי 35תפילין zgpdaבגדר ,

הזמן. כל מצוה מקיים עליו, שמונחים עצמו בזה
להברכה  שייכותו נפסקה לא לברכה, בנוגע וגם

ההנחה  בעת .36שבירך

נפסקה  בזה הרי התפילין, את כשחולץ אולם
ולברך  לחזור צריך ולכן התפילין, אל שייכותו
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פה.21) ר"ס ק"ש הל'
חשיב 22) שאינו שזה בברה"ת כאן שכ' מה מובן ועפ"ז

דעתו  מסיח אינו ובה"כ במרחץ שבעודו שאף "לפי הפסק
וראה  שם. הגר"א בביאור (הובא כבאגור כ' ולא אח"כ", מללמוד
אדה"ז  שו"ע וראה דיניהם". שם להרהר ד"צריך סק"י) שם מ"א
הלכות  וכן בביהכ"ס ללמוד אסור ביהכ"ס הל' "ואפי' ספ"ה שם
שם) (ספ"ה בפנים וכנ"ל הרהור, גם שמשמע כו'" המרחץ בית

בכלל. התורה ללימוד בנוגע
כח.23) ר"ס תפילין הל'
וש"נ.24) ב. לו, מנחות
יונה.25) ה"ר בשם כא סי' תפילין הל' הרא"ש דעת והוא

סק"ב. שם מג"א מד. סי' טור כח. סי' פ"ג בברכות כ' ועד"ז
שם.26) ומג"א ב"ח
לט.27) סי' בשאג"א זו שיטה על להקשות שהאריך וכמו
מהם 28) דעתו להסיח שאין שס"ל הרמב"ם לדעת משא"כ

שם. שאג"א ראה – כלל

עצם 29) הביא ובב"י הי"ד. פ"ד תפילין הל' ברמב"ם כיֿאם
א'". רגע "אפי' לא אבל שם) כא (בר"ס הק"ו

תפילין 30) מהל' (פ"ד הרמב"ם דמדברי כ' (שם) בשאג"א
מן  פטור עליו ונכונה מיושבת דעתו שאין ומי "המצטער הי"ג)
דס"ל  מוכח מהן" דעתו להסיח אסור תפילין שהמניח התפילין
ראש. וקלות שחוק אינו אם גם בתפילין אסור הדעת היסח שכל
שכן  מוכח ס"ח) לח (סי' הנ"ל הביא אדה"ז שגם מכיון ולכאו'
להוכיח  א"א עצמו זה שמלשון ע"ז (נוסף אבל לאדה"ז. גם ס"ל
והטור  דהמצטער, הנ"ל הביא לח) (סי' הטור גם שהרי כן,
שחוק  דרק רסכ"ח) כאן אדה"ז וכמו"ש מד. (סי' ס"ל בפירוש
ארי')) בשאגת ע"ז שהעיר (וכמו הדעת היסח חשיב ראש וקלות
הב"ח  (דברי הנ"ל והטור הרמב"ם דברי על שם מוסיף אדה"ז הרי

" סקי"ב) שם ayiilוהמג"א el `"`e לו אפשר אם אבל דעתו..
בר"ס  מש"כ שם וראה ולהניחן". דעתו ליישב חייב דעתו ליישב
שם. בהמ"מ ובהמצויין כו'" דעתו שמטריד "מי בחצע"ג כח

ואכ"מ.
היסח 31) "הוי ראש של דבתפלין ד) ע, (מהד"ת צפע"נ ראה

עצם". פסול הדעת
שלגבי 32) היינו בזיון, מצד היא שסיבתו י"ל בזה שגם אף

אינו  אם גם הי"ד) שם הרמב"ם ל' (ראה התפלין קדושת גודל
בזיון  כעין ה"ז דעת מסיח רק אלא ראש וקלות בשחוק עומד

תפלין. הל' למרדכי מהרמ"ב ביאור וראה התפלין.
(י"א).33) ס"ה כה סי' או"ח (ואדה"ז) שו"ע
רפמ"א.34) תניא ועיין ח. סי' שם ב"ח ראה
שם.35) מהרמ"ב בביאור שכ' כמו ולא
ונסמנו 36) הובאו שם. (צפע"נ בכ"מ הרגוצובי ממ"ש להעיר

היא במפ  המצוה ראש של דתפלין סי"ט) פ"ה סי"ח. פ"ג ענצ"פ
יד  של בתפלין (משא"כ המצוה מקיים רגע וכל מונח שיהא

ההנחה). – שלובש מה היא דהמצוה
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הקב"ה. לנו שנתן התורה ברכת jxcÎlrענין
.12הנהנין 

אדה"ז  כתב ברכת 13והנה מברכות "נשים
לידע  שלהן מצוות ללמוד חייבות שהרי התורה
שהן  לאֿתעשה מכל ליזהר והאיך לעשותן האיך

וכו'". כאנשים בהן מוזהרות

מפני לא היא התורה דברכת הנ"ל, aeigועלֿפי
devnd תלמודֿתור על של אלא המצוות), (כברכת ה

לפניה  שיברכו המחייב דתלמודֿתורה, הענין עצם
ללמוד  "חייבות שנשים לולא גם לכאורה הרי כו',
התורה  ברכת לברך הן צריכות כו'" שלהן מצוות

המובא 14לפניה  חל להיות צריך עליהן גם כי ,
.15בגמרא 

היה ·. לא שלכאורה הקושיא, בהקדים ויובן
עת  בכל אלא התורה, לברכת קבוע זמן להיות צריך
לאידך  [או לברך חייב היה תורה ללמוד אדם שבא
עצם  על היא התורה דברכת הנ"ל עלֿפי גיסא:
אדם  שיברך די כו', תורתו את לנו שנתן הענין
 ֿ עלֿכל או חייו, ימי לכל אחת פעם התורה ברכת

בשנה  אחת – ?]16פנים
ברכת  אדם מברך ד(בכלל) נפסק להלכה אמנם
היום, בתחילת הלימוד לפני אחת פעם רק התורה
הפסיק  ואפילו היום, כל ללימודו לו עולה וזה

באמצע.

הזקן  אדמו"ר הוא 17וכתב "אם אחת): (לדיעה
בפרנסתו  להתעסק כשיוצא ואף ללמוד שרגיל אדם
זה  עסק ללמוד, לחזור כדי צרכיו.. לעשות ממהר
בו  מתעסק שהוא שבשעה כיון הפסק.. חשוב אינו
שבעודו  למרחץ.. והואֿהדין לימודו. על דעתו
מללמוד  דעתו מסיח אינו וביתֿהכסא במרחץ
חשובה  אינה ארעי שינת ישן.. אם וכן כו' אחרֿכך
הפסק". חשובה קבע.. שינת ישן אבל הפסק,
שברכת  אומרים "ויש ב' דיעה כותב [ואחרֿכך

אותו  תקנו שלא השחר כברכת היא אלא 18התורה
נהגו"]. וכן ביום.. אחת פעם

אדמו"ר  פסק לתפילין בנוגע להבין: וצריך
אם 19הזקן  בדעתו.. והיה תפיליו.. את שחלץ "מי

ולהניחם  לחזור דעתו היה התפילין חליצת בשעת
ולברך.. לחזור צריך אין מיד ומניחן וחוזר מיד
לא  ההיא שבעת כיון בינתיים, צרכיו עשה אם אבל

אםֿכן תפילין, להניח יכול lirenהיה epi` מה כלום
לא  כאילו ולברך.. לחזור (ו)צריך כו' בדעתו שהיה

כלל". בדעתו היה

כאן  שפסק התורה מברכת מאיֿשנא ולכאורה
הדעת  והיסח הפסק הוי לא וביתֿהכסא 20דמרחץ

אין  קבע בשינת הפסיק אם גם הב' שלדיעה [ומה
הוי  דלא מפני (לא זה הרי ולברך, לחזור צריך
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נתינת 12) על שבח איזה לומר.. "מה"ת (שם): מנ"ח ראה
הק'". התורה

ס"ה 13) ב' ב) אות תפלה (הל' מהאגור והוא מז. סו"ס או"ח
.4 הערה 37 ע' לעיל בהנסמן וראה –

הזקן 14) לאדמו"ר שס"ל שם) (בלקו"ש המבואר ע"פ ואף
לימודן  נעשה להן, הצריכות הלכות ללמוד חייבות שנשים שעי"ז
בעיקר  מביא ולכן התורה, לימוד של ענין בפ"ע, וענין תכלית
אנשים, כמו מצ"ע לתורה שייכות להן יש זה מצד כי זה טעם
באריכות) (עיי"ש בברכה"ש בכ"י (סתם)" מברכות "נשים ולכן
לפי"ז  גם א) כי: עכ"פ, כסניף שבפנים טעם להביא הו"ל הרי
כאנשים  לברך חייבות זה ומצד התורה, לימוד לעצם הן שייכות
נשים  ולפ"ז היא.. השבח ברכת "עכ"פ (שם) מנ"ח וראה –
על  היא הברכה לפ"ז ב) מה"ת". הם חייבים כי האנשים מוציאין
צריך  הי' לא ג) להן. הצריכות ההלכות רק ולא כולה, התורה כל
בפ"ע*. תכלית התורה נעשה במצוות חיובן דמצד הנ"ל, לחידוש

בב"י 15) הובא – (שם שבאגור האחר הטעם הביא שלא ומה
את  (דהמלמד תושב"כ ללמוד דרשאות מכיון דמברכות שם) או"ח
הדוחק  מצד א) י"ל: בתושב"כ) לא אבל בתושבע"פ, זהו כו' בתו
תושבע"פ, משמע תורה)" (בדברי "לעסוק הברכה דלשון שבזה,
מטבע  לשנות אין "מ"מ (ומ"ש בעצמו. שם האגור כמו"ש
וע"ד  לנשים, מיוחד בנוסח ברכה מצינו דהרי צ"ע – הברכות"
ס"ד)). סמ"ו ברה"ש הל' אדה"ז (שו"ע כרצונו" "שעשני הברכה

חכמים "צוו כי בתוly`ב) את אדם משמע dxezילמד (סתם)"
(שם) מלשונו מוכח וכן ספ"א). לאדה"ז ת"ת (הל' תושב"כ אפילו
מלמדה  "ואם ממשיך ואח"כ סתם, – תורה" כו' "צוו דמתחיל

כו'". מלמדה כאילו ה"ז פ"א תושבע"פ ת"ת הל' רמב"ם וראה
כו'. לכתחילה אותה ילמד לא תושב"כ הי"ג:

epnn dpdp sebd כללdnypd `l`בלבדwiicn ixd ± "epnn zipdp
'eke o"anxdn rnyn oke .(a ,bn zekxa) `xnbd 'lk "zipdp" "dpdp"

..gixa" :dxrdd miptay הנכנסn"n" ,"sebl נח"ר."sebdl mb `ed
eazk `le שהנאה.sebdl mb `id

ik "zekixvd zekld cenll zeaiig"c df mrha dlrn cer la` (*
" dpey`xd dkxa jxal zelekiy dn zehyta oaen df itl וצונו

k"`yn ,(my g"pn .fn q"eq my `"xbd xe`ia d`x la`) "(weqrl)
d`x) b"fdy r"n lk lr zekxany enk wx `edy miptay mrhdl
xy`" zkxa k"`yn ,(48 dxrd my y"ewla onqpda ,8 dxrd lirl

.(my) g"pna y"nke "epa xga

תרג).16) (מצות זכור פ' קריאת במצות ומנ"ח חינוך ראה
ס"ז.17) שם או"ח
כי 18) דרבנן, הוי שברה"ת לאדה"ז שס"ל מזה ללמוד אין

פרטי  תקנו וחכמים מה"ת הוי הענין שעצם דברים בכמה מצינו
פירש"י  ראה – חוה"מ במלאכת (וכמו כו' והזמן הנוסח הדברים
– לתפלה בנוגע ועד"ז בערכו. תלמודית ובאנציק' א. יח, חגיגה
חז"ל  "רק שם במנ"ח וכ"ה ועוד). ס"ב. קו סי' אדה"ז שו"ע ראה

כו'". ברכות שלשה או שנים ותקנו הברכה נוסח תקנו
סכ"טֿל.19) סי' תפילין הל'
הג"מ.20) על ס"י סמ"ז הגר"א ביאור וכקושיית
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מאחר  ההפסק, לנו איכפת דלא משום אלא) הפסק,
כו'"]. השחר כברכת היא התורה ש"ברכת

אסור  שבתפילין לפי שאני, דתפילין לחלק ואין
גם  שהרי – כו' בביתֿהכסא עליו מונחים שיהיו

הזקן  אדמו"ר וכפסק כן, דינו "כל 21תלמודֿתורה
 ֿ בבית לאומרה.. אסור הקודש מדברי שהוא ענין
אסור  בלבו להרהר ואפילו.. המרחץ בבית או הכסא

כו'" תורה בדברי .22אפילו

דאסורין ‚. בתפילין מיוחד דין מצינו והנה
הזקן  אדמו"ר דכתב הדעת, "אסור 23בהיסח :

מציץ  קלֿוחומר מהתפילין.. דעתו ואינו 24להסיח ..
קלות  או בשחוק כשעומד אלא הדעת היסח נקרא

כו' בצרכיו 25ראש ומתעסק ביראה כשעומד אבל
התפילין  על דעתו ואין כו' שעוסק אףֿעלֿפי
מן  "מצוה (ורק הדעת" היסח נקרא זה אין ממש,

כלל  מהן דעתו להסיח שלא ).26המובחר
כנ"ל, הוא, האיסור יסוד מובן: אינו ולכאורה
והיה  תורה אמרה כו' ציץ מה מציץ, "קלֿוחומר
כו' תפילין ממנו. דעתו יסיח שלא תמיד, מצחו על
היסח  ייקרא לא ולמה – עלֿאחתֿכמהֿוכמה"
אבל  ראש", קלות או בשחוק "כשעומד רק הדעת
זה  אין ממש התפילין על דעתו ואין כו' "כשעוסק

הדעת" היסח ?27נקרא

זו  שלדיעה לתרץ, אפשר היה בדוחק 28והנה

דעתו  יסיח שלא אינו בתפילין הדעת היסח דין
לקצה היסח – גדרו אלא דשימת iktddכפשוטו,

להתפי  בזיון שהם ראש וקלות שחוק כגון לין דעת,
ודעת כוונה והוי ולא ziktdשעליו, התפילין, מענין

הדעת. היסח רק

כי  הזקן, אדמו"ר דעת כן לפרש איֿאפשר אבל
כותב  הרי מציץ) דקלֿוחומר הקושיא על (נוסף
עליו, שהן זמן כל מהתפילין דעתו להסיח "אסור

cg` rbx elit` ושולחןֿערוך בטור (שאינו "29,(
משמע  הוא 30שמזה כאן הדעת היסח שענין

יסיח  ולא התפילין על ממש דעתו שתהא כפשוטו,
מהן  הפכי 31דעתו וענין כוונה לשלול רק ולא ,32.

בכ"ז:„. והביאור
הנחת  א) ענינים: ב' יש תפילין במצות
הנשמה  כו' "לשעבד המצוה כוונת ב) התפילין,

לבו" כו' במוח הוא33שהיא זה שגם ,wlg בקיום
.34המצוה 

אין אם גם זה ezrcוהנה אין התפילין, על
והפסק הדעת היסח שהרי 35תפילין zgpdaבגדר ,

הזמן. כל מצוה מקיים עליו, שמונחים עצמו בזה
להברכה  שייכותו נפסקה לא לברכה, בנוגע וגם

ההנחה  בעת .36שבירך

נפסקה  בזה הרי התפילין, את כשחולץ אולם
ולברך  לחזור צריך ולכן התפילין, אל שייכותו
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פה.21) ר"ס ק"ש הל'
חשיב 22) שאינו שזה בברה"ת כאן שכ' מה מובן ועפ"ז

דעתו  מסיח אינו ובה"כ במרחץ שבעודו שאף "לפי הפסק
וראה  שם. הגר"א בביאור (הובא כבאגור כ' ולא אח"כ", מללמוד
אדה"ז  שו"ע וראה דיניהם". שם להרהר ד"צריך סק"י) שם מ"א
הלכות  וכן בביהכ"ס ללמוד אסור ביהכ"ס הל' "ואפי' ספ"ה שם
שם) (ספ"ה בפנים וכנ"ל הרהור, גם שמשמע כו'" המרחץ בית

בכלל. התורה ללימוד בנוגע
כח.23) ר"ס תפילין הל'
וש"נ.24) ב. לו, מנחות
יונה.25) ה"ר בשם כא סי' תפילין הל' הרא"ש דעת והוא

סק"ב. שם מג"א מד. סי' טור כח. סי' פ"ג בברכות כ' ועד"ז
שם.26) ומג"א ב"ח
לט.27) סי' בשאג"א זו שיטה על להקשות שהאריך וכמו
מהם 28) דעתו להסיח שאין שס"ל הרמב"ם לדעת משא"כ

שם. שאג"א ראה – כלל

עצם 29) הביא ובב"י הי"ד. פ"ד תפילין הל' ברמב"ם כיֿאם
א'". רגע "אפי' לא אבל שם) כא (בר"ס הק"ו

תפילין 30) מהל' (פ"ד הרמב"ם דמדברי כ' (שם) בשאג"א
מן  פטור עליו ונכונה מיושבת דעתו שאין ומי "המצטער הי"ג)
דס"ל  מוכח מהן" דעתו להסיח אסור תפילין שהמניח התפילין
ראש. וקלות שחוק אינו אם גם בתפילין אסור הדעת היסח שכל
שכן  מוכח ס"ח) לח (סי' הנ"ל הביא אדה"ז שגם מכיון ולכאו'
להוכיח  א"א עצמו זה שמלשון ע"ז (נוסף אבל לאדה"ז. גם ס"ל
והטור  דהמצטער, הנ"ל הביא לח) (סי' הטור גם שהרי כן,
שחוק  דרק רסכ"ח) כאן אדה"ז וכמו"ש מד. (סי' ס"ל בפירוש
ארי')) בשאגת ע"ז שהעיר (וכמו הדעת היסח חשיב ראש וקלות
הב"ח  (דברי הנ"ל והטור הרמב"ם דברי על שם מוסיף אדה"ז הרי

" סקי"ב) שם ayiilוהמג"א el `"`e לו אפשר אם אבל דעתו..
בר"ס  מש"כ שם וראה ולהניחן". דעתו ליישב חייב דעתו ליישב
שם. בהמ"מ ובהמצויין כו'" דעתו שמטריד "מי בחצע"ג כח

ואכ"מ.
היסח 31) "הוי ראש של דבתפלין ד) ע, (מהד"ת צפע"נ ראה

עצם". פסול הדעת
שלגבי 32) היינו בזיון, מצד היא שסיבתו י"ל בזה שגם אף

אינו  אם גם הי"ד) שם הרמב"ם ל' (ראה התפלין קדושת גודל
בזיון  כעין ה"ז דעת מסיח רק אלא ראש וקלות בשחוק עומד

תפלין. הל' למרדכי מהרמ"ב ביאור וראה התפלין.
(י"א).33) ס"ה כה סי' או"ח (ואדה"ז) שו"ע
רפמ"א.34) תניא ועיין ח. סי' שם ב"ח ראה
שם.35) מהרמ"ב בביאור שכ' כמו ולא
ונסמנו 36) הובאו שם. (צפע"נ בכ"מ הרגוצובי ממ"ש להעיר

היא במפ  המצוה ראש של דתפלין סי"ט) פ"ה סי"ח. פ"ג ענצ"פ
יד  של בתפלין (משא"כ המצוה מקיים רגע וכל מונח שיהא

ההנחה). – שלובש מה היא דהמצוה
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דעתו אלאֿאםֿכן ומניחן, לחזור odilrכשחוזר –
להניחן.

אלא  להניחן בדעתו היה אם אף לזה: נוסף
היה  לא ההיא שבעת כיון בינתיים, צרכיו ש"עשה
בדעתו  שהיה מה מועיל אינו תפילין, להניח יכול
להיות  שצריך מאחר כי – כו'" ולהניחן לחזור
צריכה  הקודמת, להנחתו היינו – להברכה בהמשך

ולהניחן  לחזור הדעת להביא להיות שתוכל באופן
הנחה ֿ lretaלידי (מהֿשאין הפסק נקרא לא שאז ,

תועיל  לא כו' להניח יכול שאינו רגע יש אם כן
שאינו מאחר להנחה).ie`xדעתו

הכוונה  היא המצוה מחלקי שאחד מכיון והנה
צריך  זה שגם מובן כו'", והמוח הלב "לשעבד

המצוה  קיום עת כל שבעת 37להיות מכיון אמנם, .
והמוח, הלב דשעבוד זו כוונה לו היתה ההנחה

"עומד הוא הרי זו כוונה הנה d`xiaומצד כו'",
כו' "שעוסק אף לאחריו, הבא ד"סתם" במצב גם
הכוונה  נמשכה ממש", התפילין על דעתו ואין
שלאחריו, הזמן משך כל על ההנחה בעת שהיתה
לשמה  ועלֿדרך ממנה, הדעת היסח הוי ולא
הלימוד  בתחילת הוא לעכב לשמה ההכנה "שעיקר
לעכב, לשמה שצריכים וספרֿתורה בגט וכמו כו'
לשם  כותב הריני הכתיבה בתחילת שיאמר ודיו

כו'" ולשמה לשמו או ספרֿתורה .38קדושת

הדעת  ש(היסח) בתפילין וקלֿוחומר וכלֿשכן
שעבוד עם בקשר inzqeהוא llka.והלב דהמוח

לתפילין  דשווה דאף – ציץ מכולם חמור
ענינו  הרי שבהם, באזכרות קשור הדעת ד(היסח)
שקרבו  החלב וכל הדם על ולרצות לכפר ופעולתו

מסוים.39וכו' בזמן מסוים קרבן –

נקרא  ראש קלות או בשחוק "כשעומד אבל
בתפילין  הדעת" הוי40היסח כי -jtid ושלילת

וכו' הלב שעבוד פעולת ומבטל הנ"ל הכוונה
למצות  שייכותו נפסקה ואז הנחתן, בעת לו שהיה

הדעת  היסח והוי .41תפלין

לענין ‰. דעות ב' מביא הזקן אדמו"ר והנה
הלימוד  להתחלת התורה ברכת בין "יש 42הפסק :

אל  אחריה מיד ללמוד צריך שאין ֿ אומרים אף א
כאילו  דינו ללימודו, ברכה בין שמפסיק עלֿפי
לברכת  דומה ואינו כו' לימודו באמצע הפסיק
בה  לעסוק שחייב תלמודֿתורה אבל כו' המצוות
חשיב  לא ללימוד ברכה בין כשמפסיק תמיד,
הוא  מחוייב שמפסיק זמן שבאותו מאחר הפסק,
לדבריהם  לחוש ונכון עלֿזה חולקים ויש ללמוד.

כו'".
הב' דהדיעה במחלוקת) לאפושי (לא לומר ויש
שתלמודֿתורה  דמצד הסברא עצם על פליגא לא
לתורה  שייכות להאדם יש תמיד" בה לעסוק "חייב

בה  עוסק שאינו בשעה נאמר 43גם אם רק (ופליגא
ברכתה בין ההפסק גבי זו הלימוד).zligzlסברא

במשך  בפועל דעת צריך אין לכוליֿעלמא ולכן
עצם  כי הדעת, והיסח הפסק ייקרא שלא היום
האדם  מקשר בתלמודֿתורה תמיד לעסוק החיוב

וביתֿהכסא 44להמצוה  למרחץ כשנכנס גם ולכן .
לו מאחר weqrlשאסור זאת בכל בתלמודֿתורה,

בתלמודֿתורה  הוא הוא 45שמחוייב "אריה ורק
עליה" אחרֿכך 46דרביע שילמוד הדעת מספיקה ,

הפסק. ייקרא שלא –

דרכו  שאין מי (או קבע שינת מהֿשאיןֿכן
גמור  הדעת היסח שזהו הפסק 47ללמוד), הוי ,

הא'). (לדיעה ולברך לחזור וצריך

.Â הזקן אדמו"ר שכותב מה מובן עלֿפיֿזה
ללמוד  חייבות "שהרי התורה ברכת מברכות דנשים
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א).37) (ו, אדמוה"ז מסידור להעיר
ב).38) (נח, פמ"א תניא
לח.39) כח, תצוה פרש"י ושם). א (ז, יומא ראה
"היסח 40) אינו "שחוק" כי – גט בכתיבת זה מצינו לא אבל
עמידה llkaהדעת" – האזכרות מצד שצ"ל ד"הדעת" רק כ"א ,
d`xia.

הטעם 41) בביאור ואילך) 1128 ע' (ח"ד בלקו"ש עד"ז ראה
מתכוון  אינו לעבירה ובנוגע כוונה, צריכות אין מצות שכמה מה

עיי"ש. פטור,

ז.42) סעיף מז סי' שם
(43" אדה"ז כ' מפורש ללמוד..d"cleשהרי התחיל אם

הפסק". חשיב אינו והפסיק..
א"כ 44) ולילה, יומם להגות "דמצוה סק"ז שם מ"א ראה

בב"י  הובא דברכות ספ"ק תוס' וראה הדעת". היסח ליכא לעולם
הרשב"א  בתשו' כתוב ד"ה שם ב"י גם וראה בא. ואם ד"ה שם

ס"ו. שם ובלבוש
בבהכ"ס 45) בד"ת ומהרהר לומד שאינו שמכיון להעיר ויש

לתורה  שייכות עכ"פ לי' משווה גופא הרי"ז התורה, ציווי מצד
בבהכ"ס. גם

גם 46) בד"ת להרהר מותר מאיסורא שלאפרושי ולהעיר
פה). סו"ס אדה"ז (שו"ע ומרחץ בבהכ"ס

מספיק 47) אינו לבד החיוב מ"מ עליו, חיוב ישנו אז שגם אף
מסיח  "אינו לימודו", על "דעתו דעת שצ"ל אלא אדה"ז) (לדעת

ללמוד מחה"ש `k"gדעתו ראה אבל סק"ח, שם כבט"ז (ולא ,"
בפנים  שנת"ל וע"ד בפירוש, דעתו שמסיח בהנ"ל משא"כ שם).

תפילין. לענין סוס"ד
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לאֿתעשה  מכל ליזהר והאיך כו' שלהן מצוות
לומר  מקום שהיה אף הנה זה, ביאור לולא כו'":
ללימודן  כהקדמה התורה ברכת מברכות שנשים

או כו'" אקרא ה' ד"שם הילפותא jxcÎlr(מצד
זאת  בכל א), סעיף לעיל כמבואר הנהנין, ברכת
ופעם  פעם בכל שתברכינה הדין להיות צריך היה
אישתמיט  ולא חידוש, זה והרי ללמוד, שמתחילות

לאמרו  מקום בשום .48תנא
ללמוד  חייבות "שהרי הזקן אדמו"ר מבאר ולכן
אחת  פעם מברכים שאנשים כשם וכוונתו: כו'",

החיוב מצד כי דתלמודֿתורה icinzdליום,
הדעת  היסח אין (אם ליום אחת ברכה מספיקה
ש"חייבות  מאחר בנשים, עלֿדרךֿזה גמור):
 ֿ לא מכל ליזהר והאיך כו' שלהן מצוות ללמוד

חיובן ש(מהן) כו'", meidתעשה lk גם יש במילא ,
סגי  נשים גם ולכן היום. כל עליהן הלימוד חיוב

כלאנשים. ליום אחת פעם בברכה להן

.Ê"ש) הדיעה לפי לכאורה, ebdpאך ok("
לפי  ביום, אחת פעם התורה ברכת דמברכים
תקנו  שלא השחר כברכות היא התורה ש"ברכת
קושיא  הדרא – ביום" אחת פעם אלא אותו
טעם  להוסיף הזקן אדמו"ר הוצרך דלא לדוכתה,
כו'" ללמוד "שחייבות משום בנשים התורה ברכת
"ברכת  כי ביום אחת פעם מברכות הנשים (וגם

כו'"). השחר כברכות היא התורה

השחר  ברכות תיקון בענין דהנה אינו, זה אבל
הזקן  אדמו"ר חכמים 49כתב תקנום השחר "ברכות :

נהנין שהבריות מה והנהגתו העולם סדר lkaעל
mei הראשונה בפעם זה על להקב"ה שיברכו

זו הנאה meieשנהנין mei lka."

מה  על נתקנו השחר דברכות בזה, ומבואר
בפעם  שתיכף ובתמידיות, יום בכל נהנין שהבריות
[כגון  הנאתן על יברכו היום, בתחילת הראשונה,
כל  שישנו תמידי ענין שהוא כפופים", "זוקף ברכת
בתחילת  הראשונה בפעם זה על ומברכים היום,
אם  אף תמידיים, שאינם וענינים הנאות אבל היום].
יותר  או אחת פעם ארעי בדרך היום במשך יבואו
ש"חייבות  לא (אם דנשים בתלמודֿתורה וכן –
ברכה  זה על לתקן שייך לא כו'"), מצוות ללמוד

השחר. בברכות

"חייבות  שנשים לבאר הזקן אדמו"ר צריך ולכן
לאֿתעשה 50ללמוד  מכל ליזהר והאיך כו' מצוות

 ֿ דתלמוד תמידי חיוב עליהן יש זה שמצד כו'",
כאחת  התורה לברכת הן שייכות ושפיר תורה,

xgyd zekxan.

(l"yz `yp t"ye y"dbg zegiyn)
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מז.48) סו"ס עולם פתחי ראה אבל

מו.49) ר"ס
ברכה 50) גם לברך שיכולות מה בפשטות מובן ועפ"ז

שהזמ"ג  מ"ע כל על שמברכות מטעם רק ולא "וצונו" הראשונה
.(14 להערה שוה"ג לעיל (ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dbibg(iyily meil)

.dkeadéì øîà,dcedi axïðaøa eäa áéúëc éàî àøèeæ éîike ± ¨©¥¦§¨©¦§¦§§©¨¨
drx zeaxzl mi`veiy micinlzd lr xn`py dn jipira ohw

(gi bl diryi),,'íéìcânä úà øôBñ äià ì÷BL äià øôBñ äià'yxce ©¥¥©¥¥©¥¥¤©¦§¨¦
,dcedi ax,'øôBñ äià'minkgd okidìk íéøôBñ eéäLdúBiúBà ©¥¥¤¨§¦¨¦

,äøBzaL,zexizie zexiqga mi`iwa eidy,'ì÷BL äià'okid ¤©¨©¥¥
minkgd,äøBzaL ïéøeîçå ïél÷ íéì÷BL eéäLmircei eidy epiidc ¤¨§¦©¦©£¦¤©¨

,xnege lwa dfl dfn yexcle lw dne xeng dn lewyløôBñ äià'©¥¥
,'íéìcânä úàminkgd okidìL ïéðBL eéäLa úBëìä úBàî Lipic ¤©¦§¨¦¤¨¦§¥£¨§

øéåàa çøBtä ìcâî.zeld` z`neh iabläàî úìz ,énà éaø øîàå ¦§¨©¥©¨£¦§¨©©¦©¦§©¥¨
eòa ééòael`y zel`y ze`n yely ±a ìôBúéçàå âàBcipicìcâî ¨£¥¨¥©£¦¤§¦§¨

å ,øéåàa çøBtäok it lr s`ïðzdpyna(.v oixcdpq),ìLíéëìî äL ©¥©¨£¦§§©§Ÿ¨§¨¦
,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà úBèBéãä äòaøàåmd zeheicd drax`e §©§¨¨¤§¥¨¤¥¤¨¨©¨

ok m`e ,ifgibe ltezig`e b`ece mrlaïìò éåäz äî ïðàepgp` ± £¨©¤¡¥£¨
.dkea ip` jk meyne ,epilr didi dndéì øîà,l`eny,àððéL ¨©¥¦§¨

ltezig`e b`ecàðéè[zepin±],íaìa äúéämiryx eidy xnelk ¦¨¨§¨§¦¨
.mzligzn

e :`xnbd zl`eyéàî øçàdn ±dpbd `le jk icil `ay mrhd ©¥©
:`xnbd daiyn .ezligzn ryx did `l ixd ,ezxez eilréðååé øîæ¤¤§¨¦

dénetî ÷ñt àì,drx zeaxzl `viy iptl cer eitn wqt `l ± Ÿ¨©¦¥
cere .oaxegd lr zelia` meyn xeq` dide,øçà ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¥

,drx zeaxzl `viy iptl mbyãîBò äéäL äòLaz`vlúéaî §¨¨¤¨¨¥¦¥
.B÷éçî ïéøLBð ïéðéî éøôñ äaøä ,Løãnäxiwtdy iptl mby ixd ©¦§¨©§¥¦§¥¦¦§¦¥¥

.eala dzid `pih ,drx zeaxzl envr
äøBéì úéçðc øîò ìk ,øéàî éaø úà écøbä ñBîéð ìàLlk m`d ± ¨©¦©©§¦¤©¦¥¦¨£©§¨¦§¨

,eraevl ick rav ly dxeil eze` micixeny xnv÷éìñdler ± ¨¦
micneld lk m`d ,ezl`ya oiekzde .`l e` ,ie`xk reav dpnn

.`hgd on mdilr obdl mzxez mdl dliren ,minkg iptløîà̈©
déì,xi`n iaxdénéà ábà é÷ð äåäc ïàî ìkiwp didy xnv lk ± ¥¨©©£¨¨¦©©¦¥

,ezfifba jlklzd `le ,en`l xaegn didyk÷éìñdxeidn dler ± ¨¦
,ahid ravd ea hlwpy ,ie`xk reavdénéà ábà é÷ð äåä àìc ìk̈§Ÿ£¨¨¦©©¦¥

,en`l xaegn didyk iwp did `ly xnv lke ±÷éìñ àìepi` ± Ÿ¨¦
wx ,jke .ahid ravd ea hlwp `le ,ie`xk reav dxeidn dler
`ly ezxez eilr dpibn ,eznkgl zncew e`hg z`xiy cinlz

.`hgi
:qcxtl eqpkpy drax`a weqrl zxfeg `xnbdäìò àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¨

íBìLaøîBà áeúkä åéìòå ,íBìLa ãøéå(c ` mixiyd xiy)éðëLî' §¨§¨©§¨§¨¨©¨¥¨§¥¦
éøçàøîà ,BôçBãì úøMä éëàìî eLwa àáé÷ò éaø óàå .'äöeøð E ©£¤¨¨§©©¦£¦¨¦§©§£¥©¨¥§£¨©

éeàøL ,äæ ï÷æì eçépä ,àeä Ceøa LBãwä íäì`edLnzLäì ¨¤©¨¨©¦§¨¥¤¤¨§¦§©¥
.éãBáëa¦§¦
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דעתו אלאֿאםֿכן ומניחן, לחזור odilrכשחוזר –
להניחן.

אלא  להניחן בדעתו היה אם אף לזה: נוסף
היה  לא ההיא שבעת כיון בינתיים, צרכיו ש"עשה
בדעתו  שהיה מה מועיל אינו תפילין, להניח יכול
להיות  שצריך מאחר כי – כו'" ולהניחן לחזור
צריכה  הקודמת, להנחתו היינו – להברכה בהמשך

ולהניחן  לחזור הדעת להביא להיות שתוכל באופן
הנחה ֿ lretaלידי (מהֿשאין הפסק נקרא לא שאז ,

תועיל  לא כו' להניח יכול שאינו רגע יש אם כן
שאינו מאחר להנחה).ie`xדעתו

הכוונה  היא המצוה מחלקי שאחד מכיון והנה
צריך  זה שגם מובן כו'", והמוח הלב "לשעבד

המצוה  קיום עת כל שבעת 37להיות מכיון אמנם, .
והמוח, הלב דשעבוד זו כוונה לו היתה ההנחה

"עומד הוא הרי זו כוונה הנה d`xiaומצד כו'",
כו' "שעוסק אף לאחריו, הבא ד"סתם" במצב גם
הכוונה  נמשכה ממש", התפילין על דעתו ואין
שלאחריו, הזמן משך כל על ההנחה בעת שהיתה
לשמה  ועלֿדרך ממנה, הדעת היסח הוי ולא
הלימוד  בתחילת הוא לעכב לשמה ההכנה "שעיקר
לעכב, לשמה שצריכים וספרֿתורה בגט וכמו כו'
לשם  כותב הריני הכתיבה בתחילת שיאמר ודיו

כו'" ולשמה לשמו או ספרֿתורה .38קדושת

הדעת  ש(היסח) בתפילין וקלֿוחומר וכלֿשכן
שעבוד עם בקשר inzqeהוא llka.והלב דהמוח

לתפילין  דשווה דאף – ציץ מכולם חמור
ענינו  הרי שבהם, באזכרות קשור הדעת ד(היסח)
שקרבו  החלב וכל הדם על ולרצות לכפר ופעולתו

מסוים.39וכו' בזמן מסוים קרבן –

נקרא  ראש קלות או בשחוק "כשעומד אבל
בתפילין  הדעת" הוי40היסח כי -jtid ושלילת

וכו' הלב שעבוד פעולת ומבטל הנ"ל הכוונה
למצות  שייכותו נפסקה ואז הנחתן, בעת לו שהיה

הדעת  היסח והוי .41תפלין

לענין ‰. דעות ב' מביא הזקן אדמו"ר והנה
הלימוד  להתחלת התורה ברכת בין "יש 42הפסק :

אל  אחריה מיד ללמוד צריך שאין ֿ אומרים אף א
כאילו  דינו ללימודו, ברכה בין שמפסיק עלֿפי
לברכת  דומה ואינו כו' לימודו באמצע הפסיק
בה  לעסוק שחייב תלמודֿתורה אבל כו' המצוות
חשיב  לא ללימוד ברכה בין כשמפסיק תמיד,
הוא  מחוייב שמפסיק זמן שבאותו מאחר הפסק,
לדבריהם  לחוש ונכון עלֿזה חולקים ויש ללמוד.

כו'".
הב' דהדיעה במחלוקת) לאפושי (לא לומר ויש
שתלמודֿתורה  דמצד הסברא עצם על פליגא לא
לתורה  שייכות להאדם יש תמיד" בה לעסוק "חייב

בה  עוסק שאינו בשעה נאמר 43גם אם רק (ופליגא
ברכתה בין ההפסק גבי זו הלימוד).zligzlסברא

במשך  בפועל דעת צריך אין לכוליֿעלמא ולכן
עצם  כי הדעת, והיסח הפסק ייקרא שלא היום
האדם  מקשר בתלמודֿתורה תמיד לעסוק החיוב

וביתֿהכסא 44להמצוה  למרחץ כשנכנס גם ולכן .
לו מאחר weqrlשאסור זאת בכל בתלמודֿתורה,

בתלמודֿתורה  הוא הוא 45שמחוייב "אריה ורק
עליה" אחרֿכך 46דרביע שילמוד הדעת מספיקה ,

הפסק. ייקרא שלא –

דרכו  שאין מי (או קבע שינת מהֿשאיןֿכן
גמור  הדעת היסח שזהו הפסק 47ללמוד), הוי ,

הא'). (לדיעה ולברך לחזור וצריך

.Â הזקן אדמו"ר שכותב מה מובן עלֿפיֿזה
ללמוד  חייבות "שהרי התורה ברכת מברכות דנשים
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א).37) (ו, אדמוה"ז מסידור להעיר
ב).38) (נח, פמ"א תניא
לח.39) כח, תצוה פרש"י ושם). א (ז, יומא ראה
"היסח 40) אינו "שחוק" כי – גט בכתיבת זה מצינו לא אבל
עמידה llkaהדעת" – האזכרות מצד שצ"ל ד"הדעת" רק כ"א ,
d`xia.

הטעם 41) בביאור ואילך) 1128 ע' (ח"ד בלקו"ש עד"ז ראה
מתכוון  אינו לעבירה ובנוגע כוונה, צריכות אין מצות שכמה מה

עיי"ש. פטור,

ז.42) סעיף מז סי' שם
(43" אדה"ז כ' מפורש ללמוד..d"cleשהרי התחיל אם

הפסק". חשיב אינו והפסיק..
א"כ 44) ולילה, יומם להגות "דמצוה סק"ז שם מ"א ראה

בב"י  הובא דברכות ספ"ק תוס' וראה הדעת". היסח ליכא לעולם
הרשב"א  בתשו' כתוב ד"ה שם ב"י גם וראה בא. ואם ד"ה שם

ס"ו. שם ובלבוש
בבהכ"ס 45) בד"ת ומהרהר לומד שאינו שמכיון להעיר ויש

לתורה  שייכות עכ"פ לי' משווה גופא הרי"ז התורה, ציווי מצד
בבהכ"ס. גם

גם 46) בד"ת להרהר מותר מאיסורא שלאפרושי ולהעיר
פה). סו"ס אדה"ז (שו"ע ומרחץ בבהכ"ס

מספיק 47) אינו לבד החיוב מ"מ עליו, חיוב ישנו אז שגם אף
מסיח  "אינו לימודו", על "דעתו דעת שצ"ל אלא אדה"ז) (לדעת

ללמוד מחה"ש `k"gדעתו ראה אבל סק"ח, שם כבט"ז (ולא ,"
בפנים  שנת"ל וע"ד בפירוש, דעתו שמסיח בהנ"ל משא"כ שם).

תפילין. לענין סוס"ד

epif`d zyxt - zegiy ihewl

לאֿתעשה  מכל ליזהר והאיך כו' שלהן מצוות
לומר  מקום שהיה אף הנה זה, ביאור לולא כו'":
ללימודן  כהקדמה התורה ברכת מברכות שנשים

או כו'" אקרא ה' ד"שם הילפותא jxcÎlr(מצד
זאת  בכל א), סעיף לעיל כמבואר הנהנין, ברכת
ופעם  פעם בכל שתברכינה הדין להיות צריך היה
אישתמיט  ולא חידוש, זה והרי ללמוד, שמתחילות

לאמרו  מקום בשום .48תנא
ללמוד  חייבות "שהרי הזקן אדמו"ר מבאר ולכן
אחת  פעם מברכים שאנשים כשם וכוונתו: כו'",

החיוב מצד כי דתלמודֿתורה icinzdליום,
הדעת  היסח אין (אם ליום אחת ברכה מספיקה
ש"חייבות  מאחר בנשים, עלֿדרךֿזה גמור):
 ֿ לא מכל ליזהר והאיך כו' שלהן מצוות ללמוד

חיובן ש(מהן) כו'", meidתעשה lk גם יש במילא ,
סגי  נשים גם ולכן היום. כל עליהן הלימוד חיוב

כלאנשים. ליום אחת פעם בברכה להן

.Ê"ש) הדיעה לפי לכאורה, ebdpאך ok("
לפי  ביום, אחת פעם התורה ברכת דמברכים
תקנו  שלא השחר כברכות היא התורה ש"ברכת
קושיא  הדרא – ביום" אחת פעם אלא אותו
טעם  להוסיף הזקן אדמו"ר הוצרך דלא לדוכתה,
כו'" ללמוד "שחייבות משום בנשים התורה ברכת
"ברכת  כי ביום אחת פעם מברכות הנשים (וגם

כו'"). השחר כברכות היא התורה

השחר  ברכות תיקון בענין דהנה אינו, זה אבל
הזקן  אדמו"ר חכמים 49כתב תקנום השחר "ברכות :

נהנין שהבריות מה והנהגתו העולם סדר lkaעל
mei הראשונה בפעם זה על להקב"ה שיברכו

זו הנאה meieשנהנין mei lka."

מה  על נתקנו השחר דברכות בזה, ומבואר
בפעם  שתיכף ובתמידיות, יום בכל נהנין שהבריות
[כגון  הנאתן על יברכו היום, בתחילת הראשונה,
כל  שישנו תמידי ענין שהוא כפופים", "זוקף ברכת
בתחילת  הראשונה בפעם זה על ומברכים היום,
אם  אף תמידיים, שאינם וענינים הנאות אבל היום].
יותר  או אחת פעם ארעי בדרך היום במשך יבואו
ש"חייבות  לא (אם דנשים בתלמודֿתורה וכן –
ברכה  זה על לתקן שייך לא כו'"), מצוות ללמוד

השחר. בברכות

"חייבות  שנשים לבאר הזקן אדמו"ר צריך ולכן
לאֿתעשה 50ללמוד  מכל ליזהר והאיך כו' מצוות

 ֿ דתלמוד תמידי חיוב עליהן יש זה שמצד כו'",
כאחת  התורה לברכת הן שייכות ושפיר תורה,

xgyd zekxan.

(l"yz `yp t"ye y"dbg zegiyn)
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מז.48) סו"ס עולם פתחי ראה אבל

מו.49) ר"ס
ברכה 50) גם לברך שיכולות מה בפשטות מובן ועפ"ז

שהזמ"ג  מ"ע כל על שמברכות מטעם רק ולא "וצונו" הראשונה
.(14 להערה שוה"ג לעיל (ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dbibg(iyily meil)

.dkeadéì øîà,dcedi axïðaøa eäa áéúëc éàî àøèeæ éîike ± ¨©¥¦§¨©¦§¦§§©¨¨
drx zeaxzl mi`veiy micinlzd lr xn`py dn jipira ohw

(gi bl diryi),,'íéìcânä úà øôBñ äià ì÷BL äià øôBñ äià'yxce ©¥¥©¥¥©¥¥¤©¦§¨¦
,dcedi ax,'øôBñ äià'minkgd okidìk íéøôBñ eéäLdúBiúBà ©¥¥¤¨§¦¨¦

,äøBzaL,zexizie zexiqga mi`iwa eidy,'ì÷BL äià'okid ¤©¨©¥¥
minkgd,äøBzaL ïéøeîçå ïél÷ íéì÷BL eéäLmircei eidy epiidc ¤¨§¦©¦©£¦¤©¨

,xnege lwa dfl dfn yexcle lw dne xeng dn lewyløôBñ äià'©¥¥
,'íéìcânä úàminkgd okidìL ïéðBL eéäLa úBëìä úBàî Lipic ¤©¦§¨¦¤¨¦§¥£¨§

øéåàa çøBtä ìcâî.zeld` z`neh iabläàî úìz ,énà éaø øîàå ¦§¨©¥©¨£¦§¨©©¦©¦§©¥¨
eòa ééòael`y zel`y ze`n yely ±a ìôBúéçàå âàBcipicìcâî ¨£¥¨¥©£¦¤§¦§¨

å ,øéåàa çøBtäok it lr s`ïðzdpyna(.v oixcdpq),ìLíéëìî äL ©¥©¨£¦§§©§Ÿ¨§¨¦
,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà úBèBéãä äòaøàåmd zeheicd drax`e §©§¨¨¤§¥¨¤¥¤¨¨©¨

ok m`e ,ifgibe ltezig`e b`ece mrlaïìò éåäz äî ïðàepgp` ± £¨©¤¡¥£¨
.dkea ip` jk meyne ,epilr didi dndéì øîà,l`eny,àððéL ¨©¥¦§¨

ltezig`e b`ecàðéè[zepin±],íaìa äúéämiryx eidy xnelk ¦¨¨§¨§¦¨
.mzligzn

e :`xnbd zl`eyéàî øçàdn ±dpbd `le jk icil `ay mrhd ©¥©
:`xnbd daiyn .ezligzn ryx did `l ixd ,ezxez eilréðååé øîæ¤¤§¨¦

dénetî ÷ñt àì,drx zeaxzl `viy iptl cer eitn wqt `l ± Ÿ¨©¦¥
cere .oaxegd lr zelia` meyn xeq` dide,øçà ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¥

,drx zeaxzl `viy iptl mbyãîBò äéäL äòLaz`vlúéaî §¨¨¤¨¨¥¦¥
.B÷éçî ïéøLBð ïéðéî éøôñ äaøä ,Løãnäxiwtdy iptl mby ixd ©¦§¨©§¥¦§¥¦¦§¦¥¥

.eala dzid `pih ,drx zeaxzl envr
äøBéì úéçðc øîò ìk ,øéàî éaø úà écøbä ñBîéð ìàLlk m`d ± ¨©¦©©§¦¤©¦¥¦¨£©§¨¦§¨

,eraevl ick rav ly dxeil eze` micixeny xnv÷éìñdler ± ¨¦
micneld lk m`d ,ezl`ya oiekzde .`l e` ,ie`xk reav dpnn

.`hgd on mdilr obdl mzxez mdl dliren ,minkg iptløîà̈©
déì,xi`n iaxdénéà ábà é÷ð äåäc ïàî ìkiwp didy xnv lk ± ¥¨©©£¨¨¦©©¦¥

,ezfifba jlklzd `le ,en`l xaegn didyk÷éìñdxeidn dler ± ¨¦
,ahid ravd ea hlwpy ,ie`xk reavdénéà ábà é÷ð äåä àìc ìk̈§Ÿ£¨¨¦©©¦¥

,en`l xaegn didyk iwp did `ly xnv lke ±÷éìñ àìepi` ± Ÿ¨¦
wx ,jke .ahid ravd ea hlwp `le ,ie`xk reav dxeidn dler
`ly ezxez eilr dpibn ,eznkgl zncew e`hg z`xiy cinlz

.`hgi
:qcxtl eqpkpy drax`a weqrl zxfeg `xnbdäìò àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¨

íBìLaøîBà áeúkä åéìòå ,íBìLa ãøéå(c ` mixiyd xiy)éðëLî' §¨§¨©§¨§¨¨©¨¥¨§¥¦
éøçàøîà ,BôçBãì úøMä éëàìî eLwa àáé÷ò éaø óàå .'äöeøð E ©£¤¨¨§©©¦£¦¨¦§©§£¥©¨¥§£¨©

éeàøL ,äæ ï÷æì eçépä ,àeä Ceøa LBãwä íäì`edLnzLäì ¨¤©¨¨©¦§¨¥¤¤¨§¦§©¥
.éãBáëa¦§¦
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המשך ביאור קמסכת חגיגה קיום שקישי עמ' ב



לח

בראשית כ, יז – ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא 
אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו

קכד

ביאורים ורמזים במאחז"ל )ב"ק צב.( "כל המבקש רחמים 
על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה", רבא 

לומד זה מאברהם, ורבה בר מרי מאיוב

דאמור  מילתא  הא  מנא  מרי,  בר  לרבה  רבא  א"ל 
רבנן כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו 
דבר הוא נענה תחילה, א"ל דכתיב )איוב מב, י( וה' 
לי',  אמר  רעהו,  בעד  בהתפללו  איוב  שבות  את  שב 
את אמרת מהתם, ואנא אמינא מהכא, ויתפלל אברהם 
אשתו  ואת  אבימלך  את  אלקים  וירפא  האלקים  אל 
ואמהותיו ]וגו'[, וכתיב )בראשית כא, א( וה' פקד את 
שרה כאשר אמר וגו' כאשר אמר אברהם אל אבימלך.
בבא קמא צב, א

צריך  והוא  חבירו  על  רחמים  המבקש  כל 

זה רבה בר  ולמדו  נענה תחלה,  דבר הוא  לאותו 

מרי מאיוב, ורבא מאברהם.
החסד  שטבע  מחסדים,  הוא  רחמים  בקשת  הנה 

הוא לרחם ולהתחסד על הזולת וכו'.
כי  חסדים,  מבחינת  הי'  דאברהם  רחמים  ובקשת 
אברהם מדתו מדת החסד1, וכן איוב הי' בימי אברהם, 
ואיוב עבד  היינו שהוא שייך לאברהם בחי' חסדים, 
מאהבה,  שעבד  אברהם  כמו  מאהבה  הקב"ה  את 
דף  בסוטה  ועיין  ע"ש.  איוב  בריש  בילקוט  וכמ"ש2 
כ"ז ע"ב3 במשנה, ובדף ל"א ע"ב בגמרא שם, ועיין 

1( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד וש"נ.
2( ראה הערה 3.

3( )כז: במשנה( "דרש ר' יהושע בן הורקנס לא עבד איוב את הקב"ה 
אלא מאהבה שנא' )איוב יג, טו( הן יקטלני לו אייחל, ועדיין הדבר 
שקול לו אני מצפה או איני מצפה תלמוד לומר )שם כז, ה( עד אגוע 

לא אסיר תומתי ממני, מלמד שמאהבה עשה".
ירא אלקים  ח(  א,  )איוב  נאמר  אומר,  רבי מאיר  "תניא  לא.(  )ובגמ' 
באיוב, ונאמר )בראשית כב, יב( ירא אלקים באברהם, מה ירא אלקים 
ואברהם  מאהבה,  באיוב  האמור  אלקים  ירא  אף  מאהבה,  באברהם 

גופי' מנלן, דכתיב )ישעי' מא, ח( זרע אברהם אוהבי וכו'".

ז"ל4 בריש איוב ובפסוק5 את  בלקוטי תורה להאר"י 
שייך  שאיוב  שם  תראה  כו',  מכף  רע  בשחין  איוב 

לאברהם6.
דאברהם,  אביו  תרח  גלגול  הי'  באמת  איוב  אך 
שהוא הפסולת דאברהם, והיו לאיוב יסורים גדולים 
לקנח ולתקן את הפגם דתרח, ואח"כ בירך הקב"ה את 

איוב והי' למשנה7.
וזהו שהמביא ראי' מאיוב הוא רבה בר מרי, רבה 

4( וז"ל: דע כי גלגול איוב ואשתו, הם תרח ואשתו, שהם אביו ואמו 
של אברהם אבינו ע"ה אמתלאי בת כרנבו כנזכר* בדברי חז"ל...

הקליפ'  בראות  ואז  נדה טמאה,  בהיותה  אמתלאי  ָּבַעל  תרח  כי  ודע 
עובדת  ג"כ  ואשתו  זרה  עבודה  עובד  תרח  שהוא  זה  הטינוף  מקום 
אמרה  אז  נדה,  בעלת  שהיתה  אלא  בזה  די  ולא  כמוהו,  זרה  עבודה 
הקליפה ודאי שלא אמצא מקום מטונף יותר מזה ואז הניחה לצאת 
את נשמת אברהם מהם ונכנסה שם, כי נשמת אברהם ביניהן היתה, כי 

לכן נקרא גר צדק כי שרשו הי' תוך הקליפה והטומאה.
והנה זהו סוד מ"ש בזוהר לך לך שנקרא תרח בגין דארתח לי' להקב"ה 
כי  והענין  דתרח,  טפה  בהאי  אבינו  לאברהם  הקב"ה  לי'  וארכיב 
ארתיח והכעיס עבירות להקב"ה כי בעל אשתו נדה כי אם כוונת הזהר 
שהכעיס להקב"ה בע"ז ושאר עבירות עכ"ז אין המעשה נוגע להרכיב 
ארתיח  עצמה  בעילה  באותו  כי  היא  הכוונה  אך  זו,  בטיפה  אברהם 
להקב"ה להכעיסו שהיתה נדה שאז ארכיבי' הקב"ה לאברהם ומצא 
החיצונים  יחושו  לא  כי  החיצונים  מן  אברהם  נשמת  להוציא  מקום 

בדבר זה, כיון שהיתה נכנסת במקום המטונף כזה.
וגם שהוא מדה כנגד מדה כי אברהם סוד אדם הראשון שעע"ז לכן 
נתגלגל בטפת תרח עע"ז לכפר עליו, וז"ש בספר הזוהר )איוב יד, ד( 
מי יתן טהור מטמא כי א"א להוציא הטהור מהקליפה לולי שמכניסו 
למקום טומאה ממש הוי טהור מטמא, ובזה תבין ענין כמה אנשים 
גדולים לאין קץ שהם בני רשעים וכיוצא בזה, והנה תרח אחר שהי' 

מפסולת שורש נשמת אברהם לכן נתגלגל הדבר להתקן ע"י.
ובזה תראה מחשבות הש"י כמה הם גדולים ולכן טרח אברהם להחזיר 
תרח אביו בתשובה וכמ"ש ואתה תבא אל אבותיך כו' שחזר בתשובה 

קודם שמת כמארז"ל.
מה  כל  ולתקן  להתגלגל  יצטרך  שלא  מועילה  אינה  התשובה  והנה 
שחטא, כי הפגם צריך עכ"פ לתקנו ולקנחו לכן הוצרך תרח ואשתו 
שאמרו  מה  ידעת  וכבר  נדה  אשתו  עם  ששכב  לפי  והנה  להתגלגל. 
רז"ל בסה"ז דלית מצורע אלא ההוא דבעל נדה )ראה תנחומא ריש 
פרשת מצורע( לכן איוב לקה בשחין כי השחין א' ממיני הצרעת הוא 

וכו'.
*( בבא בתרא צא. ראה לעיל סימן פ.

5( עה"פ )איוב ב, ז( "ויצא השטן מאת פני ה' ויך את איוב בשחין רע 
מכף רגלו עד קדקדו", וז"ל: איוב בשחין רע מכף ר"ת אברם, כי הנה 
רז"ל אמרו כי זה הי' בעת העקידה של יצחק, שטרד הקב"ה לשטן 
שלא יקטרג על אברהם וימות יצחק ונתן לו איוב למרק עוונו אז, לכן 

ר"ת אברם, כי הי' תמורת אברהם.
6( להעיר מ"ש בעמק המלך שער טז פרק מ. שער יד פרק קי ע"ש.

)פירוש:  למשנה".  לאיוב  אשר  כל  אל  ה'  "ויוסף  י.  מב,  איוב   )7
שנתעשר כפליים ממה שהי' לו קודם מלשון "וכסף משנה"(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד עג



לט

לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  ה'  יב(  לב,  )דברים  א. 
ולכך יש שליטה  הוי' בהעלם  והענין שעתה השם  נכר. 
אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי  אחרא  להסטרא 
ויקרא כמו  הוי'  אחרים, אך לעתיד לבא שיהי' התגלות 
שנכתב )פסחים נ( לא יהי' עוד שליטה להסטרא אחרא, 
ואין  אותנו  ינהג  לבד  הוי'  שהשם  ינחנו  בדד  ה'  וז"ש 
רוח  יבער  ולזה  להסט"א  אחיזה  אין  בו  כי  נכר  אל  עמו 

הטומאה מן הארץ כי יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  ואחיה מחצתי  אלקים עמדי אני אמית 

ארפא ואין מידי מציל

אלקים  ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו  ב. 
עמדי אני אמית ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין 
נגד  בפסוק  אני  ד' פעמים  הטורים  בעל  כ'  מציל.  מידי 
ד' גליות ע"ד )יחזקאל א, א( ואני בתוך הגולה ע"ש, והנה 
נגד בבל ומדי שהיו תכופים וסמוכים בלי הפסק ביניהם על 
כן ב' אני סמוכים אני אני הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה 
אמר  אדום  נגד  אמנם  ואחי',  אמית  אני  אמר  ר"ל  תקוה 
מחצתי ואני ארפא, ולא אמר אני מחצתי וארפא, מפני ב' 
וע"ד  טעמים כי להיות כי אנ"י הוא השכינה הנקראת אני 
ואני בתוך הגולה שהשכינה עמנו בגלות )כתוס' סוכה מה( 
ובגלות הארוך הזה כבר ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות 
הסתר  ואני  כדכתיב  ההסתר  בתכלית  כ"א  עמנו  השכינה 
אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי מחצתי, אמנם להיות הגאולה 
בוי"ו  ואני  אח"כ  כתיב  כן  על  שלימה,  יותר  אח"כ  הבאה 
יחוד קב"ה  בוי"ו באה לרמז על  ואני  כי  משא"כ באחרות, 

ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
פשטות, על דרך שאמר בתחלת צמיחת ישראל )שמות ג, 
יד( אהי' אשר אהי' בגלות אחר כפירש"י שם, ואמר עתה 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
ועכשיו בגאולה אחרונה שכבר הגיע אותו הזמן אמר בהוה 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

ליום הכיפורים

ג. בזאת2 יבא אהרן אל הקדש. א( פ"ק דיומא 
ממילואים(  )דיליף  יוחנן  דר'  כוותי'  תניא  ע"א  ד'  דף 

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

2( בזאת: וראה אור התורה ויקרא כרך א עמוד רפו.

בזאת יבא אהרן אל הקדש, במה שאמור בענין מאי היא 
בענין המילואים, ומה אמור בענין המילואים אהרן פירש 
פורש  כה"ג  לדורות  ואף  כו'  אחד  יום  ושימש  שבעה 
שבעה ומשמש יום אחד כו', ופרש"י בזאת קרא יתירא 
הוא כדלקמן למידרש בי' ודרוש בי' הכי בזאת התורה3 
בענין במקום אחר יבא אהרן אל הקדש, ושימש יום אחד 
עבודת שמיני הוטלה עליו שנאמר )ויקרא ט( קרב אתה 

אל המזבח.
לפי  ופירש  מיומיים,  יום  מה  הקשה  יקר  בכלי  והנה 
ישיר  אז  הי' באז,  שאומר במדרש4 שכל קלוסו של משה 
על  רוכב  אחד  היינו  אז  כי  פרעה6,  אל  באתי  ומאז  משה5 
זיי"ן כו' ומה שיום זה נוטל עשרה עטרות רמז למה שאמרו 
ושל  נימין  שמונת  של  יהי'  המשיח  ימות  של  כנור  רז"ל7 

העולם הבא עשרה נימין כו' עיין שם.
והנה בענין אז מבואר בזח"ב פרשת בשלח דף נ"ד ע"א 
כד אתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי גליפין רשימין 
כשהמלכות  גם  וז"ל  נ"ג  סעיף  א'  אות  במא"א  ופי'  באז, 
מקבלת השפע א"א ומאיר א' ע"ק למלכות הנקרא זיין הוא 

אז, גם הארת בינה בז"ת דאצי' זו"ן הוא אז עכ"ל.
עד"ז יש לפרש שבעה ימי המילואים הם ז"ת דאצילות 
דאח"כ ביום השמיני זהו הבינה8 שרוכב על ז"ת, וכן שבעה 
מביתו  גדול  כהן  שמפרישין  הכפורים  יום  קודם  ימים 
יום  ואח"כ  דאצילות,  ז"ת  עליו  שיאירו  פלהדרין  ללשכת 
הכפורים מאיר עליהן הבינה, וזהו ענין יום הכפורים כמ"ש 
בפרדס ערך יום הכפורים וז"ל ובזהר פרשת אמור פירש כי 
יום הכפורים מנהרא אימא עילאה במטרוניתא דאתגלייא 
אכילה  בו  אין  ולכן  רבים  בלשון  הכפורים  יום  והיינו  ע"ק 

ושתי' כי העולם הבא בינה אין בו אכילה עכ"ל.
רמז  עטרות  עשר  נטל  למילואים  השמיני  ביום  ולכן 
לכנור כו' כנ"ל, כמו כן יום הכפורים הוא יום שמיני לפרישת 
כהן גדול מביתו זהו רמז לכנור של ימות המשיח שיהי' של 
שמונה נימין והוא עצמו יום העשור רמז לכנור של העולם 
הבא שיהי' של עשרה נימין. וכן פירש המגיד מישרים של 
ולכן היו ההזאות גם כן  הרב"י ביום השמיני רומז לבינה... 

אחת למעלה ושבע למטה, על דרך אז, א' רוכב על זיין.
אור התורה ויקרא חלק ג – עמוד תתכה

3( התורה: כן הוא בגוף כתב יד קודש. בפירוש רש"י שם: התורה האמורה.

4( ראה ילקוט שמעוני בשלח רמז רמא. קהלת יעקב מע' אז.

5( שמות טו, א.

6( שם ה, כג.

7( ערכין יג, ב. במדבר רבה פט"ז.

8( לכללות הענין ראה אור התורה יום הכיפורים עמוד א'תקנו ואילך.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ּתהיּוׁשאני ׁשאּתם «¬ƒ«»«ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מת, אני למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹעדים,
ׁשהם  עדים וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאם
והּׁשמים  יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָקּימים

ּתחּלה: העדים יד ּבהם ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יא)יּתנּו והאדמה (לעיל מטר יהיה ולא הּׁשמים את "ועצר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
העֹובדיּֿכֹוכבים  ידי על מהרה", "ואבדּתם :ּכ ואחר יבּולּה", את תּתן .לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd daeyz zay ,epif`d t"y zgiyn)

היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ּוצריכה עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשמים

ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיֹוׁשבי
מעׂשה. לידי מביא ׁשהּתלמּוד ּגדֹול ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלּמּוד

על-ּכל-ּפנים  יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ׁשּמכרחת לידע צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּובעלי
ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפרק

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועעעעּקּקּקּקר ר ר ר החּלּוק הקוין.זה זה זה זה ענינם, ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל יֹותר, להדר צרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי כן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו

ועֹובדי  למּטה; המׁשכה - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים הּנׁשמה, מּצד היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעֹובדי
למעלה. העלאה - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ּוקליטת ּבׁשמיעה ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהוי'

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ּכּונת עם המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ואּלּו וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום על ּכׁשּמדּבר נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהּסּבה
וׁשלֹום, חס ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום לגּבי היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּפרׁשתנּו,
ּכ לׁשם ּדי ולכן, ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ׁשּנכנסה יּתכן רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיכחיׁש,

ּכלֹומר,ותזותזותזותזּכּכּכּכרת רת רת רת ּבסימן זאת". ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים יהיּו הרעה אתכם ּתקרה "ּכאׁשר צּורֹות: ּבׁשּתי היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְְְִִִִִָֹֹ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מאלקּות. ּכ על־ידי מתנּתק ׁשהּוא הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ּבאה ׁשהרעה מזּכירים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהעדים
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epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה והמצֹות.לקלקלקלקּיּיּיּים ם ם ם והּדר הּתֹורה את ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת הּתֹורה ּבּבּבּברית רית רית רית לעּמת ּבקּיּום התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה קּיּום על רק ׁשאינּנה , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש אּלא ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהמצֹות

יׂשראל. אצל הּקּים הּנפׁש מסירֹות ּכח ּגּלּוי על־ידי מתּבצעת והמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹוהּסּבה
ּדבר  על ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ׁשמבאר ּכפי העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגּלּוי
ּבעדים, צר יׁש לחלּוטין נסּתר ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין להתּגלֹות ׁשעׂשּוי ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּגלּוי 

מתּגּלה. הּוא על־ידם ְִֶֶַַַָָׁשרק
צר יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ה"ּיחידה" מּדרּגת הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹּולפיכ

מּמׁש. ְֵַָּבעדּות
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הארץ הארץ הארץ הארץ  ותותותותׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽהאזינהאזינהאזינהאזינּוּוּוּו
ותׁשמע  וכן עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזינּו

רש"י)הארץ" ובפירוש א. .(לב, ֶָָ
יכלּו והארץ הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות העדּות צריכה ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש

ותׁשמע? ּבלׁשֹון ולארץ האזינּו, ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהיֹות
ּבארץ  וגם ׁשמיעה לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" והאזיני ׁשמים "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ[ּבספרי

האזנה]. ְֲַָָלׁשֹון
ּדמׁשמע  – ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" "האזינּו הּתבֹות את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוהּנה

רּבּוי יׁשנֹו עצמם ּדבּׁשמים ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ועוד)ׁשהּׁשמים רקיעים, שבעה לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו והם (כמו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומּלב  לבּדם. ּגמּורה עדּות  מהרּבה יּתנּו הּכלּולה  הארץ וגם הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", "ותׁשמע ּגם זאת ד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון אחרת וכת "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן יׁשנם ואם־ּכן ּגמּורה. עדּות יּתנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָארצֹות,

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
íéáéáøëå àLã-éìò:áNò-éìò £¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ ליׂשראל ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, אֹומר ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא חּיים זֹו ׁשהיא «¬…«»»ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּומטר ,(ספרי)ּכּמטר טל הּׁשמים יערפּו וכן ∑Û¯ÚÈ.ּכאׁשר יּטיף, לׁשֹון ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ«¬…ְְִֵַ
סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïhk."יערפּו Ïfz∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ְְֲִֶַַָָƒ«««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי ּכגֹון ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ∑Ì¯ÈÚNk.עצבים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָƒ¿ƒƒ
סערה, רּוח אף לׁשֹון אֹותם, ּומגּדלין העׂשבים את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה מטרא', 'ּכרּוחי ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ּתהיּוׁשאני ׁשאּתם «¬ƒ«»«ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מת, אני למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹעדים,
ׁשהם  עדים וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאם
והּׁשמים  יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָקּימים

ּתחּלה: העדים יד ּבהם ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יא)יּתנּו והאדמה (לעיל מטר יהיה ולא הּׁשמים את "ועצר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
העֹובדיּֿכֹוכבים  ידי על מהרה", "ואבדּתם :ּכ ואחר יבּולּה", את תּתן .לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd daeyz zay ,epif`d t"y zgiyn)

היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ּוצריכה עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשמים

ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיֹוׁשבי
מעׂשה. לידי מביא ׁשהּתלמּוד ּגדֹול ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלּמּוד

על-ּכל-ּפנים  יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ׁשּמכרחת לידע צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּובעלי
ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפרק

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועעעעּקּקּקּקר ר ר ר החּלּוק הקוין.זה זה זה זה ענינם, ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל יֹותר, להדר צרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי כן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו

ועֹובדי  למּטה; המׁשכה - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים הּנׁשמה, מּצד היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעֹובדי
למעלה. העלאה - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ּוקליטת ּבׁשמיעה ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהוי'

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ּכּונת עם המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכמֹו
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ואּלּו וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום על ּכׁשּמדּבר נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהּסּבה
וׁשלֹום, חס ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום לגּבי היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּפרׁשתנּו,
ּכ לׁשם ּדי ולכן, ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ׁשּנכנסה יּתכן רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיכחיׁש,

ּכלֹומר,ותזותזותזותזּכּכּכּכרת רת רת רת ּבסימן זאת". ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים יהיּו הרעה אתכם ּתקרה "ּכאׁשר צּורֹות: ּבׁשּתי היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְְְִִִִִָֹֹ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מאלקּות. ּכ על־ידי מתנּתק ׁשהּוא הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ּבאה ׁשהרעה מזּכירים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהעדים
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מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה והמצֹות.לקלקלקלקּיּיּיּים ם ם ם והּדר הּתֹורה את ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת הּתֹורה ּבּבּבּברית רית רית רית לעּמת ּבקּיּום התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה קּיּום על רק ׁשאינּנה , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש אּלא ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהמצֹות

יׂשראל. אצל הּקּים הּנפׁש מסירֹות ּכח ּגּלּוי על־ידי מתּבצעת והמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹוהּסּבה
ּדבר  על ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ׁשמבאר ּכפי העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגּלּוי
ּבעדים, צר יׁש לחלּוטין נסּתר ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין להתּגלֹות ׁשעׂשּוי ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּגלּוי 

מתּגּלה. הּוא על־ידם ְִֶֶַַַָָׁשרק
צר יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ה"ּיחידה" מּדרּגת הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹּולפיכ

מּמׁש. ְֵַָּבעדּות
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הארץ הארץ הארץ הארץ  ותותותותׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽהאזינהאזינהאזינהאזינּוּוּוּו
ותׁשמע  וכן עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזינּו

רש"י)הארץ" ובפירוש א. .(לב, ֶָָ
יכלּו והארץ הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות העדּות צריכה ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש

ותׁשמע? ּבלׁשֹון ולארץ האזינּו, ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהיֹות
ּבארץ  וגם ׁשמיעה לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" והאזיני ׁשמים "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ[ּבספרי

האזנה]. ְֲַָָלׁשֹון
ּדמׁשמע  – ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" "האזינּו הּתבֹות את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוהּנה

רּבּוי יׁשנֹו עצמם ּדבּׁשמים ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ועוד)ׁשהּׁשמים רקיעים, שבעה לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו והם (כמו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומּלב  לבּדם. ּגמּורה עדּות  מהרּבה יּתנּו הּכלּולה  הארץ וגם הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", "ותׁשמע ּגם זאת ד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון אחרת וכת "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן יׁשנם ואם־ּכן ּגמּורה. עדּות יּתנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָארצֹות,

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
íéáéáøëå àLã-éìò:áNò-éìò £¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ ליׂשראל ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, אֹומר ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא חּיים זֹו ׁשהיא «¬…«»»ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּומטר ,(ספרי)ּכּמטר טל הּׁשמים יערפּו וכן ∑Û¯ÚÈ.ּכאׁשר יּטיף, לׁשֹון ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ«¬…ְְִֵַ
סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïhk."יערפּו Ïfz∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ְְֲִֶַַָָƒ«««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי ּכגֹון ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ∑Ì¯ÈÚNk.עצבים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָƒ¿ƒƒ
סערה, רּוח אף לׁשֹון אֹותם, ּומגּדלין העׂשבים את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה מטרא', 'ּכרּוחי ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
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epif`dמב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy
לֹומדיהן  את מגּדלין ּתֹורה ּכמה ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.ּדברי רביב, נקרא ּכחץ ׁשּיֹורה ׁשם על לי ונראה מטר. טּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אמר: כא)ּדאּת קּׁשת"(בראשית ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה הארץ, ּבירק טיפת קלח ∑NÚ·.מכּסה ְְֶַַַָָ∆∆ְְֲִֶֶֶַָָָֻ≈∆ֶַ
עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין וכל  עׂשב, קרּוי .אחד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ּכמֹו 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' כג)הרי ּכׁשאקרא :(ויקרא הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ƒ≈∆¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם ה', ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹואזּכר

ׁשּבּמקּדׁש טז)ּברכה .(תענית ְְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` wlg a"nyz zeiecreezd)

WCwOA ± 'mW KExA' zIpr£¦©¨¥©¦§¨

לאלהינלאלהינלאלהינלאלהינּוּוּוּו:::: גדלגדלגדלגדל הבהבהבהבּוּוּוּו אקראאקראאקראאקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר רש"י)ּכׁשאקרא ובפירוש ג. .(לב, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

המפרׁש - רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו לֹומר ּתלמּוד ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּבספרי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּנה
הּספרי  ּכפרּוׁש ולא ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על קאי לאלקינּו ּגדל ׁשהבּו ּדפרׁש - מקרא ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּפׁשּוטֹו

ּבּמקּדׁש? מיחדת ּברכה אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ּבפׁשטּות יֹותר לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדקאי
האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אֹודֹות המדּבר זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם יׂשראל לבני הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
הזּכרת  על מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו להיֹות ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻחּכה

ׁשם. ּברּו עֹונים זה ּדעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה הּמפרׁש ּבּׁשם ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻה'
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי קּיּום ּכי לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן
במשכן  ולא דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש שם להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

וכו'.)
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W mWmWBddxFImiOd zFRih z` ¥¤©¤¤¤¤¦©©¦

,ugMokl`xwpdRiHd mW,'aiax' §¥¨¥¦§¨¥©¦¨¨¦
xn` Y`c dnMxnF` dY`W FnM - §¨§©§¨¥§¤©¨¥

(k ,`k ziy`xa)idie'zXw daFx' ©§¦¤©¨
aWFi did ,mdxa` oA l`rnWi]¦§¨¥¤©§¨¨¨¨¥
ixd .[FYWwA miSg dxFie xAcOA©¦§¨§¤¦¦§©§£¥

'dIxi' oFWNn `Ed 'daFx'W: ¤¤¦§§¦¨
.àLã`WC ?'aUr' EdnE '`WC' Edn ¤¤©¤¤©¥¤¤¤

f"rlA `xwPd `Ed,u"ixax` ©¦§¨§©©
FWExiRWux`d ztihrddQEkn ¤¥£¦©¨¨¤©§¨

wxiallM d`xn xE`iY ,xnFlM - §¤¤§©¥©§¥§©
ipR z` mzginvA miQknd miaUrd̈£¨¦©§©¦¦§¦¨¨¤§¥

ux`d: ¨¨¤
.áNò,miaUrd llM KFzA 'hxR'd Edf ¥¤¤©§¨§§©¨£¨¦
lMWcg` glwFnvrl,'aUr' iExw ¤¨¤©¤¨§©§¨¥¤

eokoine oin lMcigiiExw Fnvrl §¥¨¦¨¦¨¦§©§¨
'aUr'(`i ,` ziy`xa i"yx d`x):b dxez ¥¤

(b)àø÷à 'ä íL éklcb Ead ¦¥¤§¨¨Ÿ¤
zFpFWNd rAx` oiAn .Epidl`l¥Ÿ¥¦¥©§©©§

mdA zWOWn 'iM' zaiYW'iM' ixddf ¤¥©¦§©¤¤¨¤£¥¦¤
o`M xEn`d,'xW`M' oFWlA WOWn ¨¨¨§©¥¦§©£¤

FnMwEqRA xEn`d 'iM' oFWl(i ,bk `xwie) §§¦¨¨©¨
,'ux`d l` E`Faz iM'FWExiRW ¦¨¤¨¨¤¤¥

dWn mdl xnF` Kke .'E`FaY xW`M'©£¤¨§¨¥¨¤¤
:l`xUil`xw`WM`xw` xW`M - §¦§¨¥§¤¤§¨©£¤¤§¨

xiMf`ez` dxiXd ixaC KFzA'd mW, §©§¦§¦§¥©¦¨¤¥
Epidl`l lcFb Ead mY`Fl EpY - ©¤¨¤¥Ÿ¥§

cFake dNEcBExn` o`Mn .FnW EkxaE §¨§¨¨£§¦¨¨§
minkgcFaM mW KExA' oipFrW £¨¦¤¦¨¥§

FzEkln'cre mlFrlxg`lMdkxA ©§§¨¨¤©©¨§¨¨
WoikxaOWCwOA(:fh ziprz)itlE . ¤§¨§¦©¦§¨§¦

'd z` mixiMfn Eid WCwOd ziaAW¤§¥©¦§¨¨©§¦¦¤
`le FzaizkM) WxFtnd mXA©¥©§¨¦§¦¨§Ÿ

Fz`ixwM'on`' ziIprA iC `l Kkitl ,( ¦§¦¨§¦¨Ÿ©©£¦©¨¥
dkxA lM lr oipFrW KxcM ,calA¦§¨§¤¤¤¦©¨§¨¨
xn`PW Edfe .WCwOl uEgn zxn`Pd©¤¡¤¤¦©¦§¨§¤¤¤¡©

'd mW iM' o`MEP`xw`WM - '`xw` ¨¦¥¤§¨§¤¤§¨¤
'Epidl`l lcb Ead' - WxFtnd FnWA¦§©§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥

cgEin gaW zxin`A(`"eb).c dxez ©£¦©¤©§¨

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא מביא אףֿעלּֿפי הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ּכׁשּמביא «»ƒ»√ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, אם ‡eÓ‰.ּכי Ï‡∑,הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים את לׁשּלם ׁשּמאחר ואףֿעלּֿפי ְֳִִִִִָָ≈¡»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ÏÂÚ.ּתגמּולם, ÔÈ‡Â∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים LÈÂ¯.אף ˜Ècˆ ְְְֵֶַַָָָ¿≈»∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»
‡e‰∑,ּדינֹו את עליהם מצּדיקים להצּדיקֹוהּכל וראּוי הּוא ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי וכ. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ליּהּכתרּגּומֹו: ÌÓeÓ.ולא ÂÈa∑ היא ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ƒ≈¿ְְְְִֵַַָ»»»ְְְִִִֶַָָָָָ
ÌÓeÓ.מּומם  ÂÈa∑מּומֹו ולא היה ּבניו ׁשל LwÚ.מּומם ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום היׁשרה (מיכה ּכל "ואת ָ»»»ְֶָָָָָֹƒ≈ְְְְֶַָָָָָֻ

ועקּוׁשֹות' עקּומֹות ׁשּׁשּניה 'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון פערוויקקעלט)אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.יעּקׁשּו", ,(פערדרעהט, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֻ¿«¿…
סביבֹות ּכ אֹותֹו ּומּקיפין אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ירקרק,∑ÏzÏ˙t.הּגדיל ּפתיל ּכמֹו: הּכפּולֹות, הּתבֹות מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַ¿«¿…ְְְְִֵַַַַ

סגלּגל  סחרחר, .אדמּדם, ְְְְְֲַַַַַָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx

(c).Bìòt íéîz øevä`Ed 'xESd' ©¨¦¨¢©
Fwfge FgM mW lr ,d"awdl iEPiM¦§©¥Ÿ§¨§
iAbl `xwOA EpivOW 'xEv' znbEcM]§§©¤¨¦©¦§¨§©¥
?df iEPikA o`M F`xw dOle .[wfg rlq¤©¨¨§¨¨§¨¨§¦¤

iM xnFl,wfg `EdW iRÎlrÎs`oi`e ©¦©©¦¤¨¨§¥
z`f mr ,FzxEabE Fgkl lEaB`iaOWM §§Ÿ§¨¦Ÿ§¤¥¦

shWa `l ,FpFvx ixaFr lr zEprxEt§¨©§¥§Ÿ§¤¤
(dkEtW dnigA)`ian `Edz` §¥¨§¨¥¦¤

,zEprxERdoicA m` iMoFAWgA - ©§¨¦¦§¦§¤§
wiIEcnE lEwWminY iM ,(wcvA)FlrR ¨§¨¦¨¦§¤¤¨¢

(`"eb):
.äðeîà ìàmiIwl `Ed on`p xnFlM ¥¡¨§©¤¡¨§©¥

,FzghadmNWlxkUmiwiCSl ©§¨¨§©¥¨¨©©¦¦
xEarAÎs`e ;`Ad mlFrl mzwcv ©£¦§¨¨¨¨©¨§©

W iRÎlr`Edz` xg`OxkU ©¦¤§©¥¤§©
,mlEnbYixd ,cIn mdl mNWn Fpi`e ©§¨§¥§©¥¨¤¦¨£¥

oO`l FtFq(zO`l)eixaC z`miIwlE §©¥§©¥¤§¨¨§©¥
mdl xAiC xW` lM z`(m"`x): ¤¨£¤¦¥¨¤

.ìåò ïéàå,mirWxl s`mdA Wi m` §¥¨¤©¨§¨¦¦¥¨¤
`Ed ixd ,miaFh miUrn hrnmNWn §©©£¦¦£¥§©¥

mdl,dGd mlFrA mzwcv xkUFpi`e ¨¤§©¦§¨¨¨¨©¤§¥
lr WpFr zxFzA mxkU z` gRwn§©¥©¤§¨¨§©¤©
lr xkU mdl ozFp `N` .mdizFpFr£¥¤¤¨¥¨¤¨¨©
lr cxtpA mWiprnE ,miaFHd mdiUrn©£¥¤©¦©£¦¨§¦§¨©

mirxd mdiUrn(m"`x): ©£¥¤¨¨¦
.àeä øLéå ÷écöaEzMd zpeEM oi` ©¦§¨¨¥©¨©©¨

,xWie wiCv `Ed d"awdW wx xnFl©©¤©¦§¨¨
W mB `N`z` mdilr miwiCvn lMd ¤¨©¤©Ÿ©§¦¦£¥¤¤

,FpiCd"awdW micFn lMd ,xnFlM ¦§©©Ÿ¦¤

Fpi`e zn` oiIC `EdW ,FpicA 'wiCv'©¦§¦¤©¨¡¤§¥
.dpFkPd dCiOd lr xzi Wiprn©£¦¨¥©©¦¨©§¨
xAcn '`Ed xWie' aEzMd KWnde§¤§¥©¨§¨¨§©¥
,FzwcvA dxMdd zCin lW DgaWA§¦§¨¤¦©©©¨¨§¦§¨

eiM xnF`iE`x Kkmdlmdl xWie §¥¦¨¨¨¤§¨¨¨¤
.oiCd z` mdilr wiCvdl ,zFIxAl©§¦§©§¦£¥¤¤©¦
wiCv' xn`n wNgzn Ff dWxC iRÎlre§©¦§¨¨¦§©¥©£©©¦

:mipiipr ipWl '`Ed xWie- 'wiCv' §¨¨¦§¥¦§¨¦©¦
iE`xe - '`Ed xWie' ,zFixAd iRn¦¦©§¦§¨¨§¨

,xaCd `Ed xWieFwiCvdl,w"dnyn) §¨¨©¨¨§©§¦
(i"`a:d dxez
(d).'Bâå Bì úçLFWExiRFnEBxzM ¦¥§¥§©§

:qFlwpE`A'Dil `l oFdl EliAg'- §§§©¦§¨¥
xnFlM ,Fl `le mnvrl EzigWd¦§¦§©§¨§Ÿ§©
mnvrl wfp minxFB mdi`hgA l`xUi¦§¨¥©£¨¥¤§¦¤¤§©§¨
ENi`M 'Fl' zaize ,d"awdl `le§Ÿ§§¥©§¦
mrd - 'Fl zgW' :miinrR o`M dxn`p¤¤§¨¨©£©¦¦¥¨¨
d"awdl - '`l Fl' la` .Fnvrl zgW¦¥§©§£¨Ÿ§

xn`PW oiprke] zgW `l `Ed,dl aei`) Ÿ¦¥§¨¦§¨¤¤¡©
(fEAxe ,FA lrtY dn z`hg m`'¦¨¨¨©¦§¨§©

['FN dUrY dn LirWt(a"a): §¨¤©©£¤
.íîeî åéða,xnFlMEid eipA- ¨¨¨§©¨¨¨

,EzigWdW mcFw mipaM Fl Eid miaiag£¦¦¨§¨¦¤¤¦§¦
EzigWdW dzgWdeFfmnEn `id- §©§¨¨¤¦§¦¦¨

`Ed mdNW mEn: ¤¨¤
.íîeî åéða,'mnEn' aEzMd WiBcd ¨¨¨¦§¦©¨¨

iM xnFl`le ,did eipA lW mnEn ©¦¨¤¨¨¨¨§Ÿ
,FnEn`NW ,aEzMd zNigzA xEn`ke§¨¨¦§¦©©¨¤Ÿ

mdl m` iM Fl EzgW(m"`x): ¦£¦¦¨¤

.Lwò øBc`EdW xFC,lTErnE mFwr ¦¥¤¨§¨
,dxWid KxCA Fzkild oi`W xnFlM§©¤¥£¦¨©¤¤©§¨¨

FnMzErnWnA 'WTr' oFWl EpivOW §¤¨¦§¦¥§©§¨
hRWn miarznd' :FflM z`e ©§©£¦¦§¨§¥¨

EWTri dxWid(h ,b dkin)z`EapA] ©§¨¨§©¥¦§©
z` miq`nnd :l`xUil dgkFY¨¨§¦§¨¥©§¨£¦¤
`EdW Exn`i xWFId lre ,hRWOd©¦§¨§©©¤Ÿ§¤

mTErn(c"evn).[eEpivn okoFWla §¨§¥¨¦¦§
dzFOEwr diPiXW dClEg' :dpWn ©¦§¨§¨¤¦¤¨£

,'zFWEwre`id zg` ozErnWOW ©£¤©§¨¨©©¦
(x"yl):

.ìzìúôey"iilihxehp`mB .f"rlA §©§Ÿ§©©©
,aAEqnE lTErn oFWl `Ed dflizRM ¤¨§¨§¨©§¦

FzF` oilcFBW dGdhEg -dar ©¤¤§¦¨¤
,cgi mihEg dOMn FzF` mixfFXW¤§¦¦©¨¦©©

oitiTnE(miaAqnE mikxFM)FzF` ©¦¦§¦§©§¦
licBd zFaiaqlizR znbEcM] §¦©§¦§§©§¦

licB aiaq mikxFMW zlkYd©§¥¤¤§¦§¦§¦
.[ziviSd:i"yx xirnezaiY'lYlzR' ©¦¦¥©§©§Ÿ

`idzFlEtMd zFaiYd onElRkPW - ¦¦©¥©§¤¦§§
DzErnWn z` wGgl icM odizFIzF`¦¥¤§¥§©¥¤©§¨¨

,daiYd lW'mCnc`' ,'wxwxi' FnM ¤©¥¨§§©§©£©§¨
(hn ,bi `xwie)[xzFiA mFc` ,xzFiA wFxi], ¨§¥¨§¥
'xgxgq'(`i ,gl mildz)xzFiA sTEn] §©§©¨§¥

[oFbiA'lBlbq' ,(:eq mixcp ;mebxza bk ,f `"n) §¨§©§©
[ixnbl lFbr].- 'lYlzR' o`M s` ¨§©§¦©¨§©§Ÿ

mFwre WTr xFC xnFlM ,xzFiA lYEtn§¨§¥§©¦¥§¨
c`n(oxd` ixry):e dxez §Ÿ



מג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy
לֹומדיהן  את מגּדלין ּתֹורה ּכמה ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.ּדברי רביב, נקרא ּכחץ ׁשּיֹורה ׁשם על לי ונראה מטר. טּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אמר: כא)ּדאּת קּׁשת"(בראשית ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה הארץ, ּבירק טיפת קלח ∑NÚ·.מכּסה ְְֶַַַָָ∆∆ְְֲִֶֶֶַָָָֻ≈∆ֶַ
עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין וכל  עׂשב, קרּוי .אחד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ּכמֹו 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' כג)הרי ּכׁשאקרא :(ויקרא הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ƒ≈∆¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם ה', ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹואזּכר

ׁשּבּמקּדׁש טז)ּברכה .(תענית ְְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` wlg a"nyz zeiecreezd)

WCwOA ± 'mW KExA' zIpr£¦©¨¥©¦§¨

לאלהינלאלהינלאלהינלאלהינּוּוּוּו:::: גדלגדלגדלגדל הבהבהבהבּוּוּוּו אקראאקראאקראאקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר רש"י)ּכׁשאקרא ובפירוש ג. .(לב, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

המפרׁש - רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו לֹומר ּתלמּוד ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּבספרי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּנה
הּספרי  ּכפרּוׁש ולא ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על קאי לאלקינּו ּגדל ׁשהבּו ּדפרׁש - מקרא ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּפׁשּוטֹו

ּבּמקּדׁש? מיחדת ּברכה אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ּבפׁשטּות יֹותר לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדקאי
האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אֹודֹות המדּבר זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם יׂשראל לבני הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
הזּכרת  על מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו להיֹות ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻחּכה

ׁשם. ּברּו עֹונים זה ּדעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה הּמפרׁש ּבּׁשם ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻה'
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי קּיּום ּכי לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן
במשכן  ולא דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש שם להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

וכו'.)

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

'dxrq gEx' oFWlK"nq zF`d) §©§¨¨¨¨¤
WExitE ;(zil`nU o"iWA ztNgzn¦§©¤¤§¦§¨¦¥
lr zFaXpnd zFgExM :`Ed aEzMd©¨§©§©§©
zlrFY odA WIW] mWBd xg`l `WCd©¤¤§©©©¤¤¤¥¨¤¤¤

mignSl dAx(:b ziprz).[EFnEBxzM ©¨©§¨¦§©§
qFlwpE`A'`xhn igExM' :zFgExM] §§§§¥¦§¨§

ixacl aEzMd ozF` deWde .[xhOd©¨¨§¦§¨¨©¨§¦§¥
,Ll xnFl ,dxFzElNd zFgExd dn ¨©§¨¨©¨

miwifgn(oiwGgn)miaUrd z` ©£¦¦§©§¦¤¨£¨¦
dxFz ixaC s` ,mzF` oilCbnE§©§¦¨©¦§¥¨

oilCbnminnFxnEodicnFl z` §©§¦§§¦¤§¥¤
(g"n`a):

íéáéáøëåM .aUr ilrxhn iRih §¦§¦¦£¥¥¤§¦¥¨¨
mi`xwp dOle .aUrd lr micxFId©§¦©¨¥¤§¨¨¦§¨¦

?'miaiax' zFRiHd,il d`xp`EdWlr ©¦§¦¦¦§¤¦¤©
W mWmWBddxFImiOd zFRih z` ¥¤©¤¤¤¤¦©©¦

,ugMokl`xwpdRiHd mW,'aiax' §¥¨¥¦§¨¥©¦¨¨¦
xn` Y`c dnMxnF` dY`W FnM - §¨§©§¨¥§¤©¨¥

(k ,`k ziy`xa)idie'zXw daFx' ©§¦¤©¨
aWFi did ,mdxa` oA l`rnWi]¦§¨¥¤©§¨¨¨¨¥
ixd .[FYWwA miSg dxFie xAcOA©¦§¨§¤¦¦§©§£¥

'dIxi' oFWNn `Ed 'daFx'W: ¤¤¦§§¦¨
.àLã`WC ?'aUr' EdnE '`WC' Edn ¤¤©¤¤©¥¤¤¤

f"rlA `xwPd `Ed,u"ixax` ©¦§¨§©©
FWExiRWux`d ztihrddQEkn ¤¥£¦©¨¨¤©§¨

wxiallM d`xn xE`iY ,xnFlM - §¤¤§©¥©§¥§©
ipR z` mzginvA miQknd miaUrd̈£¨¦©§©¦¦§¦¨¨¤§¥

ux`d: ¨¨¤
.áNò,miaUrd llM KFzA 'hxR'd Edf ¥¤¤©§¨§§©¨£¨¦
lMWcg` glwFnvrl,'aUr' iExw ¤¨¤©¤¨§©§¨¥¤

eokoine oin lMcigiiExw Fnvrl §¥¨¦¨¦¨¦§©§¨
'aUr'(`i ,` ziy`xa i"yx d`x):b dxez ¥¤

(b)àø÷à 'ä íL éklcb Ead ¦¥¤§¨¨Ÿ¤
zFpFWNd rAx` oiAn .Epidl`l¥Ÿ¥¦¥©§©©§

mdA zWOWn 'iM' zaiYW'iM' ixddf ¤¥©¦§©¤¤¨¤£¥¦¤
o`M xEn`d,'xW`M' oFWlA WOWn ¨¨¨§©¥¦§©£¤

FnMwEqRA xEn`d 'iM' oFWl(i ,bk `xwie) §§¦¨¨©¨
,'ux`d l` E`Faz iM'FWExiRW ¦¨¤¨¨¤¤¥

dWn mdl xnF` Kke .'E`FaY xW`M'©£¤¨§¨¥¨¤¤
:l`xUil`xw`WM`xw` xW`M - §¦§¨¥§¤¤§¨©£¤¤§¨

xiMf`ez` dxiXd ixaC KFzA'd mW, §©§¦§¦§¥©¦¨¤¥
Epidl`l lcFb Ead mY`Fl EpY - ©¤¨¤¥Ÿ¥§

cFake dNEcBExn` o`Mn .FnW EkxaE §¨§¨¨£§¦¨¨§
minkgcFaM mW KExA' oipFrW £¨¦¤¦¨¥§

FzEkln'cre mlFrlxg`lMdkxA ©§§¨¨¤©©¨§¨¨
WoikxaOWCwOA(:fh ziprz)itlE . ¤§¨§¦©¦§¨§¦

'd z` mixiMfn Eid WCwOd ziaAW¤§¥©¦§¨¨©§¦¦¤
`le FzaizkM) WxFtnd mXA©¥©§¨¦§¦¨§Ÿ

Fz`ixwM'on`' ziIprA iC `l Kkitl ,( ¦§¦¨§¦¨Ÿ©©£¦©¨¥
dkxA lM lr oipFrW KxcM ,calA¦§¨§¤¤¤¦©¨§¨¨
xn`PW Edfe .WCwOl uEgn zxn`Pd©¤¡¤¤¦©¦§¨§¤¤¤¡©

'd mW iM' o`MEP`xw`WM - '`xw` ¨¦¥¤§¨§¤¤§¨¤
'Epidl`l lcb Ead' - WxFtnd FnWA¦§©§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥

cgEin gaW zxin`A(`"eb).c dxez ©£¦©¤©§¨

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא מביא אףֿעלּֿפי הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ּכׁשּמביא «»ƒ»√ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, אם ‡eÓ‰.ּכי Ï‡∑,הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים את לׁשּלם ׁשּמאחר ואףֿעלּֿפי ְֳִִִִִָָ≈¡»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ÏÂÚ.ּתגמּולם, ÔÈ‡Â∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים LÈÂ¯.אף ˜Ècˆ ְְְֵֶַַָָָ¿≈»∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»
‡e‰∑,ּדינֹו את עליהם מצּדיקים להצּדיקֹוהּכל וראּוי הּוא ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי וכ. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ליּהּכתרּגּומֹו: ÌÓeÓ.ולא ÂÈa∑ היא ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ƒ≈¿ְְְְִֵַַָ»»»ְְְִִִֶַָָָָָ
ÌÓeÓ.מּומם  ÂÈa∑מּומֹו ולא היה ּבניו ׁשל LwÚ.מּומם ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום היׁשרה (מיכה ּכל "ואת ָ»»»ְֶָָָָָֹƒ≈ְְְְֶַָָָָָֻ

ועקּוׁשֹות' עקּומֹות ׁשּׁשּניה 'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון פערוויקקעלט)אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.יעּקׁשּו", ,(פערדרעהט, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֻ¿«¿…
סביבֹות ּכ אֹותֹו ּומּקיפין אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ירקרק,∑ÏzÏ˙t.הּגדיל ּפתיל ּכמֹו: הּכפּולֹות, הּתבֹות מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַ¿«¿…ְְְְִֵַַַַ

סגלּגל  סחרחר, .אדמּדם, ְְְְְֲַַַַַָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx
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,xWie wiCv `Ed d"awdW wx xnFl©©¤©¦§¨¨
W mB `N`z` mdilr miwiCvn lMd ¤¨©¤©Ÿ©§¦¦£¥¤¤

,FpiCd"awdW micFn lMd ,xnFlM ¦§©©Ÿ¦¤

Fpi`e zn` oiIC `EdW ,FpicA 'wiCv'©¦§¦¤©¨¡¤§¥
.dpFkPd dCiOd lr xzi Wiprn©£¦¨¥©©¦¨©§¨
xAcn '`Ed xWie' aEzMd KWnde§¤§¥©¨§¨¨§©¥
,FzwcvA dxMdd zCin lW DgaWA§¦§¨¤¦©©©¨¨§¦§¨

eiM xnF`iE`x Kkmdlmdl xWie §¥¦¨¨¨¤§¨¨¨¤
.oiCd z` mdilr wiCvdl ,zFIxAl©§¦§©§¦£¥¤¤©¦
wiCv' xn`n wNgzn Ff dWxC iRÎlre§©¦§¨¨¦§©¥©£©©¦

:mipiipr ipWl '`Ed xWie- 'wiCv' §¨¨¦§¥¦§¨¦©¦
iE`xe - '`Ed xWie' ,zFixAd iRn¦¦©§¦§¨¨§¨

,xaCd `Ed xWieFwiCvdl,w"dnyn) §¨¨©¨¨§©§¦
(i"`a:d dxez
(d).'Bâå Bì úçLFWExiRFnEBxzM ¦¥§¥§©§

:qFlwpE`A'Dil `l oFdl EliAg'- §§§©¦§¨¥
xnFlM ,Fl `le mnvrl EzigWd¦§¦§©§¨§Ÿ§©
mnvrl wfp minxFB mdi`hgA l`xUi¦§¨¥©£¨¥¤§¦¤¤§©§¨
ENi`M 'Fl' zaize ,d"awdl `le§Ÿ§§¥©§¦
mrd - 'Fl zgW' :miinrR o`M dxn`p¤¤§¨¨©£©¦¦¥¨¨
d"awdl - '`l Fl' la` .Fnvrl zgW¦¥§©§£¨Ÿ§

xn`PW oiprke] zgW `l `Ed,dl aei`) Ÿ¦¥§¨¦§¨¤¤¡©
(fEAxe ,FA lrtY dn z`hg m`'¦¨¨¨©¦§¨§©

['FN dUrY dn LirWt(a"a): §¨¤©©£¤
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EzigWdW dzgWdeFfmnEn `id- §©§¨¨¤¦§¦¦¨
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dzFOEwr diPiXW dClEg' :dpWn ©¦§¨§¨¤¦¤¨£

,'zFWEwre`id zg` ozErnWOW ©£¤©§¨¨©©¦
(x"yl):

.ìzìúôey"iilihxehp`mB .f"rlA §©§Ÿ§©©©
,aAEqnE lTErn oFWl `Ed dflizRM ¤¨§¨§¨©§¦
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DzErnWn z` wGgl icM odizFIzF`¦¥¤§¥§©¥¤©§¨¨
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epif`dמד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לכם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, אּתם לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטֹובֹות? Ï·.ּבכל ÌÚ∑ להם העׂשּוי את ÌÎÁ.ׁשּׁשכחּו ‡ÏÂ∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את להבין ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

Ew.ּולהרע  EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰∑ׁשּקּננ ,ּתּקנה ׁשּקנא מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים .ּבקן ְַָ¬»ƒ»∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ENÚ ‡e‰∑ ּבאּמֹות מלכים,∑EÎÈÂ.אּמה ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, מּכם וכן, ּבסיס מיני ּבכל אחריֿכן »¿ָָֻֻ«¿…¿∆ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹו ּתלּוי ׁשהּכל ּכר. ְֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

זאתזאתזאתזאת ּתּתּתּתגמלגמלגמלגמלּוּוּוּו ו)הלההלההלההלה'''' מֹופיעה (לב, זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבהקׁשר
ּתחּתֹונים  ׁשל ּבמּצב ׁשהם ּכפי  ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

.יתּבר לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ(לא

ß lel` f"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה ÂŒ¯c„¯.מה ˙BL eÈa∑ ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…¿»ְְִִִִֶֶָָָָָƒ¿…»…ֱִֵֶ
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי cÂŒ¯c¯.עליהם ˙BL eÈa∑ ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿…»…

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(e).úàæ eìîâz 'äìä'd zF` ©§¦§§Ÿ
`id ''dld' zaiY zNigzAWoFWl ¤¦§¦©¥©©§¦§

,DniYElnbY 'dl m`d :xnF`kE ¥©§¥©¦©¦§§
?'z`foiaivrn mY` eiptl ike Ÿ§¦§¨¨©¤©£¦¦

`l ike ,mirxd mkiUrnA (miqirkn)©§¦¦§©£¥¤¨¨¦§¦Ÿ
mkAl lr EniUYrxRil FciA WIW ¨¦©¦§¤¤¥§¨¦¨©

?zFaFHd lkA mkl aihidWe mMn¦¤§¤¥¦¨¤§¨©
(y"n`):

.ìáð íòWENi`M mnvr miUFrEgkW ©¨¨¤¦©§¨§¦¨§
z`cqgde aFHd lM,mdl iEUrd ¤¨©§©¤¤¤¨¨¤

iExw FOr aihidW inl drx xifgOde§©©£¦¨¨§¦¤¥¦¦¨
lap(o"anx): ¨¨

.íëç àìåicM miIC minkg mpi` §Ÿ¨¨¥¨£¨¦©¨§¥
zFclFPd z` oiadlcizrd z` - §¨¦¤©¨¤¤¨¦

mippFAzn mpi`e ,zFidlFciA WIW ¦§§¥¨¦§§¦¤¥§¨
d"awd lWrxdlE aihidllr ¤§¥¦§¨©©

FnkE] mirxde miaFHd miUrOd©©£¦©¦§¨¨¦§
l"fg Exn`W(.al cinz)mkg Edfi`' ¤¨§¥¤¨¨

FAlA oiaOd `EdW ,'clFPd z` d`Fxd̈¤¤©¨¤©¥¦§¦
xdfpe ,zFidl micizrd mixaCd z ¤̀©§¨¦¨£¦¦¦§§¦§¨

mdn(my i"yx)[(a"rx): ¥¤
éáà àeä àBìäðw E.EWi 'Lpw' zaiY £¨¦¨¤¥©¨¤¥

:zFpFW zFiErnWn WlWA o`M DWxtl§¨§¨¨§¨©§¨
- 'oipw' oFWNn odL`pTWFl d"awd ¥¦§¦§¨¤§¨£
xn`PW FnM] mrl(fh ,eh zeny)Ef mr' §¨§¤¤¡©©

- (dxiC mFwn) 'ow' oFWNn od ;['zipẅ¦¨¥¦§¥§¦¨
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epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל לכם להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, ‡·EÈ.להּכיר Ï‡L∑אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿«»ƒֵ

ּבאלּיהּו: ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו ב)הּנביאים יׂשראל"(מלכים רכב אבי לב)∑EÈ˜Ê."אבי אּלּו(קידושין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ¿≈∆ֵ
.הראׁשֹונֹות ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.החכמים  ֲִַָ¿…¿»ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑,נחלתם חלק את למכעיסיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּוׁשטפם ּכׁשהנחיל .הציפם ¿«¿≈∆¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ ּגבּולֹות "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן להעבירם ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑,ׁשם מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים לׁשֹון ּולמסּפר ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני למסלמסלמסלמסּפּפּפּפרררר עעעעּמּמּמּמיםיםיםים ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ח)ייייּצּצּצּצבבבב את (לב, לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּגליתם  ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על - זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹארצֹות 
לכל  יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכּלכם".
צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמקֹום

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואפילּו

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש חלקֹו ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• ּבׁשל הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, הּׁשליׁשי אביו,והּוא אבי זכּות זכּיֹות: ׁש ִַַ«¬…∆∆«¬»ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻֻ

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

FciA WIWd"awd lWmkl aihidl ¤¥§¨¤§¥¦¨¤
mkl ligpdlEbltEOd xkVd z` §©§¦¨¤¤©¨¨©§¨
A `Fal cizrdmlFrde giWOd zFni ¤¨¦¨¦§©¨¦©§¨¨

`Ad(my)(oexkfd): ©¨
éáà ìàLE.LcBiemi`iaPd EN` §©¨¦§©¥§¥©§¦¦

xn`PW FnM ,'zFa`' mi`xwPW¤¦§¨¦¨§¤¤¡©
EdIl`AdxrqA FzFlrA ,`iaPd §¥¦¨©¨¦©£¦§¨¨
dninXd(ai ,a aÎmikln)d`x rWil`e' ©¨©§¨¤¡¦¨Ÿ¤

wrvn `Edel`xUi akx ia` ia` §§©¥¨¦¨¦¤¤¦§¨¥
mde ,mi`iaPA l`W :xnFlkE .'eiWxtE¨¨¨§©§©©§¦¦§¥
xFC zFpWA zFidl cizrd z` Ll EciBi©¦§¤¤¨¦¦§¦§

xFce(ixtq)(l"kyn): ¨
éð÷æ.E,minkgd EN`mi`xwPd §¥¤¥©£¨¦©¦§¨¦

'mipwf' `xwOd oFWlA(:al oiyeciw d`x): ¦§©¦§¨§¥¦
.Cì eøîàéåz` Ll Exn`i mipwGd §Ÿ§¨©§¥¦Ÿ§§¤

zFpFW`xdErxi` xW` zFrxF`nd - ¨¦©§¨£¤¥§
mdilr xW` ,mipFW`xd zFxFCA©¨¦¦£¤£¥¤
'mlFr zFni xFkf' xnF` aEzMd©¨¥§§¨

(l"kyn):g dxez
(g).íéBb ïBéìò ìçðäaligpdWM §©§¥¤§¦§¤¦§¦

z` eiqirknl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¦¨¤
- ozlgp wlgmdl ozPWM ,xnFlM ¥¤©£¨¨§©§¤¨©¨¤

mdl diE`xd zEprxERA 'mwlg' z ¤̀¤§¨©§¨¨§¨¨¤
,mirxd mdiUrn lremthWE otivd ©©£¥¤¨¨¦¤¡¦¨§¨¨

x`FanM) lEAOd inaE qEpiwF`d miA§©¨§¨§¥©©©§¨
:(mcFTd wEqRA©¨©¥

.íãà éða BãéøôäauitdWMd"awd §©§¦§¥¨¨§¤¥¦
iWp` z`dblRd xFClM ipR lr ¤©§¥©§¨¨©§¥¨

,mztU z` lAlAW ici lr] ux`d̈¨¤©§¥¤¦§¥¤§¨¨
FA cFxnl icM EpA xW` lCbOd xEarA©£©¦§¨£¤¨§¥¦§

)(hÎ` ,` ziy`xaixd ,[Fcia did £¥¨¨§¨
,mlFrd on mxiardldUrW KxcM §©£¦¨¦¨¨§¤¤¤¨¨

mtivdW lEAOd xFclE WFp` xFcl§¡§©©¤¡¦¨
,mthWE`N` ,ok dUr `le- §¨¨§Ÿ¨¨¥¤¨

- aEzMd KWndM'miOr zFlEaB aSi' §¤§¥©¨©¥§©¦
xnFlM ,mcinrde mzF` aiSd -¦¦¨§¤¡¦¨§©

mniIwmiIgA,mcA` `ledOle ¦§¨©©¦§Ÿ¦§¨§¨¨
?mniIw¦§¨

.ìàøNé éða øtñîìxRqn liaWA §¦§©§¥¦§¨¥¦§¦¦§©
(hrEn xRqn ,unFw)l`xUi ipA ¤¦§¨¨§¥¦§¨¥

,mW ipAn z`vl oicizrWmIw Kkl ¤£¦¦¨¥¦§¥¥§¨¦¥
,mNEM z`EdeWamiraW xRqnl ¤¨§¨¤§¦§©¦§¦

mixvnl EcxIW l`xUi ipA lW Wtp¤¤¤§¥¦§¨¥¤¨§§¦§©¦
(fk ,en ziy`xa d`x)mcbpM ,zFlEaB aiSd §¤§¨¦¦§

miOrxRqnA md s`,oFWl miraW ©¦©¥§¦§©¦§¦¨
d"awdW mlFrd zFOE` llM mdW¤¥§©¨¨¤
zEkfA mniIwe mdizFlEabA maiSd¦¦¨¦§¥¤§¦§¨¦§

l`xUi(i"gp):h dxez ¦§¨¥
(h)Bnò 'ä ÷ìç éklag awri ¦¥¤©©£Ÿ¤¤

KWndM `Ed df `xwn .Fzlgp©£¨¦§¨¤§¤§¥
:xnF` `Ed Kke ,FncFwldOl'd dUr §§§¨¥¨¨¨¨

,z`f lk?oFiNMn zFOE`d lM liSdW ¨Ÿ¤¦¦¨¨¦¦¨
''d wlg iM'Fwlg didW itl -lW ¦¥¤§¦¤¨¨¤§¤

d"awdmdipiA WEaMoiA oEnh - ¨¥¥¤¨¥
,zFOE`dcizreaFHd wlgd did ¨§¨¦¨¨©¥¤©

`Eddz`vl`le mgiPd Kkl ,mXn ©¨¥¦¨§¨¦¦¨§Ÿ
.mzF` dNiM`Ed inEiExTd dfFwlg? ¦¨¨¦¤©¨¤§

EdfFOrFzlgpe Fwlgl aWgp `EdW ¤©¤¤§¨§¤§§©£¨
d"awd lWFOr `Ed inE ,in xnFlM - ¤¦©§©¦

lM zFidl xgap zFa`d zWlW oiAn¦¥§¤¨¨¦§©¦§¨
?'d mrM Frxf.Fzlgp lag awri ©§§©©£Ÿ¤¤©£¨

lag `Ed calA awri rxf wx ,xnFlM§©©¤©©£Ÿ¦§¨¤¤
,FzlgpeW mEXn EdfiWilXd `Ed ©£¨§¤¦¤©§¦¦

W,zFa`a`Ed okleWlWA WNEWnd ¤¨¨§¨¥©§¨§¨Ÿ
,zFIkfFA Wi oMWeia` ia` zEkf §ª¤¥¥§£¦¨¦

(mdxa`)eia` zEkfE(wgvi)FzEkfE ©§¨¨§¨¦¦§¨§



מה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לכם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, אּתם לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטֹובֹות? Ï·.ּבכל ÌÚ∑ להם העׂשּוי את ÌÎÁ.ׁשּׁשכחּו ‡ÏÂ∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את להבין ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

Ew.ּולהרע  EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰∑ׁשּקּננ ,ּתּקנה ׁשּקנא מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים .ּבקן ְַָ¬»ƒ»∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ENÚ ‡e‰∑ ּבאּמֹות מלכים,∑EÎÈÂ.אּמה ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, מּכם וכן, ּבסיס מיני ּבכל אחריֿכן »¿ָָֻֻ«¿…¿∆ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹו ּתלּוי ׁשהּכל ּכר. ְֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

זאתזאתזאתזאת ּתּתּתּתגמלגמלגמלגמלּוּוּוּו ו)הלההלההלההלה'''' מֹופיעה (לב, זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבהקׁשר
ּתחּתֹונים  ׁשל ּבמּצב ׁשהם ּכפי  ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

.יתּבר לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ(לא

ß lel` f"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה ÂŒ¯c„¯.מה ˙BL eÈa∑ ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…¿»ְְִִִִֶֶָָָָָƒ¿…»…ֱִֵֶ
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי cÂŒ¯c¯.עליהם ˙BL eÈa∑ ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿…»…

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»
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epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל לכם להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, ‡·EÈ.להּכיר Ï‡L∑אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿«»ƒֵ

ּבאלּיהּו: ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו ב)הּנביאים יׂשראל"(מלכים רכב אבי לב)∑EÈ˜Ê."אבי אּלּו(קידושין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ¿≈∆ֵ
.הראׁשֹונֹות ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.החכמים  ֲִַָ¿…¿»ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑,נחלתם חלק את למכעיסיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּוׁשטפם ּכׁשהנחיל .הציפם ¿«¿≈∆¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ ּגבּולֹות "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן להעבירם ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑,ׁשם מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים לׁשֹון ּולמסּפר ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני למסלמסלמסלמסּפּפּפּפרררר עעעעּמּמּמּמיםיםיםים ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ח)ייייּצּצּצּצבבבב את (לב, לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּגליתם  ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על - זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹארצֹות 
לכל  יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכּלכם".
צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמקֹום

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואפילּו

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש חלקֹו ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• ּבׁשל הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, הּׁשליׁשי אביו,והּוא אבי זכּות זכּיֹות: ׁש ִַַ«¬…∆∆«¬»ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻֻ

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈
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epif`dמו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, לנחלה,ּוזכּות לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ׁשהּוא הּזה ּכחבל ולא ׁש, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יצחק  ׁשל ּבנֹו עׂשו ולא אברהם, ּבן .יׁשמעאל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑ ּבארץ נאמנים לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ְֱִֶֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו לג)מדּבר, מּׂשעיר (לקמן "וזרח ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּפארן" מהר הֹופיע ÔÓLÈ.למֹו, ÏÏÈ e‰˙·e∑ ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת מקֹום ּוׁשממה, צּיה ארץ ִֵַַָָָ¿…¿≈¿ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה מקֹום לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא האמּונה, אחר (ירמיה נמׁשכּו ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמדּבר"ב) אחרי לכּת".e‰··ÒÈ∑ וסּבבם רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ּבעננים והּקיפם סּבבם ׁשם ְְֲִֵֶַַַָ¿…¿∆¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָָ
ּכגיגית  עליהם ׁשּכפהּו ההר, ּובינה ∑e‰B·È.ּבתחּתית ּבתֹורה ּומן ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ועקרב ׂשרף, מּנחׁש, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈ְִָָָƒ¿∆¿ְְִִַָָָָָ

BÈÚ.העֹובדיּֿכֹוכבים  ÔBLÈ‡k∑ ׁשּבעין הּׁשחר "ימצאהּו",הּוא ּתרּגם: ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְִֵָָ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈
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ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל יא)'יס ּפיקהּו להם",(במדבר יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא 'אׁשרנּון ∑e‰··ÒÈ."לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ¿…¿∆¿ְִַ

לׁשכנּתּה סחֹור רּוחֹות סחֹור לד' ּדגלים וארּבעה ּבאמצע מֹועד אהל ,'. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין זה זה ׁשּפסּוק הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה על וקאי עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן עינֹו. איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקאי
ּכמֹו הוי', עיני ּבחינת יׁש למעלה כן ּוכמֹו ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, איׁשֹון ידי על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהאדם
הּמלאכים  על ּדקאי הארץ, ּבכל מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל מׁשֹוטטים הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב
ּׁשּלמּטה  ּדכיון  למּטה, ההׁשּפעה ׁשלּוחי והם ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ּובחינת (מׁשֹוטטים) ּדכּורא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבחינת
זה  ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ידי על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור ׁשּיתקּבל אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאי
ּבלי  הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ׁשהרי הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ּבאדם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את מצמצמֹות הן והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּגבּול,
העינים, צמצּום ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ּובכדי יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנהֹור,
על  ּוקרּומים מהּלבּוׁשים נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ּומצמצמים מלּביׁשים ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלפי
אין  ׁשּלכן נהֹור, סּגי וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור עצם נתּגּלה אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָידי
ענין  ידֹו על להיֹות אפׁשר אי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ועל־ּדר־זה ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּביכלּתֹו
ׁשהם  ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ּבמציאּותם יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי הּוא ׁשהאֹור לפי למּטה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹההׁשּגחה
והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על הּוא והּצמצּום יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, האֹור ּבהם ימׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבמציאּותם
האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ּבהאֹור ׁשּנּוי הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ּדקאי מׁשֹוטטֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעיניו
אּלה  ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא הּמלאכים על קאי הוי' ּדעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור נמׁש זה ידי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם ׁשערים הּׁשבעה ּבענין יצירה ּבספר ּכדאיתא עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה הוי' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעיני
הּמלאכים, על ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ׁשאֹומר ּומאחר ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָב'
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות הּוא זה ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשעל־ידם
מּבחינת  אּלא לבּוׁשים, אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר נעלית הׁשּגחה יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעינֹו,

עצמֹו. הראּיה ְְִַַָָֹּכח

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים עד נהגם ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ּכּנׁשר ¿∆∆»ƒƒְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׂשּוכה  ּבין לאילן, אילן ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ּבהן ׁשהּוא ויהא ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

לקּבלֹו ˜Bp.ּכח ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÛÁ¯È.יעֹורר ÂÈÏÊBbŒÏÚ∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ְְַַֹ»ƒƒְֵָָ«»»¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו עליהם (איוב נגלה לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ׁשּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת לג)מרּוח  ּבא (להלן מּסיני ואתה "ה' ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx

,xnFlM ,[FzpikWl aiaq aiaqld` ¨¦¨¦¦§¦¨§©Ÿ¤
crFndid dpikXd mFwn `EdW ¥¤§©§¦¨¨¨

milbc drAx`e ,rvn`AilbC - ¨¤§©§©§¨¨§¨¦¦§¥
mipFg Eid ,mzF`avl mihaXd zFpgn©£©§¨¦§¦§¨¨¦

aiaQnzFgEx rAx`lxn`PW FnM] ¦¨¦§©§©§¤¤¡©
(a ,a xacna)zial zz`a FlbC lr Wi`'¦©¦§§ŸŸ§¥

['Epgi crFn ld`l aiaq ...mza £̀Ÿ¨¨¦§Ÿ¤¥©£
(z"yn):`i dxez
(`i).Bp÷ øéòé øLðklr `Ed lWn §¤¤¨¦¦¨¨©

xW` ,l`xUi z` d"awd zbdpdmbdp ©§¨©¤¦§¨¥£¤§¨¨

M ,dlngaE mingxAznbEcdxWP §©£¦§¤§¨§§©©¤¤
dGd`EdWeipA lr ipngx[eilfFB] ©¤¤©£¨¦©¨¨¨¨

mF`zR FPwl qpkp Fpi`e`NW icM §¥¦§¨§¦¦§§¥¤Ÿ
`N` ,dldaA mxirdl`EdW cr ©£¦¨§¤¨¨¤¨©¤

sxhnE WwWwnWiTnE rprpn - §©§¥§¨¥§©§¥©©¦
dNigYeitpkA`EdWM FlFw rinWdl §¦¨¦§¨¨§©§¦©§¤
xaFroli`l oli` oiA,oTl FMxcA ¥¥¦¨§¦¨§©§©¥

WwWwn aEWeDYxagl dkFU oiA- §§©§¥¥¨©£¤§¨
xzFi axwzn `EdWM ,sprl spr oiA¥¨¨§¨¨§¤¦§¨¥¥

,oTd l`eipa ExFrIW icMzgpA`die ¤©¥§¥¤¥¨¨§©©¦¥

FlAwl gM mda(ixtq)(i"gp ,g"n`a): ¨¤Ÿ©§©§
.Bp÷ øéòéxxFriz`eipAmi`vnPd ¨¦¦§¥¤¨¨©¦§¨¦

FPwA(`"n): §¦
.óçøé åéìæBb ìòlrn `Ed xWPdWM ©¨¨§©¥§¤©¤¤¥©

eilfFB,mdilr Fnvr ciAkn Fpi` ¨¨¥©§¦©§£¥¤
`N``EdstFgnFnvr cinrnE ¤¨§¥©£¦©§

M ,mdilrn xie`A- rbFp Fpi`e rbFp ¨£¦¥£¥¤§¥©§¥¥©
,`EdÎKExAÎWFcTd s`dNBzn Fpi` ©©¨¨¥¦§©¤
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(bk ,fl aei`)`iBU EdEp`vn `l iCW'©©Ÿ§¨©¦



מז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, לנחלה,ּוזכּות לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ׁשהּוא הּזה ּכחבל ולא ׁש, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יצחק  ׁשל ּבנֹו עׂשו ולא אברהם, ּבן .יׁשמעאל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑ ּבארץ נאמנים לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ְֱִֶֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו לג)מדּבר, מּׂשעיר (לקמן "וזרח ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּפארן" מהר הֹופיע ÔÓLÈ.למֹו, ÏÏÈ e‰˙·e∑ ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת מקֹום ּוׁשממה, צּיה ארץ ִֵַַָָָ¿…¿≈¿ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה מקֹום לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא האמּונה, אחר (ירמיה נמׁשכּו ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמדּבר"ב) אחרי לכּת".e‰··ÒÈ∑ וסּבבם רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ּבעננים והּקיפם סּבבם ׁשם ְְֲִֵֶַַַָ¿…¿∆¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָָ
ּכגיגית  עליהם ׁשּכפהּו ההר, ּובינה ∑e‰B·È.ּבתחּתית ּבתֹורה ּומן ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ועקרב ׂשרף, מּנחׁש, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈ְִָָָƒ¿∆¿ְְִִַָָָָָ

BÈÚ.העֹובדיּֿכֹוכבים  ÔBLÈ‡k∑ ׁשּבעין הּׁשחר "ימצאהּו",הּוא ּתרּגם: ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְִֵָָ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין זה זה ׁשּפסּוק הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה על וקאי עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן עינֹו. איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקאי
ּכמֹו הוי', עיני ּבחינת יׁש למעלה כן ּוכמֹו ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, איׁשֹון ידי על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהאדם
הּמלאכים  על ּדקאי הארץ, ּבכל מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל מׁשֹוטטים הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב
ּׁשּלמּטה  ּדכיון  למּטה, ההׁשּפעה ׁשלּוחי והם ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ּובחינת (מׁשֹוטטים) ּדכּורא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבחינת
זה  ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ידי על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור ׁשּיתקּבל אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאי
ּבלי  הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ׁשהרי הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ּבאדם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את מצמצמֹות הן והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּגבּול,
העינים, צמצּום ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ּובכדי יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנהֹור,
על  ּוקרּומים מהּלבּוׁשים נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ּומצמצמים מלּביׁשים ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלפי
אין  ׁשּלכן נהֹור, סּגי וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור עצם נתּגּלה אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָידי
ענין  ידֹו על להיֹות אפׁשר אי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ועל־ּדר־זה ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּביכלּתֹו
ׁשהם  ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ּבמציאּותם יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי הּוא ׁשהאֹור לפי למּטה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹההׁשּגחה
והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על הּוא והּצמצּום יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, האֹור ּבהם ימׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבמציאּותם
האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ּבהאֹור ׁשּנּוי הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ּדקאי מׁשֹוטטֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעיניו
אּלה  ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא הּמלאכים על קאי הוי' ּדעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור נמׁש זה ידי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם ׁשערים הּׁשבעה ּבענין יצירה ּבספר ּכדאיתא עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה הוי' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעיני
הּמלאכים, על ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ׁשאֹומר ּומאחר ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָב'
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות הּוא זה ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשעל־ידם
מּבחינת  אּלא לבּוׁשים, אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר נעלית הׁשּגחה יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעינֹו,

עצמֹו. הראּיה ְְִַַָָֹּכח

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים עד נהגם ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ּכּנׁשר ¿∆∆»ƒƒְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׂשּוכה  ּבין לאילן, אילן ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ּבהן ׁשהּוא ויהא ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

לקּבלֹו ˜Bp.ּכח ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÛÁ¯È.יעֹורר ÂÈÏÊBbŒÏÚ∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ְְַַֹ»ƒƒְֵָָ«»»¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו עליהם (איוב נגלה לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ׁשּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת לג)מרּוח  ּבא (להלן מּסיני ואתה "ה' ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx
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milbc drAx`e ,rvn`AilbC - ¨¤§©§©§¨¨§¨¦¦§¥
mipFg Eid ,mzF`avl mihaXd zFpgn©£©§¨¦§¦§¨¨¦

aiaQnzFgEx rAx`lxn`PW FnM] ¦¨¦§©§©§¤¤¡©
(a ,a xacna)zial zz`a FlbC lr Wi`'¦©¦§§ŸŸ§¥
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dGd`EdWeipA lr ipngx[eilfFB] ©¤¤©£¨¦©¨¨¨¨
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`N` ,dldaA mxirdl`EdW cr ©£¦¨§¤¨¨¤¨©¤

sxhnE WwWwnWiTnE rprpn - §©§¥§¨¥§©§¥©©¦
dNigYeitpkA`EdWM FlFw rinWdl §¦¨¦§¨¨§©§¦©§¤
xaFroli`l oli` oiA,oTl FMxcA ¥¥¦¨§¦¨§©§©¥

WwWwn aEWeDYxagl dkFU oiA- §§©§¥¥¨©£¤§¨
xzFi axwzn `EdWM ,sprl spr oiA¥¨¨§¨¨§¤¦§¨¥¥

,oTd l`eipa ExFrIW icMzgpA`die ¤©¥§¥¤¥¨¨§©©¦¥

FlAwl gM mda(ixtq)(i"gp ,g"n`a): ¨¤Ÿ©§©§
.Bp÷ øéòéxxFriz`eipAmi`vnPd ¨¦¦§¥¤¨¨©¦§¨¦

FPwA(`"n): §¦
.óçøé åéìæBb ìòlrn `Ed xWPdWM ©¨¨§©¥§¤©¤¤¥©

eilfFB,mdilr Fnvr ciAkn Fpi` ¨¨¥©§¦©§£¥¤
`N``EdstFgnFnvr cinrnE ¤¨§¥©£¦©§

M ,mdilrn xie`A- rbFp Fpi`e rbFp ¨£¦¥£¥¤§¥©§¥¥©
,`EdÎKExAÎWFcTd s`dNBzn Fpi` ©©¨¨¥¦§©¤

xn`PW FnM ,FzxEaB `FlnA eizFIxal¦§¦¨¦§§¨§¤¤¡©
(bk ,fl aei`)`iBU EdEp`vn `l iCW'©©Ÿ§¨©¦



epif`dמח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
קדׁש", ג)מרבבֹות רביעית (חבקוק רּוח זֹו יבא", מּתימן e‰ÁwÈ."אלּה ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ מּמקֹום ליּטלן ּכׁשּבא ְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִִֶָָָ

ּופֹורח  לעּוף מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמקֹום,
ּכנפיו, על נֹוׂשאן לפיכ החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעליהם,

יּכנס  ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:אֹומר: אף יט)ּבבני', ּכנפי (שמות על אתכם "ואּׂשא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
והּׂשיגּום אחריהם מצרים ּכׁשּנסעּו מּיד:(חֹונים)נׁשרים", ּבליסטראֹות, ואבני חּצים ּבהם זֹורקים היּו הּים, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יד) וגֹו'(שמות מצרים מחנה ּבין וּיבא וג ֹו', האלהים מלא .""וּיּסע ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – ּבּמדּבר ה' ‡Ï.נהגם BnÚ ÔÈ‡Â »»ְְִֶַַָָָָָָ¿≈ƒ≈
¯Î∑ ּבאחד ּכח היה על לא ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו עּמהם. ּולהּלחם ּכחֹו להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ≈»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הם  ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן לעד,העתיד, להם הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

myl zxecdn- eheytk i"yx
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- 'xkp l` FOr oi`e'zEWx `dY `NW §¥¦¥¥¨¤Ÿ§¥§
mkA hFlWle `al zFOE`d on cg`l§¤¨¦¨¨Ÿ§¦§¨¤

(ixtqd oeyl).qElwpE` mBxY okez` - §¥¦§¥§§¤
'd' :cizrd oiprl dGd `xwOd©¦§¨©¤§¦§©¤¨¦
`nlrA oFdzEixW`l cizr oFdicFglA¦§¥¨¦§©§¨§§©§¨
,d"awd] '`zcgz`l cizr `Edc§¨¦§¦§©§¨
mlFrA ,mzF` oiMWdl cizr mCalA¦§©¨¨¦§©§¦¨¨¨

`EdW `AdmIwzi `le' [WCgl cizr ©¨¤¨¦§©¥§¨¦§©©
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epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy
ליּׁשב  צרי לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות  יזּכרּו ולא לבּגד  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּסֹופן

עתיד הּדבר  וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לזּכר  להם היה זה ּכל .לעׂשֹות, ְֲִֶֶַָָָָֹ

ß lel` g"k iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא B‚Â'.ּכתרּגּומֹוּכל e‰·k¯È∑ מּכל ּגבֹוה י ׂשראל ׁשארץ ׁשם על «¿ƒ≈«»√≈»∆ְְְִַַָָ«¿ƒ≈¿ְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
È„N.הארצֹות  ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑ הארצֹות ּפרֹות מּכל ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ּפרֹות e‰˜iÂ.אּלּו ֲָָ«…«¿…»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«≈ƒ≈

ÚÏqÓ L·„∑:ּבסיכני לבנֹו ׁשאמר ּבאחד על מעׂשה צף הּדבׁש ּומצא הל החבית'. מן קציעֹות לי 'הבא ¿«ƒ∆«ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היא'ּפיה, ּדבׁש ׁשל 'זֹו לֹו: מּתֹוכּה'אמר קציעֹות מעלה ואּתה לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר ÔÓLÂ.(ספרי), ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¿∆∆

¯eˆ LÈÓÏÁÓ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים ‡¯ı.חלב אּלּו È˙Óa∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון ≈«¿ƒִֵֵֶָָ»√≈»∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑'חלמיׁש' נקּוד ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ׁשּלאחריו לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו .ּתקּפֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ארץארץארץארץ ּבּבּבּבמתימתימתימתי עלעלעלעל יג)ירירירירּכּכּכּכיבהיבהיבהיבהּוּוּוּו הארצהארצהארצהארצֹוֹוֹוֹותתתת(לב, ממממּכּכּכּכלללל ּגּגּגּגבבבבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשםםםם מּׁשּובֹו(רש"י)עלעלעלעל . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשל
לּיהּודים, ּבנֹוגע ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזאת
עבֹודת  ּכל ּתכלית אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ הּיֹוׁשב קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹועל־אחת־ּכּמה־ וכּמה

הּגׁשמּיּות. על והרּוחנּיּות החמר על הּצּורה הגּברת היא ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהאדם

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx
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zFvx`d lMn DFaB l`xUiÎux`W¤¤¤¦§¨¥¨©¦¨¨£¨
(x"yl):
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gFnvl mixdnnlXAzdlExzFilMn §©£¦¦§©§¦§©¥¥¦¨
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(l`xUi ux`AzFrivw il `ad' §¤¤¦§¨¥¨¥¦§¦
(zFWAEin mip`Y)Kld .'ziagd on §¥¦§¨¦¤¨¦¨©

oAd df`vnEWWaCdon af didW ¤©¥¨¨¤©§©¤¨¨¨¦
zFrivTddiR lr svcr ,ziagd lW ©§¦¨©¦¨¤¤¨¦©

xfg ,WaC DNEMW xEaq didWexn` ¤¨¨¨¤¨§©¨©§¨©
,Flziag'Ff`iadl il Yxn`W ¨¦¤¨©§¨¦§¨¦

ixd ,mXn zFrivw.'`id WaC lW §¦¦¨£¥¤§©¦
Lci rwWd' ,Fl xn`wFnrDkFzl ¨©©§©¨§¨§¨

'DkFYn zFrivw dlrn dY`e(ixtq) §©¨©£¤§¦¦¨
o`M miWOWn 'xEv'e 'rlq' oFWlE]§¤©§§©§¦¨
mFwn `idW ,l`xUi ux`l miiEPikM§¦¦§¤¤¦§¨¥¤¦§

[mirlqE mixd(ahid x`a): ¨¦§¨¦
.øeö Léîìçî ïîLålW mizif EN` §¤¤¥©§¦¥¥¦¤

`xwPd mFwn'alg WEB',mpnXW ¨©¦§¨¨¨¤©§¨

.xW` haW zlgpA `Ede] dAExn§¤§§©£©¥¤¨¥
'Flbx onXA lahe' xn`p eilrWoldl) ¤¨¨¤¡©§Ÿ¥©¤¤©§

(my i"yx d`xe .ck ,bl[(ixtq):
.õøà éúåîa,DaFB oFWlux`W itl ¨¢¥¨¤§©§¦¤¤¤

x`FanM ,zFvx`d lMn DFaB l`xUi¦§¨¥¨©¦¨¨£¨©§¨
dlrnl(edaikxi d"c): §©§¨

.éãN,`weeC 'iNW dcVd' FrnWn oi` ¨¨¥©§¨©¨¤¤¦©§¨
`N`dcU (oFWl :`"q) FnMmzq ¤¨§§¨¤§¨

'FA xW` lke icU flri' FnkE],ev milidz) §©£Ÿ¨©§¨£¤
(a[:

.øeö Léîìçoa` FWExiR 'yinNg' ©§¦©¨¦¥¤¤
.lFcB rlq FWExiR 'xEv'e .dwfge dWẅ¨©£¨¨§¥¤©¨
FzErnWn 'xEv yinlg' iEHiAdW ixd£¥¤©¦©§¦©§¨

.rlq lW Fwfge FRwY:i"yx siqene ¨§§¨§¤¤©
(`"eWA) 'Winlg'e (u"nwA) 'WinNg'©¨¦§¨©§©§¦¦§¨

`N` ,`id zg` daiYwEac Fpi`WM ¥¨©©¦¤¨§¤¥¨
,'WinNg' cEwp eixg`NW daiYl©¥¨¤§©£¨¨©¨¦

wEac `EdWkE,eixg`NW daiYl §¤¨©¥¨¤§©£¨
Edixd:'Winlg' cEwpci dxez £¥¨©§¦



מט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
קדׁש", ג)מרבבֹות רביעית (חבקוק רּוח זֹו יבא", מּתימן e‰ÁwÈ."אלּה ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ מּמקֹום ליּטלן ּכׁשּבא ְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִִֶָָָ

ּופֹורח  לעּוף מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמקֹום,
ּכנפיו, על נֹוׂשאן לפיכ החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעליהם,

יּכנס  ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:אֹומר: אף יט)ּבבני', ּכנפי (שמות על אתכם "ואּׂשא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
והּׂשיגּום אחריהם מצרים ּכׁשּנסעּו מּיד:(חֹונים)נׁשרים", ּבליסטראֹות, ואבני חּצים ּבהם זֹורקים היּו הּים, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יד) וגֹו'(שמות מצרים מחנה ּבין וּיבא וג ֹו', האלהים מלא .""וּיּסע ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – ּבּמדּבר ה' ‡Ï.נהגם BnÚ ÔÈ‡Â »»ְְִֶַַָָָָָָ¿≈ƒ≈
¯Î∑ ּבאחד ּכח היה על לא ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו עּמהם. ּולהּלחם ּכחֹו להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ≈»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הם  ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן לעד,העתיד, להם הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

myl zxecdn- eheytk i"yx
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(ai).epçðé ããa 'ä'dz` KilFd ¨¨©§¤¦¤

mdWM l`xUi,ghae ccAxnFlM ¦§¨¥§¤¥¨¨¨¤©§©
zFOE`n lig iWp` lW iEEil `ll§Ÿ¦¤©§¥©¦¥
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- 'EPgpi ccA 'd' :mxkU lAwl l`xUi¦§¨¥§©¥§¨¨¨¨©§¤
KxcM :l`xUil mFwOd mdl xn`̈©¨¤©¨§¦§¨¥§¤¤
`le dGd mlFrA micigi mYaWIW¤§©§¤§¦¦¨¨©¤§Ÿ
ip` KM ,mElM zFOE`d on mzipdp¤¡¥¤¦¨§¨£¦
oi`e `al cizrl mkaiWFdl cizr̈¦§¦§¤¤¨¦¨Ÿ§¥
.mElM mMn dpdp zFOE`d on cg ¤̀¨¦¨¤¡¤¦¤§

- 'xkp l` FOr oi`e'zEWx `dY `NW §¥¦¥¥¨¤Ÿ§¥§
mkA hFlWle `al zFOE`d on cg`l§¤¨¦¨¨Ÿ§¦§¨¤

(ixtqd oeyl).qElwpE` mBxY okez` - §¥¦§¥§§¤
'd' :cizrd oiprl dGd `xwOd©¦§¨©¤§¦§©¤¨¦
`nlrA oFdzEixW`l cizr oFdicFglA¦§¥¨¦§©§¨§§©§¨
,d"awd] '`zcgz`l cizr `Edc§¨¦§¦§©§¨
mlFrA ,mzF` oiMWdl cizr mCalA¦§©¨¨¦§©§¦¨¨¨

`EdW `AdmIwzi `le' [WCgl cizr ©¨¤¨¦§©¥§¨¦§©©
miIw didi `le] 'oerh oglt idFncẅ¨¦¨§©©£¨§Ÿ¦§¤©¨

.[dxf dcFar mEW eiptl:i"yx siqene §¨¨£¨¨¨
,xnF` ip`eod ,miWExiRd ipW iM ©£¦¥¦§¥©¥¦¥

lr FWxcnM ode ,xard lr FhEWtM¦§©¤¨¨§¥§¦§¨©
oMW ,md cg` oiprn - cizrd¤¨¦¥¦§¨¤¨¥¤¥

oNEM ElNd zF`xwOddgkFz ixaC ©¦§¨©¨¨¦§¥¨¨
,md`Ed mpiipr xTirWcirdliptA ¥¤¦©¦§¨¨§¨¦¦§¥

z` l`xUiux`de minXdweqt lirlck) ¦§¨¥¤©¨©¦§¨¨¤
(`,otFQW crl mdl dxiXd `dzE§¥©¦¨¨¤§¥¤¨

cFBal'dA(`k ,`l lirlck)ExMfi `le ¦§©§Ÿ¦§§
,mAl lr EniUi `le`lzFaFHd z` §Ÿ¨¦©¦¨Ÿ¤©

mdl dUrW zFpFW`xdd"awd`le ¨¦¤¨¨¨¤§Ÿ
z`zFUrl cizr `EdW zFclFPd ¤©¨¤¨¦©£

.mdlxarl) miWExiRd ipXW xg`nE ¨¤¥©©¤§¥©¥¦¤¨¨
,cg` oipr iRlM mipEEkn (cizrle§¤¨¦§¨¦§©¥¦§¨¤¨

,df z` df mixzFq mpi`eKkitllM §¥¨§¦¤¤¤§¦¨¨
mipt`d ipWA FaXiil oYiPW xaC̈¨¤¦¨§©§¦§¥¨¢¨¦
,o`klE o`kl xaCd aXiil Kixv̈¦§©¥©¨¨§¨§¨

eW xnFl Wi okllr aqEn oiprd lM §¨¥¥©¤¨¨¦§¨¨©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy
ליּׁשב  צרי לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות  יזּכרּו ולא לבּגד  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּסֹופן

עתיד הּדבר  וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לזּכר  להם היה זה ּכל .לעׂשֹות, ְֲִֶֶַָָָָֹ

ß lel` g"k iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא B‚Â'.ּכתרּגּומֹוּכל e‰·k¯È∑ מּכל ּגבֹוה י ׂשראל ׁשארץ ׁשם על «¿ƒ≈«»√≈»∆ְְְִַַָָ«¿ƒ≈¿ְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
È„N.הארצֹות  ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑ הארצֹות ּפרֹות מּכל ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ּפרֹות e‰˜iÂ.אּלּו ֲָָ«…«¿…»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«≈ƒ≈

ÚÏqÓ L·„∑:ּבסיכני לבנֹו ׁשאמר ּבאחד על מעׂשה צף הּדבׁש ּומצא הל החבית'. מן קציעֹות לי 'הבא ¿«ƒ∆«ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היא'ּפיה, ּדבׁש ׁשל 'זֹו לֹו: מּתֹוכּה'אמר קציעֹות מעלה ואּתה לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר ÔÓLÂ.(ספרי), ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¿∆∆

¯eˆ LÈÓÏÁÓ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים ‡¯ı.חלב אּלּו È˙Óa∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון ≈«¿ƒִֵֵֶָָ»√≈»∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑'חלמיׁש' נקּוד ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ׁשּלאחריו לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו .ּתקּפֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ארץארץארץארץ ּבּבּבּבמתימתימתימתי עלעלעלעל יג)ירירירירּכּכּכּכיבהיבהיבהיבהּוּוּוּו הארצהארצהארצהארצֹוֹוֹוֹותתתת(לב, ממממּכּכּכּכלללל ּגּגּגּגבבבבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשםםםם מּׁשּובֹו(רש"י)עלעלעלעל . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשל
לּיהּודים, ּבנֹוגע ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזאת
עבֹודת  ּכל ּתכלית אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ הּיֹוׁשב קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹועל־אחת־ּכּמה־ וכּמה

הּגׁשמּיּות. על והרּוחנּיּות החמר על הּצּורה הגּברת היא ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהאדם

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx

wEqRdzFpW EpiA mlFr zFni xFkf' ©¨§§¨¦§
'xFce xFC(f weqt lirl),xnFlMdUr oM ¨§©¥¨¨

mdl,xarAokemBzFUrl cizr ¨¤¤¨¨§¥©¨¦©£
xW` ,`Adl mdlmdl did df lM ¨¤§©¨£¤¨¤¨¨¨¤

l`xUilxFMflopFAzdlE §¦§¨¥¦§§¦§¥
(m"`x):bi dxez

(bi).õøà éúåîa ìò eäákøé'ebelM ©§¦¥©¨¢¥¨¤¨
`xwOdcizrd oiprl WxRzn dGd ©¦§¨©¤¦§¨¥§¦§¨¤¨¦

,mdl zFidlEFnEBxzMqFlwpE`A ¦§¨¤§©§§§§
ux` gaW iAbl mixEn` mixaCdW¤©§¨¦£¦§©¥¤©¤¤
`l oiicr `idd zrA xW` ,l`xUi¦§¨¥£¤¨¥©¦£©¦Ÿ

DzF` Elgp,oNdlckE(`"y): ¨£¨§¦§©¨
eäákøéux` iznA lr.'ebeoFWl ©§¦¥©¨¢¥¨¤§

mFwn lr daWFd FrnWn 'daMxd'©§¨¨©§¨¨¨©¨
df oFWl aEzMd hwpe ,DFaBmW lr ¨©§¨©©¨¨¤©¥

zFvx`d lMn DFaB l`xUiÎux`W¤¤¤¦§¨¥¨©¦¨¨£¨
(x"yl):

.éãN úBáeðz ìëàiåzFxit EN` ©Ÿ©§¨¨¥¥
W l`xUiÎux`mdaEpl miNT- ¤¤¦§¨¥¤¥©¦¨
gFnvl mixdnnlXAzdlExzFilMn §©£¦¦§©§¦§©¥¥¦¨

zFxiRx`WzFvx`d(oxd` ixry): ¥§¨¨£¨
.òìqî Láã eä÷ðiå'WaC' oFWl ©¥¦¥§©¦¤©§§©

ux` zFxitl iEPiM `Ed ,o`M xEn`d̈¨¨¦§¥¤¤
oFbM ,xzFiA miwEzn mdW l`xUi¦§¨¥¤¥§¦§¥§

mip`Y F` mixnY.did KMWdUrn §¨¦§¥¦¤¨¨¨©£¤
ipkiqA Fpal xn`W cg`AmFwn mW) §¤¨¤¨©¦§§¦§¦¥¨

(l`xUi ux`AzFrivw il `ad' §¤¤¦§¨¥¨¥¦§¦
(zFWAEin mip`Y)Kld .'ziagd on §¥¦§¨¦¤¨¦¨©

oAd df`vnEWWaCdon af didW ¤©¥¨¨¤©§©¤¨¨¨¦
zFrivTddiR lr svcr ,ziagd lW ©§¦¨©¦¨¤¤¨¦©

xfg ,WaC DNEMW xEaq didWexn` ¤¨¨¨¤¨§©¨©§¨©
,Flziag'Ff`iadl il Yxn`W ¨¦¤¨©§¨¦§¨¦

ixd ,mXn zFrivw.'`id WaC lW §¦¦¨£¥¤§©¦
Lci rwWd' ,Fl xn`wFnrDkFzl ¨©©§©¨§¨§¨

'DkFYn zFrivw dlrn dY`e(ixtq) §©¨©£¤§¦¦¨
o`M miWOWn 'xEv'e 'rlq' oFWlE]§¤©§§©§¦¨
mFwn `idW ,l`xUi ux`l miiEPikM§¦¦§¤¤¦§¨¥¤¦§

[mirlqE mixd(ahid x`a): ¨¦§¨¦
.øeö Léîìçî ïîLålW mizif EN` §¤¤¥©§¦¥¥¦¤

`xwPd mFwn'alg WEB',mpnXW ¨©¦§¨¨¨¤©§¨

.xW` haW zlgpA `Ede] dAExn§¤§§©£©¥¤¨¥
'Flbx onXA lahe' xn`p eilrWoldl) ¤¨¨¤¡©§Ÿ¥©¤¤©§

(my i"yx d`xe .ck ,bl[(ixtq):
.õøà éúåîa,DaFB oFWlux`W itl ¨¢¥¨¤§©§¦¤¤¤

x`FanM ,zFvx`d lMn DFaB l`xUi¦§¨¥¨©¦¨¨£¨©§¨
dlrnl(edaikxi d"c): §©§¨

.éãN,`weeC 'iNW dcVd' FrnWn oi` ¨¨¥©§¨©¨¤¤¦©§¨
`N`dcU (oFWl :`"q) FnMmzq ¤¨§§¨¤§¨

'FA xW` lke icU flri' FnkE],ev milidz) §©£Ÿ¨©§¨£¤
(a[:

.øeö Léîìçoa` FWExiR 'yinNg' ©§¦©¨¦¥¤¤
.lFcB rlq FWExiR 'xEv'e .dwfge dWẅ¨©£¨¨§¥¤©¨
FzErnWn 'xEv yinlg' iEHiAdW ixd£¥¤©¦©§¦©§¨

.rlq lW Fwfge FRwY:i"yx siqene ¨§§¨§¤¤©
(`"eWA) 'Winlg'e (u"nwA) 'WinNg'©¨¦§¨©§©§¦¦§¨

`N` ,`id zg` daiYwEac Fpi`WM ¥¨©©¦¤¨§¤¥¨
,'WinNg' cEwp eixg`NW daiYl©¥¨¤§©£¨¨©¨¦

wEac `EdWkE,eixg`NW daiYl §¤¨©¥¨¤§©£¨
Edixd:'Winlg' cEwpci dxez £¥¨©§¦



epif`dנ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ∆¿«»»«¬≈…ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑:ׁשּנאמר הּׁשבטים, עׂשרת ּבימי היה ו)זה מּצאן"(עמוס ּכרים ."ואֹוכלים ְִֵָֹƒ≈∆»ƒְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÓÁŒ‰zLz¯."ויהי ·ÚŒÌ„Â∑ ≈∆ƒ¿ƒ»ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆

הּׁשבטים  עׂשרת ו)ּבימי יין (עמוס ּבמזרקי a˜¯.""הּׁשֹותים ˙‡ÓÁ∑ החלב ּגּבי מעל הּנקלט ׁשּומן .הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ∆¿«»»ְִֵֵֶַַַָָָָ
Ô‡ˆ ·ÏÁÂ∑ ּדבּוק ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל ּכמֹוחלב ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד אּמֹו"(שמות ∑ÌÈ¯k."ּבחלב «¬≈…ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»ƒ

היּו∑ÔL·ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים  hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ וגּסין ּכליֹות, ּכחלב ׁשמנים חּטים ְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈»»ְִֵָƒ¿ƒ»ְְְֲִִִִֵֵַַָ
חׁשּוב ∑ÚŒÌ„Â·.ּככּוליא  יין וטֹועם ענב ׁשֹותה ארּמי ∑ÓÁ¯.היה ּבלׁשֹון ּדבר,∑ÓÁ¯.יין ׁשם זה אין ְְָ¿«≈»ְִֵֵֶַָָָָ»∆ְֲִִַַָ»∆ֵֵֶָָ

ּבלע"ז ווינו"ש ּבּטעם, מׁשּבח לׁשֹון ׁשל (ווייניכט)אּלא ּתרּגּום אחר הּללּו מקראֹות ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
וגֹו''' ארעא ּתקּפי על 'אׁשרינּון .אּונקלֹוס: ְְְְְְִֵַַַָָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", טז)ּכמֹו מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה "ּכי »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

(ci).ïàö áìçå ø÷a úàîçrtWdf ¤§©¨¨©£¥Ÿ¤©¤
,dnlW iniA didmiIwzp mdAW ¨¨¦¥§ŸŸ¤¨¤¦§©¥

FnM ,o`M xEn`d `xwOdxn`PW ©¦§¨¨¨¨§¤¤¡©
(bÎa ,d `Îmikln)mFil dnlW mgl idie'©§¦¤¤§ŸŸ§

,gnw xM miXWe zlq xM miWlW cg ¤̀¨§Ÿ¦ŸŸ¤§¦¦Ÿ¨©
mi`ixA xwa dxUrminHtn) £¨¨¨¨§¦¦§ª¨¦

(mipnWEirx xwA mixUremirFxd) §¥¦§¤§¦¨¨§¦¨¦
(drxnA.'o`v d`nEo`SdW KFYnE §¦¤¥¨Ÿ¦¤©Ÿ

rtW dAxzp oM ,miAExn f` Eid xwAde§©¨¨¨¨§¦¥¦§©¨¤©
mdn mi`Ad d`ngde algd(g"n`a): ¤¨¨§©¤§¨©¨¦¥¤

.íéøk áìç íò.o`Sd oOEW mr ¦¥¤¨¦¦©©Ÿ
?oM did izni`ezxUr iniA did df §¥¨©¨¨¥¤¨¨¦¥£¤¤

,mihaXdmipW lMW dtEwY DzF`A ©§¨¦§¨§¨¤¨§¥
,mznc` lr EaWi l`xUi ihaW xUr̈¨¦§¥¦§¨¥¨§©©§¨¨
dcEdi caNn) mihaXd zxUr zFAxl§©£¤¤©§¨¦¦§©§¨

,(oinipaEWmdilrxn`P(c ,e qenr) ¦§¨¦¤£¥¤¤¡©
'o`Sn mixM milkF`e'mixgFA Eid] §§¦¨¦¦Ÿ¨£¦
mzlik`l mipnXd z`(c"evn)[: ¤©§¥¦©£¦¨¨

.ähç úBéìk áìç,oM did izni`e ¥¤¦§¦¨§¥¨©¨¨¥
?zFilkM EncPW cr miHgd EkxAzPW¤¦§¨§©¦¦©¤¦§¦§¨

xn`PW ,dnlW inia did df`Îmikln) ¤¨¨¦¥§ŸŸ¤¤¡©
(a ,ddnlW mgl idiecg` mFil ©§¦¤¤§ŸŸ§¤¨

gnw xM miXWe zlq xM miWlW'ebe: §Ÿ¦ŸŸ¤§¦¦Ÿ¨©
.øîç äzLz áðò íãådf xaC §©¥¨¦§¤¨¤¨¨¤

miIwzp,mihaXd zxUr iniA ¦§©¥¦¥£¤¤©§¨¦
dgkFYd z`EapA xn`p mdilrWqenr) ¤£¥¤¤¡©¦§©©¨¨

(e ,e'oii iwxfnA mizFXd'`l] 'ebe ©¦§¦§§¥©¦Ÿ
m` iM ,hrEn mxEriXW zFqFkA EzẄ§¤¦¨¨¦¦
xEriWe milFcB milM mdW miwxfnA§¦§¨¦¤¥¥¦§¦§¦

[dAExn mdAW oiId lEAiw(c"evn): ¦©©¦¤¨¤§¤
.ø÷a úàîç'd`ng'oOEW `Ed ¤§©¨¨¤§¨¨

algdddlrnln sSehlwPsq`p) ¤¨¨©¨¦§©§¨§¦§¨¤¡¨
(ilMAAbÎlrn.algd iaEzMd zpeEke ©§¦¥©©¥¤¨¨§©¨©©¨

wx Elk`i algd rtW aFxn iM ,`id¦¦¥¤©¤¨¨Ÿ§©
d`ngd z`(y"aix): ¤©¤§¨
.ïàö áìçå,o`v lW algzaiYW ©£¥Ÿ¨¨¤Ÿ¤¥©

dixg`NW daiYl wEaC Fpi`WM ,'alg'£¥§¤¥¨©¥¨¤§©£¤¨
,'alg' cEwp `Ed ixdwEac `EdWkE £¥¨¨¨§¤¨

`Ed ixd ,dixg`NW daiYlcEwp ©¥¨¤§©£¤¨£¥¨
.'alg'E'FO` algA' FnM(hi ,bk zeny) £¥§©£¥¦

'FO` lW alg' FWExiR mW s`W: ¤©¨¥¨¨¤¦
.íéøkmd.miUaMcgEin iEPiM `Ede ¨¦¥§¨¦§¦§¨

mipnXd miUaMl(g"n`a): ©§¨¦©§¥¦
.íéìéàåFWExiR;FrnWnMmixkGd §¥¦¥§©§¨©§¨¦

miUaMAW milFcBd(b"n `"t dxt zkqn): ©§¦¤©§¨¦
.ïLá éðamili`de miUaMd md §¥¨¨¥©§¨¦§¨¥¦

oWAd ux`A milcBd,WEid mipnW ©§¥¦§¤¤©¨¨¤§¥¦¨
(g"n`a):

.ähç úBéìkitldWmiHgminFC ¦§¦¨§¦¤©¦¦¦
uixg Wi mdipWNW) zFilkl mzxEvA§¨¨¦§¨¤¦§¥¤¥¨¦

okl ,(mMx`lod aEzMd mzF` dOiC §¨§¨¨¥¦¨¨©¨¥
mdW ,oOEXd oiprlalgM mipnW §¦§©©¨¤¥§¥¦§¥¤

e ,zFilMmdW ,lcBd oiprl odoiQb §¨§¥§¦§©©Ÿ¤¤¥©¦
`ilEkM(g"n`a ,f"rc): §§¨

áðò íãå'miaprd mC' .xng dYWY §©¥¨¦§¤¨¤©¨£¨¦
FrnWn 'xng' ENi`e ,oii lkl iEPiM `Ed¦§¨©¦§¦¤¤©§¨
.gaWl FnrhA cgEinE aEWg oii©¦¨§¨§©§¦§¨
EkxAzi zFpiIdW ,xnFl aEzMd zpeEke§©¨©©¨©¤©¥¦§¨§

W cr ,KM lMdzFW didYmzqoii ¨¨©¤¦§¤¤§¨©¦
aFh(apr mC)mrFhelW mrh FAoii ©¥¨§¥©©¤©¦

aEWg(xng)(l"kyn): ¨¤¤
.øîçiOx` oFWlA oii`xwp,'xng' ¨¤©¦¦§£©¦¦§¨£©

,o`M xEn`d xng mlE`emW df oi` §¨¤¤¨¨¨¥¤¥
xaCxng FnkE) zFpiId lkl illM ¨¨§¨¦§¨©¥§£©

,(iOx` oFWlA`N``EdoFWlcgEin ¦§£©¦¤¨§§¨
oiildf"rlA y"epiee ,mrhA gAEWn §©¦©§¨§©©§©©

(l"kyn).:i"yx siqeneWxtl Wi cFre§¥§¨¥
ElNd zF`xwn ipW(ciÎbi miwEqR) §¥¦§¨©¨§¦

xg`(itl),qElwpE` lW mEBxY ©©§¦©§¤§§
,'Fbe '`rx` iRwY lr oEPixW`'xW` ©§¦©¨§¥©§¨§£¤

dlik` zFpFWl lM ,FnEBxY iR lr©¦©§¨§£¦¨
lr mifnFx o`M mixEn`d dIzWE§¦¨¨£¦¨§¦©
EWaMWM 'miaiF`d llW zlik`'£¦©§©¨§¦§¤¨§

:ux`d z` l`xUieh dxez ¦§¨¥¤¨¨¤
(eh).úéáò;iaFr oFWldar ziUrp ¨¦¨§¦©£¥¨¨¤
qbe: §©

.úéNk`Ed df oFWl'ziqM' FnM ¨¦¨¨¤§¨¦¨
o"iWA ztNgzn K"nq zF`dWM]§¤¨¨¤¦§©¤¤§¦

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy
אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים כסל"(שם)ּוכסליו עלי  ּפימה קל ∑ÈNk˙."וּיע ׂש ל ׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: ּכמֹו:(משלי אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה ּדגּוׁש, 'ּכׂשית' ּכתב ואם ערּום", קלֹון טו)"וכסה "ּכי (איוב ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ׁשּנ ּכמֹו ּובּזהּו, ח)אמר:ּגּנהּו נּבּול "אחֹוריהם (יחזקאל אין וגֹו'", ה' היכל אל ִָָָ«¿«≈¿À»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּזה  .ּגדֹול ִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«
i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑ עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם היה אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית .ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי) זה' אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

יהּודי' ‡·˙ÌÎÈ.צלם Ìe¯ÚN ‡Ï∑ ל האדם ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא מהם, יראּו עמד לא ְִֶֶ…¿»¬…≈∆ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש ּבּספרי. נדר ׁש ּכ יראה, יג)מחמת ׂשעירים (ישעיה ׁשם", ירּקדּו "ּוׂשעירים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הּללּוהם  ׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא .ׁשדים, ְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

myl zxecdn- eheytk i"yx

`Ede ,[zil`nUMoFWlaEzMd,eh aei`) §¨¦§¦§©¨
(fk'FAlgA eipt dQk iM'mc`] ¦¦¨¨¨§¤§¨¨

oinWnE KlFd `Ede miPcrnA bPrzOd©¦§©¥§©£©¦§¥©§¦
,[oOEWA miQMzn eipRW crmc`M ©¤¨¨¦§©¦§¨§¨¨

eilqkE miptAn onXW(ohAd iCv) ¤¨¥¦¦§¦§¨¨¦¥©¤¤
uEgAn milRkp,FtEB lr 'miQknE'oke ¦§¨¦¦©§©¦©§¥

xnF` `Ed(my)'lqk ilr dniR UrIe' ¥©©©¦¨£¥¨¤
d`xp ,lqMd iAB lr lRkPd xUAd]©¨¨©¦§¨©©¥©¤¤¦§¤

[eilr xEbQd dR oinM(g"n`a): §¦¤©¨¨¨
.úéNk,`vFi lrR `Ed 'iEQiM' oFWl ¨¦¨§¦Ÿ©¥

mlE` ,dnÎxaC dQkn mc`dW¤¨¨¨§©¤§©¨¨
`id dpeEMdW WiBcdl icM ,df `xwnA§¦§¨¤§¥§©§¦¤©©¨¨¦
aEzMd `HA ,Fnvr z` dQknd mc`l§¨¨©§©¤¤©§¦¥©¨
mc`dW ,cnFr lrtM 'iEQiM' oFWl§¦§Ÿ©¥¤¨¨¨

W cFr Epivn oke ,'dQknE KlFd'Wi ¥§©¤§¥¨¦¤¥
qtFY aEzMd xW`lw oFWloipA) £¤©¨¥§©¦§©

(lrRiEQM oFWlA(dqM),iRÎlrÎs` ¨©¦§¦¨¨©©¦
FA KiIXW ,`vFi lrR `Ed FcFqiAW¤¦Ÿ©¥¤©¨

(dQM) 'lrR' oFWl xzFiFnM ,' :dqFke ¥§¦¥¦¨§§¤
'mExr oFlw(fh ,ai ilyn)xiYqn mkgd] ¨¨¤¨¨©§¦

EfEai `NW FpFlw z` dQkn Kke ,FqrM©§§¨§©¤¤§¤Ÿ¨
[Fl,'ziUM' azM m`e .K"nQdWM §¦¨©¦¦¨§¤©¨¤

WEbC,w"ixig cEwp s"MdernWp did ¨§©¨¨¦¦¨¨¦§¨
ENi`M,mixg` z` ziQMdfi` F` §¦¦¦¨¤£¥¦¥¤

,eici lr dQMzPW xg` xaCiM' FnM ¨¨©¥¤¦§©¨©¨¨§¦
'eipt dQk(my aei`): ¦¨¨¨

.BúòLé øeö ìaðéå,EdGaE EdPB ©§©¥§ª¨¦¨¦¨
mirxd eiUrnA l`xUi mr ,xnFlM§©©¦§¨¥§©£¨¨¨¦
xEv' `Ed xW` 'd cFaM z` dGaE dPB¦¨¦¨¤§£¤

l`xUi EcarWM Epivn oke ,'FzrEWi§¨§¥¨¦§¤¨§¦§¨¥
iEGA icM KFY oM EUrW ,dxf dcFar£¨¨¨¤¨¥§¥¦

dpikXd cFaMxn`PW FnM(fh ,g l`wfgi) §©§¦¨§¤¤¡©
''d lkid l` mdixFg`,dncw mdiptE £¥¤¤¥©§¥¤¥§¨

'WnXl dncw mziegYWn dOde.ixde §¥¨¦§©£¦¤¥§¨©¨¤©£¥
lEAp Ll oi`lENgedGn lFcB ¥§¦§¦¨¦¤

(ixtq):fh dxez
(fh)eäàð÷édxEn`d 'd`pw' .mixfA ©§¦ª§¨¦¦§¨¨£¨

,xnFlkE .dnge qrM DzErnWn o`M̈©§¨¨©©§¥¨§©
Exiradz`Fzngd"awd lWFz`pwe ¦§¦¤£¨¤§¦§¨

EcarW mixGd milil`d iciÎlr(r"`): ©§¥¨¡¦¦©¨¦¤¨§
úBáòBúaEdEqirkd .Edqirki §¥©§¦ª¦§¦

xEkfÎaMWn oFbM ,miaErY miUrnA§©£¦§¦§¦§©¨
mdA xn`PW mitWkEoFWl'darFY' §¨¦¤¤¡©¨¤§¥¨

(ai ,gi lirl ;ak ,gi `xwie):fi dxez
(fi).dìà àìaEzMd KxvEd `l Ÿ¡Ÿ©Ÿ§©©¨

,WOn 'zEdl`' mdA oi`W EprinWdl§©§¦¥¤¥¨¤¡Ÿ©¨
zlrFY ENit` mdA oi`W xnFl `N ¤̀¨©¤¥¨¤£¦¤¤

,idWlMEFnEBxzM:qFlwpE`AzilC' ¨§¤¦§©§§§§§¥
'KFxv oFdAoMW ,[zlrFY mdA oi`] §§¥¨¤¤¤¤¥

mda did ENi`(micXA)KFxv ¦¨¨¨¤©¥¦§
miaihn mipRÎlMÎlr EidW ,EdWlM̈§¤¤¨©¨¨¦§¦¦

f`W ixd ,mc` ipald`pw dzid `l ¦§¥¨¨£¥¤¨Ÿ¨§¨¦§¨
dlEtk'd z`n (lFcB qrM)FnM §¨©©¨¥¥§
,eiWkrFpi` micXl gaFGd xW`M ©§¨©£¤©¥©©¥¦¥

FcIn daFh mEW lAwl ENit` dRvn§©¤£¦§©¥¨¦¨
(ixtq)(i"gp ,o"anx):

.eàa áBøwî íéLãçmd micXd £¨¦¦¨¨©¥¦¥
dpFxg`d zrA wxW ,miWcg milil ¡̀¦¦£¨¦¤©¨¥¨©£¨

mcarl Eligzd,eENit`ipAzFOE`d ¦§¦§¨§¨©£¦§¥¨
dxf dcFarA mitEhW EidW mipFncTd©©§¦¤¨§¦©£¨¨¨

;mdA milibx Eid `lEcarWM ,okle Ÿ¨§¦¦¨¤§¨¥§¤¨§
lM if` ,ElNd micXl l`xUiiFB ¦§¨¥©¥¦©¨£©¨

df' xnF` did ,mzF` d`Fx didW¤¨¨¤¨¨¨¥¤
'icEdi mlv(yxid y"xbd): ¤¤§¦

.íëéúBáà íeøòN àì,xnFlM`l Ÿ§¨£¥¤§©Ÿ
mdn E`xiEaiWgd `l ;mkizFa` ¨§¥¤£¥¤Ÿ¤¡¦

?'mExrU' oFWl EdnE ,zEdFl`l mzF`¨¥©§§¨
mzxrU dcnr `llW xrU) Ÿ¨§¨©£¨¨¥¨¤

(mkizFa`,mdipRnoMWzFxrU KxC £¥¤¦§¥¤¤¥¤¤©£
d`xi zngn cFnrl mc`d.dlFcB ¨¨¨©£¥£©¦§¨§¨

aEzMd oFWlke(dl ,dk l`wfgi)iaWi lM' §¦§©¨ŸŸ§¥
ExrU mdiklnE Kilr EnnW miI`d̈¦¦¨§¨¨¦©§¥¤¨£
lr zEprxER z`Eap] 'mipR Enrx xrU©©¨£¨¦§©§¨©
mifg`p DzlRn irnFW lM xW` ,xFv£¤¨§¥©¨¨¨¤¡¨¦

dcxge cgR(c"evn).[.ixtqA Wxcp KM ©©©£¨¨¨¦§¨§¦§¥
:i"yx siqenecFr Wxtl WiezNnA §¥§¨¥§¦©

,'mExrU'`idWmixirUE' oFWl §¨¤¦§§¦¦
'mW EcTxi(`k ,bi diryi)z`EapA] §©§¨¦§©

dnnXd aFxnW ,laA lr zEprxER§¨©¨¤¤¥©§¨¨
,[mixirU wx mW EcTxiE'mixirU' §©§¨©§¦¦§¦¦

ixd,micW mdxn`PW FnM(f ,fi `xwie) £¥¥¥¦§¤¤¡©
.'mxirVl mdigaf z` cFr EgAfi `le'§Ÿ¦§§¤¦§¥¤©§¦¦
`l' :aEzMd xnF` KM ,df WExiR itlE§¦¥¤¨¥©¨Ÿ

'mkizFa` mExrUEUr `l - §¨£¥¤Ÿ¨
,ElNd mixirU mkizFa``l ,xnFlM £¥¤§¦¦©¨§©Ÿ

mdA ExiMd `le mzF` EaiWgd¤¡¦¨§Ÿ¦¦¨¤
:'mixirU'Mgi dxez ¦§¦¦



ני epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ∆¿«»»«¬≈…ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑:ׁשּנאמר הּׁשבטים, עׂשרת ּבימי היה ו)זה מּצאן"(עמוס ּכרים ."ואֹוכלים ְִֵָֹƒ≈∆»ƒְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÓÁŒ‰zLz¯."ויהי ·ÚŒÌ„Â∑ ≈∆ƒ¿ƒ»ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆

הּׁשבטים  עׂשרת ו)ּבימי יין (עמוס ּבמזרקי a˜¯.""הּׁשֹותים ˙‡ÓÁ∑ החלב ּגּבי מעל הּנקלט ׁשּומן .הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ∆¿«»»ְִֵֵֶַַַָָָָ
Ô‡ˆ ·ÏÁÂ∑ ּדבּוק ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל ּכמֹוחלב ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד אּמֹו"(שמות ∑ÌÈ¯k."ּבחלב «¬≈…ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»ƒ

היּו∑ÔL·ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים  hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ וגּסין ּכליֹות, ּכחלב ׁשמנים חּטים ְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈»»ְִֵָƒ¿ƒ»ְְְֲִִִִֵֵַַָ
חׁשּוב ∑ÚŒÌ„Â·.ּככּוליא  יין וטֹועם ענב ׁשֹותה ארּמי ∑ÓÁ¯.היה ּבלׁשֹון ּדבר,∑ÓÁ¯.יין ׁשם זה אין ְְָ¿«≈»ְִֵֵֶַָָָָ»∆ְֲִִַַָ»∆ֵֵֶָָ

ּבלע"ז ווינו"ש ּבּטעם, מׁשּבח לׁשֹון ׁשל (ווייניכט)אּלא ּתרּגּום אחר הּללּו מקראֹות ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
וגֹו''' ארעא ּתקּפי על 'אׁשרינּון .אּונקלֹוס: ְְְְְְִֵַַַָָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", טז)ּכמֹו מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה "ּכי »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

(ci).ïàö áìçå ø÷a úàîçrtWdf ¤§©¨¨©£¥Ÿ¤©¤
,dnlW iniA didmiIwzp mdAW ¨¨¦¥§ŸŸ¤¨¤¦§©¥

FnM ,o`M xEn`d `xwOdxn`PW ©¦§¨¨¨¨§¤¤¡©
(bÎa ,d `Îmikln)mFil dnlW mgl idie'©§¦¤¤§ŸŸ§

,gnw xM miXWe zlq xM miWlW cg ¤̀¨§Ÿ¦ŸŸ¤§¦¦Ÿ¨©
mi`ixA xwa dxUrminHtn) £¨¨¨¨§¦¦§ª¨¦

(mipnWEirx xwA mixUremirFxd) §¥¦§¤§¦¨¨§¦¨¦
(drxnA.'o`v d`nEo`SdW KFYnE §¦¤¥¨Ÿ¦¤©Ÿ

rtW dAxzp oM ,miAExn f` Eid xwAde§©¨¨¨¨§¦¥¦§©¨¤©
mdn mi`Ad d`ngde algd(g"n`a): ¤¨¨§©¤§¨©¨¦¥¤

.íéøk áìç íò.o`Sd oOEW mr ¦¥¤¨¦¦©©Ÿ
?oM did izni`ezxUr iniA did df §¥¨©¨¨¥¤¨¨¦¥£¤¤

,mihaXdmipW lMW dtEwY DzF`A ©§¨¦§¨§¨¤¨§¥
,mznc` lr EaWi l`xUi ihaW xUr̈¨¦§¥¦§¨¥¨§©©§¨¨
dcEdi caNn) mihaXd zxUr zFAxl§©£¤¤©§¨¦¦§©§¨

,(oinipaEWmdilrxn`P(c ,e qenr) ¦§¨¦¤£¥¤¤¡©
'o`Sn mixM milkF`e'mixgFA Eid] §§¦¨¦¦Ÿ¨£¦
mzlik`l mipnXd z`(c"evn)[: ¤©§¥¦©£¦¨¨

.ähç úBéìk áìç,oM did izni`e ¥¤¦§¦¨§¥¨©¨¨¥
?zFilkM EncPW cr miHgd EkxAzPW¤¦§¨§©¦¦©¤¦§¦§¨

xn`PW ,dnlW inia did df`Îmikln) ¤¨¨¦¥§ŸŸ¤¤¡©
(a ,ddnlW mgl idiecg` mFil ©§¦¤¤§ŸŸ§¤¨

gnw xM miXWe zlq xM miWlW'ebe: §Ÿ¦ŸŸ¤§¦¦Ÿ¨©
.øîç äzLz áðò íãådf xaC §©¥¨¦§¤¨¤¨¨¤

miIwzp,mihaXd zxUr iniA ¦§©¥¦¥£¤¤©§¨¦
dgkFYd z`EapA xn`p mdilrWqenr) ¤£¥¤¤¡©¦§©©¨¨

(e ,e'oii iwxfnA mizFXd'`l] 'ebe ©¦§¦§§¥©¦Ÿ
m` iM ,hrEn mxEriXW zFqFkA EzẄ§¤¦¨¨¦¦
xEriWe milFcB milM mdW miwxfnA§¦§¨¦¤¥¥¦§¦§¦

[dAExn mdAW oiId lEAiw(c"evn): ¦©©¦¤¨¤§¤
.ø÷a úàîç'd`ng'oOEW `Ed ¤§©¨¨¤§¨¨

algdddlrnln sSehlwPsq`p) ¤¨¨©¨¦§©§¨§¦§¨¤¡¨
(ilMAAbÎlrn.algd iaEzMd zpeEke ©§¦¥©©¥¤¨¨§©¨©©¨

wx Elk`i algd rtW aFxn iM ,`id¦¦¥¤©¤¨¨Ÿ§©
d`ngd z`(y"aix): ¤©¤§¨
.ïàö áìçå,o`v lW algzaiYW ©£¥Ÿ¨¨¤Ÿ¤¥©

dixg`NW daiYl wEaC Fpi`WM ,'alg'£¥§¤¥¨©¥¨¤§©£¤¨
,'alg' cEwp `Ed ixdwEac `EdWkE £¥¨¨¨§¤¨

`Ed ixd ,dixg`NW daiYlcEwp ©¥¨¤§©£¤¨£¥¨
.'alg'E'FO` algA' FnM(hi ,bk zeny) £¥§©£¥¦

'FO` lW alg' FWExiR mW s`W: ¤©¨¥¨¨¤¦
.íéøkmd.miUaMcgEin iEPiM `Ede ¨¦¥§¨¦§¦§¨

mipnXd miUaMl(g"n`a): ©§¨¦©§¥¦
.íéìéàåFWExiR;FrnWnMmixkGd §¥¦¥§©§¨©§¨¦

miUaMAW milFcBd(b"n `"t dxt zkqn): ©§¦¤©§¨¦
.ïLá éðamili`de miUaMd md §¥¨¨¥©§¨¦§¨¥¦

oWAd ux`A milcBd,WEid mipnW ©§¥¦§¤¤©¨¨¤§¥¦¨
(g"n`a):

.ähç úBéìkitldWmiHgminFC ¦§¦¨§¦¤©¦¦¦
uixg Wi mdipWNW) zFilkl mzxEvA§¨¨¦§¨¤¦§¥¤¥¨¦

okl ,(mMx`lod aEzMd mzF` dOiC §¨§¨¨¥¦¨¨©¨¥
mdW ,oOEXd oiprlalgM mipnW §¦§©©¨¤¥§¥¦§¥¤

e ,zFilMmdW ,lcBd oiprl odoiQb §¨§¥§¦§©©Ÿ¤¤¥©¦
`ilEkM(g"n`a ,f"rc): §§¨

áðò íãå'miaprd mC' .xng dYWY §©¥¨¦§¤¨¤©¨£¨¦
FrnWn 'xng' ENi`e ,oii lkl iEPiM `Ed¦§¨©¦§¦¤¤©§¨
.gaWl FnrhA cgEinE aEWg oii©¦¨§¨§©§¦§¨
EkxAzi zFpiIdW ,xnFl aEzMd zpeEke§©¨©©¨©¤©¥¦§¨§

W cr ,KM lMdzFW didYmzqoii ¨¨©¤¦§¤¤§¨©¦
aFh(apr mC)mrFhelW mrh FAoii ©¥¨§¥©©¤©¦

aEWg(xng)(l"kyn): ¨¤¤
.øîçiOx` oFWlA oii`xwp,'xng' ¨¤©¦¦§£©¦¦§¨£©

,o`M xEn`d xng mlE`emW df oi` §¨¤¤¨¨¨¥¤¥
xaCxng FnkE) zFpiId lkl illM ¨¨§¨¦§¨©¥§£©

,(iOx` oFWlA`N``EdoFWlcgEin ¦§£©¦¤¨§§¨
oiildf"rlA y"epiee ,mrhA gAEWn §©¦©§¨§©©§©©

(l"kyn).:i"yx siqeneWxtl Wi cFre§¥§¨¥
ElNd zF`xwn ipW(ciÎbi miwEqR) §¥¦§¨©¨§¦

xg`(itl),qElwpE` lW mEBxY ©©§¦©§¤§§
,'Fbe '`rx` iRwY lr oEPixW`'xW` ©§¦©¨§¥©§¨§£¤

dlik` zFpFWl lM ,FnEBxY iR lr©¦©§¨§£¦¨
lr mifnFx o`M mixEn`d dIzWE§¦¨¨£¦¨§¦©
EWaMWM 'miaiF`d llW zlik`'£¦©§©¨§¦§¤¨§

:ux`d z` l`xUieh dxez ¦§¨¥¤¨¨¤
(eh).úéáò;iaFr oFWldar ziUrp ¨¦¨§¦©£¥¨¨¤
qbe: §©

.úéNk`Ed df oFWl'ziqM' FnM ¨¦¨¨¤§¨¦¨
o"iWA ztNgzn K"nq zF`dWM]§¤¨¨¤¦§©¤¤§¦

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy
אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים כסל"(שם)ּוכסליו עלי  ּפימה קל ∑ÈNk˙."וּיע ׂש ל ׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: ּכמֹו:(משלי אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה ּדגּוׁש, 'ּכׂשית' ּכתב ואם ערּום", קלֹון טו)"וכסה "ּכי (איוב ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ׁשּנ ּכמֹו ּובּזהּו, ח)אמר:ּגּנהּו נּבּול "אחֹוריהם (יחזקאל אין וגֹו'", ה' היכל אל ִָָָ«¿«≈¿À»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּזה  .ּגדֹול ִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«
i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑ עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם היה אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית .ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי) זה' אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

יהּודי' ‡·˙ÌÎÈ.צלם Ìe¯ÚN ‡Ï∑ ל האדם ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא מהם, יראּו עמד לא ְִֶֶ…¿»¬…≈∆ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש ּבּספרי. נדר ׁש ּכ יראה, יג)מחמת ׂשעירים (ישעיה ׁשם", ירּקדּו "ּוׂשעירים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הּללּוהם  ׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא .ׁשדים, ְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

myl zxecdn- eheytk i"yx

`Ede ,[zil`nUMoFWlaEzMd,eh aei`) §¨¦§¦§©¨
(fk'FAlgA eipt dQk iM'mc`] ¦¦¨¨¨§¤§¨¨

oinWnE KlFd `Ede miPcrnA bPrzOd©¦§©¥§©£©¦§¥©§¦
,[oOEWA miQMzn eipRW crmc`M ©¤¨¨¦§©¦§¨§¨¨

eilqkE miptAn onXW(ohAd iCv) ¤¨¥¦¦§¦§¨¨¦¥©¤¤
uEgAn milRkp,FtEB lr 'miQknE'oke ¦§¨¦¦©§©¦©§¥

xnF` `Ed(my)'lqk ilr dniR UrIe' ¥©©©¦¨£¥¨¤
d`xp ,lqMd iAB lr lRkPd xUAd]©¨¨©¦§¨©©¥©¤¤¦§¤

[eilr xEbQd dR oinM(g"n`a): §¦¤©¨¨¨
.úéNk,`vFi lrR `Ed 'iEQiM' oFWl ¨¦¨§¦Ÿ©¥

mlE` ,dnÎxaC dQkn mc`dW¤¨¨¨§©¤§©¨¨
`id dpeEMdW WiBcdl icM ,df `xwnA§¦§¨¤§¥§©§¦¤©©¨¨¦
aEzMd `HA ,Fnvr z` dQknd mc`l§¨¨©§©¤¤©§¦¥©¨
mc`dW ,cnFr lrtM 'iEQiM' oFWl§¦§Ÿ©¥¤¨¨¨

W cFr Epivn oke ,'dQknE KlFd'Wi ¥§©¤§¥¨¦¤¥
qtFY aEzMd xW`lw oFWloipA) £¤©¨¥§©¦§©

(lrRiEQM oFWlA(dqM),iRÎlrÎs` ¨©¦§¦¨¨©©¦
FA KiIXW ,`vFi lrR `Ed FcFqiAW¤¦Ÿ©¥¤©¨

(dQM) 'lrR' oFWl xzFiFnM ,' :dqFke ¥§¦¥¦¨§§¤
'mExr oFlw(fh ,ai ilyn)xiYqn mkgd] ¨¨¤¨¨©§¦

EfEai `NW FpFlw z` dQkn Kke ,FqrM©§§¨§©¤¤§¤Ÿ¨
[Fl,'ziUM' azM m`e .K"nQdWM §¦¨©¦¦¨§¤©¨¤

WEbC,w"ixig cEwp s"MdernWp did ¨§©¨¨¦¦¨¨¦§¨
ENi`M,mixg` z` ziQMdfi` F` §¦¦¦¨¤£¥¦¥¤

,eici lr dQMzPW xg` xaCiM' FnM ¨¨©¥¤¦§©¨©¨¨§¦
'eipt dQk(my aei`): ¦¨¨¨

.BúòLé øeö ìaðéå,EdGaE EdPB ©§©¥§ª¨¦¨¦¨
mirxd eiUrnA l`xUi mr ,xnFlM§©©¦§¨¥§©£¨¨¨¦
xEv' `Ed xW` 'd cFaM z` dGaE dPB¦¨¦¨¤§£¤

l`xUi EcarWM Epivn oke ,'FzrEWi§¨§¥¨¦§¤¨§¦§¨¥
iEGA icM KFY oM EUrW ,dxf dcFar£¨¨¨¤¨¥§¥¦

dpikXd cFaMxn`PW FnM(fh ,g l`wfgi) §©§¦¨§¤¤¡©
''d lkid l` mdixFg`,dncw mdiptE £¥¤¤¥©§¥¤¥§¨

'WnXl dncw mziegYWn dOde.ixde §¥¨¦§©£¦¤¥§¨©¨¤©£¥
lEAp Ll oi`lENgedGn lFcB ¥§¦§¦¨¦¤

(ixtq):fh dxez
(fh)eäàð÷édxEn`d 'd`pw' .mixfA ©§¦ª§¨¦¦§¨¨£¨

,xnFlkE .dnge qrM DzErnWn o`M̈©§¨¨©©§¥¨§©
Exiradz`Fzngd"awd lWFz`pwe ¦§¦¤£¨¤§¦§¨

EcarW mixGd milil`d iciÎlr(r"`): ©§¥¨¡¦¦©¨¦¤¨§
úBáòBúaEdEqirkd .Edqirki §¥©§¦ª¦§¦

xEkfÎaMWn oFbM ,miaErY miUrnA§©£¦§¦§¦§©¨
mdA xn`PW mitWkEoFWl'darFY' §¨¦¤¤¡©¨¤§¥¨

(ai ,gi lirl ;ak ,gi `xwie):fi dxez
(fi).dìà àìaEzMd KxvEd `l Ÿ¡Ÿ©Ÿ§©©¨

,WOn 'zEdl`' mdA oi`W EprinWdl§©§¦¥¤¥¨¤¡Ÿ©¨
zlrFY ENit` mdA oi`W xnFl `N ¤̀¨©¤¥¨¤£¦¤¤

,idWlMEFnEBxzM:qFlwpE`AzilC' ¨§¤¦§©§§§§§¥
'KFxv oFdAoMW ,[zlrFY mdA oi`] §§¥¨¤¤¤¤¥

mda did ENi`(micXA)KFxv ¦¨¨¨¤©¥¦§
miaihn mipRÎlMÎlr EidW ,EdWlM̈§¤¤¨©¨¨¦§¦¦

f`W ixd ,mc` ipald`pw dzid `l ¦§¥¨¨£¥¤¨Ÿ¨§¨¦§¨
dlEtk'd z`n (lFcB qrM)FnM §¨©©¨¥¥§
,eiWkrFpi` micXl gaFGd xW`M ©§¨©£¤©¥©©¥¦¥

FcIn daFh mEW lAwl ENit` dRvn§©¤£¦§©¥¨¦¨
(ixtq)(i"gp ,o"anx):

.eàa áBøwî íéLãçmd micXd £¨¦¦¨¨©¥¦¥
dpFxg`d zrA wxW ,miWcg milil ¡̀¦¦£¨¦¤©¨¥¨©£¨

mcarl Eligzd,eENit`ipAzFOE`d ¦§¦§¨§¨©£¦§¥¨
dxf dcFarA mitEhW EidW mipFncTd©©§¦¤¨§¦©£¨¨¨

;mdA milibx Eid `lEcarWM ,okle Ÿ¨§¦¦¨¤§¨¥§¤¨§
lM if` ,ElNd micXl l`xUiiFB ¦§¨¥©¥¦©¨£©¨

df' xnF` did ,mzF` d`Fx didW¤¨¨¤¨¨¨¥¤
'icEdi mlv(yxid y"xbd): ¤¤§¦

.íëéúBáà íeøòN àì,xnFlM`l Ÿ§¨£¥¤§©Ÿ
mdn E`xiEaiWgd `l ;mkizFa` ¨§¥¤£¥¤Ÿ¤¡¦

?'mExrU' oFWl EdnE ,zEdFl`l mzF`¨¥©§§¨
mzxrU dcnr `llW xrU) Ÿ¨§¨©£¨¨¥¨¤

(mkizFa`,mdipRnoMWzFxrU KxC £¥¤¦§¥¤¤¥¤¤©£
d`xi zngn cFnrl mc`d.dlFcB ¨¨¨©£¥£©¦§¨§¨

aEzMd oFWlke(dl ,dk l`wfgi)iaWi lM' §¦§©¨ŸŸ§¥
ExrU mdiklnE Kilr EnnW miI`d̈¦¦¨§¨¨¦©§¥¤¨£
lr zEprxER z`Eap] 'mipR Enrx xrU©©¨£¨¦§©§¨©
mifg`p DzlRn irnFW lM xW` ,xFv£¤¨§¥©¨¨¨¤¡¨¦

dcxge cgR(c"evn).[.ixtqA Wxcp KM ©©©£¨¨¨¦§¨§¦§¥
:i"yx siqenecFr Wxtl WiezNnA §¥§¨¥§¦©

,'mExrU'`idWmixirUE' oFWl §¨¤¦§§¦¦
'mW EcTxi(`k ,bi diryi)z`EapA] §©§¨¦§©

dnnXd aFxnW ,laA lr zEprxER§¨©¨¤¤¥©§¨¨
,[mixirU wx mW EcTxiE'mixirU' §©§¨©§¦¦§¦¦

ixd,micW mdxn`PW FnM(f ,fi `xwie) £¥¥¥¦§¤¤¡©
.'mxirVl mdigaf z` cFr EgAfi `le'§Ÿ¦§§¤¦§¥¤©§¦¦
`l' :aEzMd xnF` KM ,df WExiR itlE§¦¥¤¨¥©¨Ÿ

'mkizFa` mExrUEUr `l - §¨£¥¤Ÿ¨
,ElNd mixirU mkizFa``l ,xnFlM £¥¤§¦¦©¨§©Ÿ

mdA ExiMd `le mzF` EaiWgd¤¡¦¨§Ÿ¦¦¨¤
:'mixirU'Mgi dxez ¦§¦¦



epif`dנב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לכם ּתׁשּכח. .מּלהטיב ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
EÏÏÁÓ Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ≈¿…¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה ‰n‰.מה ˙Ît‰z ¯B„ Èk∑רצֹונֹו ÔÓ‡Œ‡Ï.לכעס מהּפכין »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ«¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À
Ìa∑ נּכרים אין מּמּנה ּגּדּולי וסרּו טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.ּבהם, אֹומן",(אסתר "ויהי »ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ≈Àְְִֵַ

ּבלע"ז ּולׁשעה .(ערציהען)נודריטור"ה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העגל  ועׂשּו הבטחתם ּבּטלּו .קּלה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי אלּה∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ׁשאינֹו ׁשם,∑ÌÚŒ‡Ïa.ּבדבר להם ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»ְְִֵֵֵֶֶָָ
ׁשּנאמר: כג)ּכמֹו אֹומר:(ישעיה הּוא ּובעׂשו היה", לא העם זה ּכׂשּדים ארץ א)"הן מאד"(עובדיה אּתה ÈB‚a."ּבזּוי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿

ÌÒÈÚÎ‡ Ï·∑:אֹומר הּוא וכן הּכֹופרים, יד)אּלּו אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר »»«¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx

(gi).éLz,(dgkW) 'dIWp' oFWl ¤¦§§¦¨¦§¨
,xnFlkEgMWYLcli xW` xvFId z` §©¦§©¤©¥£¤§¨§
.mlFrAEWxc EpizFAxeoFWNn 'iWY' ¨¨§©¥¨§¤¦¦§

z` lFkiaM YWlgd ,xnFlkE ,'dWlEg'§¨§©¤¡©§¨¦§¨¤
W ,Lcli xW` xESd`AWMd"awd ©£¤§¨§¤§¤¨

eiptl oiqirkn mY` ,mkl aihidl§¥¦¨¤©¤©§¦¦§¨¨
,zFxiarAEmY` dfaFgM miWiYn ©£¥¨¤©¤©¦¦Ÿ
lFkiaMmkl aihidNncFr(ixtq): ¦§¨¦§¥¦¨¤

.EììBçî ìà,LcilFOd l`d ¥§§¤¨¥©¦§
dmgxn L`ivFn.LO``EdeoFWl ©¦£¥¤¤¦§§§

FnM ,dlglge crx'zFlI` llFgi' ©©§©§¨¨§§¥©¨
(h ,hk mildz)z` cirxn 'd lFw]©§¦¤

,[milI`M miwfgd mirWxdokelig' ¨§¨¦©£¨¦§©¨¦§¥¦
'dclFIM(f ,gn my)dlglge crx] ©¥¨©©§©§¨¨

dlglgd mW lre .[zclFi dX`M§¦¨¤¤§©¥©©§¨¨
s` diExw ,dciNd ia`M mr d`Ad©¨¨¦§¥¥©¥¨§¨©
oFWNW KM ,df oFWlA Dnvr dciNd©¥¨©§¨§¨¤¨¤§

'LcilFn' FWExiR 'LllFgn',x"yl) §§¤¥¦§
(`"y:hi dxez
(k).íúéøçà äî,xnFlMdn ¨©£¦¨§©©

xW` zEprxERd.mtFqA mda dlrY ©§¨£¤©£¤¨¤§¨
dn' xn`p ENi`kE ,xvw `xwn `Ede§¦§¨¨¨§¦¤¡©©

'mzixg`A didI: ¦§¤©©£¦¨
.änä úBëetäz øBã ékxFC ¦©§¥¨

doikRdnz`ipFvxgExÎzgPn ©§©§¦¤§¦©©©©
:qrkl§©©

.ía ïeîà àìWi 'oEn`' zaiY Ÿ¥¨¥©¥¥
lECB oFWl `EdW ,'oEO`' mB DrnWnA§©§¨¨©¦¤§¦

mkEPige mipA(oldl i"yx)xnF` Kke . ¨¦§¦¨§¨¥
:d"awdilECB oi`(ikEPg ikxC) ¥¦©©§¥¦¦

daFh KxC mizixFd iM ,mdA mixMp- ¦¨¦¨¤¦¥¦¤¤¨
,dizFevnE dxFYd KxCemdExq ¤¤©¨¦§¤¨§¥¨

dPOnxMip iNW 'oEO`'d oi`W cr ¦¤¨©¤¥¨¦¤¦¦¨
mdA(`"rn): ¨¤

.ïeîàoFWlFnM ,mipA lECiBidie' ¥§¦¨¦§©§¦
onF`lCbn did ikCxn] 'dQcd z` ¥¤£©¨¨§§©¨¨§©¥

[FziaA xYq` z`(f ,a xzq`), ¤¤§¥§¥
xg` xaC .f"rlA d"xehixxepKxC - §©©¨¨©¥¤¤

:mixaCd WExitA zxg`'oEn`'`Ed ©¤¤§¥©§¨¦¥
,dpEn` oFWloi`W mipA ,xnFlkE §¡¨§©¨¦¤¥

,mzghad lr KFnqle mdl oin`dl§©£¦¨¤§¦§©©§¨¨¨
EFnEBxzMoFdA zilc `IpA' :qFlwpE`A §©§§§§§©¨§¥§

,[zEpn`p mdA oi`W mipA] 'Epnid¥§¨¦¤¥¨¤¤¡¨
ixdW'rnWpe dUrp' ipiqa Exn` ¤£¥¨§§¦©©£¤§¦§¨

(f ,ck zeny)lE ,xg`ElHA dNw drW §©©¨¨©¨¦§
z` (Extd)EUre mzghadz`lbrd ¥¥¤©§¨¨¨§¨¤¨¥¤

(ixtq):`k dxez
(`k).éðeàð÷izng ExiradExxFr - ¦§¦¦§¦£¨¦§

dlrnl xEn`ke ,iqrM z`(fh weqt): ¤©§¦§¨¨§©§¨
.ìà àìáipE`pw mdAEcarW Kk §Ÿ¥¥¦§¦§¨¤¨§

l,DFl` Fpi`W xacdlrnl xEn`ke §¨¨¤¥¡©§¨¨§©§¨
(fi weqt)'DFl` `l micXl EgAfi'(o"anx): ¦§§©¥¦Ÿ¡©

.íò àìamqirk` ip` s`dOE`A §Ÿ¨©£¦©§¦¥§¨
,mW Dl oi`WaEWg Fpi`W iFB xnFlM ¤¥¨¥§©¤¥¨

miICUMd mde ,'mr' `xTdlxn`PW §¦¨¥¨§¥©©§¦¦¤¤¡©
mdilr(bi ,bk diryi)df miCUM ux` od' £¥¤¥¤¤©§¦¤

'did `l mrd'`Ed dhFW mr' xnFlM] ¨¨Ÿ¨¨§©¨¤
(i"yx).[eokxnF` `Ed eUrA(a ,` dicaer) §¥§¥¨¥

miFBA LiYzp ohw dPd'dY` iEfA ¦¥¨Ÿ§©¦©¦¨©¨
'c`noAxEgA EniIwzp mixaCde] §Ÿ§©§¨¦¦§©§§§©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד עד dÏ·ÈÂ.ּבכם ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ«…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈
ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים לּה(שם סביב הרים .""ירּוׁשלים ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑ לׁשֹון רעה, על רעה כט)אחּבר ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו הרוה",(לעיל "ספֹות «¿∆»≈»ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָָָ

ז) אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו ּכמֹו"עֹולֹותיכם אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ ּכלים אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה הּפרענּות לפי זֹו ּוקללה ּבהם, אׁשלים חּצי .ּכל ¬«∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבּבּבּבםםםם אכאכאכאכּלּלּלּלהההה כג)חחחחּצּצּצּציייי ּכּכּכּכליםליםליםלים(לב, אינםאינםאינםאינם והםוהםוהםוהם ּכּכּכּכליםליםליםלים ויראה.חחחחּצּצּצּצי י י י (רש"י)חחחחּצּצּצּציייי אהבה הינּו - ּכּכּכּכלים לים לים לים (למּוטב) אינםאינםאינםאינם ּבכלֹות והםוהםוהםוהם - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּנפׁש
מה' חסד ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ּדר ועל הּנפׁש? לכלֹות מּגיע ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני יהּודי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן
ואדרּבה, ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא הּנפׁש ּכלֹות העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאדם

ּבגּוף. ּבּנׁשמה חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' ְְְְֲִִַַַַַָָאהבת

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד לי ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ«¿»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

myl zxecdn- eheytk i"yx

miICUMd ici lr oFW`xd ziAd©©¦¨¦©§¥©©§¦¦
ici lr ipXd ziAd oAxEgaE ,(milaAd)©©§¦§§©©©¦©¥¦©§¥
[eUr ipA mFc` zEkln mdW ,inFx¦¤¥©§¡§¥¥¨

(y"n` ,oexkfd):
.íñéòëà ìáð éBâa,mipiOd EN` §¨¨©§¦¥¥©¦¦

KFYnE ,'d zE`ivnA mipin`n mpi`W¤¥¨©£¦¦¦§¦¦
l`xUil rxdl mi`xi mpi` KMoke , ¨¥¨§¥¦§¨©§¦§¨¥§¥

xnF` `Ed(` ,ci mildz)FAlA lap xn`' ¥¨©¨¨§¦
'midl` oi`d"awdA xtFMdW ixd . ¥¡Ÿ¦£¥¤©¥§
'lap' `xwp(:bq zenai ,ixtq)(w"cx):ak dxez ¦§¨¨¨

(ak).äçã÷:FWExiR,dxrAxnFlkE ¨§¨¥¨£¨§©
KxC `Ede ,iR`A dxrA qrMd W ¥̀©©©¨£¨§©¦§¤¤

dnigde s`d oFxg lcFB lr lWn: ¨¨©¤£¨©§©¥¨
ã÷ézåW` ,xnFlM .ziYgY lF`W cr ©¦©©§©§¦§©¥

dtxU iR`ÎoFxgcFqid cr mkA £©¦¨§¨¨¤©©§
oipAd 'ziYgzA' `vnPd](n"eviw)[: ©¦§¨§©§¦©¦§¨
.dìeáéå õøà ìëàzåz` dtxU ©Ÿ©¤¤¦¨¨§¨¤

DlEaie mkvx`l`xUi ux` - ©§§¤¦¨¤¤¦§¨¥
dizFxitE(ixtq): ¥¤¨

èäìzådhdl W`d .mixd icqFn ©§©¥§¥¨¦¨¥¦£¨
daixgdemilWExi (z` :`"q) §¤¡¦¨¤§¨©¦

d`idW itl ,'mixd icqFn' z`xwP ©¦§¥§¥¨¦§¦¤¦

zcQEin(diEpA)xn`PW ,mixdd lr §¤¤§¨©¤¨¦¤¤¡©
(a ,dkw mildz)aiaq mixd milWExi'§¨©¦¨¦¨¦

'Dl(n"eviw):bk dxez ¨
(bk).úBòø Bîéìò ätñàsiqF` ©§¤¨¥¨¦

siqFIW dpeEMd oi`e .zFrx mdilr£¥¤¨§¥©©¨¨¤¦
,mzrWx icMn xzFi zFrx mdilr£¥¤¨¥¦§¥¦§¨¨

:xnFlM `N`xiAg`sxv`elr drx ¤¨§©©§¦§¤§Ÿ¨¨©
,drx,eiCgi mNEM E`FaIW'dRq`'e ¨¨¤¨¨©§¨§©§¤
`Ed'dpW lr dpW Etq' oFWldiryi) §§¨¨©¨¨

(` ,hkzFpAxTd ElhAW xg`l]§©©¤¨§©¨§¨
dpW lM mkizFpFrW ixd ,mixRknd©§©§¦£¥¤£¥¤¨¨¨
dpXd zFpFr lr mitqFYnE miklFd§¦¦§¦©£©¨¨

:oke ,[zncFTd'dexd zFtq',hk lirl) ©¤¤§¥§¨¨¨
(gi,FAl zExixWA KlFdd lr dxdf`]©§¨¨©©¥¦§¦¦

,zFpFcGd lr Fl EtqFYi zFbbXd s`W¤©©§¨¦§©©§
:oke ,[eiCgi mdilr WprdlmkizFlFr' §¥¨¥£¥¤©§¨§¥¥¤

'mkigaf lr Etq(`k ,f dinxi)ahEn] §©¦§¥¤¨
zxFzA mkizFlFr z` mB EaixwYW¤©§¦©¤¥¤§©
xg`n ,milrAl milk`p mdW ,minlW§¨¦¤¥¤¡¨¦©§¨¦¥©©
dOle mkizFpAxwA utg d"awd oi`W¤¥¨¥§¨§§¥¤§¨¨

,[xUAd z` EciqtYmNEM zErnWOW ©§¦¤©¨¨¤©§¨¨
zpn lr ,xaC lr xaC ztqFd `id¦¨©¨¨©¨¨©§¨

cgi mtxvl(g"ty).xg` xaCKxC - §¨§¨©©¨¨©¥¤¤
WExitA zxg`'dRq`'iENiM oFWl - ©¤¤§¥©§¤§¦
,xnFlkE ,xnbEdNk`lM z` mdilr §¨§©£©¤£¥¤¤¨

`NW zg` ENit` xizF` `le zFrxd̈¨§Ÿ¦£¦©©¤Ÿ
`Ed df oFWle ,mdilr `ia`FnM ¨¦£¥¤§¨¤§

'hlOd dxdd'dtQY oR(eh ,hi ziy`xa) ¨¨¨¦¨¥¤¦¨¤
xdn :hFl l` mik`lOd ixaCn]¦¦§¥©©§¨¦¤©¥
.[mdOr dlM didY oR mFcQn hlOd¦¨¥¦§¤¦§¤¨¤¦¨¤
aEzMd KWndl FpiiprA dnFC `Ede§¤§¦§¨§¤§¥©¨

'mA dNk` iSg'(m"`x): ¦©£©¤¨
.ía älëà évçmilW` iSg lM ¦©£©¤¨¨¦©©§¦

xFnb`e,Ff dllwE .mdAiRÎlrÎs` §¤§¨¤§¨¨©©¦
ixd ,`id dlFcB drxWitl ¤¨¨§¨¦£¥§¦

zEprxERd,dWxRA dxEn`d dxEngd ©§¨©£¨¨£¨©¨¨¨
`id dkxaliSg' oFWl ixdW ,zaWgp ¦§¨¨¦¤§¤¤¤£¥§¦©

:rnWn 'mA dNk`mde ,milM iSg £©¤¨©§©¦©¨¦§¥
(l`xUi);milM mpi`o`M Wi oM m`e ¦§¨¥¥¨¨¦§¦¥¥¨

Eidi `l mlFrNW ,dngp zghad©§¨©¤¨¨¤§¨Ÿ¦§
ixnbl milM l`xUi(.h dheq ,ixtq) ¦§¨¥¨¦§©§¦

(g"n`a):ck dxez
(ck).áòø éæî?'arx ifn' Edn §¥¨¨©§¥¨¨

'otk igitp' mBxY qElwpE`migEtp] §§¦§¥§¦¥¨¨§¦



נג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לכם ּתׁשּכח. .מּלהטיב ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
EÏÏÁÓ Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ≈¿…¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה ‰n‰.מה ˙Ît‰z ¯B„ Èk∑רצֹונֹו ÔÓ‡Œ‡Ï.לכעס מהּפכין »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ«¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À
Ìa∑ נּכרים אין מּמּנה ּגּדּולי וסרּו טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.ּבהם, אֹומן",(אסתר "ויהי »ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ≈Àְְִֵַ

ּבלע"ז ּולׁשעה .(ערציהען)נודריטור"ה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העגל  ועׂשּו הבטחתם ּבּטלּו .קּלה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי אלּה∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ׁשאינֹו ׁשם,∑ÌÚŒ‡Ïa.ּבדבר להם ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»ְְִֵֵֵֶֶָָ
ׁשּנאמר: כג)ּכמֹו אֹומר:(ישעיה הּוא ּובעׂשו היה", לא העם זה ּכׂשּדים ארץ א)"הן מאד"(עובדיה אּתה ÈB‚a."ּבזּוי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿

ÌÒÈÚÎ‡ Ï·∑:אֹומר הּוא וכן הּכֹופרים, יד)אּלּו אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר »»«¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx

(gi).éLz,(dgkW) 'dIWp' oFWl ¤¦§§¦¨¦§¨
,xnFlkEgMWYLcli xW` xvFId z` §©¦§©¤©¥£¤§¨§
.mlFrAEWxc EpizFAxeoFWNn 'iWY' ¨¨§©¥¨§¤¦¦§

z` lFkiaM YWlgd ,xnFlkE ,'dWlEg'§¨§©¤¡©§¨¦§¨¤
W ,Lcli xW` xESd`AWMd"awd ©£¤§¨§¤§¤¨

eiptl oiqirkn mY` ,mkl aihidl§¥¦¨¤©¤©§¦¦§¨¨
,zFxiarAEmY` dfaFgM miWiYn ©£¥¨¤©¤©¦¦Ÿ
lFkiaMmkl aihidNncFr(ixtq): ¦§¨¦§¥¦¨¤

.EììBçî ìà,LcilFOd l`d ¥§§¤¨¥©¦§
dmgxn L`ivFn.LO``EdeoFWl ©¦£¥¤¤¦§§§

FnM ,dlglge crx'zFlI` llFgi' ©©§©§¨¨§§¥©¨
(h ,hk mildz)z` cirxn 'd lFw]©§¦¤

,[milI`M miwfgd mirWxdokelig' ¨§¨¦©£¨¦§©¨¦§¥¦
'dclFIM(f ,gn my)dlglge crx] ©¥¨©©§©§¨¨

dlglgd mW lre .[zclFi dX`M§¦¨¤¤§©¥©©§¨¨
s` diExw ,dciNd ia`M mr d`Ad©¨¨¦§¥¥©¥¨§¨©
oFWNW KM ,df oFWlA Dnvr dciNd©¥¨©§¨§¨¤¨¤§

'LcilFn' FWExiR 'LllFgn',x"yl) §§¤¥¦§
(`"y:hi dxez
(k).íúéøçà äî,xnFlMdn ¨©£¦¨§©©

xW` zEprxERd.mtFqA mda dlrY ©§¨£¤©£¤¨¤§¨
dn' xn`p ENi`kE ,xvw `xwn `Ede§¦§¨¨¨§¦¤¡©©

'mzixg`A didI: ¦§¤©©£¦¨
.änä úBëetäz øBã ékxFC ¦©§¥¨

doikRdnz`ipFvxgExÎzgPn ©§©§¦¤§¦©©©©
:qrkl§©©

.ía ïeîà àìWi 'oEn`' zaiY Ÿ¥¨¥©¥¥
lECB oFWl `EdW ,'oEO`' mB DrnWnA§©§¨¨©¦¤§¦

mkEPige mipA(oldl i"yx)xnF` Kke . ¨¦§¦¨§¨¥
:d"awdilECB oi`(ikEPg ikxC) ¥¦©©§¥¦¦

daFh KxC mizixFd iM ,mdA mixMp- ¦¨¦¨¤¦¥¦¤¤¨
,dizFevnE dxFYd KxCemdExq ¤¤©¨¦§¤¨§¥¨

dPOnxMip iNW 'oEO`'d oi`W cr ¦¤¨©¤¥¨¦¤¦¦¨
mdA(`"rn): ¨¤

.ïeîàoFWlFnM ,mipA lECiBidie' ¥§¦¨¦§©§¦
onF`lCbn did ikCxn] 'dQcd z` ¥¤£©¨¨§§©¨¨§©¥

[FziaA xYq` z`(f ,a xzq`), ¤¤§¥§¥
xg` xaC .f"rlA d"xehixxepKxC - §©©¨¨©¥¤¤

:mixaCd WExitA zxg`'oEn`'`Ed ©¤¤§¥©§¨¦¥
,dpEn` oFWloi`W mipA ,xnFlkE §¡¨§©¨¦¤¥

,mzghad lr KFnqle mdl oin`dl§©£¦¨¤§¦§©©§¨¨¨
EFnEBxzMoFdA zilc `IpA' :qFlwpE`A §©§§§§§©¨§¥§

,[zEpn`p mdA oi`W mipA] 'Epnid¥§¨¦¤¥¨¤¤¡¨
ixdW'rnWpe dUrp' ipiqa Exn` ¤£¥¨§§¦©©£¤§¦§¨

(f ,ck zeny)lE ,xg`ElHA dNw drW §©©¨¨©¨¦§
z` (Extd)EUre mzghadz`lbrd ¥¥¤©§¨¨¨§¨¤¨¥¤

(ixtq):`k dxez
(`k).éðeàð÷izng ExiradExxFr - ¦§¦¦§¦£¨¦§

dlrnl xEn`ke ,iqrM z`(fh weqt): ¤©§¦§¨¨§©§¨
.ìà àìáipE`pw mdAEcarW Kk §Ÿ¥¥¦§¦§¨¤¨§

l,DFl` Fpi`W xacdlrnl xEn`ke §¨¨¤¥¡©§¨¨§©§¨
(fi weqt)'DFl` `l micXl EgAfi'(o"anx): ¦§§©¥¦Ÿ¡©

.íò àìamqirk` ip` s`dOE`A §Ÿ¨©£¦©§¦¥§¨
,mW Dl oi`WaEWg Fpi`W iFB xnFlM ¤¥¨¥§©¤¥¨

miICUMd mde ,'mr' `xTdlxn`PW §¦¨¥¨§¥©©§¦¦¤¤¡©
mdilr(bi ,bk diryi)df miCUM ux` od' £¥¤¥¤¤©§¦¤

'did `l mrd'`Ed dhFW mr' xnFlM] ¨¨Ÿ¨¨§©¨¤
(i"yx).[eokxnF` `Ed eUrA(a ,` dicaer) §¥§¥¨¥

miFBA LiYzp ohw dPd'dY` iEfA ¦¥¨Ÿ§©¦©¦¨©¨
'c`noAxEgA EniIwzp mixaCde] §Ÿ§©§¨¦¦§©§§§©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד עד dÏ·ÈÂ.ּבכם ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ«…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈
ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים לּה(שם סביב הרים .""ירּוׁשלים ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑ לׁשֹון רעה, על רעה כט)אחּבר ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו הרוה",(לעיל "ספֹות «¿∆»≈»ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָָָ

ז) אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו ּכמֹו"עֹולֹותיכם אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ ּכלים אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה הּפרענּות לפי זֹו ּוקללה ּבהם, אׁשלים חּצי .ּכל ¬«∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבּבּבּבםםםם אכאכאכאכּלּלּלּלהההה כג)חחחחּצּצּצּציייי ּכּכּכּכליםליםליםלים(לב, אינםאינםאינםאינם והםוהםוהםוהם ּכּכּכּכליםליםליםלים ויראה.חחחחּצּצּצּצי י י י (רש"י)חחחחּצּצּצּציייי אהבה הינּו - ּכּכּכּכלים לים לים לים (למּוטב) אינםאינםאינםאינם ּבכלֹות והםוהםוהםוהם - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּנפׁש
מה' חסד ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ּדר ועל הּנפׁש? לכלֹות מּגיע ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני יהּודי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן
ואדרּבה, ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא הּנפׁש ּכלֹות העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאדם

ּבגּוף. ּבּנׁשמה חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' ְְְְֲִִַַַַַָָאהבת

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד לי ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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epif`dנד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy
ּבׂשרֹו על ׂשער מגּדל ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: א ∑ÈÊÓ.מּטּולֹוׁש"א ּדהוה לׁשֹון מזיא, ׂשער, רּמי: ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ¿≈ְְֲֲִֵֶַַָָָ

ּבמזיא  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑:ׁשּנאמר ּבהם, נלחמּו ה)הּׁשדים ׁשדים (איוב והם עּוף", יגּביהּו רׁשף ."ּובני ְְְֵֶַָ¿À≈∆∆ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
È¯È¯Ó ·Ë˜Â∑.מרירי ׁשּׁשמֹו ׁשד –ּוכריתּות ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, ׁשאֹול"(הושע קטב ∑Ó‰aŒÔLÂ˙."אהי ¿∆∆¿ƒƒְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָ¿∆¿≈…

ּוממיתין (ספרי) נֹוׁשכין הרחלים והיּו היה ÙÚ¯.מעׂשה ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ארס ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ¬«…¬≈»»ְְְְִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשפׁשף  ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על הּמים מרּוצת לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ּכּמים העפר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

והֹול העפר .על ְֵֶַָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּגיסֹות חרב ּתׁשּכלם לעיר ‡ÓÈ‰.מחּוץ ÌÈ¯„ÁÓe∑,החרב מן ונמלט ּכׁשּבֹורח ƒ¿«∆∆∆ְְְִִֵֶֶַָָ≈¬»ƒ≈»ְְְִִֵֶֶֶַַָ
לּבֹו ּדב חדרי ּבּה. והֹול מת והּוא אימה, מחמת עליו ּתהיה נֹוקפים ׁשּבּבית אימה", "ּומחדרים אחר: ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, ט)אימת אּונקלֹוס.(ירמיה ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה "מחּוץ (ספרי)"ּכי אחר: ּדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחּוצֹות, ּׁשעׂשּו מה על יא)ּתׁשּכלֿחרב", לּבׁשת"(ירמיה מזּבחֹות ׂשמּתם ירּוׁשלים חּוצֹות ."ּומסּפר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe∑:ׁשּנאמר חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו מה ח)על ּבחׁש(יחזקאל עֹוׂשים יׂשראל ּבית זקני "אׁשר ≈¬»ƒ≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מׂשּכיתֹו ּבחדרי ."איׁש ְְְִִֵַַ

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
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,mixcg ixcgaFnMxn`PW,g l`wfgi) §©§¥£¨¦§¤¤¡©
(aimiUFr l`xUi zia ipwf xW £̀¤¦§¥¥¦§¨¥¦

FziMUn ixcgA Wi` KWgA'd ixaC] ©Ÿ¤¦§©§¥©§¦¦§¥
dUrn z` zi`x m`d :l`wfgil¦¤§¥©¦¨¦¨¤©£¥
KWFgA mdiUrn miUFrd ,mrd icAkp¦§§¥¨¨¨¦©£¥¤©¤
oi`W miOcnE ,mixYqEOd mdixcgaE§©§¥¤©§¨¦§©¦¤¥
KM df itlE .[mzF` d`Fx d"awd¤¨§¦¤¨
zngn - 'uEgn' :aEzMd Wxcp¦§¨©¨¦¥£©
;'axg lMWY' - uEgA mdiUrn©£¥¤©§©¤¤¤
ixcgA mdiUrn zngn - 'mixcgnE'¥£¨¦¥£©©£¥¤§©§¥

'dni`' - mixcg(a"rx):ek dxez £¨¦¥¨

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑ מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו ט)הפקר, חּברֹו(נחמיה וכן להפקר, לפאה", ּותחּלקם ועממים ממלכֹות להם "וּתּתן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

'אאפאיהם', לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', רגזי 'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמנחם.
ּכמֹו: ליס ֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת מה)א' טז)"אאּזר",(ישעיה אינּה(איוב ה ּתיכֹונה והא' פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

לׁשל  זֹו ּתבה החֹולקת ּבּספרי, הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ּתבֹות:ראּויה ׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף .אמרּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא להם אם יּוכל ואם להׁשחיתם, ≈««≈»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּדבר  ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה יתלה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻויׁשחיתם,

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(ek).íäéàôà ézøîàxnF` KM ¨©§¦©§¥¤¨¥
:d"awdd`t`' iAla iYxn`̈©§¦§¦¦©§¤

- 'mdi`t`' Wxtl Wie .'mzF`¨§¥§¨¥©§¥¤
d`R mziW`z`tM mzF` dUr` - £¦¥¥¨¤¡¤¨¦§©

Fpi` d`EaYd z` xvFTdW ,dcVd©¨¤¤©¥¤©§¨¥
xwtd DzF` giPn `N` FOr DtqF`§¨¦¤¨©¦©¨¤§¥
'mzF` d`t`' ip` KM ,miIprl, ¨£¦¦¨£¦©§¤¨

kilWdlilrn mMFznbEce .xwtd §©§¦¨¥¨©§¤§¥§§¨
xwtd zErnWnA 'd`R' oFWl lW, ¤§¥¨§©§¨¤§¥

`xfra Epivn(ak ,h dingp)mdl oYYe , ¨¦§¤§¨©¦¥¨¤
d`tl mwlgYe minnre zFklnn- ©§¨©£¨¦©©§§¥§¥¨

EidIW l`xUil miOre zFklnn YwNg¦©§¨©§§§©¦§¦§¨¥¤¦§
xwtdl.mdiptledf WExitkFxAg ok §¤§¥¦§¥¤§§¥¤¥¦§

mgpnwExqÎoA mgpn WxiR KM - §©¥¨¥©§©¥¤¨
dOcn `Ed FAW] 'zxAgOd' FxtqA§¦§©©§¤¤¤§©¤

.[mWxWA dfl df zFpFWlmixzFR Wie §¤¨¤§¨§¨§¥§¦
FzF`zaiY z` miWxtnd Wi -¥©§¨§¦¤¥©

ENi`kE ,dnige 's`' oFWNn 'mdi`t`'©§¥¤¦§©§¥¨§¦
,'mdilr s`A did`' xn`pFnEBxzM ¤¡©¤§¤§©£¥¤§©§

:qFlwpE`A'oFdilr ifbEx lEgi'lEgi] §§§¥§¦£¥¨
.[mdilr iqrMedf WExiR mlE``l ©§¦£¥¤§¨¥¤Ÿ

aFYkl Fl did oMÎm`W ,okYi¦¨¥¤¦¥¨¨¦§
'mdi`t``'W`xA o"itl` ipWA - £©§¥¤¦§¥©§¦§Ÿ

s"l` ,daiYdWEOWl zg`KxcM] ©¥¨¨¤©©§¦§¤¤
DxnF` xAcnd W ,cizrA dNErR lM̈§¨¤¨¦¤©§©¥§¨
zNigzA s"l` d`AW ,Fnvr iRlM§©¥©§¤¨¨¨¤¦§¦©
cnl` :oFbM .'ip`' zNn mFwnA ,daiYd©¥¨¦§¦©£¦§¤§©
,(KlFd did`) Kl` ,(cnFl did`)¤§¤¥¥¥¤§¤¥

,[(lNRzn did`) lNRz`es"l`zg` ¤§©¥¤§¤¦§©¥§¨¤©©

cFqil's`' zaiY ixdW ,Dnvr daiYd ¦©¥¨©§¨¤£¥¥©©
;s"l`A dligznEFnMzaizA EpivOW ©§¦¨§¨¤§¤¨¦§¥©

'LxG``'(d ,dn diryi)LzF` xFBg`] £©¤§¤§§
s"l` `id dpFW`xdW ,['xFf`'A§¥¤¨¦¨¦¨¤
dIpXde ,'ip`' mFwnA d`Ad ,ziWEOiW¦¦©¨¨¦§£¦§©§¦¨
Epivn oke .'xFf`' zaiY cFqin `id¦¦¥©¥§¥¨¦

'it FnA mkvO``'(d ,fh aei`)uO``] £©¦§¤§¦£©¥
o"itl` ipW FA WIW [ixEAicA mkz ¤̀§¤§¦¦¤¥§¥©§¦
did ENi`e .lirl xEn`d mrHd FzF`n¥©©©¨¨§¥§¦¨¨
FWxWA WIW ,'s`' oFWNn 'mdi`t`'©§¥¤¦§©¤¥§¨§
azMdl Kixv `Ed s` did ,s"l`̈¤¨¨©¨¦§¦¨¥

.'mdi`t``'eWxFW did ENi` ,cFr ©£§¥¤§¦¨¨¤
ixd ,'s`' oFWNddpFkiYd s"l`d ©¨©£¥¨¨¤©¦¨

`"Rd xg`NW (zirvn`d)Dpi` ¨¤§¨¦¤§©©©¥¥¨
diE`xzFidl.llk FAKgxM lr `N` §¨¦§§¨¤¨©¨§¨

s"l`d okle ,'d`R' oFWNn `N` df oi ¥̀¤¤¨¦§¥¨§¨¥¨¨¤
WEOiWl `id daiYd zNigzAW¤¦§¦©©¥¨¦§¦
on `id Drvn`AW s"l`de ,calA¦§¨§¨¨¤¤§¤§¨¨¦¦

.'d`R' WxFXdz` ayiil xfeg i"yx ©¤¥¨
:mebxzd zhiyqElwpE`elEgi' mBxYW §§§¤¦§¥¨

FzpeEM dzid `l ,'oFdilr ifbEx§¦£¥Ÿ¨§¨©¨¨
FnM `id 'mdi`t`' zaiYW ,mWExitM§¥¨¤¥©©§¥¤¦§

`Ed `N` ,'mdilr s`A did`'mBxY ¤§¤§©£¥¤¤¨¦§¥
oMdiEpXd `ziixAd oFWl xg` ¥©©§©¨©§¨©§¨

zwlFgd ,ixtqa(zwNgn)Ff daiY §¦§¥©¤¤§©¤¤¥¨
zFaiY WlWl'mdi`t` iYxn`' :- §¨Ÿ¥¨©§¦©§¥¤

.'md i` s`' iYxn`:mWExiR Kke ¨©§¦©¥¥§¨¥¨
iR`a iYxn`WmpY`(mzF` dUr`) ¨©§¦§©¦¤¤§¥¤¡¤¨

ENi`Mmdmpi`cr ,mlFrAExn`IW §¦¥¥¨¨¨©¤Ÿ§

,'md dI`' mdilr mdi`Fxdf lke ¥¤£¥¤©¥¥§¨¤
Eidie 'mdilr ifbEx lEgi'W xg`n¥©©¤¨§¦£¥¤§¦§
,df WExiR itlE .mpi`W inM miaWgp¤§¨¦§¦¤¥¨§¦¥¤
,'s`' zaiYn `id dpFW`xd s"l`d̈¨¤¨¦¨¦¦¥©©

'i`' zaiYn `id dpFkiYde,g"n`a) §©¦¨¦¦¥©¥
(m"`x:fk dxez

(gkÎfk).øeâà áéBà ñòk éìeìwEqR ¥©©¥¨¨
mrh ozFPd ,FncFwl KWnd `Ed df¤¤§¥§§©¥©©
,mdi`t` iAlA iYxn`' wx rECn©©©¨©§¦§¦¦©§¥¤
iziUr `l K` ,'mxkf WFp`n dziAW ©̀§¦¨¥¡¦§¨©Ÿ¨¦¦
dUFr iziid KM mpn` iM ;lrFtA z`fŸ§©¦¨§¨¨¨¦¦¤

aiF`d qrMW `l m`xEb`eqEpM ¦Ÿ¤©©¨¥¨§¨
zigWdl mdilr,mzF`m`egiP` £¥¤§©§¦¨§¦©¦©

W aiF`lmzigWie mdl lkEi,ixnbl ¨¥¤©¨¤§©§¦¥§©§¦
f` ixddlziz` aiF`dFa dNEcBd £¥¨¦§¤¨¥¤©§¨
FnvrdNEcBd dlzi `le ,eidl`aE ©§¥Ÿ¨§Ÿ¦§¤©§¨

iaz`f dzid iY`n iM xiMi `NW - ¦¤Ÿ©¦¦¥¦¦¨§¨Ÿ
`NW ickE ,eici lr l`xUIn rxRdl§¦¨©¦¦§¨¥©¨¨§¥¤Ÿ
l`xUi mr iziSn `l Kkitl oM Exn`iŸ§¥§¦¨Ÿ¦¦¦¦¦§¨¥

,DOEY cr zEprxERd z`Edfe ¤©§¨©¨§¤
xn`PW:aEzMd KWndAExMpi oR' ¤¤¡©§¤§¥©¨¤§©§
'Fnixv.mixSd miaiF`d `OW ,xnFlM ¨¥§©¤¨¨§¦©¨¦
FzF`xaCd ExMpiE`FaIW -zFlzl §©§©¨¨¤¨¦§

ixkpA mzxEaB,xf lil`A -oi`W §¨¨§¨§¦¤¡¦¨¤¥
'dnx Epici Exn`i oR' .FNW dNEcBd©§¨¤¤Ÿ§¨¥¨¨

'ebemvre mgkA cFaMd Elzi `OW -¤¨¦§©¨§Ÿ¨§Ÿ¤
.'z`f lM lrR 'd' iM ExiMi `le ,mcï¨§Ÿ©¦¦¨©¨Ÿ
FzF`W ,xnF`e aEzMd siqFn z`f lre§©Ÿ¦©¨§¥¤
oiadl liMUi `l l`xUil xviOd iFB©¥¥§¦§¨¥Ÿ©§¦§¨¦



נה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy
ּבׂשרֹו על ׂשער מגּדל ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: א ∑ÈÊÓ.מּטּולֹוׁש"א ּדהוה לׁשֹון מזיא, ׂשער, רּמי: ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ¿≈ְְֲֲִֵֶַַָָָ

ּבמזיא  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑:ׁשּנאמר ּבהם, נלחמּו ה)הּׁשדים ׁשדים (איוב והם עּוף", יגּביהּו רׁשף ."ּובני ְְְֵֶַָ¿À≈∆∆ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
È¯È¯Ó ·Ë˜Â∑.מרירי ׁשּׁשמֹו ׁשד –ּוכריתּות ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, ׁשאֹול"(הושע קטב ∑Ó‰aŒÔLÂ˙."אהי ¿∆∆¿ƒƒְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָ¿∆¿≈…

ּוממיתין (ספרי) נֹוׁשכין הרחלים והיּו היה ÙÚ¯.מעׂשה ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ארס ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ¬«…¬≈»»ְְְְִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשפׁשף  ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על הּמים מרּוצת לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ּכּמים העפר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

והֹול העפר .על ְֵֶַָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּגיסֹות חרב ּתׁשּכלם לעיר ‡ÓÈ‰.מחּוץ ÌÈ¯„ÁÓe∑,החרב מן ונמלט ּכׁשּבֹורח ƒ¿«∆∆∆ְְְִִֵֶֶַָָ≈¬»ƒ≈»ְְְִִֵֶֶֶַַָ
לּבֹו ּדב חדרי ּבּה. והֹול מת והּוא אימה, מחמת עליו ּתהיה נֹוקפים ׁשּבּבית אימה", "ּומחדרים אחר: ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, ט)אימת אּונקלֹוס.(ירמיה ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה "מחּוץ (ספרי)"ּכי אחר: ּדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחּוצֹות, ּׁשעׂשּו מה על יא)ּתׁשּכלֿחרב", לּבׁשת"(ירמיה מזּבחֹות ׂשמּתם ירּוׁשלים חּוצֹות ."ּומסּפר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe∑:ׁשּנאמר חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו מה ח)על ּבחׁש(יחזקאל עֹוׂשים יׂשראל ּבית זקני "אׁשר ≈¬»ƒ≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מׂשּכיתֹו ּבחדרי ."איׁש ְְְִִֵַַ

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

arxn milaFQd rah oMW ,[arxn¥¨¨¤¥¤©©§¦¥¨¨
.gRpzn mtEBWi"yx xirneil oi`e : ¤¨¦§©¥©§¥¦

.eilr gikFn criz`vn `l ,xnFlM ¥¦©¨¨§©Ÿ¨¨¦
,'ifn' oFWl xMfPW sqFp mFwn `xwOA©¦§¨¨¨¤¦§¨§§¥
FWExiR lr mXn gikFdl icM§¥§¦©¦¨©¥

.wCwEcnddWn iAx lW FnXnE ©§§¨¦§¤©¦Ÿ¤
iYrnW `WElEHn oWxCdWExiR ©©§¨¦¨¨©§¦¥

,xrU oFWNn `EdW ,'ifn' zaizA xg ©̀¥§¥©§¥¤¦§¥¨
:FnM `Ed o`M aEzMd WExitEixirU' ¥©¨¨§§¦¥

,'arxoMWmc`dWEgMarx zngn ¨¨¤¥¨¨©¨¥£©¨¨
,FxUA lr xrU lCbnxW`n xzFi §©¥¥¨©§¨¥¥£¤

`ixA mc`. ¨¨¨¦
.éæîAiOx` oFWliExw'xrU'mWA §¥¦§£©¦¨¥¨§¥

;'`IGn'`xnBA EpivOW FnM(.gi dlibn) ¦©¨§¤¨¦©§¨¨
'`IGnA KRdn dedC'lqlqn didW] ©£¨§©¥§¦©¨¤¨¨§©§¥

[FxrUAiAx lW FWExitl cFqi o`MnE ¦§¨¦¨§§¥¤©¦
oWxCd dWn: ¤©©§¨

.óLø éîeçìeFrnWn 'sWx' oFWl §¥¤¤§¤¤©§¨
F` ug oFbM ,xie`A stFrzOd xaC̈¨©¦§¥¨£¦§¥
'sWx inEgl' mpn` ,dnFCke W` uFvip¦¥§©¤¨§¨§¥¤¤
ozF` lr `Ed dpeEMd o`M xEn`d̈¨¨©©¨¨©¨

on ErBtPWmicXdWmda Englp ¤¦§§¦©¥¦¤¦§£¨¤
xMfEOd 'ixixn ahw'l dnFcA]§¤§¤¤§¦¦©§¨

FnM ,[KEnqAxn`PW(f ,d aei`)'ipaE §¨§¤¤¡©§¥
sEr EdiAbi sWx',micW mde ,ixacM ¤¤©§¦§¥¥¦§¦§¥

`daEba iwiGn ipaE :mW mEBxYd©©§¨§¥©¦¥§§¨
,micXd mdW ,miwiGOd ipA] oEqEhi§§¥©©¦¦¤¥©¥¦

[EttFri xie`d DaFbA(miyxtn): §©¨£¦§¥
.éøéøî áè÷åFnW `EdcXd lW §¤¤§¦¦§¤©¥

'ixixn ahw' oFWlE ,mc` iIg zxFMd©¥©¥¨¨§¤¤§¦¦
:FWExiR.'ixixn' FnXW cW zEzixkE ¥§¦¥¤§§¦¦

.áè÷oFWl `EdFnM ,dzixM:xn`PW ¤¤§§¦¨§¤¤¡©
'lF`W Lahw id`'(ci ,bi ryed)d"awd] ¡¦¨¨§§

zixkOd did` ip` :rWxd l` xnF`¥¤¨¨¨£¦¤§¤©©§¦
[xaTl xnFlM ,lF`Wl LzF`: §¦§§©©¤¤

.úBîäa ïLåoi` iM s`e ,zFndAzkiWp §¤§¥§¦©§¥§©¦¥
,KFWpl zFndA lW orahdid dUrn ¦§¨¤§¥¦§©£¤¨¨

lW FpFvx miUFr l`xUi Eid `NW onfA¦§©¤Ÿ¨¦§¨¥¦§¤
,mFwnmilgxd Eide(miUaMd)oikWFp ¨§¨¨§¥¦©§¨¦§¦

oizinnE(ixtq)(g"n`a): §¦¦
.øôò éìçBæ úîçxnFlMqx` £©£¥¨¨§©¤¤

,miWgpitl ,'xtr ilgFf' mi`xwp mde §¨¦§¥¦§¨¦£¥¨¨§¦
,milbx ixqg mivxW mdWmikNdnd ¤¥§¨¦©§¥©§©¦©§©§¦

milgFGd miOM ,xtrd lr mpFgB lr©§¨©¤¨¨©©¦©£¦
.ux`d lroMW'dligf'`EdoFWl ©¨¨¤¤¥§¦¨§

lr miOd zvExniABxtrdoFWlM] §©©©¦©©¥¤¨¨¦§
dpWOd(d ,d ze`ewn),['oirnM oilgFGd' ©¦§¨©£¦§©§¨

sWtWnd xaC zvExn lM okeFnvr §¥¨§©¨¨©§©§¥©§
xxbpe,KlFde xtrd lr'lgFf' iExw §¦§¨©¤¨¨§¥¨¥

(fi ,f dkin v"evn):dk dxez
(dk).áøç ìkLz õeçîxirl uEgn ¦§©¤¤¤¦¨¦

mlMWY(mzF` zinY)daxglW §©§¥¨¦¨©¤¤¤
zFqiIBdngln iliig -: ©¨£¨¥¦§¨¨

.äîéà íéøãçîedidY axgdW xg` ¥£¨¦¥¨©©¤©¤¤¦§¤
ixcg KFzA cgtl WI dn ,uEgA wx©©©¥§©¥§©§¥
ÎlM lCbi axgd on cgRd `N` ?ziAd©©¦¤¨©©©¦©¤¤¦§©¨

cr ,KMWWMmc`on hlnpe gxFA ¨©¤§¤¨¨¥©§¦§¨¦
,axgdEidiFAl ixcgoiicrmitEwp ©¤¤¦§©§¥¦£©¦§¦

eilr(wfFgA miwtFC),dni` zngn ¨¨§¦§¤¥£©¥¨
.DA KlFde zn `Edein mB ,xnFlM §¥§¥¨§©©¦

cgRd on ixd ,Fnvr axgd on lvPIW¤¦¨¥¦©¤¤©§£¥¦©©©
zn `Ed FAl ixcgAW dni`de(ixtq) §¨¥¨¤§©§¥¦¥

(g"n`a):xg` xaCWxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
:mixaCd z`'dni` mixcgnE'- ¤©§¨¦¥£¨¦¥¨

iM ;WOn mixcgzni` didY ziAA £¨¦©¨¦©©¦¦§¤¥©
,xaCKFY l` riBY `l axgd m` s`e ¤¤§©¦©¤¤Ÿ©¦©¤

,mWl qpMY xaCd ztBn ,ziAddnM ©©¦©¥©©¤¤¦¨¥§¨§¨
xn`PWziAd oAxEg onf lr d`EapA ¤¤¡©¦§¨©§©§©©©¦

(k ,h dinxi)en dlr iM'oke .'EpipFNgA z ¦¨¨¨¤§©¥§¥
qElwpE` mBxY'`IpeYnE' :o`M ¦§¥§§¨¦§¨©¨

xcg' FnM] ziAd ixcg FWExiRW¤¥©§¥©©¦§¤¤
'xcgA(l ,k `Îmikln)Fba oeY' :FnEBxYW §¨¤¤©§¨¨§
['oeY(c"evn).xg` xaCminkg EWxC ¨¨¨¨©¥¨§£¨¦
:dfAaxg lMWY uEgnzaiY - ¨¤¦§©¤¤¤¥©

WpFrd lr mrh oYil d`A 'uEgn'¦¨¨¦¥©©©¨¤
:'axg lMWY',zFvEgA EUrX dn lr §©¤¤¤©©¤¨©

df oFbMxn`PW(bi ,`i my)xRqnE §¤¤¤¡©¦§©
zFgAfn mYnU milWExi zFvEg§¨©¦©§¤¦§§

zWFAlmiweeXde zFaFgxd xRqnM] ©¤§¦§©¨§§©§¨¦
lr - [dxf dcFarl zFgAfn mYnU oM¥©§¤¦§¨©£¨¨¨©

'axg lMWY' oMdni` mixcgnE ;- ¥§©¤¤¤¥£¨¦¥¨
WpFrM d`A 'dni`'dEUrX dn lr ¨¥¨¨¨§¤©©¤¨

,mixcg ixcgaFnMxn`PW,g l`wfgi) §©§¥£¨¦§¤¤¡©
(aimiUFr l`xUi zia ipwf xW £̀¤¦§¥¥¦§¨¥¦

FziMUn ixcgA Wi` KWgA'd ixaC] ©Ÿ¤¦§©§¥©§¦¦§¥
dUrn z` zi`x m`d :l`wfgil¦¤§¥©¦¨¦¨¤©£¥
KWFgA mdiUrn miUFrd ,mrd icAkp¦§§¥¨¨¨¦©£¥¤©¤
oi`W miOcnE ,mixYqEOd mdixcgaE§©§¥¤©§¨¦§©¦¤¥
KM df itlE .[mzF` d`Fx d"awd¤¨§¦¤¨
zngn - 'uEgn' :aEzMd Wxcp¦§¨©¨¦¥£©
;'axg lMWY' - uEgA mdiUrn©£¥¤©§©¤¤¤
ixcgA mdiUrn zngn - 'mixcgnE'¥£¨¦¥£©©£¥¤§©§¥

'dni`' - mixcg(a"rx):ek dxez £¨¦¥¨

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑ מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו ט)הפקר, חּברֹו(נחמיה וכן להפקר, לפאה", ּותחּלקם ועממים ממלכֹות להם "וּתּתן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

'אאפאיהם', לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', רגזי 'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמנחם.
ּכמֹו: ליס ֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת מה)א' טז)"אאּזר",(ישעיה אינּה(איוב ה ּתיכֹונה והא' פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

לׁשל  זֹו ּתבה החֹולקת ּבּספרי, הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ּתבֹות:ראּויה ׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף .אמרּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא להם אם יּוכל ואם להׁשחיתם, ≈««≈»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּדבר  ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה יתלה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻויׁשחיתם,

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(ek).íäéàôà ézøîàxnF` KM ¨©§¦©§¥¤¨¥
:d"awdd`t`' iAla iYxn`̈©§¦§¦¦©§¤

- 'mdi`t`' Wxtl Wie .'mzF`¨§¥§¨¥©§¥¤
d`R mziW`z`tM mzF` dUr` - £¦¥¥¨¤¡¤¨¦§©

Fpi` d`EaYd z` xvFTdW ,dcVd©¨¤¤©¥¤©§¨¥
xwtd DzF` giPn `N` FOr DtqF`§¨¦¤¨©¦©¨¤§¥
'mzF` d`t`' ip` KM ,miIprl, ¨£¦¦¨£¦©§¤¨

kilWdlilrn mMFznbEce .xwtd §©§¦¨¥¨©§¤§¥§§¨
xwtd zErnWnA 'd`R' oFWl lW, ¤§¥¨§©§¨¤§¥

`xfra Epivn(ak ,h dingp)mdl oYYe , ¨¦§¤§¨©¦¥¨¤
d`tl mwlgYe minnre zFklnn- ©§¨©£¨¦©©§§¥§¥¨

EidIW l`xUil miOre zFklnn YwNg¦©§¨©§§§©¦§¦§¨¥¤¦§
xwtdl.mdiptledf WExitkFxAg ok §¤§¥¦§¥¤§§¥¤¥¦§

mgpnwExqÎoA mgpn WxiR KM - §©¥¨¥©§©¥¤¨
dOcn `Ed FAW] 'zxAgOd' FxtqA§¦§©©§¤¤¤§©¤

.[mWxWA dfl df zFpFWlmixzFR Wie §¤¨¤§¨§¨§¥§¦
FzF`zaiY z` miWxtnd Wi -¥©§¨§¦¤¥©

ENi`kE ,dnige 's`' oFWNn 'mdi`t`'©§¥¤¦§©§¥¨§¦
,'mdilr s`A did`' xn`pFnEBxzM ¤¡©¤§¤§©£¥¤§©§

:qFlwpE`A'oFdilr ifbEx lEgi'lEgi] §§§¥§¦£¥¨
.[mdilr iqrMedf WExiR mlE``l ©§¦£¥¤§¨¥¤Ÿ

aFYkl Fl did oMÎm`W ,okYi¦¨¥¤¦¥¨¨¦§
'mdi`t``'W`xA o"itl` ipWA - £©§¥¤¦§¥©§¦§Ÿ

s"l` ,daiYdWEOWl zg`KxcM] ©¥¨¨¤©©§¦§¤¤
DxnF` xAcnd W ,cizrA dNErR lM̈§¨¤¨¦¤©§©¥§¨
zNigzA s"l` d`AW ,Fnvr iRlM§©¥©§¤¨¨¨¤¦§¦©
cnl` :oFbM .'ip`' zNn mFwnA ,daiYd©¥¨¦§¦©£¦§¤§©
,(KlFd did`) Kl` ,(cnFl did`)¤§¤¥¥¥¤§¤¥

,[(lNRzn did`) lNRz`es"l`zg` ¤§©¥¤§¤¦§©¥§¨¤©©

cFqil's`' zaiY ixdW ,Dnvr daiYd ¦©¥¨©§¨¤£¥¥©©
;s"l`A dligznEFnMzaizA EpivOW ©§¦¨§¨¤§¤¨¦§¥©

'LxG``'(d ,dn diryi)LzF` xFBg`] £©¤§¤§§
s"l` `id dpFW`xdW ,['xFf`'A§¥¤¨¦¨¦¨¤
dIpXde ,'ip`' mFwnA d`Ad ,ziWEOiW¦¦©¨¨¦§£¦§©§¦¨
Epivn oke .'xFf`' zaiY cFqin `id¦¦¥©¥§¥¨¦

'it FnA mkvO``'(d ,fh aei`)uO``] £©¦§¤§¦£©¥
o"itl` ipW FA WIW [ixEAicA mkz ¤̀§¤§¦¦¤¥§¥©§¦
did ENi`e .lirl xEn`d mrHd FzF`n¥©©©¨¨§¥§¦¨¨
FWxWA WIW ,'s`' oFWNn 'mdi`t`'©§¥¤¦§©¤¥§¨§
azMdl Kixv `Ed s` did ,s"l`̈¤¨¨©¨¦§¦¨¥

.'mdi`t``'eWxFW did ENi` ,cFr ©£§¥¤§¦¨¨¤
ixd ,'s`' oFWNddpFkiYd s"l`d ©¨©£¥¨¨¤©¦¨

`"Rd xg`NW (zirvn`d)Dpi` ¨¤§¨¦¤§©©©¥¥¨
diE`xzFidl.llk FAKgxM lr `N` §¨¦§§¨¤¨©¨§¨

s"l`d okle ,'d`R' oFWNn `N` df oi ¥̀¤¤¨¦§¥¨§¨¥¨¨¤
WEOiWl `id daiYd zNigzAW¤¦§¦©©¥¨¦§¦
on `id Drvn`AW s"l`de ,calA¦§¨§¨¨¤¤§¤§¨¨¦¦

.'d`R' WxFXdz` ayiil xfeg i"yx ©¤¥¨
:mebxzd zhiyqElwpE`elEgi' mBxYW §§§¤¦§¥¨

FzpeEM dzid `l ,'oFdilr ifbEx§¦£¥Ÿ¨§¨©¨¨
FnM `id 'mdi`t`' zaiYW ,mWExitM§¥¨¤¥©©§¥¤¦§

`Ed `N` ,'mdilr s`A did`'mBxY ¤§¤§©£¥¤¤¨¦§¥
oMdiEpXd `ziixAd oFWl xg` ¥©©§©¨©§¨©§¨

zwlFgd ,ixtqa(zwNgn)Ff daiY §¦§¥©¤¤§©¤¤¥¨
zFaiY WlWl'mdi`t` iYxn`' :- §¨Ÿ¥¨©§¦©§¥¤

.'md i` s`' iYxn`:mWExiR Kke ¨©§¦©¥¥§¨¥¨
iR`a iYxn`WmpY`(mzF` dUr`) ¨©§¦§©¦¤¤§¥¤¡¤¨

ENi`Mmdmpi`cr ,mlFrAExn`IW §¦¥¥¨¨¨©¤Ÿ§

,'md dI`' mdilr mdi`Fxdf lke ¥¤£¥¤©¥¥§¨¤
Eidie 'mdilr ifbEx lEgi'W xg`n¥©©¤¨§¦£¥¤§¦§
,df WExiR itlE .mpi`W inM miaWgp¤§¨¦§¦¤¥¨§¦¥¤
,'s`' zaiYn `id dpFW`xd s"l`d̈¨¤¨¦¨¦¦¥©©

'i`' zaiYn `id dpFkiYde,g"n`a) §©¦¨¦¦¥©¥
(m"`x:fk dxez

(gkÎfk).øeâà áéBà ñòk éìeìwEqR ¥©©¥¨¨
mrh ozFPd ,FncFwl KWnd `Ed df¤¤§¥§§©¥©©
,mdi`t` iAlA iYxn`' wx rECn©©©¨©§¦§¦¦©§¥¤
iziUr `l K` ,'mxkf WFp`n dziAW ©̀§¦¨¥¡¦§¨©Ÿ¨¦¦
dUFr iziid KM mpn` iM ;lrFtA z`fŸ§©¦¨§¨¨¨¦¦¤

aiF`d qrMW `l m`xEb`eqEpM ¦Ÿ¤©©¨¥¨§¨
zigWdl mdilr,mzF`m`egiP` £¥¤§©§¦¨§¦©¦©

W aiF`lmzigWie mdl lkEi,ixnbl ¨¥¤©¨¤§©§¦¥§©§¦
f` ixddlziz` aiF`dFa dNEcBd £¥¨¦§¤¨¥¤©§¨
FnvrdNEcBd dlzi `le ,eidl`aE ©§¥Ÿ¨§Ÿ¦§¤©§¨

iaz`f dzid iY`n iM xiMi `NW - ¦¤Ÿ©¦¦¥¦¦¨§¨Ÿ
`NW ickE ,eici lr l`xUIn rxRdl§¦¨©¦¦§¨¥©¨¨§¥¤Ÿ
l`xUi mr iziSn `l Kkitl oM Exn`iŸ§¥§¦¨Ÿ¦¦¦¦¦§¨¥

,DOEY cr zEprxERd z`Edfe ¤©§¨©¨§¤
xn`PW:aEzMd KWndAExMpi oR' ¤¤¡©§¤§¥©¨¤§©§
'Fnixv.mixSd miaiF`d `OW ,xnFlM ¨¥§©¤¨¨§¦©¨¦
FzF`xaCd ExMpiE`FaIW -zFlzl §©§©¨¨¤¨¦§

ixkpA mzxEaB,xf lil`A -oi`W §¨¨§¨§¦¤¡¦¨¤¥
'dnx Epici Exn`i oR' .FNW dNEcBd©§¨¤¤Ÿ§¨¥¨¨

'ebemvre mgkA cFaMd Elzi `OW -¤¨¦§©¨§Ÿ¨§Ÿ¤
.'z`f lM lrR 'd' iM ExiMi `le ,mcï¨§Ÿ©¦¦¨©¨Ÿ
FzF`W ,xnF`e aEzMd siqFn z`f lre§©Ÿ¦©¨§¥¤
oiadl liMUi `l l`xUil xviOd iFB©¥¥§¦§¨¥Ÿ©§¦§¨¦



epif`dנו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy
ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם ׁשּלֹולתלֹות הּגדּלה ׁשאין B‚Â',.בים, ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ּגֹוי ‡·„.אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ…«

‰e·z Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ∑ חכמים היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ≈≈»¿≈»∆¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑ מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסהסהסהסּגּגּגּגירםירםירםירם והוהוהוה'''' מכרםמכרםמכרםמכרם צצצצּוּוּוּורםרםרםרם ל)ּכּכּכּכיייי לגֹוי (לב, אין ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע הּׁשמדֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשלט  לא ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע מּמׁש. מּמעל אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשליטה
אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וקל־וחמר ּכל־ׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹהאֹויב,

אּלא ּפעם,צצצצּוּוּוּורם רם רם רם ואחד). אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע מּטעם - הסּגירם וה' מכרם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשאין

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«
i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑,הּנּצחֹון ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם להבין לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

סלע  לׁשֹון ׁשּבּמקרא צּור ּכל סלעם, ּכסלענּו לא ּכי צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד .ׁשהרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי אֹותנּו, ׁשֹופטים אֹויבינּו להם)ועכׁשו מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: .(ספרים ¿¿≈¿ƒƒְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰ÙÈwz È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

'd z`n lMdWiM' -caF` iFb FzF` ¤©Ÿ¥¥¦©
.'dpEaY mdA oi`e dOd zFvr¥¥¨§¥¨¤§¨

EliMUi minkg Eid ENi`WEpiaIe ¤¦¨£¨¦©§¦©¨¦
,z`fitl l`xUi lr mpFgvp oi`W Ÿ¤¥¦§¨©¦§¨¥§¦

oMW ,raHd ikxc'sFCxi dki`'cg` ©§¥©¤©¤¥¥¨¦§¤¨
,l`xUIn sl` xg` mdniM `l m`' ¥¤©©¤¤¦¦§¨¥¦Ÿ¦

'mxkn mxEv'ebe(lÎhk miweqt) ¨§¨¨
(miyxtn):hk dxez

(hk).íúéøçàì eðéáé'zixg`' oFWl ¨¦§©£¦¨§©£¦
cizrd' FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥¤¨¦
onGd FzF`l `id dpeEMd `N` ,'zFidl¦§¤¨©©¨¨¦§©§©
iE`x f` iM ,zEprxERd miIwzY FAW¤¦§©¥©§¨¦¨¨

WEpYimiiFBdopFAzdl aldzid dn ¤¦§©¦¥§¦§¥¤¨§¨
xW`M ,mziW`xA l`xUi lW mzBxC©§¨¨¤¦§¨¥§¥¦¨©£¤
mdilr riBd dnE ,dlrOd mExA Ecnr̈§§©©£¨©¦¦©£¥¤

dYrl`xUi lW mzEprxER sFql ©¨§§¨¨¤¦§¨¥
(y"`xd yexit):l dxez

(l).ãçà óBcøé äëéàEppFAzi `l ¥¨¦§¤¨Ÿ¦§§

okYi Ki` :mnvrl aFWgl miaiF`d̈§¦©£§©§¨¥¦¨¥
cigi sFCxIWEPOnxg` (miaiF`d on) ¤¦§¨¦¦¤¦¨§¦©©

sl`miWp`,l`xUInmzF` qipie: ¤¤£¨¦¦¦§¨¥§¨¦¨
.íøébñä 'äå íøëî íøeö ék àì íà¦Ÿ¦¨§¨¨©¦§¦¨
o`M mixEn`d 'dxBqd'e 'dxikn'§¦¨§©§¨¨¨£¦¨
d"awdW ,xnFlkE ,dnFC mzErnWn©§¨¨¨§©¤
x"xailc .EpiciA mxqnE mxkn§¨¨§¨¨§¨¥

f"rlA(x"yl):`l dxez §©©
(`l).íøeö eðøeöë àì ék`l iM ¦Ÿ§¥¨¦Ÿ

wEqR lW Fpiipre .mdilil` Epidl`M¥Ÿ¥¡¦¥¤§¦§¨¤¨
dlrnl xEn`d mEIqe KWnd `Ed df, ¤¤§¥§¦¨¨§©§¨

iM ,'ebe EliMUi Enkg El'did df lM ¨§©§¦¦¨¤¨¨
,oiadl miaiF`l mdlmzglvd lMW ¨¤¨§¦§¨¦¤¨©§¨¨¨

xg`n wx `id l`xUil wivdl§¨¦§¦§¨¥¦©¥©©
mXdW(d"awd)mxiBqdlr WpFrM ¤©¥¦§¦¨§¤©

,mdizFpFrE,Kkitlmdl `l £¥¤§¦¨Ÿ¨¤
mdidl`le`le miiFBl `l) §¥Ÿ¥¤Ÿ©¦§Ÿ

mikiIW (mdilil`loFgSPd,dNEcBde ¤¡¦¥¤©¨¦©¦¨§©§¨

dPd cr ixdWl`xUi EUr xW`M ¤£¥©¥¨©£¤¨¦§¨¥
,mFwn lW FpFvxmElk Elki `l §¤¨Ÿ¨§§

,EpxEv cbpM mdidl`did o`MnE ¡Ÿ¥¤§¤¤¥¦¨¨¨
EpxEvk `l iM' oiadlE liMUdl mdl̈¤§©§¦§¨¦¦Ÿ§¥

.'mxEv:i"yx siqeneoFWl `Ed 'xEv' ¨§
xn`p ENi`M ,'rlq'Eprlqk `l iM' ¤©§¦¤¡©¦Ÿ§©§¥

,'mrlqEpNW wfgd oi` xnFlkE ©§¨§©¥¤¨¨¤¨
FAW (lil`d) mdNW 'wfg'M (d"awd)¤¨¨¤¨¤¨¡¦¤

oke ,mighFA md`xwOAW 'xEv' lM ¥§¦§¥¨¤©¦§¨
`Ed.rlq oFWliRlM xEn` xaCdWkE §¤©§¤©¨¨¨§©¥

zCnl iEPikM WOWn Edixd ,d"awd£¥§©¥§¦§¦©
FzxEabE Fwfg(c weqt lirl g"n`a): ¨§§¨

.íéìéìt eðéáéBàåFWExiR 'mililR' §§¥§¦¦§¦¦¥
:aEzMd WExiR Kke .oiC ziIUr ,hRWn¦§¨£¦©¦§¨¥©¨
,EpxEv cbpM mElM Elki `l eiWkr cr©©§¨Ÿ¨§§§¤¤¥

emlE`eiWkrixd ,Ep`hgW oeiM §¨©§¨¥¨¤¨¨£¥
EpiaiF`mde EpA mihlFWdmihtFW §¥§¦¨§¥©§¦

(miWiprnE mipC),EpzF`did df lMnE ¨¦©£¦¦¨¦¨¤¨¨

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ מעׂשה ׁשּמעׂשיהם לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ּבלּבי אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ועמֹורה  ּכמֹו:∑Ó„L˙.סדם ּתבּואה, ג)ׂשדה אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"וׁשדמֹות ב קדרֹון"(מלכים ."ּבׁשדמֹות ְֲַָֹ«¿…ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹ
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מר BÓÏ.עׂשב ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ ּתרּגם וכן ּפרענּותם, מעׂשיהם לפי להם, ראּוי מר מׁשקה ƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…¿……»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמררּותהֹון' עֹובדיהֹון 'ותׁשלמת .אּונקלֹוס: ְְְְְְִֵַָָָֻ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ מׁשּתה ּכֹוס נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ּתּנינּיא כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
ÌÈ˙t.ּפרענּותם  L‡¯Â∑ אכזרי אֹויב .לּנׁשּו אכזר ׁשהּוא מהם ּכֹוסם, ויּפרע .יבא ְָָֻ¿…¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,לפני ּכתרּגּומֹו ּוׁשמּורים ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם .ּכסבּורים ¬…»Àƒ»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
‡e‰Œ‡Ï‰∑ עּמדי ּכמּוס ׁשדמֹותם ּותבּואת ּגפנם .ּפרי  ¬…ְְְְִִִַַַָָָָ

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

myl zxecdn- eheytk i"yx

,oiadl mdlixd :`"q) EpxEv ixdW ¨¤§¨¦¤£¥¥£¥
(EpxESWW df `Edmdl Epxkn`le , ¤¥¤¤§¨¨¨¤§Ÿ

Epilr xaB mlil`W mEXn,m"ayx) ¦¤¡¦¨¨©¨¥
(m"`x:al dxez
(al).íðôb íBãñ ïôbî ékdf `xwn ¦¦¤¤§©§¨¦§¨¤

aqEnmixEn`d mixaCd lr,dlrnl ¨©©§¨¦¨£¦§©§¨
xW` lrmdi`t` iAla iYxn` ©£¤¨©§¦§¦¦©§¥¤

mxkf ziAW`e(ek weqt)iYxn` dOle , §©§¦¦§¨§¨¨¨©§¦
?KM lM mWiprdlmFcq otBn iM' §©£¦¨¨¨¦¦¤¤§

- 'mptBmdiUrOW itlmiUrOd] ©§¨§¦¤©£¥¤©©£¦
'otBd' iEPiM Edfe ,zFxitl milEWn§¦§¥§¤¦©¤¤

md [o`M xEn`dMiUrniWp`mFcq ¨¨¨¥§©£¥©§¥§
dxFnre'd Ktd xW` rWxd ixr] ©£¨¨¥¨¤©£¤¨©

[FzngaE FR`A(`"n): §©©£¨
.úBîãLFWExiR,d`Eaz dcU ©§¥§¥§¨

dxFnr zFncXn' :`Ed aEzMd xE`iaE¥©¨¦©§£¨
iUrnM mdiUrn ,xnFlM ,'mz`EaY§¨¨§©©£¥¤§©£¥
`xwOA cFr EpivnE .dxFnr iWp ©̀§¥£¨¨¦©¦§¨

,Ff zErnWnA 'zFncW' oFWlFnM §©§§©§¨§
'lkF` dUr `l zFncWE'(fi ,b wewag) §¥Ÿ¨¨¤

,[lk`n lM ginvd `l d`EaYd dcU]§¥©§¨Ÿ¦§¦©¨©£¨
okeA''oFxcw zFncW(c ,bk aÎmikln) §¥§©§¦§

[oFxcw lgpl KEnQd dcVA](v"evn): ©¨¤©¨§©©¦§
.LBø éápò`Edxn aUrWFx FnXW ¦§¥¥¤¨¤§

xnFl aEzMd zpeEke .[y`x mB `xwp]¦§¨©ŸŸ§©¨©©¨©

mdiUrn ixR xnFlM ,'Fnapr' iM¦£¨¥§©§¦©£¥¤
WFxd aUrM md mixn ,mirxd(`"ry): ¨¨¦¨¦¥§¥¤¨

.Bîì úBøBøî úBìkLàxAcn dYr ©§§§¨©¨§©¥
iM ,mdil` `aYW zEprxERA aEzMd©¨©§¨¤¨Ÿ£¥¤¦
,mptB did 'mFcq otB'W xEarA©£¤¤¤§¨¨©§¨
ip` s` okl ,'WFx iaPr' Eid mdiaPre§¦§¥¤¨¦§¥¨¥©£¦
,zFxFxn zFlFMW` zhigq inA EPwW ©̀§¤§¥§¦©©§§

iMmdl iE`x xn dwWn.zFYWl ¦©§¤©¨¨¤¦§
:xnFl aEzMd zpeEkemdiUrn itl §©¨©©¨©§¦©£¥¤

KM mixOdmzEprxER.dxn didYoke ©¨¦¨§¨¨¦§¤¨¨§¥
znlWEze' :qElwpE` mBxY¦§¥§§§§§©

'oFdzExxnM oFdicaFrlEnB mElWY] ¨¥¦§¨§©§§
[`Ed mzExixn itM ,mdiUrn©£¥¤§¦§¦¨

(m"`x):bl dxez
(bl).íðéé íðépz úîç'dng' oFWl £©©¦¦¥¨§¥¨

,'qrM' FzErnWn oi` ,o`M xMfEOd©§¨¨¥©§¨©©
ilgf zng' FnM] 'qx`' oFWNn `N ¤̀¨¦§¤¤§£©Ÿ£¥

'xtr(ck weqt lirl)`Ed aEzMd WExitE .[ ¨¨¥©¨
FnEBxzM:qFlwpE`Axnk `d'z §©§§§§¨§¨©

dPd - 'oFdzEprxER qM `IpiPY©¦©¨Ÿ§£§¦¥
dYWn qFM miWgp zxixnM¦§¦©§¨¦¦§¥

,mzEprxEtiE`x ,oii mFwnA :xnFlM §¨¨§©¦§©¦¨
miWgp lW qx` mzFwWdl: §©§¨¤¤¤§¨¦

íéðút LàøåozRd y`xkE .xfk` §Ÿ§¨¦©§¨§Ÿ©¤¤
xOd dwWOdW .ixfk`dAWmqFM- ¨©§¨¦¤©©§¤©©¤§¨

xne rx `di ,mzEprxER zpn xnFlM§©§©§¨¨§¥©¨¨
,ozR lW FW`xM`EdWWgp oin §Ÿ¤¤¤¤¦¨¨

d.KFWpl xfk`:xnFl aEzMd zpeEke ¨©§¨¦§§©¨©©¨©
`ai ixfk` aiF`l`xUi lrrxRie ¥©§¨¦¨Ÿ©¦§¨¥§¦¨©

mdn(oexkfd):cl dxez ¥¤
(cl).éãnò ñeîk àeä àìä'qEnM' £Ÿ¨¦¨¦¨

aEzMd WExitE .fEpbe xEnW FWExiR¥¨§¨¥©¨
`EdFnEBxzMlk `ld' :qFlwpE`A §©§§§§£¨¨

`piC mFil oifipB ,incw olB oFdicaFr¨¥§¨¢¨¨§¦¦§¦¨
miiElB mdiUrn lM `ld] 'ixvF`A§§¨£Ÿ¨©£¥¤§¦
.[izFxvF`A oiCd mFil mifEpbE ,iptl§¨©§¦§©¦§§©

,xnFlMmd mixEaqM(l`xUi) §©¦§¦¥¦§¨¥
mdiUrn iYgkXW?mirxdmNEM ¤¨©§¦©£¥¤¨¨¦¨

,iptl mixEnWE mifEpBmdn rxRdl §¦§¦§¨¨§¦¨©¥¤
onGd `FaA: §©§©
.àeä àìämixaCd zpeEMW iR lr s` £Ÿ©©¦¤©¨©©§¨¦

oFWlA xn`p `l ,mirxd mdiUrnl§©£¥¤¨¨¦Ÿ¤¡©¦§
lr iM ,'icOr miqEnM md `ld' miAx©¦£Ÿ¥§¦¦¨¦¦©

lr aqEn xaCd ,lWOd iR,mptb ixR ¦©¨¨©¨¨¨©§¦©§¨
elrmzFncW z`EaY(al weqt lirl), §©§©©§¨
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נז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy
ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם ׁשּלֹולתלֹות הּגדּלה ׁשאין B‚Â',.בים, ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ּגֹוי ‡·„.אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ…«

‰e·z Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ∑ חכמים היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ≈≈»¿≈»∆¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑ מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסהסהסהסּגּגּגּגירםירםירםירם והוהוהוה'''' מכרםמכרםמכרםמכרם צצצצּוּוּוּורםרםרםרם ל)ּכּכּכּכיייי לגֹוי (לב, אין ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע הּׁשמדֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשלט  לא ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע מּמׁש. מּמעל אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשליטה
אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וקל־וחמר ּכל־ׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹהאֹויב,

אּלא ּפעם,צצצצּוּוּוּורם רם רם רם ואחד). אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע מּטעם - הסּגירם וה' מכרם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשאין

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«
i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑,הּנּצחֹון ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם להבין לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

סלע  לׁשֹון ׁשּבּמקרא צּור ּכל סלעם, ּכסלענּו לא ּכי צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד .ׁשהרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי אֹותנּו, ׁשֹופטים אֹויבינּו להם)ועכׁשו מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: .(ספרים ¿¿≈¿ƒƒְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰ÙÈwz È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

'd z`n lMdWiM' -caF` iFb FzF` ¤©Ÿ¥¥¦©
.'dpEaY mdA oi`e dOd zFvr¥¥¨§¥¨¤§¨

EliMUi minkg Eid ENi`WEpiaIe ¤¦¨£¨¦©§¦©¨¦
,z`fitl l`xUi lr mpFgvp oi`W Ÿ¤¥¦§¨©¦§¨¥§¦

oMW ,raHd ikxc'sFCxi dki`'cg` ©§¥©¤©¤¥¥¨¦§¤¨
,l`xUIn sl` xg` mdniM `l m`' ¥¤©©¤¤¦¦§¨¥¦Ÿ¦

'mxkn mxEv'ebe(lÎhk miweqt) ¨§¨¨
(miyxtn):hk dxez

(hk).íúéøçàì eðéáé'zixg`' oFWl ¨¦§©£¦¨§©£¦
cizrd' FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥¤¨¦
onGd FzF`l `id dpeEMd `N` ,'zFidl¦§¤¨©©¨¨¦§©§©
iE`x f` iM ,zEprxERd miIwzY FAW¤¦§©¥©§¨¦¨¨

WEpYimiiFBdopFAzdl aldzid dn ¤¦§©¦¥§¦§¥¤¨§¨
xW`M ,mziW`xA l`xUi lW mzBxC©§¨¨¤¦§¨¥§¥¦¨©£¤
mdilr riBd dnE ,dlrOd mExA Ecnr̈§§©©£¨©¦¦©£¥¤

dYrl`xUi lW mzEprxER sFql ©¨§§¨¨¤¦§¨¥
(y"`xd yexit):l dxez

(l).ãçà óBcøé äëéàEppFAzi `l ¥¨¦§¤¨Ÿ¦§§

okYi Ki` :mnvrl aFWgl miaiF`d̈§¦©£§©§¨¥¦¨¥
cigi sFCxIWEPOnxg` (miaiF`d on) ¤¦§¨¦¦¤¦¨§¦©©

sl`miWp`,l`xUInmzF` qipie: ¤¤£¨¦¦¦§¨¥§¨¦¨
.íøébñä 'äå íøëî íøeö ék àì íà¦Ÿ¦¨§¨¨©¦§¦¨
o`M mixEn`d 'dxBqd'e 'dxikn'§¦¨§©§¨¨¨£¦¨
d"awdW ,xnFlkE ,dnFC mzErnWn©§¨¨¨§©¤
x"xailc .EpiciA mxqnE mxkn§¨¨§¨¨§¨¥

f"rlA(x"yl):`l dxez §©©
(`l).íøeö eðøeöë àì ék`l iM ¦Ÿ§¥¨¦Ÿ

wEqR lW Fpiipre .mdilil` Epidl`M¥Ÿ¥¡¦¥¤§¦§¨¤¨
dlrnl xEn`d mEIqe KWnd `Ed df, ¤¤§¥§¦¨¨§©§¨

iM ,'ebe EliMUi Enkg El'did df lM ¨§©§¦¦¨¤¨¨
,oiadl miaiF`l mdlmzglvd lMW ¨¤¨§¦§¨¦¤¨©§¨¨¨

xg`n wx `id l`xUil wivdl§¨¦§¦§¨¥¦©¥©©
mXdW(d"awd)mxiBqdlr WpFrM ¤©¥¦§¦¨§¤©

,mdizFpFrE,Kkitlmdl `l £¥¤§¦¨Ÿ¨¤
mdidl`le`le miiFBl `l) §¥Ÿ¥¤Ÿ©¦§Ÿ

mikiIW (mdilil`loFgSPd,dNEcBde ¤¡¦¥¤©¨¦©¦¨§©§¨

dPd cr ixdWl`xUi EUr xW`M ¤£¥©¥¨©£¤¨¦§¨¥
,mFwn lW FpFvxmElk Elki `l §¤¨Ÿ¨§§

,EpxEv cbpM mdidl`did o`MnE ¡Ÿ¥¤§¤¤¥¦¨¨¨
EpxEvk `l iM' oiadlE liMUdl mdl̈¤§©§¦§¨¦¦Ÿ§¥

.'mxEv:i"yx siqeneoFWl `Ed 'xEv' ¨§
xn`p ENi`M ,'rlq'Eprlqk `l iM' ¤©§¦¤¡©¦Ÿ§©§¥

,'mrlqEpNW wfgd oi` xnFlkE ©§¨§©¥¤¨¨¤¨
FAW (lil`d) mdNW 'wfg'M (d"awd)¤¨¨¤¨¤¨¡¦¤

oke ,mighFA md`xwOAW 'xEv' lM ¥§¦§¥¨¤©¦§¨
`Ed.rlq oFWliRlM xEn` xaCdWkE §¤©§¤©¨¨¨§©¥

zCnl iEPikM WOWn Edixd ,d"awd£¥§©¥§¦§¦©
FzxEabE Fwfg(c weqt lirl g"n`a): ¨§§¨

.íéìéìt eðéáéBàåFWExiR 'mililR' §§¥§¦¦§¦¦¥
:aEzMd WExiR Kke .oiC ziIUr ,hRWn¦§¨£¦©¦§¨¥©¨
,EpxEv cbpM mElM Elki `l eiWkr cr©©§¨Ÿ¨§§§¤¤¥

emlE`eiWkrixd ,Ep`hgW oeiM §¨©§¨¥¨¤¨¨£¥
EpiaiF`mde EpA mihlFWdmihtFW §¥§¦¨§¥©§¦

(miWiprnE mipC),EpzF`did df lMnE ¨¦©£¦¦¨¦¨¤¨¨

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ מעׂשה ׁשּמעׂשיהם לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ּבלּבי אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ועמֹורה  ּכמֹו:∑Ó„L˙.סדם ּתבּואה, ג)ׂשדה אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"וׁשדמֹות ב קדרֹון"(מלכים ."ּבׁשדמֹות ְֲַָֹ«¿…ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹ
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מר BÓÏ.עׂשב ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ ּתרּגם וכן ּפרענּותם, מעׂשיהם לפי להם, ראּוי מר מׁשקה ƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…¿……»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמררּותהֹון' עֹובדיהֹון 'ותׁשלמת .אּונקלֹוס: ְְְְְְִֵַָָָֻ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ מׁשּתה ּכֹוס נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ּתּנינּיא כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
ÌÈ˙t.ּפרענּותם  L‡¯Â∑ אכזרי אֹויב .לּנׁשּו אכזר ׁשהּוא מהם ּכֹוסם, ויּפרע .יבא ְָָֻ¿…¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,לפני ּכתרּגּומֹו ּוׁשמּורים ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם .ּכסבּורים ¬…»Àƒ»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
‡e‰Œ‡Ï‰∑ עּמדי ּכמּוס ׁשדמֹותם ּותבּואת ּגפנם .ּפרי  ¬…ְְְְִִִַַַָָָָ

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

myl zxecdn- eheytk i"yx

,oiadl mdlixd :`"q) EpxEv ixdW ¨¤§¨¦¤£¥¥£¥
(EpxESWW df `Edmdl Epxkn`le , ¤¥¤¤§¨¨¨¤§Ÿ

Epilr xaB mlil`W mEXn,m"ayx) ¦¤¡¦¨¨©¨¥
(m"`x:al dxez
(al).íðôb íBãñ ïôbî ékdf `xwn ¦¦¤¤§©§¨¦§¨¤

aqEnmixEn`d mixaCd lr,dlrnl ¨©©§¨¦¨£¦§©§¨
xW` lrmdi`t` iAla iYxn` ©£¤¨©§¦§¦¦©§¥¤

mxkf ziAW`e(ek weqt)iYxn` dOle , §©§¦¦§¨§¨¨¨©§¦
?KM lM mWiprdlmFcq otBn iM' §©£¦¨¨¨¦¦¤¤§

- 'mptBmdiUrOW itlmiUrOd] ©§¨§¦¤©£¥¤©©£¦
'otBd' iEPiM Edfe ,zFxitl milEWn§¦§¥§¤¦©¤¤

md [o`M xEn`dMiUrniWp`mFcq ¨¨¨¥§©£¥©§¥§
dxFnre'd Ktd xW` rWxd ixr] ©£¨¨¥¨¤©£¤¨©

[FzngaE FR`A(`"n): §©©£¨
.úBîãLFWExiR,d`Eaz dcU ©§¥§¥§¨

dxFnr zFncXn' :`Ed aEzMd xE`iaE¥©¨¦©§£¨
iUrnM mdiUrn ,xnFlM ,'mz`EaY§¨¨§©©£¥¤§©£¥
`xwOA cFr EpivnE .dxFnr iWp ©̀§¥£¨¨¦©¦§¨

,Ff zErnWnA 'zFncW' oFWlFnM §©§§©§¨§
'lkF` dUr `l zFncWE'(fi ,b wewag) §¥Ÿ¨¨¤

,[lk`n lM ginvd `l d`EaYd dcU]§¥©§¨Ÿ¦§¦©¨©£¨
okeA''oFxcw zFncW(c ,bk aÎmikln) §¥§©§¦§

[oFxcw lgpl KEnQd dcVA](v"evn): ©¨¤©¨§©©¦§
.LBø éápò`Edxn aUrWFx FnXW ¦§¥¥¤¨¤§

xnFl aEzMd zpeEke .[y`x mB `xwp]¦§¨©ŸŸ§©¨©©¨©

mdiUrn ixR xnFlM ,'Fnapr' iM¦£¨¥§©§¦©£¥¤
WFxd aUrM md mixn ,mirxd(`"ry): ¨¨¦¨¦¥§¥¤¨

.Bîì úBøBøî úBìkLàxAcn dYr ©§§§¨©¨§©¥
iM ,mdil` `aYW zEprxERA aEzMd©¨©§¨¤¨Ÿ£¥¤¦
,mptB did 'mFcq otB'W xEarA©£¤¤¤§¨¨©§¨
ip` s` okl ,'WFx iaPr' Eid mdiaPre§¦§¥¤¨¦§¥¨¥©£¦
,zFxFxn zFlFMW` zhigq inA EPwW ©̀§¤§¥§¦©©§§

iMmdl iE`x xn dwWn.zFYWl ¦©§¤©¨¨¤¦§
:xnFl aEzMd zpeEkemdiUrn itl §©¨©©¨©§¦©£¥¤

KM mixOdmzEprxER.dxn didYoke ©¨¦¨§¨¨¦§¤¨¨§¥
znlWEze' :qElwpE` mBxY¦§¥§§§§§©

'oFdzExxnM oFdicaFrlEnB mElWY] ¨¥¦§¨§©§§
[`Ed mzExixn itM ,mdiUrn©£¥¤§¦§¦¨

(m"`x):bl dxez
(bl).íðéé íðépz úîç'dng' oFWl £©©¦¦¥¨§¥¨

,'qrM' FzErnWn oi` ,o`M xMfEOd©§¨¨¥©§¨©©
ilgf zng' FnM] 'qx`' oFWNn `N ¤̀¨¦§¤¤§£©Ÿ£¥

'xtr(ck weqt lirl)`Ed aEzMd WExitE .[ ¨¨¥©¨
FnEBxzM:qFlwpE`Axnk `d'z §©§§§§¨§¨©

dPd - 'oFdzEprxER qM `IpiPY©¦©¨Ÿ§£§¦¥
dYWn qFM miWgp zxixnM¦§¦©§¨¦¦§¥

,mzEprxEtiE`x ,oii mFwnA :xnFlM §¨¨§©¦§©¦¨
miWgp lW qx` mzFwWdl: §©§¨¤¤¤§¨¦

íéðút LàøåozRd y`xkE .xfk` §Ÿ§¨¦©§¨§Ÿ©¤¤
xOd dwWOdW .ixfk`dAWmqFM- ¨©§¨¦¤©©§¤©©¤§¨

xne rx `di ,mzEprxER zpn xnFlM§©§©§¨¨§¥©¨¨
,ozR lW FW`xM`EdWWgp oin §Ÿ¤¤¤¤¦¨¨

d.KFWpl xfk`:xnFl aEzMd zpeEke ¨©§¨¦§§©¨©©¨©
`ai ixfk` aiF`l`xUi lrrxRie ¥©§¨¦¨Ÿ©¦§¨¥§¦¨©

mdn(oexkfd):cl dxez ¥¤
(cl).éãnò ñeîk àeä àìä'qEnM' £Ÿ¨¦¨¦¨

aEzMd WExitE .fEpbe xEnW FWExiR¥¨§¨¥©¨
`EdFnEBxzMlk `ld' :qFlwpE`A §©§§§§£¨¨

`piC mFil oifipB ,incw olB oFdicaFr¨¥§¨¢¨¨§¦¦§¦¨
miiElB mdiUrn lM `ld] 'ixvF`A§§¨£Ÿ¨©£¥¤§¦
.[izFxvF`A oiCd mFil mifEpbE ,iptl§¨©§¦§©¦§§©

,xnFlMmd mixEaqM(l`xUi) §©¦§¦¥¦§¨¥
mdiUrn iYgkXW?mirxdmNEM ¤¨©§¦©£¥¤¨¨¦¨

,iptl mixEnWE mifEpBmdn rxRdl §¦§¦§¨¨§¦¨©¥¤
onGd `FaA: §©§©
.àeä àìämixaCd zpeEMW iR lr s` £Ÿ©©¦¤©¨©©§¨¦

oFWlA xn`p `l ,mirxd mdiUrnl§©£¥¤¨¨¦Ÿ¤¡©¦§
lr iM ,'icOr miqEnM md `ld' miAx©¦£Ÿ¥§¦¦¨¦¦©

lr aqEn xaCd ,lWOd iR,mptb ixR ¦©¨¨©¨¨¨©§¦©§¨
elrmzFncW z`EaY(al weqt lirl), §©§©©§¨

ixRdW ,cigi oFWl aEzMd hwp Kkl§¨¨©©¨§¨¦¤©§¦
`EdicOr qFnM(i"gpn)mixaCdW s`e] ¨¦¨¦§©¤©§¨¦

oFWl `idW d`EaYd lr mB miaqEn¨¦©©©§¨¤¦§
mEXn ,xkf oFWl aEzMd hwp ,dawp§¥¨¨©©¨§¨¨¦

mptb ixR(m"`x)[:dl dxez §¦©§¨
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(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ויׁש ּגמּולם. להם י ׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", ה)מפרׁשים ואימתי (ירמיה והּדּבּור. ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

– להם? ¯‚ÌÏאׁשּלם ËeÓz ˙ÚÏ∑ עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ‡Ì„È.ּכׁשּתּתֹום ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑ ֲֵֶַָ¿≈»«¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»≈»
הרּבה  ׁשלּוחים ידי על להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, יֹום עליהם להביא BÓÏ.ּכׁשארצה ˙„˙Ú LÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿»¬ƒ…»

להם  העתידֹות יבאּו ה)ּכמֹו∑LÁÂ.ּומהר ּתֹוכחה (ישעיה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". "ימהר ֲִֵֶַָָָֹ¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עליהם  העיד ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, הּזאת הּׁשירה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻלהיֹות

למעלה: אמר אׁשר ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ל)ּדברי ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ."הדברים ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ּכמֹו עליהם, האמּורים הּללּו ּביּסּורין אֹותם לו)ּכׁשּיׁשּפט עּמים",(איוב ידין ּבם "ּכי ƒ»ƒ«ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכמֹו ּדּבּור, ּתחּלת לׁשֹון אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת 'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָייּסר

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

myl zxecdn- eheytk i"yx

(dl).ílLå í÷ð éì- 'mwp il' ¦¨¨§¦¥¦¨¨
xnFlMoFkp iOr(okEn ilv`)oOEfnE §©¦¦¨¤§¦¨§¨

d dUrnzEprxERlWmwp(dnwp) ©£¥©§¨¤¨¨§¨¨
- 'mNWe' ;mdl zcrEindmdl mNWie ©§¤¤¨¤§¦¥¦©¥¨¤

.mdiUrnM'mNW`e' xn`p `le §©£¥¤§Ÿ¤¡©©£©¥
'mNWe' `N` ,['mNW` ip`' FWExiRW]¤¥£¦£©¥¤¨§¦¥
,['mNWi `Ed' FWExiRW ,'mNWie' FnM]§¦©¥¤¥§©¥

lr aqEn `EdW itl,mwPdENi`M §¦¤¨©©¨¨§¦
Fnvr mwPdmlEnB mdl mNWi(oexkfd). ©¨¨©§§©¥¨¤§¨

miWxtn WieoFWNW'mNWe'oi` §¥§¨§¦¤§§¦¥¥
`Ed `N` ,'mNWi `Ed' FWExiRmW ¥§©¥¤¨¥

'mENWe' FnM ,xaC.'mElWze' - ¨¨§§¦§©§
zzl dnwPd dpkEn ilv` :xnFlkE§©¤§¦¨¨©§¨¨¨¥
.mdiUrn lr lEnbE mElWY mdl̈¤©§§©©£¥¤

e,Ff zErnWnA 'mNW' oFWl`Ed §§¦¥§©§¨
zxfBnoFWl lwWn FzF` lr - ¦¦§©©¦§¨¨
znbEcM'mdA oi` xACde'(bi ,d dinxi) §§©§©¦¥¥¨¤
FrnWOWxEACde' FnM'mdA oi`.oMW ¤©§¨§§©¦¥¨¤¤¥

oFWl minrtl hFwpl aEzMd KxC¤¤©¨¦§¦§¨¦¨
,mNW] Dnvr dNErRd lr dxFOd©¤©©§¨©§¨¦¥
,mENW] dNErRd mW mFwnA [xAC¦¥¦§¥©§¨¦
:xnF`e aEzMd siqFn z`f lre .[xEAC¦§©Ÿ¦©¨§¥

mdl mNW` izni`ezEprxER' z` §¥¨©£©¥¨¤¤§¨
'mwPd? ©¨¨

íìâø èeîz úòìzlitp onfA] §¥¨©§¨¦§©§¦©
xnFlM ,[mlbxmFYYWMdlkzezEkf ©§¨§©§¤¦§¦§¤§

mzFa`,lbx FnM mdl zcnFrdodW £¨¨¤¤¨¤§¤¤¤¥

mikEnqmiprWpe,eilr`ia` f` §¦§¦§¨¦¨¨¨¨¦
'mwPd zEprxER' z` mdilr(n"dd ,m"`x): £¥¤¤§¨©¨¨

.íãéà íBé áBø÷ ékmFIW dpeEMd oi` ¦¨¥¨¥©©¨¨¤
`FaY `l Ff ixdW] onfA aFxw mzxv̈¨¨¨¦§©¤£¥Ÿ¨
,dxFnre mFcqM Eidi mdiUrOW cr©¤©£¥¤¦§¦§©£¨
mzFa` zEkf mFYYW xg`l wxe§©§©©¤¦§£¨

:`N` ,[xEn`MriBIWM,onGdndrX ¨¨¤¨§¤©¦©©§©¦¨¨
,mci` mFi mdilr `iadl dvx`X¤¤§¤§¨¦£¥¤¥¨
iptNn wFgxe dWw xaCd didi `lŸ¦§¤©¨¨¨¤§¨¦§¨©

iM ,F`iadlaFxwxaCdiptl oOEfnE ©£¦¦¨©¨¨§¨§¨©
`iadlmci` mFi z` mdilriciÎlr §¨¦£¥¤¤¥¨©§¥

dAxd migElW(m"`x ,`"eb): §¦©§¥
.Bîì úBãúò LçåE,onGd riBIWk §¨£¦¨§¤©¦©©§©

mdl zFcizrd E`Fai xdn`le ©¥¨¨£¦¨¤§Ÿ
xEn`ke ,xzFi mixaCd EaMrzi¦§©§©§¨¦¥§¨¨

dlrnl: §©§¨
.LçåzExidn oFWlxdni' FnM §¨§§¦§§©¥

'dWigidiryi)(hi ,d(d"y). ¨¦¨
:i"yx oiivnedxiXd zNigYn,o`M cr ¦§¦©©¦¨©¨

,dgkFz ixaC dWn mdilr cird¥¦£¥¤Ÿ¤¦§¥¨¨
z`Gd dxiXd zFidll`xUi iptl ¦§©¦¨©Ÿ¦§¥¦§¨¥

,crliMzEprxERd mdilr `aYWM §¥¦§¤¨Ÿ£¥¤©§¨
miYrcFd ip`W ErcidilrW`xn, ¥§¤£¦©§¦¨¤¨¥Ÿ

xn`PW FnkE(`k ,`l lirl)iM dide' §¤¤¡©§¨¨¦
,zFxve zFAx zFrx Fz` o`vnz¦§¤¨Ÿ¨©§¨
,'ebe 'crl eiptl z`Gd dxiXd dzpre§¨§¨©¦¨©Ÿ§¨¨§¥

la`ixaC mdilr cird Kli`e o`Mn £¨¦¨§¥¨¥¦£¥¤¦§¥

zFlkM mdilr E`FaIW oinEgpz©§¦¤¨£¥¤¦§
,zEprxERdl` l`xUi EaEWi xW`M ©§¨©£¤¨¦§¨¥¤

,mpFr xREkie 'dxn` xW` lkMmdl ¦©£¨§¨£¤¨©¨¤
zFxEn`d zFllTde zFkxAA dWn¤©§¨§©§¨¨£
'Fbe Lilr E`Fai ik dide' :dlrnl§©§¨§¨¨¦¨¨¤§

...'Fbe dllTde dkxAd'd cr YaWe ©§¨¨§©§¨¨§§©§¨©
...LWtp lkaE Laal lkA 'ebe Lidl ¡̀Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§

LzEaW z` Lidl` 'd aWe'Lngxe §¨¡Ÿ¤¤§§§¦£¤
'Fbe(bÎ` ,l lirl):el dxez §
(el).Bnò 'ä ïéãé ékzpeEM oi` ¦¨¦©¥©¨©

,FOrA zFUrN dn 'd oEci iM aEzMd©¨¦¨©©£§©
`Ed o`M xEn`d 'oiC' oFWl `N ¤̀¨§¦¨¨¨

,xnFlM ,lrFtA oiCd ziIUr£¦©©¦§©§©
ElNd oixEQiA FzF` hFRWIWM§¤¦§§¦¦©¨

n`dmixEE`FaIW dlrnlmdilr. ¨£¦§©§¨¤¨£¥¤
dpeEMdWM oiC oFWl `xwOA EpivnE¨¦©¦§¨§¦§¤©©¨¨

,WpFrde oiCd ziIUr lrma iM' FnM ©£¦©©¦§¨¤§¦¨
'miOr oici(`l ,el aei`)mdA :FWExiRW ¨¦©¦¤¥¨¤

(minXd ipprA)xQiiz` 'dd,miOr ©£¨¥©¨©¦§©¥¤¨©¦
dUFr `Ed xhOd zxivr ici lrW¤©§¥£¦©©¨¨¤

mzF` Wiprn xnFlM ,'oiC' mdA(g"n`a). ¨¤¦§©©£¦¨
:i"yx siqenezFpFWNd drAx` KFYn¦©§¨¨©§

ixd ,mdA zWOWn 'iM' zaiYWdf 'iM' ¤¥©¦§©¤¤¨¤£¥¦¤
,[FOr 'd oici iM] o`M xEn`dFpi` ¨¨¨¦¨¦©¥

'`dC' oFWlA WOWn,(ÎW mEXn) §©¥¦§§¨¦¤
dpeEMd oi`WlW mixaCl mrh zzl ¤¥©©¨¨¨¥©©©§¨¦¤

`N` ,dlrndf 'iM'zNgY oFWl ©§¨¤¨¦¤§§¦©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy
כה) עבדיו (ויקרא על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ּכׁשּיבאּו הארץ", אל תבאּו לׁשּוב "ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

עליהם  להרע ∑ÌÁ˙È.ּולרחם אֹו להטיב מחׁשבה הפ È„.לׁשֹון ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È Èk∑ יד ּכי ּכׁשּיראה ְֲֵֵֶַƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆ƒ»¿«»ְְִִֶֶַ
ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם מאד וחֹוזקת הֹולכת ׁשּיעצר ∑eˆÚ¯.האֹויב ּומֹוׁשל עֹוצר ידי על נֹוׁשע ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹ»ְֲֵֵֵֶַַַֹ

האֹויב,∑eÊÚ·.ּבהם  על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. ידי על ֶָ»ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
מיינטינדו"ר  לע"ז הּמֹוׁשל ∑eˆÚ¯.ּבלׁשֹון ּבמעצֹור הּנֹוׁשע ּכמֹו∑eÊÚ·.הּוא ג)מחּזק, את (נחמיה "וּיעזבּו ְִַַ»ְֲֵַַַָ»ְְְֶַַַָֻ

החֹומה", עד מט)ירּוׁשלים ּתהּלה (ירמיה עיר עּזבה לא אי"". ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«
i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡BÓÈ‰Ï.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא È‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ הּסלע ¿»«ֲֵֶַָָ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»ֶַַ

הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו ּכלֹומר והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין .ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ נסיכם יין וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו אֹוכלים, אלהּות אֹותן È‰È.היּו ¬∆≈∆¿»≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ¿ƒ
‰¯˙Ò ÌÎÈÏÚ∑ ּומסּתֹור מחסה לכם יהיה הּצּור .אֹותֹו ¬≈∆ƒ¿»ְְֲִִֶֶֶַַָ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

xEAC,`Edl` E`Faz iM' FnM ¦§¦¨¤
'ux`d(a ,dk `xwie),xW`M' FzErnWOW ¨¨¤¤©§¨©£¤

FzErnWn o`M s` ,'ux`d l` E`FaŸ¤¨¨¤©¨©§¨
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(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ויׁש ּגמּולם. להם י ׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", ה)מפרׁשים ואימתי (ירמיה והּדּבּור. ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

– להם? ¯‚ÌÏאׁשּלם ËeÓz ˙ÚÏ∑ עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ‡Ì„È.ּכׁשּתּתֹום ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑ ֲֵֶַָ¿≈»«¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»≈»
הרּבה  ׁשלּוחים ידי על להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, יֹום עליהם להביא BÓÏ.ּכׁשארצה ˙„˙Ú LÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿»¬ƒ…»

להם  העתידֹות יבאּו ה)ּכמֹו∑LÁÂ.ּומהר ּתֹוכחה (ישעיה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". "ימהר ֲִֵֶַָָָֹ¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עליהם  העיד ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, הּזאת הּׁשירה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻלהיֹות

למעלה: אמר אׁשר ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ל)ּדברי ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ."הדברים ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ּכמֹו עליהם, האמּורים הּללּו ּביּסּורין אֹותם לו)ּכׁשּיׁשּפט עּמים",(איוב ידין ּבם "ּכי ƒ»ƒ«ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכמֹו ּדּבּור, ּתחּלת לׁשֹון אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת 'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָייּסר

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ
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כה) עבדיו (ויקרא על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ּכׁשּיבאּו הארץ", אל תבאּו לׁשּוב "ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

עליהם  להרע ∑ÌÁ˙È.ּולרחם אֹו להטיב מחׁשבה הפ È„.לׁשֹון ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È Èk∑ יד ּכי ּכׁשּיראה ְֲֵֵֶַƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆ƒ»¿«»ְְִִֶֶַ
ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם מאד וחֹוזקת הֹולכת ׁשּיעצר ∑eˆÚ¯.האֹויב ּומֹוׁשל עֹוצר ידי על נֹוׁשע ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹ»ְֲֵֵֵֶַַַֹ

האֹויב,∑eÊÚ·.ּבהם  על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. ידי על ֶָ»ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
מיינטינדו"ר  לע"ז הּמֹוׁשל ∑eˆÚ¯.ּבלׁשֹון ּבמעצֹור הּנֹוׁשע ּכמֹו∑eÊÚ·.הּוא ג)מחּזק, את (נחמיה "וּיעזבּו ְִַַ»ְֲֵַַַָ»ְְְֶַַַָֻ

החֹומה", עד מט)ירּוׁשלים ּתהּלה (ירמיה עיר עּזבה לא אי"". ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«
i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡BÓÈ‰Ï.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא È‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ הּסלע ¿»«ֲֵֶַָָ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»ֶַַ

הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו ּכלֹומר והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין .ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ נסיכם יין וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו אֹוכלים, אלהּות אֹותן È‰È.היּו ¬∆≈∆¿»≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ¿ƒ
‰¯˙Ò ÌÎÈÏÚ∑ ּומסּתֹור מחסה לכם יהיה הּצּור .אֹותֹו ¬≈∆ƒ¿»ְְֲִִֶֶֶַַָ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈
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xEAC,`Edl` E`Faz iM' FnM ¦§¦¨¤
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d- 'aEfr'`EddwGEgnici lr ¤¨©§¨©§¥
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mdilr `Ed(l`xUi lr)(g"n`a): £¥¤©¦§¨¥
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`Ed okid ;FAFA oiQMzn EidW rlQd ¥¨©¤©¤¨¦§©¦

qpMil dqgnM mdl WOiW xW` -£¤¦¥¨¤§©£¤¦¨¥
eiYgY,dPSde dOgd ipRnlWnE ©§¨¦§¥©©¨§©¦¨¨¨

,mdNW dxf dcFard lr `Ed,xnFlM ©¨£¨¨¨¤¨¤§©
xaCd `Ed okidFA oigEha EidW ¥¨©¨¨¤¨§¦

lkEIWon mdilr obdl ¤©§¨¥£¥¤¦
:drxdgl dxez ¨¨¨

(gl).Bîéçáæ áìç øLàalg xW` £¤¥¤§¨¥£¤¥¤
l`xUi igafzFdFl` ozF` Eid ¦§¥¦§¨¥¨¨¡
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mdiptl mikQpn Eid l`xUi: ¦§¨¥¨§©§¦¦§¥¤

.äøúñ íëéìò éäéxESd FzF`- §¦£¥¤¦§¨©
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epif`dס zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ואין ׁשאֹוׁשיעכם הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין עליכם ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבידי  ‰e‡.מֹוחה È‡ È‡∑ להׁשּפיל להרים אני È„nÚ.ואני ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִֶָ¬ƒ¬ƒְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ּבי .הּפֹוׁשעים ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַ

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôäá-à ÷øô à ìàåîù

ààeçz-ïa àeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî íéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−¥©´¤§®̈¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²¤¬Ÿ

:éúøôà óeö-ïááäpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL Bìå ¤−¤§¨¦«§¸§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈

:íéãìé ïéàâäìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå ¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLåãBzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå §º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©«Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeä:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«

å:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëåæäðLá äðL äNré ïëå §¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈

:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écîçäîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå ¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤

:íéða äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáúèéøçà äpç í÷zå ¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²

å äúL éøçàå äìLá äìëà:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìréLôð úøî àéäå ¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤
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(hl).äzò eàøipirA E`x xnFlM §©¨§©§§¥¥
e ,mklkUEpiadcFnll eiWkrnon ¦§§¤§¨¦¥©§¨¦§¦
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,ipFnke iznbECin oi` ,xnFlkE §¨¦§¨¦§©¥¦
icrA aMrlE iOr zFEYWdl lFkIW¤¨§¦§©¦¦§©¥©£¦

(x"yl):
.ìévî éãiî ïéàåliSdl lkEIW in oi` §¥¦¨¦©¦¥¦¤©§©¦

z`iA mirWFRdmWprn:n dxez ¤©§¦¦¥¨§¨

:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéEúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À

äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈

:BLàø-ìr äìré-àìáé:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäåâéàéä äpçå Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ

ì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî:äøkLãééìr äéìà øîàiå §©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½
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ýåýé éðt-úà:íìBò-ãr íL áLéåâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåCìîb-ãr éáL C ¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«©Ÿ́¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýé í÷é Cà Búàãëdnr eäìrzå Ÿ½©²¨¥¬§Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈

ìL íéøôa ezìîb øLàk:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äL ©£¤´§¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©

äë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiååëäMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ©¦§£−¤©®̈©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈

:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpäæëéúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà ©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½

:Bnrî ézìàL øLàçëýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå £¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®

:ýåýéì íL eçzLiåáàét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìrá:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéàâeaøz-ìà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãúãíézç íéøab úL÷ §©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®

:ìéç eøæà íéìLëðåäíéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN §¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−

:äììîàå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çé÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥

:ìáz íäéìr úLiå õøàè:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñç éìâø ¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«

é:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî ezçé ýåýé§Ÿ̈º¥©´§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥¨®¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«



סי epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ואין ׁשאֹוׁשיעכם הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין עליכם ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבידי  ‰e‡.מֹוחה È‡ È‡∑ להׁשּפיל להרים אני È„nÚ.ואני ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִֶָ¬ƒ¬ƒְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ּבי .הּפֹוׁשעים ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַ

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôäá-à ÷øô à ìàåîù

ààeçz-ïa àeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî íéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−¥©´¤§®̈¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²¤¬Ÿ

:éúøôà óeö-ïááäpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL Bìå ¤−¤§¨¦«§¸§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈

:íéãìé ïéàâäìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå ¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLåãBzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå §º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©«Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeä:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«

å:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëåæäðLá äðL äNré ïëå §¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈

:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écîçäîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå ¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤

:íéða äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáúèéøçà äpç í÷zå ¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²

å äúL éøçàå äìLá äìëà:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìréLôð úøî àéäå ¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤

myl zxecdn- eheytk i"yx

(hl).äzò eàøipirA E`x xnFlM §©¨§©§§¥¥
e ,mklkUEpiadcFnll eiWkrnon ¦§§¤§¨¦¥©§¨¦§¦

e mkilr iz`adW zEprxERdmY` ©§¨¤¥¥¦£¥¤§©¤
mi`FxiMriWFn mkl oi`lFkIW ¦¦¥¨¤¦©¤¨

,icIn mkliSdleokdrEWYd on §©¦§¤¦¨¦§¥¦©§¨
icia dgFn oi`e mkriWF`WlFkIW ¤¦£¤§¥¤§¨¦¤¨

KFYn ,mkz` riWFdNn ipaMrl§©§¥¦¦§¦©¤§¤¦
`Ed ip` iM xiMdl mkilr mdipW§¥¤£¥¤§©¦¦£¦

'icOr midl` oi`e' cigId hiNXd©©¦©¨¦§¥¡Ÿ¦¦¨¦
(m"`x):

.àeä éðà éðà,'ip`' zaiY aEzMd ltM £¦£¦¨©©¨¥©£¦
:WiBcdl icMip``Edip`e ,liRWdl §¥§©§¦£¦§©§¦©£¦

`EdmixdloiaE rxl oiA xnFlM , §¨¦§©¥¨¨¥
rpFn oi`e dUFrd `Ed ip` ,aFHl©£¦¨¤§¥¥©

icrA(`"n): ©£¦
.éãnò íéäìà ïéàåzEdFl` mEW oi` §¥¡Ÿ¦¦¨¦¥¡

`dIW:zFgnl iCbpM cnFr ¤§¥¥§¤§¦¦§
.éãnòoFWl `N` 'ilv`' FWExiR oi` ¦¨¦¥¥¤§¦¤¨§

,ipFnke iznbECin oi` ,xnFlkE §¨¦§¨¦§©¥¦
icrA aMrlE iOr zFEYWdl lFkIW¤¨§¦§©¦¦§©¥©£¦

(x"yl):
.ìévî éãiî ïéàåliSdl lkEIW in oi` §¥¦¨¦©¦¥¦¤©§©¦

z`iA mirWFRdmWprn:n dxez ¤©§¦¦¥¨§¨

:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéEúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À

äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈

:BLàø-ìr äìré-àìáé:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäåâéàéä äpçå Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ

ì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî:äøkLãééìr äéìà øîàiå §©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½

ðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãréìrî C:Cåèéëðà çeø-úL÷ äMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééåæèìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ékæéì éëì øîàiå éìr ïriåïzé ìûøNé éýìûå íBìL ¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©¯©¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzådkøãì äMàä Cìzå E ¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸

:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzåèéíúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøäëïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîL BîL-úà àø÷zåàëýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²

:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úàáëäàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçå ¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ¨®̈¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸

ýåýé éðt-úà:íìBò-ãr íL áLéåâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåCìîb-ãr éáL C ¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«©Ÿ́¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýé í÷é Cà Búàãëdnr eäìrzå Ÿ½©²¨¥¬§Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈

ìL íéøôa ezìîb øLàk:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äL ©£¤´§¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©

äë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiååëäMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ©¦§£−¤©®̈©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈

:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpäæëéúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà ©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½

:Bnrî ézìàL øLàçëýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå £¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®

:ýåýéì íL eçzLiåáàét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìrá:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéàâeaøz-ìà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãúãíézç íéøab úL÷ §©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®

:ìéç eøæà íéìLëðåäíéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN §¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−

:äììîàå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çé÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥

:ìáz íäéìr úLiå õøàè:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñç éìâø ¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«

é:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî ezçé ýåýé§Ÿ̈º¥©´§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥¨®¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«



epif`dסב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑עצמי אל ידי אּׂשא אּפי ּבחרֹון ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ּכי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ
באזני דּברּתם ּכאׁשר לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, יח)ׁשבּועה יד אנכי (במדבר "חי נׁשּבע אני ּכאן] ."אף ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן ּכמֹואם חרּבי, להב כא)את פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ƒ«ƒ¿««¿ƒְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָ
È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ ּבאֹויבי רחמים מּדת עזרּולהּניח והּמה מעט קצפּתי אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדבר  נקם לרעה. ולנקם ּבּה להחזיק הּמׁשּפט מּדת את ידי", "ותאחז B‚Â'.אחר: Ì˜ ·ÈL‡∑למדּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ»ƒ»»¿ְָ
מּדת  ּבׂשרֿודם ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ּבידֹו ויׁש חּציו זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ זֹורק  ּבׂשרֿודם מּדת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
והּמׁשּפט  ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלהׁשיבן 

ּפרענּות  לׁשֹון יושטיצא"ה הּזה ּבלע"ז .הּוא, ְְְֶַַַָֻ

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ להם ּתהיה זאת «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֶָֹ

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(n).éãé íéîL ìà àNà ékzrEaW ¦¤¨¤¨©¦¨¦§©
`Ed Kke ,eiaiF`n mwPdl `id d"awd¦§¦¨¥¥§¨§¨

:xnF`iR`ÎoFxga iMiaiF` lr`V` ¥¦©£©¦©§©¤¨
l` icicFakA raXdl minXdinvr ¨¦¤©¨©¦§¦¨©¦§©§¦

drEaWA(oNdlckE)(m"`x): ¦§¨§¦§©¨
.éëðà éç ézøîàå`Ed drEaW oFWl §¨©§¦©¨Ÿ¦§§¨

xW`M `l m` 'd m`p ip` ig :FnM]§©¨¦§ª¦Ÿ©£¤
mkl dUr` oM ipf`A mYxAC,ci xacna) ¦©§¤§¨§¨¥¤¡¤¨¤

(gk;[rAWp ip`oFWlA,'ikp` ig' £¦¦§¨¦§©¨Ÿ¦
ig ippdW `Ed zn`W mWM xnFlM§©§¥¤¡¤¤¦§¦©
xaCd z` dUr` oM ,mlFrl miIwe§©¨§¨¥¤¡¤¤©¨¨
'ebe ixvl mwp aiWdl ,oNdl xEn`d̈¨§©¨§¨¦¨¨§¨©

(`k ,ci xacna i"yx):`n dxez
(`n).éaøç ÷øa éúBpL íàm`riBi ¦©¦§©©§¦¦©¦©
onGdeornl iAxg adl z` oPW` ©§©©£©¥¤©©©§¦§©©

.wxA Dl zFidoik` xW`M ,xnFlM ¡¨¨¨§©©£¤¨¦
WHl`e cCg`e ,mdn mwPdl iAxg z ¤̀©§¦§¦¨¥¥¤©£©¥©£©¥

wixaYW cr DzF`(eh ,`k l`wfgi t"r), ¨©¤©§¦
xec"pltyf"rlA(m"`x): §©©

.éãé ètLîa æçàúårxRdl i`FaA §Ÿ¥§¦§¨¨¦§¦§¦¨©
oiCd zCnA wx ici fFg`` ,iaiF`n¥§©¤¡¨¦©§¦©©¦

ip` cizr ,xnFlM .calA hRWOde§©¦§¨¦§¨§©¨¦£¦
giPdlz` aFfrlezCnd,mingx §©¦©§©£¤¦©¨©£¦
mFwple,mkl ErxdW iaiF`AÎs`e §¦§§§©¤¥¥¨¤§©

mkz` xQiil ipFvx df didW iRÎlr©¦¤¨¨¤§¦§©¥¤§¤
mkiz`Hg lrrxdl EtiqFd md la` , ©©Ÿ¥¤£¨¥¦§¨©

lFcB svwe' xn`PW FnM ,xzFiA mkl̈¤§¥§¤¤¡©§¤¤¨
,miPp`Xd miFBd lr svw ip`xW` £¦Ÿ¥©©¦©©£©¦£¤

drxl Exfr dOde hrn iYtvw ip`' £¦¨©§¦§¨§¥¨¨§§¨¨
(eh ,` dixkf)e .z` hFRWl i`FaA okl §¨¥§¦¦§¤

miiFBdhRWOd zCn z` ici fg`Y ©¦Ÿ¥¨¦¤¦©©¦§¨
DA wifgdl,diR lr lFrtlemFwple §©£¦¨§¦§©¦¨§¦§

mwp;llM mdilr mgxl ilAn iaiF`A ¨¨§§©¦§¦§©¥£¥¤§¨
d"awd rAWPW drEaXd `id Ff,`"eb) ¦©§¨¤¦§©

(miyxtne:
.'åâå í÷ð áéLàKMEpizFAx Ecnl ¨¦¨¨¨¨§©¥

dcB`a(d ,ct dxiy glya `zlikn)KFYn ¨©¨¨¦
`xwOd oFWl,dGdfg`ze' xn`W §©¦§¨©¤¤¨©§Ÿ¥
'ici hRWnA:mceÎxUA zCnk `l §¦§¨¨¦Ÿ§¦©¨¨¨¨

ÎxUA zCn ;`EdÎKExAÎWFcTd zCn¦©©¨¨¦©¨¨
mce`Ed xW`Mug wxFfFwxGW oeiM , ¨¨©£¤¥¥¥¨¤§¨

FzhilXn ugd `vilFki Fpi`e ¨¨©¥¦§¦¨§¥¨

FaiWdl,cFr`EdÎKExAÎWFcTde ©£¦§©¨¨
`EdW xg`l s` iM ,oM Fpi`eiSg wxFf ¥¥¦©§©©¤¥¦¨

FzEWxA md mi`vnpFciA Wie , ¦§¨¦¥¦§§¥§¨
ENi`M maiWdl`Ed,FciA ofgF` ©£¦¨§¦£¨§¨
?oM Epcnl oiPnEixdWd`Ed wxA ¦©¦¨©§¥¤£¥©¨¨

FSgxn`PW FnM] d"awd lW,h dixkf) ¦¤§¤¤¡©
(ciKFYnE ,['FSg wxAk `vie'xn`PW §¨¨©¨¨¦¦¤¤¡©

o`MoFWl,'iAxg' wxAxaMW fnx Edf ¨§§©©§¦¤¤¤¤§¨
oiicr z`f mre ,FOrn 'eiSg' E`vï§¦¨¥¦§¦Ÿ£©¦

'ici hRWnA fg`ze',FciA mfgF`W §Ÿ¥§¦§¨¨¦¤£¨§¨
.mzF` xFvrl lFkiei"yx xirnee :oFWl §¨©§¨§§

,dGd hRWOd,EpizFAx Wxcn itl ©¦§¨©¤§¦¦§©©¥
`N` ,'hRWOde oiCd zCn' oFWl Fpi ¥̀§¦©©¦§©¦§¨¤¨

oFWldzEprxERFnvr WpFrde`Ed §©§¨§¨¤©§
,[hRWn mi`xwp mnvr miWprd mBW]¤©¨¢¨¦©§¨¦§¨¦¦§¨
lr fFnxi 'hRWOd zfig`' okl xW`e©£¤¨¥£¦©©¦§¨¦§©
.EgNYWp xaMW zEprxERd iSg zfig £̀¦©¦¥©§¨¤§¨¦§©§

`xwPd `Ede`"ivihyei f"rlAmEIw] §©¦§¨§©©¦
[oiCd xfB(oexkfd ,m"`x):an dxez §©©¦

(an).ícî évç øékLàmiSgd ©§¦¦©¦¨©¦¦
ziIzW aFxn mixFMiWM Eidi ,wFxf`W¤¤§¦§§¦¦¥§¦©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy
חללי ּדם ּדם)מעון חללי אחרים: וׁשביה (ספרים מהם יׂשראל ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּפרצת ּתחּלת מּפׁשע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מראׁשית  אבֹותיהם ועונֹות עונם עליהם ּפֹוקד הּוא מהעֹובדיּֿכֹוכבים, נפרע ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאֹויב,
ּביׂשראל  ׁשּפרצּו .ּפרצה ְְְְִִֵֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑זֹו אּמה ׁשל ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את העֹובדיּֿכֹוכבים יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּובׁשבחֹו' ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ׁשעברּו הּתלאֹות ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Èk.ׁשּדבקּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ

ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„∑ּכמׁשמעֹו ּדמיהם, ÂÈ¯ˆÏ.ׁשפיכּות ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ׁשּנאמר:על ּכענין החמס, ועל «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»»ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ד) ואֹומר (יואל יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ואדֹום ּתהיה, לׁשּמה א)"מצרים אחי(עובדיה "מחמס ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

וגֹו'" BnÚ.יעקב B˙Ó„‡ ¯tÎÂ∑ועּמֹו אדמתֹו האֹויב ויפּיס  להם וׁשע ׂשה עליהם, ׁשעברּו הּצרֹות .על ְֲַֹ¿ƒ∆«¿»«ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
¯tÎÂ∑ּכמֹו ּופּיּוס, רּצּוי לב)לׁשֹון לרגזּה'(בראשית 'אנחינּה פניו", ‡„B˙Ó."אכּפרה ¯tÎÂ∑ היא ּומה ¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ¿ƒ∆«¿»ִַ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ּכׁשעּמֹו ע ּמֹו. פה)אדמתֹו? רצית (תהלים ּבמה ,"ארצ ה' "רצית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יעקב" ׁשבּות "ׁשבּת ?נ .ארצ היא אחרים רּבי ּבפנים נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ונחלקּו ּבּספרי, דרׁשת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

lW FnC,aiF`ddviln oFWl `Ede ¨¤¨¥§§§¦¨
ax mC zkitWE bxd lr(m"`x): ©¤¤§¦©¨©

ìëàz éaøçåzlWnp axgd .xUA §©§¦Ÿ©¨¨©¤¤¦§¤¤
zlkF`W inM o`MmxUAlW ¨§¦¤¤¤§¨¨¤

miaiF`d: ¨§¦
.äéáLå ììç ícî'mCn' lW m"n zF` ¦©¨¨§¦§¨¥¤¦©

lM :xnFlkE .'zngn' FnM o`M DWExiR¥¨¨§¥£©§©¨
zEprxERddmdl didY z`f ©§¨©Ÿ¦§¤¨¤
(miaiF`l)nzng:`"q) illg mC oFr ¨§¦¥£©£©©§¥

e l`xUi (mC illgoFrdEaXW diaW ©§¥©¦§¨¥§£©¦§¨¤¨
mdnl`xUi zElB zFpW lM KWnA ¥¤§¤¤¨§¨¦§¨¥

mci zgY(y"n`): ©©¨¨
.áéBà úBòøt LàøîrxRi `idd zrA ¥Ÿ©§¥¨¥©¦¦¨©

EUrX dn lM lr mdn d"awd¥¤©¨©¤¨
,l`xUilrWRnmdNW oFW`xd §¦§¨¥¦¤©¨¦¤¨¤

A,aiF`d zFvxR zNgzElgdWM ¦§¦©¦§¨¥§¤¥¥
,l`xUiA mdizFrxRÎWFcTdWM iM §¨¥¤§¦§¨¥¦§¤©¨

cwFR ,zFOE`d on rxtp `EdÎKExÄ¦§¨¦¨¥
mdizFa` zFpFre mpFr mdilrmB £¥¤£¨©££¥¤©

dAxd zFxFC ENit`e ,cgiziW`xn , ©©©£¦©§¥¥¥¦
dvxRdpFW`xl`xUia EvxRWcr ¦§¨¦¨¤¨§§¦§¨¥©

la`] oFxg`d xFCA mdiUrn sFq©£¥¤©¨©££¨
xn`p xaM l`xUiA(h ,d lirl)oFr cwR' §¦§¨¥§¨¤¡©Ÿ¥£

lre miWNW lre mipA lr zFa`̈©¨¦§©¦¥¦§©
drAx`n xzFi `l - 'ebe 'mirAx¦¥¦Ÿ¥¥©§¨¨

zFxFC(a"a)[:bn dxez
(bn).Bnò íéBâ eðéðøädxiXd ©§¦¦©©¦¨

EgAW' :zxnF`e miiFBd l` z`xFw¥¤©¦§¤¤©§
,xnFlM .'FOr z` miiFBdlriBIWk ©¦¤©§©§§¤©¦©

,onGd FzF`lMn d"awd rxRi xW`M ©§©©£¤¦¨©¦¨

if` ,l`xUi lW mdixvEgAWi ¨¥¤¤¦§¨¥£©§©§
,l`xUi z` zFOE`dExn`ieE`x : ¨¤¦§¨¥§Ÿ§§

X dnEwaCW ,Ff dOE` lW Dga ©¦§¨¤¨¤¨§
`EdÎKExAÎWFcTdaFMxCn Exq `le §©¨¨§Ÿ¨¦©§

zF`lYd lkA(zFxSd)ExarW §¨©§¨©¨¤¨§
mdilrmzElB KxF` lkA`le £¥¤§¨¤¨¨§Ÿ

,EdEafritl ?EdEafr `l dOle £¨§¨¨Ÿ£¨§¦
WFgaWaE FaEha Eid mircFilW ¤§¦¨§§¦§¤

,mzElBn mzF` dCti sFQal iM ,mFwn̈¦§©¦§¤¨¦¨¨
eixvl aiWi mwpe mFTi eicar mce(a"a): §©£¨¨¦§¨¨¨¦§¨¨

íBwé åéãáò íã ék.eixvl aiWi mwpe ¦©£¨¨¦§¨¨¨¦§¨¨
lre mCd lr ,o`M ExMfEd zFnwp iYW§¥§¨§§¨©©¨§©
lr - 'mFTi eicar mc iM' :zFxSd©¨¦©£¨¨¦©

,mdinC zEkitWmibxFd EidW §¦§¥¤¤¨§¦
,'eicar mC' miktFWe l`xUiA§¦§¨¥§§¦©£¨¨

.FrnWnM§©§¨
¯ åéøöì áéLé í÷ðålre lfBd lr §¨¨¨¦§¨¨©©¨¥§©

,qngdmilfFB mixxFSd EidW ¤¨¨¤¨©§¦§¦
`Ed dGd mwPde .l`xUi z` miqnFge§§¦¤¦§¨¥§©¨¨©¤

xn`PW oiprM(hi ,c l`ei)mixvn' ¨¦§¨¤¤¡©¦§©¦
xAcnl mFc`e didz dnnWl¦§¨¨¦§¤¤¡§¦§©
'dcEdi ipA qngn didY dnnW§¨¨¦§¤¥£©§¥§¨
Ektdi mFc`e mixvn zFIEkln]©§¦§©¦¤¡¥¨§
z` Elfbe EqngW KM lr ,dnnWl¦§¨¨©¨¤¨§§¨§¤

,[l`xUixnF`e(i ,` dicaer)qngn' ¦§¨¥§¥¥£©
awri Lig`Yxkpe dWEa LQkY ¨¦©£Ÿ§©§¨§¦§©¨

'mlFrleUr ipA zlRn lr d`Eap] §¨§¨©©¤¤§¥¥¨
pe miWFA EidIW ,`al cizrlmizxk ¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦§¦§¨¦
[l`xUi z` miqnFg mzFid lr(m"`x): ©¡¨§¦¤¦§¨¥

.Bnò Búîãà øtëå,xnFlMqiItie §¦¤©§¨©§©¦©¥

d"awdFznc`l`xUi ux` z` - ©§¨¤¤¤¦§¨¥
e mdilr ExarW zFxSd lr ,FOrelr §©©©¨¤¨§£¥¤§©

zFrxd lMaiF`d mdl dUrWixde] ¨¨¨¤¨¨¨¤¨¥©£¥
lW e"ie zF` FA dxqgW xvw `xwn df¤¦§¨¨¨¤£¥¨¨¤

'FOre'(a"a)[: §©
.øtëå,dlignE dgilq oFWl df oi` §¦¤¥¤§§¦¨§¦¨
`N`qEItE iESx oFWl,lirl xEn`M ¤¨§¦¦¨¨§¥

.Fvx` z`e FOr z` dSxie qiItIW¤§©¥¦©¤¤©§¤©§
EFnMEpivOW'eipt dxRk`',al ziy`xa) §¤¨¦£©§¨¨¨

(`klr ,eUr z` qiItl awri zWTA]©¨©©£Ÿ§©¥¤¥¨©
mBxzOW itkE ,[Fl glXW oFxFCd ici§¥©¤¨©§¦¤§©§¥

qFlwpE` mW'DifbExl DiPigp`' ¨§§©§¦¥§§¥
[FqrMn FzF` riBx`]: ©§¦©¦©§

.Búîãà øtëå?Fznc` `id dnE §¦¤©§¨©¦©§¨
z` mgplE qiItl Wi mFwO dn ,xnFlM§©©¨¥§©¥§©¥¤

?dnc`d̈£¨¨
.BnòiM ,FOr zngp ici lrFOrWM ©©§¥¤¨©©¦§¤©

mingpznmB z`vnpzngpzn Fvx` ¦§©£¦¦§¥©©§¦§©¤¤
cOll ,e"ieA 'FOre' xn` `l KkitlE]§¦¨Ÿ¨©§©§¨§©¥

cg`M mingpzn mdipXW(a"a).[oke ¤§¥¤¦§©£¦§¤¨§¥
xnF` `Edt mildz)(a ,dLvx` 'd zivx ¥¨¦¨©§¤

:FWExiRW .'awri ziaW YaWdOA ©§¨§¦©£Ÿ¤¥©¨
?Lvx` zivxici lrWziaW YaW ¨¦¨©§¤©§¥¤©§¨§¦

awri,Fvx` l` l`xUi zaiWA - ©£Ÿ§¦©¦§¨¥¤©§
eiCgi ux`de mrd Engpzi(my). ¦§©£¨¨§¨¨¤©§¨

:i"yx siqene,z`Gd dxiXdmiptA ©¦¨©Ÿ§¨¦
,ixtqA zWxcp `id mixg`WIW itl £¥¦¦¦§¤¤§¦§¥§¦¤¥

mWxtl xWt`W zF`xwn dOM DÄ©¨¦§¨¤¤§¨§¨§¨
xWt`e ,l`xUi iRlM mixEn` mdW¤¥£¦§©¥¦§¨¥§¤§¨
,zFOE`d iRlM mixEn` mdW mWxtl§¨§¨¤¥£¦§©¥¨



סג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑עצמי אל ידי אּׂשא אּפי ּבחרֹון ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ּכי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ
באזני דּברּתם ּכאׁשר לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, יח)ׁשבּועה יד אנכי (במדבר "חי נׁשּבע אני ּכאן] ."אף ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן ּכמֹואם חרּבי, להב כא)את פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ƒ«ƒ¿««¿ƒְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָ
È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ ּבאֹויבי רחמים מּדת עזרּולהּניח והּמה מעט קצפּתי אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדבר  נקם לרעה. ולנקם ּבּה להחזיק הּמׁשּפט מּדת את ידי", "ותאחז B‚Â'.אחר: Ì˜ ·ÈL‡∑למדּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ»ƒ»»¿ְָ
מּדת  ּבׂשרֿודם ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ּבידֹו ויׁש חּציו זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ זֹורק  ּבׂשרֿודם מּדת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
והּמׁשּפט  ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלהׁשיבן 

ּפרענּות  לׁשֹון יושטיצא"ה הּזה ּבלע"ז .הּוא, ְְְֶַַַָֻ

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ להם ּתהיה זאת «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֶָֹ

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(n).éãé íéîL ìà àNà ékzrEaW ¦¤¨¤¨©¦¨¦§©
`Ed Kke ,eiaiF`n mwPdl `id d"awd¦§¦¨¥¥§¨§¨

:xnF`iR`ÎoFxga iMiaiF` lr`V` ¥¦©£©¦©§©¤¨
l` icicFakA raXdl minXdinvr ¨¦¤©¨©¦§¦¨©¦§©§¦

drEaWA(oNdlckE)(m"`x): ¦§¨§¦§©¨
.éëðà éç ézøîàå`Ed drEaW oFWl §¨©§¦©¨Ÿ¦§§¨

xW`M `l m` 'd m`p ip` ig :FnM]§©¨¦§ª¦Ÿ©£¤
mkl dUr` oM ipf`A mYxAC,ci xacna) ¦©§¤§¨§¨¥¤¡¤¨¤

(gk;[rAWp ip`oFWlA,'ikp` ig' £¦¦§¨¦§©¨Ÿ¦
ig ippdW `Ed zn`W mWM xnFlM§©§¥¤¡¤¤¦§¦©
xaCd z` dUr` oM ,mlFrl miIwe§©¨§¨¥¤¡¤¤©¨¨
'ebe ixvl mwp aiWdl ,oNdl xEn`d̈¨§©¨§¨¦¨¨§¨©

(`k ,ci xacna i"yx):`n dxez
(`n).éaøç ÷øa éúBpL íàm`riBi ¦©¦§©©§¦¦©¦©
onGdeornl iAxg adl z` oPW` ©§©©£©¥¤©©©§¦§©©

.wxA Dl zFidoik` xW`M ,xnFlM ¡¨¨¨§©©£¤¨¦
WHl`e cCg`e ,mdn mwPdl iAxg z ¤̀©§¦§¦¨¥¥¤©£©¥©£©¥

wixaYW cr DzF`(eh ,`k l`wfgi t"r), ¨©¤©§¦
xec"pltyf"rlA(m"`x): §©©

.éãé ètLîa æçàúårxRdl i`FaA §Ÿ¥§¦§¨¨¦§¦§¦¨©
oiCd zCnA wx ici fFg`` ,iaiF`n¥§©¤¡¨¦©§¦©©¦

ip` cizr ,xnFlM .calA hRWOde§©¦§¨¦§¨§©¨¦£¦
giPdlz` aFfrlezCnd,mingx §©¦©§©£¤¦©¨©£¦
mFwple,mkl ErxdW iaiF`AÎs`e §¦§§§©¤¥¥¨¤§©

mkz` xQiil ipFvx df didW iRÎlr©¦¤¨¨¤§¦§©¥¤§¤
mkiz`Hg lrrxdl EtiqFd md la` , ©©Ÿ¥¤£¨¥¦§¨©

lFcB svwe' xn`PW FnM ,xzFiA mkl̈¤§¥§¤¤¡©§¤¤¨
,miPp`Xd miFBd lr svw ip`xW` £¦Ÿ¥©©¦©©£©¦£¤

drxl Exfr dOde hrn iYtvw ip`' £¦¨©§¦§¨§¥¨¨§§¨¨
(eh ,` dixkf)e .z` hFRWl i`FaA okl §¨¥§¦¦§¤

miiFBdhRWOd zCn z` ici fg`Y ©¦Ÿ¥¨¦¤¦©©¦§¨
DA wifgdl,diR lr lFrtlemFwple §©£¦¨§¦§©¦¨§¦§

mwp;llM mdilr mgxl ilAn iaiF`A ¨¨§§©¦§¦§©¥£¥¤§¨
d"awd rAWPW drEaXd `id Ff,`"eb) ¦©§¨¤¦§©

(miyxtne:
.'åâå í÷ð áéLàKMEpizFAx Ecnl ¨¦¨¨¨¨§©¥

dcB`a(d ,ct dxiy glya `zlikn)KFYn ¨©¨¨¦
`xwOd oFWl,dGdfg`ze' xn`W §©¦§¨©¤¤¨©§Ÿ¥
'ici hRWnA:mceÎxUA zCnk `l §¦§¨¨¦Ÿ§¦©¨¨¨¨

ÎxUA zCn ;`EdÎKExAÎWFcTd zCn¦©©¨¨¦©¨¨
mce`Ed xW`Mug wxFfFwxGW oeiM , ¨¨©£¤¥¥¥¨¤§¨

FzhilXn ugd `vilFki Fpi`e ¨¨©¥¦§¦¨§¥¨

FaiWdl,cFr`EdÎKExAÎWFcTde ©£¦§©¨¨
`EdW xg`l s` iM ,oM Fpi`eiSg wxFf ¥¥¦©§©©¤¥¦¨

FzEWxA md mi`vnpFciA Wie , ¦§¨¦¥¦§§¥§¨
ENi`M maiWdl`Ed,FciA ofgF` ©£¦¨§¦£¨§¨
?oM Epcnl oiPnEixdWd`Ed wxA ¦©¦¨©§¥¤£¥©¨¨

FSgxn`PW FnM] d"awd lW,h dixkf) ¦¤§¤¤¡©
(ciKFYnE ,['FSg wxAk `vie'xn`PW §¨¨©¨¨¦¦¤¤¡©

o`MoFWl,'iAxg' wxAxaMW fnx Edf ¨§§©©§¦¤¤¤¤§¨
oiicr z`f mre ,FOrn 'eiSg' E`vï§¦¨¥¦§¦Ÿ£©¦

'ici hRWnA fg`ze',FciA mfgF`W §Ÿ¥§¦§¨¨¦¤£¨§¨
.mzF` xFvrl lFkiei"yx xirnee :oFWl §¨©§¨§§

,dGd hRWOd,EpizFAx Wxcn itl ©¦§¨©¤§¦¦§©©¥
`N` ,'hRWOde oiCd zCn' oFWl Fpi ¥̀§¦©©¦§©¦§¨¤¨

oFWldzEprxERFnvr WpFrde`Ed §©§¨§¨¤©§
,[hRWn mi`xwp mnvr miWprd mBW]¤©¨¢¨¦©§¨¦§¨¦¦§¨
lr fFnxi 'hRWOd zfig`' okl xW`e©£¤¨¥£¦©©¦§¨¦§©
.EgNYWp xaMW zEprxERd iSg zfig £̀¦©¦¥©§¨¤§¨¦§©§

`xwPd `Ede`"ivihyei f"rlAmEIw] §©¦§¨§©©¦
[oiCd xfB(oexkfd ,m"`x):an dxez §©©¦

(an).ícî évç øékLàmiSgd ©§¦¦©¦¨©¦¦
ziIzW aFxn mixFMiWM Eidi ,wFxf`W¤¤§¦§§¦¦¥§¦©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy
חללי ּדם ּדם)מעון חללי אחרים: וׁשביה (ספרים מהם יׂשראל ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּפרצת ּתחּלת מּפׁשע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מראׁשית  אבֹותיהם ועונֹות עונם עליהם ּפֹוקד הּוא מהעֹובדיּֿכֹוכבים, נפרע ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאֹויב,
ּביׂשראל  ׁשּפרצּו .ּפרצה ְְְְִִֵֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑זֹו אּמה ׁשל ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את העֹובדיּֿכֹוכבים יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּובׁשבחֹו' ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ׁשעברּו הּתלאֹות ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Èk.ׁשּדבקּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ

ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„∑ּכמׁשמעֹו ּדמיהם, ÂÈ¯ˆÏ.ׁשפיכּות ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ׁשּנאמר:על ּכענין החמס, ועל «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»»ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ד) ואֹומר (יואל יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ואדֹום ּתהיה, לׁשּמה א)"מצרים אחי(עובדיה "מחמס ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

וגֹו'" BnÚ.יעקב B˙Ó„‡ ¯tÎÂ∑ועּמֹו אדמתֹו האֹויב ויפּיס  להם וׁשע ׂשה עליהם, ׁשעברּו הּצרֹות .על ְֲַֹ¿ƒ∆«¿»«ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
¯tÎÂ∑ּכמֹו ּופּיּוס, רּצּוי לב)לׁשֹון לרגזּה'(בראשית 'אנחינּה פניו", ‡„B˙Ó."אכּפרה ¯tÎÂ∑ היא ּומה ¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ¿ƒ∆«¿»ִַ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ּכׁשעּמֹו ע ּמֹו. פה)אדמתֹו? רצית (תהלים ּבמה ,"ארצ ה' "רצית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יעקב" ׁשבּות "ׁשבּת ?נ .ארצ היא אחרים רּבי ּבפנים נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ונחלקּו ּבּספרי, דרׁשת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

lW FnC,aiF`ddviln oFWl `Ede ¨¤¨¥§§§¦¨
ax mC zkitWE bxd lr(m"`x): ©¤¤§¦©¨©

ìëàz éaøçåzlWnp axgd .xUA §©§¦Ÿ©¨¨©¤¤¦§¤¤
zlkF`W inM o`MmxUAlW ¨§¦¤¤¤§¨¨¤

miaiF`d: ¨§¦
.äéáLå ììç ícî'mCn' lW m"n zF` ¦©¨¨§¦§¨¥¤¦©

lM :xnFlkE .'zngn' FnM o`M DWExiR¥¨¨§¥£©§©¨
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mdizFa` zFpFre mpFr mdilrmB £¥¤£¨©££¥¤©

dAxd zFxFC ENit`e ,cgiziW`xn , ©©©£¦©§¥¥¥¦
dvxRdpFW`xl`xUia EvxRWcr ¦§¨¦¨¤¨§§¦§¨¥©

la`] oFxg`d xFCA mdiUrn sFq©£¥¤©¨©££¨
xn`p xaM l`xUiA(h ,d lirl)oFr cwR' §¦§¨¥§¨¤¡©Ÿ¥£

lre miWNW lre mipA lr zFa`̈©¨¦§©¦¥¦§©
drAx`n xzFi `l - 'ebe 'mirAx¦¥¦Ÿ¥¥©§¨¨

zFxFC(a"a)[:bn dxez
(bn).Bnò íéBâ eðéðøädxiXd ©§¦¦©©¦¨

EgAW' :zxnF`e miiFBd l` z`xFw¥¤©¦§¤¤©§
,xnFlM .'FOr z` miiFBdlriBIWk ©¦¤©§©§§¤©¦©

,onGd FzF`lMn d"awd rxRi xW`M ©§©©£¤¦¨©¦¨

if` ,l`xUi lW mdixvEgAWi ¨¥¤¤¦§¨¥£©§©§
,l`xUi z` zFOE`dExn`ieE`x : ¨¤¦§¨¥§Ÿ§§

X dnEwaCW ,Ff dOE` lW Dga ©¦§¨¤¨¤¨§
`EdÎKExAÎWFcTdaFMxCn Exq `le §©¨¨§Ÿ¨¦©§

zF`lYd lkA(zFxSd)ExarW §¨©§¨©¨¤¨§
mdilrmzElB KxF` lkA`le £¥¤§¨¤¨¨§Ÿ

,EdEafritl ?EdEafr `l dOle £¨§¨¨Ÿ£¨§¦
WFgaWaE FaEha Eid mircFilW ¤§¦¨§§¦§¤

,mzElBn mzF` dCti sFQal iM ,mFwn̈¦§©¦§¤¨¦¨¨
eixvl aiWi mwpe mFTi eicar mce(a"a): §©£¨¨¦§¨¨¨¦§¨¨

íBwé åéãáò íã ék.eixvl aiWi mwpe ¦©£¨¨¦§¨¨¨¦§¨¨
lre mCd lr ,o`M ExMfEd zFnwp iYW§¥§¨§§¨©©¨§©
lr - 'mFTi eicar mc iM' :zFxSd©¨¦©£¨¨¦©

,mdinC zEkitWmibxFd EidW §¦§¥¤¤¨§¦
,'eicar mC' miktFWe l`xUiA§¦§¨¥§§¦©£¨¨

.FrnWnM§©§¨
¯ åéøöì áéLé í÷ðålre lfBd lr §¨¨¨¦§¨¨©©¨¥§©

,qngdmilfFB mixxFSd EidW ¤¨¨¤¨©§¦§¦
`Ed dGd mwPde .l`xUi z` miqnFge§§¦¤¦§¨¥§©¨¨©¤

xn`PW oiprM(hi ,c l`ei)mixvn' ¨¦§¨¤¤¡©¦§©¦
xAcnl mFc`e didz dnnWl¦§¨¨¦§¤¤¡§¦§©
'dcEdi ipA qngn didY dnnW§¨¨¦§¤¥£©§¥§¨
Ektdi mFc`e mixvn zFIEkln]©§¦§©¦¤¡¥¨§
z` Elfbe EqngW KM lr ,dnnWl¦§¨¨©¨¤¨§§¨§¤

,[l`xUixnF`e(i ,` dicaer)qngn' ¦§¨¥§¥¥£©
awri Lig`Yxkpe dWEa LQkY ¨¦©£Ÿ§©§¨§¦§©¨

'mlFrleUr ipA zlRn lr d`Eap] §¨§¨©©¤¤§¥¥¨
pe miWFA EidIW ,`al cizrlmizxk ¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦§¦§¨¦
[l`xUi z` miqnFg mzFid lr(m"`x): ©¡¨§¦¤¦§¨¥

.Bnò Búîãà øtëå,xnFlMqiItie §¦¤©§¨©§©¦©¥

d"awdFznc`l`xUi ux` z` - ©§¨¤¤¤¦§¨¥
e mdilr ExarW zFxSd lr ,FOrelr §©©©¨¤¨§£¥¤§©

zFrxd lMaiF`d mdl dUrWixde] ¨¨¨¤¨¨¨¤¨¥©£¥
lW e"ie zF` FA dxqgW xvw `xwn df¤¦§¨¨¨¤£¥¨¨¤

'FOre'(a"a)[: §©
.øtëå,dlignE dgilq oFWl df oi` §¦¤¥¤§§¦¨§¦¨
`N`qEItE iESx oFWl,lirl xEn`M ¤¨§¦¦¨¨§¥

.Fvx` z`e FOr z` dSxie qiItIW¤§©¥¦©¤¤©§¤©§
EFnMEpivOW'eipt dxRk`',al ziy`xa) §¤¨¦£©§¨¨¨

(`klr ,eUr z` qiItl awri zWTA]©¨©©£Ÿ§©¥¤¥¨©
mBxzOW itkE ,[Fl glXW oFxFCd ici§¥©¤¨©§¦¤§©§¥

qFlwpE` mW'DifbExl DiPigp`' ¨§§©§¦¥§§¥
[FqrMn FzF` riBx`]: ©§¦©¦©§

.Búîãà øtëå?Fznc` `id dnE §¦¤©§¨©¦©§¨
z` mgplE qiItl Wi mFwO dn ,xnFlM§©©¨¥§©¥§©¥¤

?dnc`d̈£¨¨
.BnòiM ,FOr zngp ici lrFOrWM ©©§¥¤¨©©¦§¤©

mingpznmB z`vnpzngpzn Fvx` ¦§©£¦¦§¥©©§¦§©¤¤
cOll ,e"ieA 'FOre' xn` `l KkitlE]§¦¨Ÿ¨©§©§¨§©¥

cg`M mingpzn mdipXW(a"a).[oke ¤§¥¤¦§©£¦§¤¨§¥
xnF` `Edt mildz)(a ,dLvx` 'd zivx ¥¨¦¨©§¤

:FWExiRW .'awri ziaW YaWdOA ©§¨§¦©£Ÿ¤¥©¨
?Lvx` zivxici lrWziaW YaW ¨¦¨©§¤©§¥¤©§¨§¦

awri,Fvx` l` l`xUi zaiWA - ©£Ÿ§¦©¦§¨¥¤©§
eiCgi ux`de mrd Engpzi(my). ¦§©£¨¨§¨¨¤©§¨

:i"yx siqene,z`Gd dxiXdmiptA ©¦¨©Ÿ§¨¦
,ixtqA zWxcp `id mixg`WIW itl £¥¦¦¦§¤¤§¦§¥§¦¤¥

mWxtl xWt`W zF`xwn dOM DÄ©¨¦§¨¤¤§¨§¨§¨
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ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻיהּודה
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ה' "ולא עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׂשראל:
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן – ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻּתֹורתי,
ּדֹורׁשּה נחמיה ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל צּורם", ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהם,

ּפלילים  "ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ÔÙbÓ":ּכלּפי Èk ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒƒ∆∆
ÌÙb Ì„Ò∑ העֹובדיּֿכֹוכבים B‚Â'.ׁשל ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ ּבי הּגדּלה לתלֹות לּבם יׂשימּו BÓ·Ú.ולא ¿…«¿»ְִֵֶָָƒ«¿¬»¿ְְְִִִִַָָָֹֻ¬»≈
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ׁשאמר: הּוא ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם להלעיט ÌÈÈלמֹו", ÌÈpz ˙ÓÁ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ְְְִֶַַַַָָָָ¬««ƒƒ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו וגֹו'(תהלים ה' ּביד כֹוס ¯‚ÌÏ":"ּכי ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר כו)ּכענין (ישעיה ƒ»ƒְְֱִֶֶַַַ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ

רגל  BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑,יּסּורין לׁשֹון ידין ואין 'ּדהא', ּבלׁשֹון ידין", "ּכי מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה  ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: ‡BÓÈ‰Ïאּלא È‡ ¯Ó‡Â∑ האֹויב ו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿»«≈¡…≈ְֵָ

ׁשּנאמר: ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי ז)יאמר: (מיכה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
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אלהי ה' אּיֹו אלי האֹומרה ּבּוׁשה, ּותכּסה אֹויבּתי B‚Â'":"ותרא È‡ Èk ‰zÚ e‡¯∑ יגּלה אז ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ¿ְֶַָ

ּתבא  ּומאּתי  הרעה , עליהם ּבאת מאּתי הּוא", אני אני  ּכי עּתה "ראּו ויאמר: יׁשּועתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ÏÈvÓ.הּטֹובה עליהם  È„iÓ ÔÈ‡Â∑:עליכם אביא אׁשר הרעה מן אתכם  ׁשּיּציל ÌÈÓLמי Ï‡ ‡O‡ Èk ֲֵֶַָ¿≈ƒ»ƒ«ƒְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָƒ∆»∆»«ƒ

È„È∑,למּטה וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ּתמיד נׂשאתי', 'ּכי ּכמֹו »ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ
מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן הּתחּתֹון, על העליֹון ּכמֹו∑È„È.אימת ׁשכינתי, ב)מקֹום (במדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ»ƒְְְִִָ

לי  ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, אנכי ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ"איׁש
ּומן  הּמתים מן ליּפרע ּבידי והיכלת מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּות
ונמצא  אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ּבׂשרֿודם מל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהחּיים.

נקמת  ראה ּבמֹותם:ׁשּלא אּפרע ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, È˙BpLֹו Ì‡ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹƒ«ƒ
Èa¯Á ˜¯a∑ ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה ¿««¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

.למעלה  ְְַָ
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ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻיהּודה
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ה' "ולא עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׂשראל:
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן – ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻּתֹורתי,
ּדֹורׁשּה נחמיה ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל צּורם", ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהם,

ּפלילים  "ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ÔÙbÓ":ּכלּפי Èk ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒƒ∆∆
ÌÙb Ì„Ò∑ העֹובדיּֿכֹוכבים B‚Â'.ׁשל ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ ּבי הּגדּלה לתלֹות לּבם יׂשימּו BÓ·Ú.ולא ¿…«¿»ְִֵֶָָƒ«¿¬»¿ְְְִִִִַָָָֹֻ¬»≈
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ׁשאמר: הּוא ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם להלעיט ÌÈÈלמֹו", ÌÈpz ˙ÓÁ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ְְְִֶַַַַָָָָ¬««ƒƒ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו וגֹו'(תהלים ה' ּביד כֹוס ¯‚ÌÏ":"ּכי ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר כו)ּכענין (ישעיה ƒ»ƒְְֱִֶֶַַַ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ

רגל  BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑,יּסּורין לׁשֹון ידין ואין 'ּדהא', ּבלׁשֹון ידין", "ּכי מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה  ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: ‡BÓÈ‰Ïאּלא È‡ ¯Ó‡Â∑ האֹויב ו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿»«≈¡…≈ְֵָ

ׁשּנאמר: ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי ז)יאמר: (מיכה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

myl zxecdn- eheytk i"yx

eok`iAxe dcEdi iAx Da Ewlgp §¨¥¤§§¨©¦§¨§©¦
dingpDivg WExitA `ziixA DzF`A §¤§¨§¨¨©§¨§¥¤§¨

caF` iFb iM' on ,dxiXd lW ipXd©¥¦¤©¦¨¦¦©
'dnd zFvr(gk weqt);Kli`eiAx ¥¥¨§¥¨©¦

,l`xUi cbpM DNEM WxFc dcEdi§¨¥¨§¤¤¦§¨¥
cbpM DNEM z` WxFc dingp iAxe§©¦§¤§¨¥¤¨§¤¤

,zFOE`d:oNdl x`FaIW itM(`nÎek) ¨§¦¤§¨§©¨
l`xUi iRlM DWxFc dcEdi iAx- ©¦§¨§¨§©¥¦§¨¥

?cviMmdi`t` iYxn``xwnA - 'ebe ¥©¨©§¦©§¥¤§¦§¨
`l ,eixg`l KEnQd `xwOA oke ,df¤§¥©¦§¨©¨§©£¨Ÿ
iM ,dingp iAxe dcEdi iAx Ewlgp¤§§©¦§¨§©¦§¤§¨¦
iRlM mixaCd Exn`p lMd ixacl§¦§¥©Ÿ¤¤§©§¨¦§©¥

,l`xUiiYWxiRW FnMdNigYAcr ¦§¨¥§¤¥©§¦©§¦¨©
z`f lM lrR 'd `le''(fk weqt)mlE` . §Ÿ¨©¨Ÿ¨

DWxFC dcEdi iAx ,Ewlgp Kli`e o`Mn¦¨§¥¨¤§§©¦§¨§¨
:l`xUi lr©¦§¨¥

.änä úBöò ãáBà éBâ ékmdWEca` ¦©¥¥¨¤¥¨§
,izxFzdxFYde ,dEniIw `l xnFlM ¨¦§©Ÿ¦§¨§©¨

itl 'dvr' oFWlA dPEkn`idW §¨¦§¥¨§¦¤¦
zpzFPd,dpFkp dvr mdlzFxFdl ©¤¤¨¤¥¨§¨§

KxCd z` mdlDA Ekli xW`. ¨¤¤©¤¤£¤¥§¨
.äðeáz íäa ïéàå,l`xUilopFAzdl §¥¨¤§¨§¦§¨¥§¦§¥

mnvr lr: ©©§¨
ãçà óBcøé äëéàsl` zFOE`d on ¥¨¦§¤¨¦¨¤¤

'mxkn mxEv iM `l m`' ,mdn'ebe: ¥¤¦Ÿ¦¨§¨¨
.íøeö eðøeöë àì ékdf wEqRnweqt) ¦Ÿ§¥¨¦¨¤

(`lKli`elMd`EdiYWxiRW FnM §¥¨©Ÿ§¤¥©§¦
FzilkY crzHiWA ,(oiprd sFq cr) ©©§¦©¨¦§¨§¦©

Exn`p l`xUi lrW ,dcEdi iAx©¦§¨¤©¦§¨¥¤¤§
:mixaCd©§¨¦

,zFOE`d iRlM DWxFc dingp iAxe§©¦§¤§¨§¨§©¥¨
'dOd zFvr caF` iFb iM'(gk weqt) ¦©¥¥¨

xviOd iFBd FzF` lr `id dpeEMd©©¨¨¦©©©¥¥
,l`xUilEdNgz iYWxiRW FnM §¦§¨¥§¤¥©§¦§¦¨

FnFwnA'mililR EpiaiF`e' crweqt) ¦§©§§¥§¦¦
(`l:

íBãñ ïôbî ék.íðôb,dingp iAx itl ¦¦¤¤§©§¨§¦©¦§¤§¨
'mptB' lr aEzMd zpeEMlWd,zFOE` ©¨©©¨©©§¨¤¨

mirx zFOE`d lW mdiUrn xnFlkE§©©£¥¤¤¨¨¦
mFcqM: ¦§

.'Bâå äøBîò úBîãMîelW mdiUrn ¦©§£¨§©£¥¤¤
mdl Enxbi ,dxFnrM mirxd zFOE`d̈¨¨¦©£¨¦§§¨¤

'dA ExiMi `NWmAl EniUi `le ¤Ÿ©¦©§Ÿ¨¦¦¨
dNEcBd zFlzlcFaMdeiAip`W , ¦§©§¨§©¨¦¤£¦

ickA mciA l`xUi iYxqOW `Ed¤¨©§¦¦§¨¥§¨¨¦§¥
zxEabA lMd Elzi `N` ,mWiprdl§©£¦¨¤¨¦§©Ÿ¦§©

mdilil`(oexkfd): ¡¦¥¤
.LBø éápò BîáðòmzrWx iUrn £¨¥¦§¥©£¥¦§¨¨

,l`xUi z` xxnl ,WFx iaPrM mixOd©¨¦§¦§¥§¨¥¤¦§¨¥
e`EdxaCdWxaMxn`aEzMd §©¨¨¤§¨¨©©¨

dlrnl(fk weqt)xEb` aiF` qrM ilEl'' §©§¨¥©©¥¨
qrFM aiF`d xW` ,'ebel`xUi lr £¤¨¥¥©¦§¨¥

mxixndlE mlirxdl,mixEQiA §©§¦¨§©§¦¨§¦¦
KkitlmWpr lr dOd E`Fai §¦¨¨¥¨©¨§¨

AzFxFxn zFlMW`EpYIWFnl, §©§§§¤¦§¨
hirldl(lik`dl)mzF`zFxFxn §©§¦§©£¦¨§

mdn rxRdlEEUrX dn lrExxnE §¦¨©¥¤©©¤¨¥§
ipal(oexkfd): §¨¨

.íðéé íðépz úîçmiWgp qx` iM £©©¦¦¥¨¦¤¤§¨¦
okEniOr oOEfnElr mzFwWdllM ¨§¨¦¦§©§¨©¨

mdl (EUrW :`"q) oiUFrX dn©¤¦¤¨¨¤
l`xUil miaiF`d: ¨§¦§¦§¨¥

.éãnò ñeîk,qFMd FzF`FA xW` ¨¦¨¦©£¤
cizr ip`W ,dlrxYde qx`d dwWn©§¥¨¤¤§©©§¥¨¤£¦¨¦
fEpbe `Ed qEnM xaM ,mzFwWdl§©§¨§¨¨§¨

FnM ,izEWxAxn`PW(h ,dr mildz)iM ¦§¦§¤¤¡©¦
'Fbe 'd ciA qFklW - lrx `ln qFM] §©§¨¥©©¤

z` FA zFwWdl 'd ciA - zEprxER§¨§©§©§¤

[miiFBd: ©¦
.íìâø èeîz úòìcizrl ,zrd `FaA §¥¨©§¨§¨¥¤¨¦

,miiFBd lW mcnrnE mlbx lFRY `Fal̈¦©§¨©£¨¨¤©¦
,mdA EhlWi l`xUie giWn ilbxe§©§¥¨¦©§¦§¨¥¦§§¨¤

xn`PW oiprM(e ,ek diryi)dPqnxY' ¨¦§¨¤¤¡©¦§§¤¨
lbxqFnxY] 'miNc inrR ipr ilbx ¨¤©§¥¨¦©£¥©¦¦§

xn`PW ,giWOd Kln lW Flbx mzF`¨©§¤¤¤©¨¦©¤¤¡©
FA(h ,h dixkf),'xFng lr akxe ipr'¨¦§Ÿ¥©£

miNC EidW l`xUi ilbx (icrv) inrtE©£¥©£¥©§¥¦§¨¥¤¨©¦
dYr cr(my i"yx)[: ©©¨

.Bnò 'ä ïéãé ékdf oFWlAxnFlM - ¦¨¦©§¨¤§©
xAcn aEzMdW ,df WExiR itl§¦¥¤¤©¨§©¥

,miiFBd zEprxEtAWOWn'iM' zaiY §§¨©¦§©¥¥©¦
lWFWlA 'oici iM','`dC' o`EdW ¤¦¨¦¦§§¨¤

lMW ,dlrnl xEn`d lr mrh zpizp§¦©©©©¨¨§©§¨¤¨
mEXn' mdilr E`Fai ElNd miWprd̈¢¨¦©¨¨£¥¤¦
mFwple mpiC z` oEcl ,'FOr 'd oicIW¤¨¦©¨¤¦¨§¦§
.mzF` mixSd mdiaiF` cIn mznwp¦§¨¨¦©§¥¤©¨¦¨

Edf itloi`zaiY Wxtl'oici'AoFWl §¦¤¥§¨¥¥©¨¦¦§
oixEQiKxcM ,oiCd xfB rEviA] ¦¦¦©§©©¦§¤¤

iAx ixac iR lr dlrnl WxRzPW¤¦§¨¥§©§¨©¦¦§¥©¦
iRlM mixEn` mixaCdW dcEdi§¨¤©§¨¦£¦§©¥

[l`xUi`N`dYr WxRzi 'oici iM' ¦§¨¥¤¨¦¨¦¦§¨¥©¨
,oFictE dNE`B oFWlAaixi iM' FnM ¦§§¨¦§§¦¨¦

'maix z`mriWFdlmdiwyFr cIn ¤¦¨§¦¨¦©§¥¤
Ynwp ,mpiC z` YpC' :oFWNd znbEcM]§§©©¨©§¨¤¦¨¨©§¨

['mznwp z`(`"eb m"`x): ¤¦§¨¨
éà øîàå 'Bâå ãé úìæà ék äàøé ék¦¦§¤¦¨§©¨§§¨©¥

.Bîéäìàci z` d"awd d`xi iM ¡Ÿ¥¦¦§¤¤©
lr zwGgznE zklFdd zFOE`d̈©¤¤¦§©¤¤©

W d`xi z`f mB s`e ,l`xUiaiF`d ¦§¨¥§©©Ÿ¦§¤¤¨¥
l`xUi lW Fnidl` i` xn`ixW` Ÿ©¥¡Ÿ¥¤¦§¨¥£¤

mzF` riWFn Fpi`FnM ,sExigd ixaC ¥¦©¨§¦§¥©¥
sECiBderWxd qEhih xn`WonfA §©¦¤¨©¦¨¨¨¦§©

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy
אלהי ה' אּיֹו אלי האֹומרה ּבּוׁשה, ּותכּסה אֹויבּתי B‚Â'":"ותרא È‡ Èk ‰zÚ e‡¯∑ יגּלה אז ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ¿ְֶַָ

ּתבא  ּומאּתי  הרעה , עליהם ּבאת מאּתי הּוא", אני אני  ּכי עּתה "ראּו ויאמר: יׁשּועתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ÏÈvÓ.הּטֹובה עליהם  È„iÓ ÔÈ‡Â∑:עליכם אביא אׁשר הרעה מן אתכם  ׁשּיּציל ÌÈÓLמי Ï‡ ‡O‡ Èk ֲֵֶַָ¿≈ƒ»ƒ«ƒְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָƒ∆»∆»«ƒ

È„È∑,למּטה וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ּתמיד נׂשאתי', 'ּכי ּכמֹו »ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ
מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן הּתחּתֹון, על העליֹון ּכמֹו∑È„È.אימת ׁשכינתי, ב)מקֹום (במדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ»ƒְְְִִָ

לי  ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, אנכי ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ"איׁש
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:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçéâéénrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøå ©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤§©¦²

:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úàãéäkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk ¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàî äéða-ìråèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkärîcî C ©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§®̈

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN Lé ékæèíéðá eáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå ¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−

:íìeáâìæéék äáeLàå éðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL ¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦§¨½¨¦¬

:éäìà ýåýé äzàçéék ézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék ©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬

:éøeòð útøç éúàNðèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäepøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé ¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr ãBò®©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'b ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל מׁשה ׁשּבת לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה היתה, ¿≈«ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ולּמה  ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻמתרּגמן

עליו, ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן ּכאׁשר קֹוראהּו עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
.(ספרי)מּתחּלתֹו ְִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

ננננּוּוּוּוןןןן ּבּבּבּבןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע מד)ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר (לב, עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפיליליליל ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלהההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשאףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי .... .... ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ּכּכּכּכאןאןאןאן קקקקֹוֹוֹוֹוראהראהראהראהּוּוּוּו ולולולולּמּמּמּמהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
-(רש"י)ממממּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה  אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הרחבת  ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּוא
וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻהּדעת

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻּגם

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑:אֹומר הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם מ)צרי (יחזקאל ƒ¿«¿∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻ

ׁשהּוא  הּבית, ּתבנית ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ּבן

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈa¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(cn).ïeð ïa òLBäå àeäEid mdipW §¥©¦§¥¤¨
DzF`W itl ,mrd l` mixAcnzAW §©§¦¤¨¨§¦¤¨©¨

[dWn iIgA oFxg`d mFi `EdW]lW ¤¨©£§©¥¤¤
dzid ibfFiCoiA zAXd dwNgzp - §§¥¨§¨¦§©§¨©©¨¥

dWn lW mFId zNigY ,mibidpOd ipW§¥©©§¦¦§¦©©¤¤
dNin = ibfFiC] rWFdi lW FtFqe§¤§ª©§§¥¦¨
oFWNnE (EiC) ipeei oFWNn zaMxEn§¤¤¦¨§¨¦§¦§
miWp` ipW DzErnWnE .(ibEf) WcFTd©¤¥©§¨¨§¥£¨¦
zWxCW o`M oFbkE ,eiCgi mixAgzOd©¦§©§¦©§¨§¨¤§¨©

mdipW lW dzid zAXd(`"eb)f` iM ,[ ©©¨¨§¨¤§¥¤¦¨
dlHpdzEWx(oFhlXd)dpYpe dGn ¦§¨¨¨©¦§¦¤§¦§¨
,dflici lrWdWn Fl cinrd ¨¤©§¥¤¤¡¦Ÿ¤

rWFdil onBxEznmc` = onBxEzn] §§§¨¦ª©§§§¨¨¨
xiAqnE ,WxFCd mkgd lv` cnFrd̈¥¥¤¤¨¨©¥©§¦
dWn zpeEke ,[mkgd ixaC z` mrl̈¨¤¦§¥¤¨¨§©¨©¤

dfA dzid`dIWFcinlY rWFdi ¨§¨¨¤¤§¥§ª©©§¦
WxFcmrd iptleiIgA,FzEgkFpaE ¥¦§¥¨¨§©¨§§

W icMdWn lW FzxihR xg`N`N §¥¤§©©§¦¨¤¤Ÿ
l`xUi Exn`i:rWFdilLAx iIgA' Ÿ§¦§¨¥¦ª©§©¥©§

mElkl YaWgp `leLl did `lmEW Ÿ¤§©§¨¦§§Ÿ¨¨§
zlFkiW`x mixdlzF`VpzdlE §¤§¨¦Ÿ§¦§©

lW oAxl Epl ziidp dYr ENi`e ,Epilr̈¥§¦©¨¦§¥¨¨§©¨¤
,dWn mdl d`xd Kkl .'l`xUi lM̈¦§¨¥§¨¤§¨¨¤¤
,miAxl WxFC `Ed FzCEwt iR lrW¤©¦§©¥¨©¦

dbdpdlE dNEcbl `Ed iE`xe(l"kyn). §¨¦§¨§©§¨¨
o`M Ed`xFw dOleaEzMd?'rWFd' §¨¨§¥¨©¨¥©

xUr mipW oiA dPnzPW f`n `lde©£Ÿ¥¨¤¦§©¨¥§¥¨¨
'rWFdi'l FnW dPYWp mrd i`iUpd`x) §¦¥¨¨¦§©¨§¦ª©

(fh ,bi xacna`N` ,xnFlgaW Ll ¤¨©§§©
,rWFdi lW FzEpzeeprdgf `NW ©§§¨¤§ª©¤Ÿ¨¨

eilr FYrcdPiOW KkA d`Bzd `l - ©§¨¨Ÿ¦§¨¨§¨¤¦¨
KFlnl FnFwn z` zF`Nnl dWn FzF`¤§©¤§¦§

,eixg`Fl dpYPW iRÎlrÎs`W ©£¨¤©©¦¤¦§¨
DNEcb,FfMFnvr liRWdeipirA §¨¨¦§¦©§§¥¨

,deprA bdpzdexW`MdidFzNgYn §¦§©¥©£¨¨©£¤¨¨¦§¦¨
'rWFd' did oiicr FnXWMoiir) §¤§£©¦¨¨¥©

(ixtq:dn dxez
(en).íëááì eîéNzFUrl xnWl .. ¦§©§¤¦§Ÿ©£

cOln .'z`Gd dxFYd ixaC lM z ¤̀¨¦§¥©¨©Ÿ§©¥
WKixvdFAle eipir EidIW mc` ¤¨¦¨¨¨¤¦§¥¨§¦

dxFz ixacl mipEEkn eipf`eicM §¨§¨§¨¦§¦§¥¨§¥
,ahid mpiadlxnF` `Ed okel`wfgi) ©£¦¨¥¥§¥¥

(c ,nLipf`aE Lipira d`x mc` oA¤¨¨§¥§¥¤§¨§¤
LAl miUe rnXd`xn ip` xW` lkl §¨§¦¦§§Ÿ£¤£¦©§¤

dNBzPW K`lOd ixaCn] 'KzF`¨¦¦§¥©©§¨¤¦§©¨
ziA oipA zFCn FcOll ,l`wfgil¦¤§¥§©§¦¦§©¥

[cizrl WCwOdixde ,dmixacElNd ©¦§¨¤¨¦©£¥©§¨¦©¨
xnFgeÎlw,mdziAd zipaY dnE ©¨¤¥©©§¦©©¦
eizFCnE`EdWxaCdmipirl d`xp ¦¨¤¨¨©¦§¤¨¥©¦

embdpwA cCnplM mr ,(dCnÎdpw) §©¦§¨§¨¤§¥¦¨¦¨
z`feipf`e eipir EidIW mc` Kixv Ÿ¨¦¨¨¤¦§¥¨§¨§¨



סז
yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôäàì ÷øô äéîøé

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáäàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´

ézáäà íìBò úáäàå éìézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¦®§©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´

étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå Cã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäíBé-Lé ék ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöð eàø÷åá÷réì epø ýåýé øîà äë-ék ¨§¬«Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå äçîN:ìàøNé úé ¦§½̈§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«

æìä÷ åcçé úãìéå äøä çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å ïBôö õøàî íúBà àéáî éððä¦§¦Á¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬

:äpä eáeLé ìBãbçeìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé éëáa −̈¨¬¥¨¦§¦´¨ÀŸ§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−

:àeä éøëa íéøôàå áàì ìàøNéì éúééä-ék daè÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL ®̈¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî eøîàåé:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé äãô-ék §¦§À§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«

àéø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé áeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈

:ãBr äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäåáéíéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà §¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈«¨´¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−

:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçéâéénrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøå ©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤§©¦²

:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úàãéäkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk ¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàî äéða-ìråèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkärîcî C ©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§®̈

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN Lé ékæèíéðá eáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå ¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−

:íìeáâìæéék äáeLàå éðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL ¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦§¨½¨¦¬

:éäìà ýåýé äzàçéék ézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék ©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬

:éøeòð útøç éúàNðèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäepøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé ¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr ãBò®©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'b ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל מׁשה ׁשּבת לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה היתה, ¿≈«ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ולּמה  ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻמתרּגמן

עליו, ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן ּכאׁשר קֹוראהּו עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
.(ספרי)מּתחּלתֹו ְִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

ננננּוּוּוּוןןןן ּבּבּבּבןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע מד)ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר (לב, עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפיליליליל ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלהההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשאףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי .... .... ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ּכּכּכּכאןאןאןאן קקקקֹוֹוֹוֹוראהראהראהראהּוּוּוּו ולולולולּמּמּמּמהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
-(רש"י)ממממּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה  אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הרחבת  ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּוא
וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻהּדעת

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻּגם

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑:אֹומר הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם מ)צרי (יחזקאל ƒ¿«¿∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻ

ׁשהּוא  הּבית, ּתבנית ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ּבן

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈa¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

myl zxecdn- eheytk i"yx

(cn).ïeð ïa òLBäå àeäEid mdipW §¥©¦§¥¤¨
DzF`W itl ,mrd l` mixAcnzAW §©§¦¤¨¨§¦¤¨©¨

[dWn iIgA oFxg`d mFi `EdW]lW ¤¨©£§©¥¤¤
dzid ibfFiCoiA zAXd dwNgzp - §§¥¨§¨¦§©§¨©©¨¥

dWn lW mFId zNigY ,mibidpOd ipW§¥©©§¦¦§¦©©¤¤
dNin = ibfFiC] rWFdi lW FtFqe§¤§ª©§§¥¦¨
oFWNnE (EiC) ipeei oFWNn zaMxEn§¤¤¦¨§¨¦§¦§
miWp` ipW DzErnWnE .(ibEf) WcFTd©¤¥©§¨¨§¥£¨¦
zWxCW o`M oFbkE ,eiCgi mixAgzOd©¦§©§¦©§¨§¨¤§¨©

mdipW lW dzid zAXd(`"eb)f` iM ,[ ©©¨¨§¨¤§¥¤¦¨
dlHpdzEWx(oFhlXd)dpYpe dGn ¦§¨¨¨©¦§¦¤§¦§¨
,dflici lrWdWn Fl cinrd ¨¤©§¥¤¤¡¦Ÿ¤

rWFdil onBxEznmc` = onBxEzn] §§§¨¦ª©§§§¨¨¨
xiAqnE ,WxFCd mkgd lv` cnFrd̈¥¥¤¤¨¨©¥©§¦
dWn zpeEke ,[mkgd ixaC z` mrl̈¨¤¦§¥¤¨¨§©¨©¤

dfA dzid`dIWFcinlY rWFdi ¨§¨¨¤¤§¥§ª©©§¦
WxFcmrd iptleiIgA,FzEgkFpaE ¥¦§¥¨¨§©¨§§

W icMdWn lW FzxihR xg`N`N §¥¤§©©§¦¨¤¤Ÿ
l`xUi Exn`i:rWFdilLAx iIgA' Ÿ§¦§¨¥¦ª©§©¥©§

mElkl YaWgp `leLl did `lmEW Ÿ¤§©§¨¦§§Ÿ¨¨§
zlFkiW`x mixdlzF`VpzdlE §¤§¨¦Ÿ§¦§©

lW oAxl Epl ziidp dYr ENi`e ,Epilr̈¥§¦©¨¦§¥¨¨§©¨¤
,dWn mdl d`xd Kkl .'l`xUi lM̈¦§¨¥§¨¤§¨¨¤¤
,miAxl WxFC `Ed FzCEwt iR lrW¤©¦§©¥¨©¦

dbdpdlE dNEcbl `Ed iE`xe(l"kyn). §¨¦§¨§©§¨¨
o`M Ed`xFw dOleaEzMd?'rWFd' §¨¨§¥¨©¨¥©

xUr mipW oiA dPnzPW f`n `lde©£Ÿ¥¨¤¦§©¨¥§¥¨¨
'rWFdi'l FnW dPYWp mrd i`iUpd`x) §¦¥¨¨¦§©¨§¦ª©

(fh ,bi xacna`N` ,xnFlgaW Ll ¤¨©§§©
,rWFdi lW FzEpzeeprdgf `NW ©§§¨¤§ª©¤Ÿ¨¨

eilr FYrcdPiOW KkA d`Bzd `l - ©§¨¨Ÿ¦§¨¨§¨¤¦¨
KFlnl FnFwn z` zF`Nnl dWn FzF`¤§©¤§¦§

,eixg`Fl dpYPW iRÎlrÎs`W ©£¨¤©©¦¤¦§¨
DNEcb,FfMFnvr liRWdeipirA §¨¨¦§¦©§§¥¨

,deprA bdpzdexW`MdidFzNgYn §¦§©¥©£¨¨©£¤¨¨¦§¦¨
'rWFd' did oiicr FnXWMoiir) §¤§£©¦¨¨¥©

(ixtq:dn dxez
(en).íëááì eîéNzFUrl xnWl .. ¦§©§¤¦§Ÿ©£

cOln .'z`Gd dxFYd ixaC lM z ¤̀¨¦§¥©¨©Ÿ§©¥
WKixvdFAle eipir EidIW mc` ¤¨¦¨¨¨¤¦§¥¨§¦

dxFz ixacl mipEEkn eipf`eicM §¨§¨§¨¦§¦§¥¨§¥
,ahid mpiadlxnF` `Ed okel`wfgi) ©£¦¨¥¥§¥¥

(c ,nLipf`aE Lipira d`x mc` oA¤¨¨§¥§¥¤§¨§¤
LAl miUe rnXd`xn ip` xW` lkl §¨§¦¦§§Ÿ£¤£¦©§¤

dNBzPW K`lOd ixaCn] 'KzF`¨¦¦§¥©©§¨¤¦§©¨
ziA oipA zFCn FcOll ,l`wfgil¦¤§¥§©§¦¦§©¥

[cizrl WCwOdixde ,dmixacElNd ©¦§¨¤¨¦©£¥©§¨¦©¨
xnFgeÎlw,mdziAd zipaY dnE ©¨¤¥©©§¦©©¦
eizFCnE`EdWxaCdmipirl d`xp ¦¨¤¨¨©¦§¤¨¥©¦

embdpwA cCnplM mr ,(dCnÎdpw) §©¦§¨§¨¤§¥¦¨¦¨
z`feipf`e eipir EidIW mc` Kixv Ÿ¨¦¨¨¤¦§¥¨§¨§¨



epif`dסח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
ּכהררין  ׁשהן ּתֹורה, ּדברי – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָנראה

ּבׂשערה, .עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּתלּוין ְְְִִַַַַַַָָָָ

(æî)øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´
íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz äfä©¤À©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑,ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, יגעים אּתם לחּנם חּייכם".לא הּוא "ּכי ƒ…»»≈ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

חז"ל: אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ּתדרׁשּנּו ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: (בראשית ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּתמנע,לו) לֹוטן הלואי "ואחֹות לאּׁשה, לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש היתה ותמנע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבזרעֹו ליּדבק מתאּוים ּומלכים ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע לּמה? ּכ וכל ּפילגׁשֹו', .ואהיה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה מז)ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר ּוּוּוּובאבאבאבא,,,,(לב, קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה אםאםאםאם .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע קריאתקריאתקריאתקריאת יקראיקראיקראיקרא לאלאלאלא ההההּמּמּמּמטטטטּנּנּנּנפפפפֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבּמּמּמּמבבבבֹוֹוֹוֹואאאאֹוֹוֹוֹותתתת מהמהמהמהּלּלּלּל היההיההיההיה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו .... .... ב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק כד, ויׁש(ברכות ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לכל  לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר,
ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין  ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדברים",

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדּבּור.

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּזה ּבׁשל הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות ּבנח ":ׁשה ז)נאמר (שם «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אנּו"ּבעצם אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

את  ּומבּקעין וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ליּכנס אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻמרּגיׁשין

‰e‡מז  È¯‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
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ÔÓz ‡„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»
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epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתבה'.

נאמר: יב)ּבמצרים אנּו(שמות אם וכ ּבכ' אֹומרים: מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום "ּבעצם ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אמר  להם'. והֹורגין זין ּוכלי סיפֹות נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם מּניחין אנּו אין ּבהם, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמרּגיׁשין
ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: מׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּניחין
מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. מּניחין אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהעלה

וכּו'' הּיֹום .ּבחצי ְֲִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
לטעֹון: הּיהּודי אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ׁשמסּביר ּכפי רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבנפׁשֹו
ּכדי  עד ּבהעלם, ּתהיה ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע מצֹות, ואקּים ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאם

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי חס־וׁשלֹום, ּכלל קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכ
" ׁשל הענין מתהּוה ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ּכאן ּבּבּבּבעצם עצם עצם עצם הּתׁשּובה מׁשקעת ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשל עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודה דה דה דה  עצמּיּותֹו ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו הּקּימת ההסּתרה את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ּבחינת על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות הכנה רק הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּיהּודי,

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא מׁשה ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻּומּגאּלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWn lW Fzzin aEMr¦¦¨¤Ÿ¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ּבמצרים . . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות  רש"י)ּבׁשלׁשה ובפירוש מח. .(לב, ְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

לצאת  יׂשראל מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, מּלהּכנס נח את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוצרי
ּבכחם? ׁשאינֹו ּדבר מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמארצם,

יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום הּזה, העברים הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
ּבעל  ּתלּויה ּתתּבּטל ׁשּמיתתֹו ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ּוׁשנֹותיו, ימיו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הנדר)הּגזרה. שהותר משה חשב ועוג, סיחון ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה .(ועל־דרך ְֵַָ
"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' מח)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (לב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ׁשּמיתת  מּׁשּום הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר אף אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל יכֹולה הּצּבּור ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא א)מׁשה יח, השנה .(ראש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
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ּכהררין  ׁשהן ּתֹורה, ּדברי – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָנראה

ּבׂשערה, .עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּתלּוין ְְְִִַַַַַַָָָָ

(æî)øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´
íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz äfä©¤À©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑,ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, יגעים אּתם לחּנם חּייכם".לא הּוא "ּכי ƒ…»»≈ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

חז"ל: אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ּתדרׁשּנּו ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: (בראשית ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּתמנע,לו) לֹוטן הלואי "ואחֹות לאּׁשה, לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש היתה ותמנע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבזרעֹו ליּדבק מתאּוים ּומלכים ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע לּמה? ּכ וכל ּפילגׁשֹו', .ואהיה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה מז)ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר ּוּוּוּובאבאבאבא,,,,(לב, קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה אםאםאםאם .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע קריאתקריאתקריאתקריאת יקראיקראיקראיקרא לאלאלאלא ההההּמּמּמּמטטטטּנּנּנּנפפפפֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבּמּמּמּמבבבבֹוֹוֹוֹואאאאֹוֹוֹוֹותתתת מהמהמהמהּלּלּלּל היההיההיההיה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו .... .... ב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק כד, ויׁש(ברכות ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לכל  לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר,
ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין  ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדברים",

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדּבּור.

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּזה ּבׁשל הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות ּבנח ":ׁשה ז)נאמר (שם «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אנּו"ּבעצם אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

את  ּומבּקעין וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ליּכנס אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻמרּגיׁשין

‰e‡מז  È¯‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»
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וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתבה'.

נאמר: יב)ּבמצרים אנּו(שמות אם וכ ּבכ' אֹומרים: מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום "ּבעצם ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אמר  להם'. והֹורגין זין ּוכלי סיפֹות נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם מּניחין אנּו אין ּבהם, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמרּגיׁשין
ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: מׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּניחין
מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. מּניחין אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהעלה

וכּו'' הּיֹום .ּבחצי ְֲִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
לטעֹון: הּיהּודי אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ׁשמסּביר ּכפי רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבנפׁשֹו
ּכדי  עד ּבהעלם, ּתהיה ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע מצֹות, ואקּים ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאם

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי חס־וׁשלֹום, ּכלל קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכ
" ׁשל הענין מתהּוה ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ּכאן ּבּבּבּבעצם עצם עצם עצם הּתׁשּובה מׁשקעת ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשל עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודה דה דה דה  עצמּיּותֹו ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו הּקּימת ההסּתרה את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ּבחינת על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות הכנה רק הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּיהּודי,

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא מׁשה ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻּומּגאּלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWn lW Fzzin aEMr¦¦¨¤Ÿ¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ּבמצרים . . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות  רש"י)ּבׁשלׁשה ובפירוש מח. .(לב, ְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

לצאת  יׂשראל מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, מּלהּכנס נח את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוצרי
ּבכחם? ׁשאינֹו ּדבר מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמארצם,

יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום הּזה, העברים הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
ּבעל  ּתלּויה ּתתּבּטל ׁשּמיתתֹו ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ּוׁשנֹותיו, ימיו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הנדר)הּגזרה. שהותר משה חשב ועוג, סיחון ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה .(ועל־דרך ְֵַָ
"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' מח)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (לב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ׁשּמיתת  מּׁשּום הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר אף אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל יכֹולה הּצּבּור ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא א)מׁשה יח, השנה .(ראש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

myl zxecdn- eheytk i"yx
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epif`dע zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
מׁשה  ּפטירת הּזה" ּד"הּיֹום הּזה, הּיֹום ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק מרּמז הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוהּטעם

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹוגע
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות ּגלּות (מגלה להיֹות יכֹולה היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה אּלּו , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

חס־וׁשלֹום, יׂשראל ּבני על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ" ׁשל ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאחר־ּכ
העברים". הר אל "עלה להיֹות צרי היה זה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומּטעם

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ ראׁשֹון ּבגד אהרן את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ׁשראית מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לאלעז  ועלה,והלּביׁשֹו לּמּטה'! עלה אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו וראה ׁשליׁשי, וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
מׁשה  אמר לֹו. והל וקמץ, !'ּפי 'קמץ ועצם, !'עיני 'עצם ּופׁשט, !'רגלי 'ּפׁשט ּופׁשט, !'ידי ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'ּפׁשט

זֹו ּבמיתה ׁשּמת מי .אׁשרי ְְִִֵֵֶַָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ‡È˙B.ּגרמּתם ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡ ÏÚ∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ

לכם: כ)אמרּתי מימיו (במדבר ונתן עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו הּכּוהּו, והם הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
אם  לפרענּות, ולא לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּבלא

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ לֹוקה, אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין .זכה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn- eheytk i"yx

(p)éçà ïøäà úî øLàk.EEdn ©£¤¥©£Ÿ¨¦©
zEnl dY` mB dMfYW ?'zn xW`M'©£¤¥¤¦§¤©©¨¨

dzin DzF`AzcgEindzi`xWlv` §¨¦¨©§¤¤¤¨¦¨¥¤
Lig` oxd`.DzF` Ycngecvike ©£Ÿ¨¦§¨©§¨¨§¥©

?oxd` lW Fzzin dzidhiWtdW ¨§¨¦¨¤©£Ÿ¤¦§¦
FWiAlde oFW`x cbA oxd` z` dWnŸ¤¤©£Ÿ¤¤¦§¦§¦

xfrl`l,(eixg` odki xW`) FpAoke §¤§¨¨§£¤§©¥©£¨§¥
cbAd`xe ,iWilW oke ipWz` oxd` ¤¤¥¦§¥§¦¦§¨¨©£Ÿ¤

,FcFaka FpaicbaA WEal `EdWM §¦§§¤¨§¦§¥
oMn xg`l ,dPEdMd,dWn Fl xn` ©§¨§©©¦¥¨©Ÿ¤

;dlre - 'dHOl dlr ,ig` oxd`'©£Ÿ¨¦£¥©¦¨§¨¨
;hWtE - 'Lici hFWR'- 'Lilbx hFWR' §¨¤¨©§©§¤

mFvr' ;hWtExFbq);mvre - 'Lipir ( ¨©£§¥¤§¨©
uFnw'(xFbq)e ,unwe - 'LiRKkKld §§¦§¨©§¨¨©

FldrW DzF`A .FnlFrl odMd oxd ©̀£Ÿ©Ÿ¥§¨§¨¨¨
dzinA zOW in ixW`' ,dWn xn`̈©Ÿ¤©§¥¦¤¥§¦¨

znbEcM'Ff(ixtq)(m"`x):`p dxez §§©
(`p).éa ízìòî øLà ìòoi` ©£¤§©§¤¦¥

Ecxn mnvr oxd`e dWOW dpeEMd©©¨¨¤¤§©£Ÿ©§¨¨§
mY` ,xnFlM `N` ,d"awdAmYnxB §¤¨§©©¤§©§¤

l`xUillFrnlcFxnleiA(oNdlcM) §¦§¨¥¦§§¦§¦§¦§©¨
(oexkfd):

.éúBà ízLc÷ àì øLà ìò,xnFlM ©£¤Ÿ¦©§¤¦§©
WCwz` `NW il mYnxBipA KFzA §©§¤¦¤Ÿ¤§©¥§§¥

,l`xUiWip`mYxAce' mkl iYxn` ¦§¨¥¤£¦¨©§¦¨¤§¦©§¤
rlQd l`'(g ,k xacna)EdEMd mde ,, ¤©¤©§¥¦

,minrt FzFMdl EkxvEdeitl §§§§©©£©¦§¦
`ivFd `l oiicr dpFW`x d`MdAW¤§©¨¨¦¨£©¦Ÿ¦

,eininFOr ExAC ENi`e'd dEiSW itM ¥¨§¦¦§¦§¦¤¦¨
did ,d`Md `lA einin ozpe§¨©¥¨§Ÿ©¨¨¨¨

WCwzndf ici lrEidW ,minW mW ¦§©¥©§¥¤¥¨©¦¤¨
l`xUimnvrl 'xnFge lw' mi`UFp ¦§¨¥§¦©¨¤§©§¨

EidemixnF`:rlQd dnE'dGdFpi`W §¨§¦¨©¤©©¤¤¥
iE`x,zEprxEtl `le xkUl,xnFlM ¨§¨¨§Ÿ§§¨§©
s`dkf m`deEhvp xW` z` miIwe ©¦¨¨§¦¥¤£¤¦§©¨

`hg m`e ,xkUÎoYn Fl oi`miIw `le ¥©©¨¨§¦¨¨§Ÿ¦¥
dwFl Fpi`z`f mre ,WpFrAKM`Ed ¥¤§¤§¦Ÿ¨

F`xFA zevn miIwnlr einin `ivFnE §©¥¦§©§¦¥¨©
ixd ,`iaPd xaC iREp`WIW l`xUi ¦§©©¨¦£¥¨¦§¨¥¤¥

,EpiUrn lr lEnbE xkU oYn Epl`l ¨©©¨¨§©©£¥Ÿ
oMWÎlk'd lFwA rFnWl Epl WIW ¨¤¥¤¥¨¦§©§
:'Epidl`ap dxez ¡Ÿ¥

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, ּתראּנה לא אם ˙·B‡.ּכי ‡Ï ‰nLÂ∑ ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»…»
ּוראה': 'עלה :ל אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָּכי

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì åðéæàä úùøôì äøèôä

áë ÷øô á ìàåîùá

àìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧

:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýéáérìñ ýåýé øîàiå §Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬

:éì-éèìôîe éúãöîeâérLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû §ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À

:éðrLz ñîçî érLî éñeðîe éabNîãýåýé àø÷à ìläî ¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈«Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®

:rLeà éáéàîeäìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ék ¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©

:éðúráéå:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáçæéì-øva §©«£ª«¦¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª−¦¬Ÿ§¥¨«¤©©¦¸

éúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

:åéðæàaçeæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå §¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§®̈

:Bì äøç-ék eLrbúiåèìëàz åétî Làå Btàa ïLr äìr ©¦§¨£−¦¨¬¨«¨¨³¨¨¸§©½§¥¬¦¦−Ÿ¥®

:epnî eøra íéìçbé:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiå ¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©«£¨¤−©¬©©§¨«

àé:çeø-éôðk-ìr àøiå óòiå áeøk-ìr ákøiåáéCLç úLiå ©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤

:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñâéeøra Bcâð dâpî §¦«Ÿ−̈ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−

:Là-éìçbãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøé ©«£¥¥«©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaúòì §¦¦¦©¨§¨§¥

,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò eøáòL øçàì Búð÷æ¦§¨§©©¤¨§¨¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥

.úàfä äøéMä øL äéä äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨¨¨¨©¦¨©Ÿ

,ìeàL ókîeBøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì ¦©¨§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç,éúãöîe.éøöáî §©§¦¨§¦§¤©¨¨§ª¨¦¦§¨¦

,éì éèìôîeíâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà èlôî §©§¦¦§©¥¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeö.òìñå øeö Bîk ,é÷æçïø÷å ¦§¦§©¦¦¨§¦§§¤©§¤¤
,éòLé.íéðøwä ìòáì ïø÷ Bîk øæòì éì àeä,éabNîCîBñ ¦§¦¦§¥¤§¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL,ñîçîéLðàî ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨¥¨¨¥©§¥

.ñîç(ã,'åâå 'ä àø÷à ìläîìà àøB÷ éðà øLàk ¨¨§ª¨¤§¨©£¤£¦¥¤

.òLBð éðà æà ,ìläa 'ä(ä,éðôôà.éðeááñéøaLî §©¥¨£¦¨£¨ª¦§¨¦¦§§¥
,úåî.úåî élb ,øçà Leøt .úåî ìà úBìéáBî úBøáBL úBøö ¨¤¨§¦¤¨¤¥©¥©¥¨¤

,ìòiìá éìçð.ìòiìa éLðàî ,ìçðk úBôèBL úBñéb ©£¥§¦©©§¨§§©©¥©§¥§¦©©

,éðúòáé.éúBà eãéøçéå eúéòáé(å,ìBàL éìáç §©£ª¦©§¦§©£¦¦¤§¥§
"äãìBé éìáç" Bîk ,"éìáç" .úåî éáBàëî.(bi,bi ryed) ©§¥¨¤¤§¥§¤§¥¥¨

,éðîc÷.éðôì eàa(ç,õøàä Lòøzå LòbúiåLòb ¦§ª¦¨§¨©©¦§¨©©¦§©¨¨¤©©

.õøàä éáLBé éáéBà úà eô÷z Lòøå ãòøåúBãñBî §©©§©©¨§¤§©§¥¨¨¤§
,eæbøé íéîMäíéîMä àáö úà íb ä"á÷ä LéòøäL ©¨©¦¦§¨¤¦§¦©¤§¨©¨©¦

.éìéáLa,Bì äøç ékí÷ðå íäéNòî ìò Bì äøç øLàk ¦§¦¦¦¨¨©£¤¨¨©©£¥¤§¨©

.éúî÷ð íäî(è,Btàa ïLò äìòBîk .ñòk ïéðò àeä ¥¤¦§¨¦¨¨¨¨§©¦§©©©§

"'ä óà ïLòé æà".(hi,hk mixac),ìëàzúà óøNz ¨¤§©©Ÿ¥¦§Ÿ¤

.éìò íéîwä(é,ãøiå íéîL èiåähîì íéîMä úà äèð ©¨¦¨©©¥¨©¦©¥©¨¨¤©¨©¦§©¨

øîBìk .íäa úBkäì éàðBN ìà áø÷úäì íäéìò ãøéå õøàì̈¨¤§¨©£¥¤§¦§¨¥¤§©§©¨¤§©

.íäî òøtäì øäîî äéäL,åéìâø úçz ìôøòåãøiL ¤¨¨§©¥§¦¨©¥¤©£¨¤©©©§¨¤¨©

.éàðBOî òøtäì ïëeî úBéäì ïðòä áòa(àé,'åâå óòiå áeøk ìò ákøiå.äøæòì àBáì Búeøéäî ìò ìLî àeä(áé,úBkñ åéúBáéáñ Cùç úLiå §©¤¨¨¦§¨§¦¨©¦§©©¦§©©§©¨Ÿ¨¨©§¦¨§¤§¨©¨¤Ÿ¤§¦¨ª
"Cùçäå ïðòä éäéå" øîàpL ïéðòk .åéìò ïâäì äkñì åéúBáéáñ Cùçä úà íN(k,ci zeny).ìàøNéì íéøönä ïéa ÷éñôî äéäL,íé÷çL éáò íéî úøLçøeM÷ ¨¤©Ÿ¤§¦¨§ª¨§¨¥¨¨¨¦§¨¤¤¡©©§¦¤¨¨§©Ÿ¤¤¨¨©§¦¥©¦§¦§¦§¨¥©§©©¦¨¥§¨¦¦

.Cùçä àa íäî ,íéîMä éððòa íénä(âé,'åâå Bcâð dâpî.éáéBàa Là éìçb eøòa Bîöò äfî ,éì òéLBäìe øéàäì Böôç øLà åéðôlL øBàä CBzî(ãé,íòøé ©©¦§©§¥©¨©¦¥¤¨©Ÿ¤¦Ÿ©¤§¦¨¤§¨¨£¤¤§§¨¦§¦©¦¦¤©§¨£©£¥¥§§©©§¥

myl zxecdn- eheytk i"yx

(ap).ãâpî ékFrnWnwFgxnFnM] ¦¦¤¤©§¨¥¨§
ieghnM wgxd cbPn Dl aWYe KlYe'©¥¤©¥¤¨¦¤¤©§¥¦§©£¥

'zWw(fh ,`k ziy`xa)[: ¤¤
äàøzux`d z`.'FbeKWnd Edf ¦§¤¤¨¨¤§¤¤§¥

Fl xn`X dnl mrh zpizpEweqt lirl) §¦©©©§©¤¨©

(hnz` d`xE 'ebe mixard xd l` dlr'£¥¤©¨£¨¦§¥¤
,'orpM ux`dP`xz `l m` iM ¤¤§©©¦¦Ÿ¦§¤¨

LiIgA cFr dP`xz `l ,eiWkr(`"yx): ©§¨Ÿ¦§¤¨§©¤
.àBáú àì änLåLEvn ip` dOle §¨¨Ÿ¨§¨¨£¦§©§
?DzF`xle zFlrliM iYrci iMux` ©£§¦§¨¦¨©§¦¦¤¤

l`xUi,Ll `id daiagLpi` m`e ¦§¨¥£¦¨¦§§¦¥§
wwFYWn dY` ,DA qpMdl dkFf¤§¦¨¥¨©¨¦§¥

,DzF`xldlr' Ll xnF` ip` oM lr ¦§¨©¥£¦¥§£¥
'd`xE(hn weqt lirl): §¥

epif`d zyxt zlqg



עי epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
מׁשה  ּפטירת הּזה" ּד"הּיֹום הּזה, הּיֹום ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק מרּמז הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוהּטעם

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹוגע
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות ּגלּות (מגלה להיֹות יכֹולה היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה אּלּו , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

חס־וׁשלֹום, יׂשראל ּבני על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ" ׁשל ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאחר־ּכ
העברים". הר אל "עלה להיֹות צרי היה זה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומּטעם

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ ראׁשֹון ּבגד אהרן את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ׁשראית מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לאלעז  ועלה,והלּביׁשֹו לּמּטה'! עלה אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו וראה ׁשליׁשי, וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
מׁשה  אמר לֹו. והל וקמץ, !'ּפי 'קמץ ועצם, !'עיני 'עצם ּופׁשט, !'רגלי 'ּפׁשט ּופׁשט, !'ידי ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'ּפׁשט

זֹו ּבמיתה ׁשּמת מי .אׁשרי ְְִִֵֵֶַָ
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i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ‡È˙B.ּגרמּתם ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡ ÏÚ∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ

לכם: כ)אמרּתי מימיו (במדבר ונתן עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו הּכּוהּו, והם הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
אם  לפרענּות, ולא לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּבלא

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ לֹוקה, אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין .זכה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
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ּוראה': 'עלה :ל אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָּכי

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
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.úàfä äøéMä øL äéä äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨¨¨¨©¦¨©Ÿ
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וחסד,  טוב  בחי'  או"ר8 שהוא  גי'  ורב  גדול,  פירושו 
יסורים,  דהיינו  מרירות,  הוא  מרי  מרי,  בר  הוא  אך 
הוא ע"ד וכמו שלאיוב הי' מתחלה יסורים ומרירות 

ואח"כ אור וטוב, לכן למד רבה בר מרי מאיוב.
אותיות  אבר"ם  כי  אברהם  מבחי'  שהוא  ורבא 
מרבא, וכמ"ש בלקוטי תורה9 להאר"י ז"ל פרשת לך 

8( עם הכולל.
9( וז"ל )בראשית יד, יב(: ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם, 
דנעמה  משרש  נשמתו  נמשך  האמורא  רבא  איך  הודעתיך  כבר 
העמונית בת לוט וז"ס ואת כל "רכושו "בן "אחי ר"ת רבא )כי כולה 
היא למעלה( וכאשר הקליפות שבו את לוט גם את נשמת רבא שבו 
עמו עד שיצאה נעמה העמונית ויצאה ממנה רבא וז"ס בן אחי אברם 

כי אותיות רב"א הוא באברם.

ע"ש. הוא למד מאברהם.
וכן  למפרע,  רב"א  אותיות  יש  מתחלתו  באברהם 

יש בו אותיות רב"ה.
א"כ רבה בר מרי שמרי פירושו מרירות, הוא ע"ד 
אברהם בן תרח שתרח הוא בחי' מרירות, והיינו מה 
שלמד מאיוב שהוא שייך לאברהם, והוא גלגול תרח.

ורבא למד מאברהם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד סא

ובזה תבין שנתרץ הקושיא בזה והוא דהי' לו לומר ויקחו את לוט בן 
אחי אברם ואת כל רכושו, אך הוצרך לומר כן מפני הר"ת, וגם לרמוז 
כי רבא עצמו הוא בן אחי אברם כנ"ל ואח"ז חזר לרמוז )שם פסוק 

כד( "בלעדי "רק "אשר ר"ת רב"א.
ראה גם לעיל סימן פה. פט. צ. צא. צד.

ילקוט לוי יצחק על התורה המשך מעמוד קח

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, תש"כ

ברוקלין.

 הנהלת א.ת.ה.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מעש"ק כ"ד אלול עם הדו"ח המצורף אליו.

ויהי רצון שבעמדנו בימי הסליחות והרחמים שרחמים רבים הם ונמשכים עד למטה, כן יצליחו 

בפעולותיהם אשר הנקודה הפנימית ה"ה לעשות לו ית' דירה בתחתונים, דמטה מטה, וכמבואר בתניא 

פרק ל"ו שאין תחתון למטה ממנו וכו'.

ויהי רצון שכשמם יהי' הענין ד"אתה" ע"ד הכתוב אתה הוא ה' לבדך וכמו שנתבאר במאמר 

דשבת העבר, דקאי על עצמותו ומהותו ית' שם שמים שגור בפי כל.

בברכת הצלחה ולכוח"ט לכאו"א מהם.



עד

יום ראשון - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום רביעי - כ"ט אלול
פרק כ מפרק קמ 
עד סוף פרק קנ  

ופרקים פה-פז

יום שני - כ"ז אלול
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

יום חמישי - א' תשרי
פרק כ עד סוף פרק ט

ופרקים פח-צ

יום שלישי - כ"ח אלול
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט
ופרקים פב-פד

יום שישי - ב' תשרי
פרק כ עד סוף פרק יז

ופרקים צא-צג

שבת קודש - ג' תשרי
פרק כ מפרק יח עד סוף פרק כב

ופרקים צד-צו

לשבוע ראש השנה ופרשת האזינו תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 
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,dlnd z` miazekyàeä

ìëOäî äìòîì§©§¨¥©¥¤
dúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå,dazkpy itk -Leáì dì ïéà §©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨¥¨§

.Leáì dì Lé ¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáaly - ¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨©¤¥¨§
enk .oiprd ly heytd epkez itl dlnd z` mipiany ,dpad

"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl27,
`ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed aizkdy
(eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id dpeekdy (e"`ea) "ele"
- "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd zehyt itl yeal el yi
ep` eil`e ,"epgp` ele"
o`ve enr" xeza micgein
aizkd eli`e ;"ezirxn
(s"l`a) "`le" `ed
ezernyna ixd ,"oi`e"

xaqd jkl yi dwenrd28,
yexitd yeala la`
mey jkl oi` - heytd

dpad29.ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
,äàlò àîìòî ïäL ,C"ðzaL úBìBãb úBiúBàamlern - §¦§¤©§©¤¥¥¨§¨¦¨¨

,"dpia"d zxitqa ,xzei oeilrLeáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§
.úBiúBàä øàLk¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613 -íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦

,"äîëçcdny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig - §¨§¨
wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa epax dyn biydy

,"dnkgc miixeg`"
dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
"miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg ly
oipr `ed "dnkgc
dpadne lkyn dlrnly
dxezy okl mixne` -
`ed oke ,dnkgn d`a
zewl` znkgy xne`
zeevn b"ixza zyaelnd
zpiga ok mb `id -

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBðBzçzäå úBðBöéçä úBâøãî ïä úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦¥©§¥©¦§©©§
ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM äî ,Bæ äøéôñaL äìòîa§©£¨¤¦§¦¨©¤§¥¥§¦§©¥§©¨

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì íéàeøaa Laìúäìdpigad - §¦§©¥©§¦§©£¨§¦©©¨¦
,dxitqd ly ziniptdúãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤

-Cøc ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa§©£¦¨¥¨§©§¦©¦§¤¤
äîëç úøéôñ ,ìLî,o`k xaecn dzece` -úãçéî àéäL ¨¨§¦©¨§¨¤¦§ª¤¤

-LBãwä ék ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa§©£¦¨¥¨§©§¦©¦¦©¨

,(ìéòì øàaúpL Bîk) ãçà Búîëçå àeä-Ceøa'a wxta - ¨§¨§¨¤¨§¤¦§¨¥§¥
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"p wxtaeøéànM äîe©¤¥¦

éìòa íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúé Búîëçî èMtúîe¦§©¥¥¨§¨¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥©£¥
,úéìëúå ìeáb,seqe leab mdl yi -Laìúîeíäa- §§©§¦¦§©¥¨¤

"xi`n" oky ,zeinipta
ixd leki "hytzn"e
,"siwn" ly ote`a zeidl
itl mvnvzn epi` xe`dy
xi`n `ed eay xacd jxr
cg`zn epi`e ,hytzne
"zeyalzd" eli`e ,ea
xe`dy ,ixd `id
xacd jxr itl mvnvzn
yalzn `ed eay
m` ,ixd .ez` cg`zne
yalzn mday mi`xapd
leab ilra md ,xe`d
ixd xyt` i` ,zilkze
- leab ila zpigaay xe` didi mda yalznd xe`dy zeidl
zilkza liv`na zcge`n `idy dnvr dxitqa xacdy itk
mb jk ,"leab ila"e "seq oi`" `ed liv`ndy myke ,cegid
hytzne xi`ny dn ixd ,"leab ila" zpigaa `id dxitqd

yalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ðdxitqd ly zeipevigd - ¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `leäiNò" úðéça ïk íb àø÷ðå§¦§¨©¥§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30."dnkg"d zxitq ly zeipevigde "miixeg`"d - ¤©£¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä
ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
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רפ"ק.27. ב"ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.עה"פ לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, "˘Â."זח"א

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פירש"י עיין ˘ËÈÏ"‡:30."אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה שראיתי. בהדפוסים "כ"ה
עשי' תורה ˘·ÓÎÁ‰הול"ל - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע - ובל"ג דגבול בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .



`lelעח g"k iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח שלישי יום
,256 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùîî æ"ãò ïë,256 'nr cr:ì"æéøàäî

zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y)
ddiyrzcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay

.dhnl-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤
íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨
BúîLða LiL ïBzçzä©©§¤¥§¦§¨
ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä©§¥§©¨
ìëOä úðéça ïäL ,Bfî¦¤¥§¦©©¥¤
äáLçîe úBcnäå§©¦©£¨¨
,äNòîe øeaãå§¦©£¤

àéä äNònäå- §©©£¤¦
dbixcndäðBzçzä©©§¨
,ílëaLytpd ielib - ¤§ª¨

x`ya xy`n daxda dzegt dbixcna `ed "dyrn"a epyiy
,dlbzn ytpd ociÎlry zepigadèMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥

úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©©©£¤§©¦§©¥©©

àeäL ,øeacä çëa Laìîe äpnî èMtúnägek - ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§Ÿ©©¦¤
`ed ,xeaicdäpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk- §©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨

,dnypdnLaìîe§ª¨
ìëNå úBcîe äáLçîa§©£¨¨¦§¥¤
mr micge`n dl` lk -
elit` ,oky .ytpd
"yeal" `idy daygn
yeal `id la` ,ytpl
`ide ,ytpd mr cge`nd
myk cinz zniiw
zniiw dnvr ytpdy
xeaic eli`e ,cinz
xeaica elit` okly) ,ytpdn ,"micxtp miyeal" md dyrne

"xacln zeygl zre xacl zr" ixd31"dyrn" ,`teb mdae ,(
,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd cxtp

Lnî äæ-Cøc-ìò ïk,ytpd ly lyna xacdy enk -àéä ¥©¤¤¤©¨¦
äpnî èMtúäì ìëeiM äî ,Cøaúé Búîëç úðéça§¦©¨§¨¦§¨¥©¤©§¦§©¥¦¤¨

,ílk íéðBzçza [Laìúäì] (òétLäì)mlek" ixd ,oky - §©§¦©§¦§©¥©©§¦ª¨
"ziyr dnkga32"dnkg"y ixd ,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,

,mi`xapd lka zyalzn
"dnkg" ly dpiga efi`e
lka yalzdl dleki

mi`xapdíä33ïéàk ¥§©¦
íéðt úðéça éaâì- §©¥§¦©¨¦

,"dnkg"d zeinipt
-Ceøa ìéöàna ãçéîä©§ª¨©©£¦¨
àìk dén÷ àlëc ,àeä§ª¨©¥§¨

,áéLçiabl lkd ,oky - ¨¦
aygp `ed jexa yecwd
dpigady ixd - melkl

" `idy'inwzcge`n) "
`lk eiabl `id - (ez`

.melkìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥
¯ úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦
íeöîöå äãéøé úáLçð¤§¤¤§¦¨§¦§
ìéöànä éaâì ìBëéák¦§¨§©¥©©£¦
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©
Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§

íöîöîä ìékNnä íãàä ìëNì íeöîöå äãéøé úáLçpL¤¤§¤¤§¦¨§¦§§¥¤¨¨¨©©§¦©§ª§¨
eðaø äLî ïëìå .Lnî úéøîçå úeiîLb äiNò äæéàa§¥¤£¦¨©§¦§¨§¦©¨§¨¥Ÿ¤©¥

,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL ,íBìMä-åéìò,lirl xkfpk - ¨¨©¨¤¦¦©£©¦§¨§¨
àéäL ,äøBzä Bãé-ìò ïúpzL äëæ`id ,dxezd -úBìáBð" ¨¨¤¦¨¥©¨©¨¤¦§

ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM äî Leøt ,"äìòîlL äîëç̈§¨¤§©§¨¥©¤¥¦¤¨§¥§©¨
dúéìëúå døwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa Laìúîely - ¦§©¥§¨©§¦¤¨¤¦¨¨§©§¦¨

,dxezúBönä íei÷ àeä¦©¦§
ìòôa äNòå äNòú-àìŸ©£¤©£¥§Ÿ©
,Lnî äNòîe©£¤©¨

øîàîk34íBiä" : §©£©©
,"íúBNòìitke - ©£¨

zxne` `xnbdy
oiaexira35meid" :jk lr

xgnl `le mzeyrl
meiw onfy ,"mzeyrl
,meid `weec `ed zeevnd

.dfd mleraìBãâ"å§¨
éãéì àéánL ãeîìz©§¤¥¦¦¥

"äNòî36,ixd - ©£¤
cenlz ly zelcbdy
dfy iptn `id (cenil)

`ian,zeevnd ziiyrl
- `id zilkzdy ixd

,zeevnd meiwãîBlä"å§©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL37, ¤¤§§¨¦§¨§
,`xap did `le -ìk íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî íãà ìëå§¨¨¨ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥¨

â"éøzä,613 -ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî ìòôa úBöî38:- ©©§©¦§§Ÿ©©¨©©¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä

ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå

àéä ùîî æ"ãò ïë
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî
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הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד  חכ' הוא דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן 31.דבריאה,

ז. ג, קהלת כד.32.ראה קד, הוא.33.תהלים שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" יא.34.ב"הערות ז, א.35.ואתחנן כב,
ב.36. מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת ומ"מ.38.ירושלמי בציונים שם ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה

lel` h"k iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט רביעי יום
,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë úåéçå

`ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv gnv"d iaxdl "xe` ldi"a
dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd epax :ef ycew zxb` lr
`l` ,df weqt lr xe`iad xqg zxb`ae ,"dnlyk xe`
dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc miixeg`"y xazqn dncwddn
zpigae ,dxezc dlbpe (yeald) "dnly"d df ,"dxez dlrnly
df exwiray) ,dxez inrh `id (dnkgd zeinipt) `a` zeinipt

weqtd lr xne` i"yxy itk ,giynd z`iaa dlbzi39ipwyi" ,

`id df oirne ,dxez inrh dlbi giyny ,"edit zewiypn
minrehy jxcÎlr ,giynl dpkd `idy zeciqgd zelbzd

(zay axra - zayd ilk`nn40"wcv gnv"d jiynn) `ede .
`xapy xe`d df ,oky ."dnly"a yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a

dxeza - efpb okide ,"miwicvl efpb"y oey`x meia41edfe ,
jzelrda zyxta xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt"42.
"ziviv mdl eyre" xn`na xeciqdn my oiivn "wcv gnv"de43.

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ,oky ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
,"dyrn"d zeize`

,dyrnae azka ze`adéøeLà áúëaL úBiúBàä úðeîz ïä¥§©¨¦¤¦§¨£¦
.äøBz-øôñaLxry" ly a"i wxta d"dbda xaqedy itk - ¤§¥¤¨

`id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd ,"dpen`de cegid
,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige geke dkynd
xeiv (dxezÎxtq ly ixey` azka) dzaizka ze` lkl yi okle
,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd xeiv lr dxend cgein
ixd dxezÎxtq azkae ,ze` dze`a mikynpd gekde zeigd
lr mipic ihxt dnka zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d

,ozaizk zxev,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤§
àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáäïBL47Løôä ïéà ék , £¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥
ì ïéaì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - ¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty oia

.zepeyld lkaúBiúBàå§¦
ïk íb ïä ,äáLçnä©©£¨¨¥©¥

ì ìëaáMçî íãàL ïBL §¨¨¤¨¨§©¥
úBáz,oeyld -úBiúBàå ¥§¦

lä.ãáì á"ë ïäL ,ïBL ©¨¤¥§©
da Lé ,äáLçîaL ÷ø©¤§©£¨¨¥¨
,úBiúBà úBðéça éðéî 'â¦¥§¦¦
øôña äàBøLk éøäL¤£¥§¤¤§¥¤
úBiúBàä úðeîz äøBz¨§©¨¦
úBøièöî ïä ¯¥¦§©§

,BzáLçîam`zda - §©£©§
oze` d`ex `edy itkl

,dxezd xtqaàø÷ð äæå§¤¦§¨
äiNò" úðéça§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
zelylzyd ly diyr-e ,azke dyrn ly zeize` ,dyrn ly

,diyrÎdxiviÎd`ixaïä ¯ øeacä úBiúBà òîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©¦©¦¥
øeac" úðéça àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe BzáLçîa úBîLøð¦§¨§©£©§§©§¥¨¤§¤¦§¨§¦©¦

"äáLçnaLly zeize`a xdxdn `ed daygnay ji` - ¤©©£¨¨
,xeaiceidef -;"äøéöé" úðéçá`id dnvr daygn ,oky - §¦©§¦¨

"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y "d`ixa" ly dpiga49cbpk `ed
,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd ,"dyrne xeaic daygn"
ok m`e ."diyr" zpiga - dyrne ,"dxivi" zpiga - xeaic
xdxdn `edyk eli`e ,"d`ixa" zpiga - ixd `id "daygn"

df ixd ,xeaic ly zeize` daygnaxeaiczpiga - daygnay
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ùã÷ä úøâà
úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
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ב.39. א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, 43.ח"ג

תשכ"ה). (קה"ת, דא"ח עם ˘ËÈÏ"‡:44.סידור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זמן לאחר באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו "ולהעיר
ובכ"מ)". .170 ע' תש"ח ˘ËÈÏ"‡:45.(סה"מ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפמש"נ - -È¯˘·ÓÂ"דוגמא באדם שזהו איך אלוקה אחזה

˘ËÈÏ"‡:46.במחדו"מ". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע ‰Ú¯˙47."בכהנ"ל
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(אחרות בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' דדיבור האותיות ‡„ÂÓ"¯48."מעלת ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? דהוצרך להברתן צירופן שייך מה בשינוי)ˆ"Ï"צ"ע - (עאכו"כ מלשה"ק בירידה
בצירופן". שזהו ומבאר ז.49.- מג, ישעי'



עט lel` g"k iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח שלישי יום
,256 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùîî æ"ãò ïë,256 'nr cr:ì"æéøàäî

zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y)
ddiyrzcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay

.dhnl-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤
íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨
BúîLða LiL ïBzçzä©©§¤¥§¦§¨
ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä©§¥§©¨
ìëOä úðéça ïäL ,Bfî¦¤¥§¦©©¥¤
äáLçîe úBcnäå§©¦©£¨¨
,äNòîe øeaãå§¦©£¤

àéä äNònäå- §©©£¤¦
dbixcndäðBzçzä©©§¨
,ílëaLytpd ielib - ¤§ª¨

x`ya xy`n daxda dzegt dbixcna `ed "dyrn"a epyiy
,dlbzn ytpd ociÎlry zepigadèMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥

úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©©©£¤§©¦§©¥©©

àeäL ,øeacä çëa Laìîe äpnî èMtúnägek - ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§Ÿ©©¦¤
`ed ,xeaicdäpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk- §©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨

,dnypdnLaìîe§ª¨
ìëNå úBcîe äáLçîa§©£¨¨¦§¥¤
mr micge`n dl` lk -
elit` ,oky .ytpd
"yeal" `idy daygn
yeal `id la` ,ytpl
`ide ,ytpd mr cge`nd
myk cinz zniiw
zniiw dnvr ytpdy
xeaic eli`e ,cinz
xeaica elit` okly) ,ytpdn ,"micxtp miyeal" md dyrne

"xacln zeygl zre xacl zr" ixd31"dyrn" ,`teb mdae ,(
,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd cxtp

Lnî äæ-Cøc-ìò ïk,ytpd ly lyna xacdy enk -àéä ¥©¤¤¤©¨¦
äpnî èMtúäì ìëeiM äî ,Cøaúé Búîëç úðéça§¦©¨§¨¦§¨¥©¤©§¦§©¥¦¤¨

,ílk íéðBzçza [Laìúäì] (òétLäì)mlek" ixd ,oky - §©§¦©§¦§©¥©©§¦ª¨
"ziyr dnkga32"dnkg"y ixd ,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,

,mi`xapd lka zyalzn
"dnkg" ly dpiga efi`e
lka yalzdl dleki

mi`xapdíä33ïéàk ¥§©¦
íéðt úðéça éaâì- §©¥§¦©¨¦

,"dnkg"d zeinipt
-Ceøa ìéöàna ãçéîä©§ª¨©©£¦¨
àìk dén÷ àlëc ,àeä§ª¨©¥§¨

,áéLçiabl lkd ,oky - ¨¦
aygp `ed jexa yecwd
dpigady ixd - melkl

" `idy'inwzcge`n) "
`lk eiabl `id - (ez`

.melkìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥
¯ úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦
íeöîöå äãéøé úáLçð¤§¤¤§¦¨§¦§
ìéöànä éaâì ìBëéák¦§¨§©¥©©£¦
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©
Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§

íöîöîä ìékNnä íãàä ìëNì íeöîöå äãéøé úáLçpL¤¤§¤¤§¦¨§¦§§¥¤¨¨¨©©§¦©§ª§¨
eðaø äLî ïëìå .Lnî úéøîçå úeiîLb äiNò äæéàa§¥¤£¦¨©§¦§¨§¦©¨§¨¥Ÿ¤©¥

,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL ,íBìMä-åéìò,lirl xkfpk - ¨¨©¨¤¦¦©£©¦§¨§¨
àéäL ,äøBzä Bãé-ìò ïúpzL äëæ`id ,dxezd -úBìáBð" ¨¨¤¦¨¥©¨©¨¤¦§

ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM äî Leøt ,"äìòîlL äîëç̈§¨¤§©§¨¥©¤¥¦¤¨§¥§©¨
dúéìëúå døwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa Laìúîely - ¦§©¥§¨©§¦¤¨¤¦¨¨§©§¦¨

,dxezúBönä íei÷ àeä¦©¦§
ìòôa äNòå äNòú-àìŸ©£¤©£¥§Ÿ©
,Lnî äNòîe©£¤©¨

øîàîk34íBiä" : §©£©©
,"íúBNòìitke - ©£¨

zxne` `xnbdy
oiaexira35meid" :jk lr

xgnl `le mzeyrl
meiw onfy ,"mzeyrl
,meid `weec `ed zeevnd

.dfd mleraìBãâ"å§¨
éãéì àéánL ãeîìz©§¤¥¦¦¥

"äNòî36,ixd - ©£¤
cenlz ly zelcbdy
dfy iptn `id (cenil)

`ian,zeevnd ziiyrl
- `id zilkzdy ixd

,zeevnd meiwãîBlä"å§©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL37, ¤¤§§¨¦§¨§
,`xap did `le -ìk íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî íãà ìëå§¨¨¨ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥¨

â"éøzä,613 -ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî ìòôa úBöî38:- ©©§©¦§§Ÿ©©¨©©¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä

ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå

àéä ùîî æ"ãò ïë
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî
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הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד  חכ' הוא דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן 31.דבריאה,

ז. ג, קהלת כד.32.ראה קד, הוא.33.תהלים שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" יא.34.ב"הערות ז, א.35.ואתחנן כב,
ב.36. מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת ומ"מ.38.ירושלמי בציונים שם ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה

lel` h"k iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט רביעי יום
,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë úåéçå

`ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv gnv"d iaxdl "xe` ldi"a
dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd epax :ef ycew zxb` lr
`l` ,df weqt lr xe`iad xqg zxb`ae ,"dnlyk xe`
dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc miixeg`"y xazqn dncwddn
zpigae ,dxezc dlbpe (yeald) "dnly"d df ,"dxez dlrnly
df exwiray) ,dxez inrh `id (dnkgd zeinipt) `a` zeinipt

weqtd lr xne` i"yxy itk ,giynd z`iaa dlbzi39ipwyi" ,

`id df oirne ,dxez inrh dlbi giyny ,"edit zewiypn
minrehy jxcÎlr ,giynl dpkd `idy zeciqgd zelbzd

(zay axra - zayd ilk`nn40"wcv gnv"d jiynn) `ede .
`xapy xe`d df ,oky ."dnly"a yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a

dxeza - efpb okide ,"miwicvl efpb"y oey`x meia41edfe ,
jzelrda zyxta xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt"42.
"ziviv mdl eyre" xn`na xeciqdn my oiivn "wcv gnv"de43.

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ,oky ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
,"dyrn"d zeize`

,dyrnae azka ze`adéøeLà áúëaL úBiúBàä úðeîz ïä¥§©¨¦¤¦§¨£¦
.äøBz-øôñaLxry" ly a"i wxta d"dbda xaqedy itk - ¤§¥¤¨

`id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd ,"dpen`de cegid
,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige geke dkynd
xeiv (dxezÎxtq ly ixey` azka) dzaizka ze` lkl yi okle
,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd xeiv lr dxend cgein
ixd dxezÎxtq azkae ,ze` dze`a mikynpd gekde zeigd
lr mipic ihxt dnka zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d

,ozaizk zxev,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤§
àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáäïBL47Løôä ïéà ék , £¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥
ì ïéaì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - ¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty oia

.zepeyld lkaúBiúBàå§¦
ïk íb ïä ,äáLçnä©©£¨¨¥©¥

ì ìëaáMçî íãàL ïBL §¨¨¤¨¨§©¥
úBáz,oeyld -úBiúBàå ¥§¦

lä.ãáì á"ë ïäL ,ïBL ©¨¤¥§©
da Lé ,äáLçîaL ÷ø©¤§©£¨¨¥¨
,úBiúBà úBðéça éðéî 'â¦¥§¦¦
øôña äàBøLk éøäL¤£¥§¤¤§¥¤
úBiúBàä úðeîz äøBz¨§©¨¦
úBøièöî ïä ¯¥¦§©§

,BzáLçîam`zda - §©£©§
oze` d`ex `edy itkl

,dxezd xtqaàø÷ð äæå§¤¦§¨
äiNò" úðéça§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
zelylzyd ly diyr-e ,azke dyrn ly zeize` ,dyrn ly

,diyrÎdxiviÎd`ixaïä ¯ øeacä úBiúBà òîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©¦©¦¥
øeac" úðéça àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe BzáLçîa úBîLøð¦§¨§©£©§§©§¥¨¤§¤¦§¨§¦©¦

"äáLçnaLly zeize`a xdxdn `ed daygnay ji` - ¤©©£¨¨
,xeaiceidef -;"äøéöé" úðéçá`id dnvr daygn ,oky - §¦©§¦¨

"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y "d`ixa" ly dpiga49cbpk `ed
,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd ,"dyrne xeaic daygn"
ok m`e ."diyr" zpiga - dyrne ,"dxivi" zpiga - xeaic
xdxdn `edyk eli`e ,"d`ixa" zpiga - ixd `id "daygn"

df ixd ,xeaic ly zeize` daygnaxeaiczpiga - daygnay
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åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
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בצירופן". שזהו ומבאר ז.49.- מג, ישעי'



ixyzפ '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' חמישי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éäåéçå åäéà .ë,258 'nr cr.÷"äìá

.(d`ixaay "dxivi"øeäøä éìa dcáì äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨§©¨§¦¦§
úðéça ,"äáLçnaL äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¦§¨©£¨¨¤©©£¨¨§¦©

úBiúBà ,äpäå ."äàéøa"§¦¨§¦¥¦
,Lnî øeacä`l - ©¦©¨

m` ik ,daygnay xeaic
,ynn xeaicúBeäúî ïä¥¦§©

ïúeiç úBìa÷îe§©§©¨
ïîöò elà úBiúBàî¥¦¥©§¨
óàå .äáLçnaL¤©©£¨¨§©
íãà øaãî íéîòôlL¤¦§¨¦§©¥¨¨

øäøäîe,dyrn zrya - §©§¥
øçà øáãadxe`kle - §¨¨©¥

xeaicd zeize` oi`
zeize`n zeig f` zelawn
ixd `ed ,oky ,daygnd
`edy oipra xdxdn epi`

,xacnøaãì ìBëé Bðéà éøä`edy dna xdxdn `ed oi`yk - £¥¥¨§©¥

,xacníéôeøöå íéøeac ïúBà íà-ék,miln ly -øákL ¦¦¨¦¦§¥¦¤§¨
íéøeaãa øàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa eéäå íøac¦§¨§¨§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©§¦¦

eîéLøä elà íéôeøöå- §¥¦¥¨§¦
,myexdäáLçnäî¥©©£¨¨

íéîòt íäa äñðëpL¤¦§§¨¨¤§¨¦
.úBaømyexdy ixd - ©

zeize` oze` ly
ly zeigd `ed ,daygnd

xeaic zeize`el`.eäæå- §¤
,"zexitq"a xacdy itk
íéøBçà úðéça§¦©£©¦
-ãBä-çöð úeiðBöéçå§¦¦¤©
"ïBéìòä óeöøt"î ãBñé§¦©§¨¤§

,ïBzçza ñðëpL- ¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn
dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzd:òãBpk ,úeiçå ïéçî úðéça Bì úBéäì¦§§¦©Ÿ¦§©©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,seqÎoi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei jkn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec df ici lr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd
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øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
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א.1. קע, מצותיך דרך

ixyz '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

ziviv zyial ,oilitz zgpd

ytpd geka `wec df ixd -

.zindad zipeigd

lk ,xen`l m`zda ixd

wx `id "dyrn" ly dlrnd

d cvnoevxdedpeekly

cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd

devnd eay ,xacd mvr

devn dxe`kl ixd ,ziyrp

lkya zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

ÎjexaÎyecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`ed

dna xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd

enk - ipgex xac ,dxe`kl ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany

xy`n xzei dwenre dpeilr dcear `ed - ald ybxe gend zbyd

.(ziyrn devn miyer day zinybd dlertd

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oic

."dxezd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr"éäBîøâ"e ¨§¨¦

,íéìkä ïä ¯zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦

,zexe`leïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -,"seq oi` xe` ¤ª¨
mdy iptn,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ

.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîly milkd my - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd

md `l` ,zewl`mi`xap
.zewl`n eedzpyéøöåC §¨¦

éà ,áèéä ïéáäìC §¨¦¥¥¥
ãç "óBñ-ïéà"äxac - ¨¥©

,cg`ïä "éäBîøb" íò¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly - ©¥¦

úðéçáa ïä íéìkä éøä£¥©¥¦¥¦§¦©
,úéìëúå ìeábef `l - §§©§¦

`id dxitq lky cala
oiprcgein`l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id dnkg ,

"seq oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb md cqgd e` dnkgd
lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza heyt ixd `ed

`ede ,cqg e` dnkg enk xcben oiprseq oi`.leabe uw ila ,
?seq oi` mr cg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvikBîk§

íéiç õòa áeúkL6..zilkze leab ly dpigaa md milkdy - ¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d7dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab lygek,seqÎoi` ly leabd
leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky .dcnae8seqÎoi`d" :
ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed
leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk el yi

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e`ed seqÎoi` - "ez
zenilydel yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky .leaba gek
ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba gek
`le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac
wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab
eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab ila"

ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`"lkdmyky ixd gxkdd on ,
miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab ilaa gek el yiy
xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my

ly dpigaa mdy (zexitqd ly milkdgekxi`dl gek ,leabd
xe`dn jynezy drtyddy ,dcnae leaba mipipr jiyndle
drtyddy zexnl ,leab ly dpigaa didz ,ilka yalznd
md milkd ixd ,mipt lk lr .leabÎilae seqÎoi` xe`n `id
xac) "cg" md ,`eti` ,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa
?dcnne leabn ixnbl dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg`

äðekä íðîàxac md milke seqÎoi`dy xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéä`ed seqÎoi`dy ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg` xac
lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
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תרצ"ד.2. ˘ËÈÏ"‡:3.אחש"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פי"ב שמ"ז אליהו").Ó"Î·Â.".4"ע"ח ("פתח בהקדמה Î"˜5.תקו"ז ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וגרמוהי בחיוהי אחר פי' ועוד.6."יש פ"ג. ב' ב.7.שער קפב, פ"ח.8.ויצא ריש ח"א



פי ixyz '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' חמישי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éäåéçå åäéà .ë,258 'nr cr.÷"äìá

.(d`ixaay "dxivi"øeäøä éìa dcáì äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨§©¨§¦¦§
úðéça ,"äáLçnaL äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¦§¨©£¨¨¤©©£¨¨§¦©

úBiúBà ,äpäå ."äàéøa"§¦¨§¦¥¦
,Lnî øeacä`l - ©¦©¨

m` ik ,daygnay xeaic
,ynn xeaicúBeäúî ïä¥¦§©

ïúeiç úBìa÷îe§©§©¨
ïîöò elà úBiúBàî¥¦¥©§¨
óàå .äáLçnaL¤©©£¨¨§©
íãà øaãî íéîòôlL¤¦§¨¦§©¥¨¨

øäøäîe,dyrn zrya - §©§¥
øçà øáãadxe`kle - §¨¨©¥

xeaicd zeize` oi`
zeize`n zeig f` zelawn
ixd `ed ,oky ,daygnd
`edy oipra xdxdn epi`

,xacnøaãì ìBëé Bðéà éøä`edy dna xdxdn `ed oi`yk - £¥¥¨§©¥

,xacníéôeøöå íéøeac ïúBà íà-ék,miln ly -øákL ¦¦¨¦¦§¥¦¤§¨
íéøeaãa øàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa eéäå íøac¦§¨§¨§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©§¦¦

eîéLøä elà íéôeøöå- §¥¦¥¨§¦
,myexdäáLçnäî¥©©£¨¨

íéîòt íäa äñðëpL¤¦§§¨¨¤§¨¦
.úBaømyexdy ixd - ©

zeize` oze` ly
ly zeigd `ed ,daygnd

xeaic zeize`el`.eäæå- §¤
,"zexitq"a xacdy itk
íéøBçà úðéça§¦©£©¦
-ãBä-çöð úeiðBöéçå§¦¦¤©
"ïBéìòä óeöøt"î ãBñé§¦©§¨¤§

,ïBzçza ñðëpL- ¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn
dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzd:òãBpk ,úeiçå ïéçî úðéça Bì úBéäì¦§§¦©Ÿ¦§©©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,seqÎoi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei jkn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec df ici lr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd
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א.1. קע, מצותיך דרך

ixyz '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

ziviv zyial ,oilitz zgpd

ytpd geka `wec df ixd -

.zindad zipeigd

lk ,xen`l m`zda ixd

wx `id "dyrn" ly dlrnd

d cvnoevxdedpeekly

cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd

devnd eay ,xacd mvr

devn dxe`kl ixd ,ziyrp

lkya zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

ÎjexaÎyecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`ed

dna xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd

enk - ipgex xac ,dxe`kl ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany

xy`n xzei dwenre dpeilr dcear `ed - ald ybxe gend zbyd

.(ziyrn devn miyer day zinybd dlertd

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oic

."dxezd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr"éäBîøâ"e ¨§¨¦

,íéìkä ïä ¯zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦

,zexe`leïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -,"seq oi` xe` ¤ª¨
mdy iptn,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ

.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîly milkd my - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd

md `l` ,zewl`mi`xap
.zewl`n eedzpyéøöåC §¨¦

éà ,áèéä ïéáäìC §¨¦¥¥¥
ãç "óBñ-ïéà"äxac - ¨¥©

,cg`ïä "éäBîøb" íò¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly - ©¥¦

úðéçáa ïä íéìkä éøä£¥©¥¦¥¦§¦©
,úéìëúå ìeábef `l - §§©§¦

`id dxitq lky cala
oiprcgein`l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id dnkg ,

"seq oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb md cqgd e` dnkgd
lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza heyt ixd `ed

`ede ,cqg e` dnkg enk xcben oiprseq oi`.leabe uw ila ,
?seq oi` mr cg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvikBîk§

íéiç õòa áeúkL6..zilkze leab ly dpigaa md milkdy - ¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d7dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab lygek,seqÎoi` ly leabd
leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky .dcnae8seqÎoi`d" :
ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed
leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk el yi

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e`ed seqÎoi` - "ez
zenilydel yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky .leaba gek
ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba gek
`le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac
wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab
eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab ila"

ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`"lkdmyky ixd gxkdd on ,
miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab ilaa gek el yiy
xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my

ly dpigaa mdy (zexitqd ly milkdgekxi`dl gek ,leabd
xe`dn jynezy drtyddy ,dcnae leaba mipipr jiyndle
drtyddy zexnl ,leab ly dpigaa didz ,ilka yalznd
md milkd ixd ,mipt lk lr .leabÎilae seqÎoi` xe`n `id
xac) "cg" md ,`eti` ,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa
?dcnne leabn ixnbl dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg`

äðekä íðîàxac md milke seqÎoi`dy xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéä`ed seqÎoi`dy ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg` xac
lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
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ixyzפב '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici
:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥

úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥
`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd9wx df ,

enk ,"`xead wiga"
mixne` l"f epinkgy10:

(mitq`zn) oiypkzn m`"
mileki oi` mler i`a lk
cg` yezi spk `exal
,oky ,"dnyp ea lihdle
"yi" zeedzd ly oiprd
wiga" wx `ed "oi`"n
,mixne` jk lre ."`xead
cg` xac `ed "seq oi`"y
xyr ly milkd mr
lry :"zeliv`"c zexitq

i`"n "yi" deedzi mci,"o
mdny zewl` mdy ixd
"yi" mieedzn mci lre

."oi`"núðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©
ìzLäìeìòå älò úeìL ¦§©§§¦¨§¨

,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11dyn iax - §©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne` exiacxewìzLä ïéðòäléò úeìL ¦§©¦§©§§¦¨

,ìeìòå,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdny -àeä ïëå §¨§¥
úéLàøa úLøt LBãwä øäfa12ìzLäa eðéä ,úeìL ©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§

ïîöò úBøéôqa úBøéôqäd`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¦©§¨
d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn zlylzyne

,'eke "dnkg"n,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly -úBàø÷pL ¦§¦©©¥¦¤¦§¨
äøéöé øôña "äî éìa"13,xtqa "dn ila" ze`xwpd - §¦¨§¥¤§¦¨

dxivi14ila"e ,"'eke xyr ozcn dn ila zexitq xyr" oeyla - ,
- dpeekd "dnLé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe,mi`xapl - ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨

Bîëeììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä16,- §¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn mey
mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd ly

lkyl dbydÎzxa `idy zednjk lr ixd ,mi`xapd
zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd oipr mixne`
,oky ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy dxitqn deedzn
"dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn didiy "yi" df oi` ixd
milkdy ,jk lr ."lelre dlir" ly ote`a `a df ixd -
:di`x owfd epax `ian - zbyen zedn mpi` zexitqd ly

áeúkL Bîëe17éðôe" :,ily zeiniptd -."eàøé àì- §¤¨¨©Ÿ¥¨
,"ipt"y ,zbyen zedn df oi` epax dyn iabl elit`y

d zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptdmilkdlrnl md mby ,
,epax dyn ly dbydde di`xdn elit`eðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥

äúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò,wx -çöðc ïBéìò ÷øtî ¨¨©¨§©¨¨¨§¨¦¤¤¤§§¤©
."ïétðà øéòæ"cly "gvp" zpiga ly oeilrd wlgdn - ¦§¥©§¦

zncewd zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf"
drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq)
ixd ,lawnd l` dcixide
zeipevig wx ody
.zeiniptd `le zexitqd

ìzLäáeìeìòä úeìL §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn lylzynd -

,äléòäî ówî àeä- ª¨¥¨¦¨
"lelr"dy iptl dfy
,"dlir"dn lylzyn
lelk oiicr `ed `l`
swen f`y ,ezlira
,ely "dlir"a "lelr"d
Bìöà úeàéöna ìèáe¨¥©§¦¤§
"dlir"l lha `ed -

,elyLîMä åéækitk - §¦©¤¤
lha ynyd eify,LîMa©¤¤

ixg` mb xak df -
lylzyn "lelr"dy
ze`ivna lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne
jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l
dpnny dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne

,zlylzyn `idñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäîixd - §¤¨©©§¥¥¨§©
ote`a`edy "yi" zeedzdl leki did `l dfk dkynd

lha epi`e ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda ze`ivn
:epiax w"k ztqed .exewnl'iyrc yia f"cre-íb óàå§©©

ãàî íéaø íéîeöîöxe`dy ,xe`d z` minvnvnd - ¦§¦©¦§Ÿ
- mevnvd iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y

,dl` minevnv elit` ixdáò íLb úBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§¤¤¨
ìzLäî ,øôòkelôà íéìcáð íéìëOî úeiðçeøä úeìL §¨¨¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦¦§¨¦£¦

:epiax w"k ztqed -milcap milkyn,,íéëàìnä ìL- ¤©©§¨¦
xnegdy oeeik z`f lka ,dxeve xneg ilra ixd md mik`ln

zeceqin ixd `ed mdlymiipgexmyb dfn deedzi `l -
.miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk "ar"
zlyly enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky
`ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy)

,xzeia dpeilrd zrahl dxeywàlàdleki zelylzydd - ¤¨
,ritydl,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäì- ¦§©©§¥¨¦§¥

seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly dakxnay
dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl dwegx dndad
ritydl zelylzydd geka yi z`f lka ,dpeilrd
dndad ly gexd mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy
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ùã÷ä úøâà
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä
ùéå ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הטעם ע"ב) (קל, ב.10."וכדלקמן פי"ט, ויק"ר יד. פל"ט, ב"ר הי"ג. פ"ז סנהדרין ירושלמי ראה
ועוד.11.ועוד. פ"ו. ו שער רימונים ואילך.12.פרדס ב יט, ועוד.13.ח"א מ"ב. ˘ËÈÏ"‡:14.פ"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יצירת "גם

˘ËÈÏ"‡:15.הספירות". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שאינן - כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא א).16."גם (יז, בהקדמה 17.תקו"ז

כג. לג, ˘ËÈÏ"‡18.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א - נפרדים כ"א חד שאינן - דבי"ע

ixyz 'a iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שישי יום
,258 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøáðä ùéäù íâäå,lw 'nr cr.åúìéò éáâì

ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id
ritydl zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey
ze`ivn `edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy

.ixnbl dycg.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨
- `id owfd epax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn iaxd

"zekln yeal e`iai" d"c 'xe` dxez'l19"xe` dxez"a .cere ,
(dpeilr) d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my
xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c
ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn

"n zelylzyd ly,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq oi`
aezky enk20dnkgde" :oi`ndlrnl iabl dnkgy ,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id dnkgnàø÷ð "ïéàî Lé"å§¥¥©¦¦§¨
ìa "äàéøa"Lãwä ïBL21.xac didpy ,epiid "d`ixa" - §¦¨¦§©Ÿ¤

"lelre dlir"a enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg
lirl xkfpke .(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy
`l ixd df f` ,oky ."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay
ycewd oeyla z`xwp dycg zeedzd ."yi" m` ik "oi`" did

ziy`xa zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya22oi`y ,

yi" ly zeedzdd z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl
mby zexnl ,owfd epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n
,eze` deednd iwl`d gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a
'inw `lek" ixd ,oky ,ynn ynya lha ynyd eify itk cr
melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "aiyg `lk
"oi`n yi" deedziy xyt`Îi`y ,`eti` ,mixne` cvik -
did `l `ed) f` oky ,"lelre dlir" zelylzyd ly ote`a
iabl lha "lelr"dy enk lha did (`l` ,ze`ivne "yi"
"yi" ezeida mby ,ixd `id zn`dy drya ,ely "dlir"d
ea `vnpe eze` deednd iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed
wx xen` dfy ,oldl owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz

dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iablely
yid mbe jxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
ly ezybxdae ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd
m` eli`e ,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid
leki did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapdzinvrdze`ivn" ,
ybxda mb `l` ,"yiely.ze`ivna lha did

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ,oky ,melk `lk jxazi eiptl aygp -

iabl lkd - "iaiyg
aygp `edÎjexaÎyecwd
yid mby ixd ,melk `lk
,melk `lk `ed `xapd
úeàéöna ìèaL eðéäc§©§¤¨¥©§¦

:epiax w"k ztqed -hyip
x`p(wx `l)iabl

xcba epi`y - d"envr
`"k ,d`ixade mlerd

,d`ixad oipraéaâì§©¥
Ba òôBMä øBàäå çkämd df xe`e gek ,`xapa -íéìkäî ©Ÿ©§¨©¥©¥©¥¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ 'éc,ly - §§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàokly -23`xwp df ¥¨¥¦¨¤

deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl ,(eiptl) '"inw"
- iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka ,oky - eze`
.zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edy ,ewd mda xi`n

`ed df lehiaeëelehia enk -,LîMa LîMä åéæynyay - §¦©¤¤©¤¤
ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn llk zybxp `l

,ynyd `edy eifdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîkxtq - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"dá ÷ìç24,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky - ¥¤

exewna lha eifdy itk
,`eti` ,cvik ,ynya
m`y ,ep` mixne`
dzid mi`xapd zeedzd
,"lelre dlir" ly ote`a
"yi" ze`ivn eid `l md
iabl milha eid `l`
,zrk mb ixd - mxewn
"oi`n yi" jxca eedzpyk
milha ok mb ixd md
iabl lha ynyd eify enk lehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a

:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd"dén÷" eðéäiptl - ©§©¥
,`edÎjexaÎyecwdCøaúé Búòéãé àéäL ,à÷åc`edy itk - ©§¨¤¦§¦¨¦§¨¥

ly dricid ote`a mi`xapd z` rceiìáà .ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨£¨
äòéãéa,oezgz zrc -äìòîì ähnnLcvny dricid - ¦¦¨¤¦©¨§©§¨
,`xapdäâOäå äòéãéa éøîâì ãøôð øác àeä àøápä Liä©¥©¦§¨¨¨¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨

,ähnnL Bæxace "yi" ze`ivnl ybxp `xapd -cxtpxewndn ¤¦©¨
zexnle ;exewn iabl ze`ivna lha `edy `le ,eze` deedny
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ùã÷ä úøâà
àåä àøáðä ùéäù íâäå
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
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ב.19. יב.20.צ, כח, ˘ËÈÏ"‡:21.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ החידוש) הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה
בנוגע  רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל' לגבי - הגשמי יש בבריאת

"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - מאין החכ' במציאות לא (וגם א.22.לשוה"א! Î"˜23.א, ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הדיוק "ÍÙÈ‰Ï"דכאן בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰· בהדוגמא זה

אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש היאÈ¯˜ÈÚ˙דזיו דהשמש בנדו"ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) שמלמעלמ"ט ÚÈ„È‰ממש
שבידיעה)". ההרגש - (משא"כ באדם גם שייכת פ"ג.24.- והאמונה היחוד שער



פג ixyz '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici
:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥

úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥
`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd9wx df ,

enk ,"`xead wiga"
mixne` l"f epinkgy10:

(mitq`zn) oiypkzn m`"
mileki oi` mler i`a lk
cg` yezi spk `exal
,oky ,"dnyp ea lihdle
"yi" zeedzd ly oiprd
wiga" wx `ed "oi`"n
,mixne` jk lre ."`xead
cg` xac `ed "seq oi`"y
xyr ly milkd mr
lry :"zeliv`"c zexitq

i`"n "yi" deedzi mci,"o
mdny zewl` mdy ixd
"yi" mieedzn mci lre

."oi`"núðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©
ìzLäìeìòå älò úeìL ¦§©§§¦¨§¨

,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11dyn iax - §©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne` exiacxewìzLä ïéðòäléò úeìL ¦§©¦§©§§¦¨

,ìeìòå,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdny -àeä ïëå §¨§¥
úéLàøa úLøt LBãwä øäfa12ìzLäa eðéä ,úeìL ©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§

ïîöò úBøéôqa úBøéôqäd`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¦©§¨
d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn zlylzyne

,'eke "dnkg"n,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly -úBàø÷pL ¦§¦©©¥¦¤¦§¨
äøéöé øôña "äî éìa"13,xtqa "dn ila" ze`xwpd - §¦¨§¥¤§¦¨

dxivi14ila"e ,"'eke xyr ozcn dn ila zexitq xyr" oeyla - ,
- dpeekd "dnLé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe,mi`xapl - ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨

Bîëeììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä16,- §¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn mey
mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd ly

lkyl dbydÎzxa `idy zednjk lr ixd ,mi`xapd
zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd oipr mixne`
,oky ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy dxitqn deedzn
"dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn didiy "yi" df oi` ixd
milkdy ,jk lr ."lelre dlir" ly ote`a `a df ixd -
:di`x owfd epax `ian - zbyen zedn mpi` zexitqd ly

áeúkL Bîëe17éðôe" :,ily zeiniptd -."eàøé àì- §¤¨¨©Ÿ¥¨
,"ipt"y ,zbyen zedn df oi` epax dyn iabl elit`y

d zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptdmilkdlrnl md mby ,
,epax dyn ly dbydde di`xdn elit`eðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥

äúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò,wx -çöðc ïBéìò ÷øtî ¨¨©¨§©¨¨¨§¨¦¤¤¤§§¤©
."ïétðà øéòæ"cly "gvp" zpiga ly oeilrd wlgdn - ¦§¥©§¦

zncewd zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf"
drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq)
ixd ,lawnd l` dcixide
zeipevig wx ody
.zeiniptd `le zexitqd

ìzLäáeìeìòä úeìL §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn lylzynd -

,äléòäî ówî àeä- ª¨¥¨¦¨
"lelr"dy iptl dfy
,"dlir"dn lylzyn
lelk oiicr `ed `l`
swen f`y ,ezlira
,ely "dlir"a "lelr"d
Bìöà úeàéöna ìèáe¨¥©§¦¤§
"dlir"l lha `ed -

,elyLîMä åéækitk - §¦©¤¤
lha ynyd eify,LîMa©¤¤

ixg` mb xak df -
lylzyn "lelr"dy
ze`ivna lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne
jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l
dpnny dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne

,zlylzyn `idñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäîixd - §¤¨©©§¥¥¨§©
ote`a`edy "yi" zeedzdl leki did `l dfk dkynd

lha epi`e ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda ze`ivn
:epiax w"k ztqed .exewnl'iyrc yia f"cre-íb óàå§©©

ãàî íéaø íéîeöîöxe`dy ,xe`d z` minvnvnd - ¦§¦©¦§Ÿ
- mevnvd iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y

,dl` minevnv elit` ixdáò íLb úBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§¤¤¨
ìzLäî ,øôòkelôà íéìcáð íéìëOî úeiðçeøä úeìL §¨¨¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦¦§¨¦£¦

:epiax w"k ztqed -milcap milkyn,,íéëàìnä ìL- ¤©©§¨¦
xnegdy oeeik z`f lka ,dxeve xneg ilra ixd md mik`ln

zeceqin ixd `ed mdlymiipgexmyb dfn deedzi `l -
.miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk "ar"
zlyly enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky
`ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy)

,xzeia dpeilrd zrahl dxeywàlàdleki zelylzydd - ¤¨
,ritydl,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäì- ¦§©©§¥¨¦§¥

seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly dakxnay
dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl dwegx dndad
ritydl zelylzydd geka yi z`f lka ,dpeilrd
dndad ly gexd mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy
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ùã÷ä úøâà
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä
ùéå ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הטעם ע"ב) (קל, ב.10."וכדלקמן פי"ט, ויק"ר יד. פל"ט, ב"ר הי"ג. פ"ז סנהדרין ירושלמי ראה
ועוד.11.ועוד. פ"ו. ו שער רימונים ואילך.12.פרדס ב יט, ועוד.13.ח"א מ"ב. ˘ËÈÏ"‡:14.פ"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יצירת "גם

˘ËÈÏ"‡:15.הספירות". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שאינן - כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא א).16."גם (יז, בהקדמה 17.תקו"ז

כג. לג, ˘ËÈÏ"‡18.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א - נפרדים כ"א חד שאינן - דבי"ע

ixyz 'a iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שישי יום
,258 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøáðä ùéäù íâäå,lw 'nr cr.åúìéò éáâì

ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id
ritydl zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey
ze`ivn `edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy

.ixnbl dycg.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨
- `id owfd epax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn iaxd

"zekln yeal e`iai" d"c 'xe` dxez'l19"xe` dxez"a .cere ,
(dpeilr) d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my
xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c
ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn

"n zelylzyd ly,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq oi`
aezky enk20dnkgde" :oi`ndlrnl iabl dnkgy ,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id dnkgnàø÷ð "ïéàî Lé"å§¥¥©¦¦§¨
ìa "äàéøa"Lãwä ïBL21.xac didpy ,epiid "d`ixa" - §¦¨¦§©Ÿ¤

"lelre dlir"a enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg
lirl xkfpke .(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy
`l ixd df f` ,oky ."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay
ycewd oeyla z`xwp dycg zeedzd ."yi" m` ik "oi`" did

ziy`xa zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya22oi`y ,

yi" ly zeedzdd z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl
mby zexnl ,owfd epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n
,eze` deednd iwl`d gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a
'inw `lek" ixd ,oky ,ynn ynya lha ynyd eify itk cr
melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "aiyg `lk
"oi`n yi" deedziy xyt`Îi`y ,`eti` ,mixne` cvik -
did `l `ed) f` oky ,"lelre dlir" zelylzyd ly ote`a
iabl lha "lelr"dy enk lha did (`l` ,ze`ivne "yi"
"yi" ezeida mby ,ixd `id zn`dy drya ,ely "dlir"d
ea `vnpe eze` deednd iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed
wx xen` dfy ,oldl owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz

dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iablely
yid mbe jxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
ly ezybxdae ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd
m` eli`e ,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid
leki did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapdzinvrdze`ivn" ,
ybxda mb `l` ,"yiely.ze`ivna lha did

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ,oky ,melk `lk jxazi eiptl aygp -

iabl lkd - "iaiyg
aygp `edÎjexaÎyecwd
yid mby ixd ,melk `lk
,melk `lk `ed `xapd
úeàéöna ìèaL eðéäc§©§¤¨¥©§¦

:epiax w"k ztqed -hyip
x`p(wx `l)iabl

xcba epi`y - d"envr
`"k ,d`ixade mlerd

,d`ixad oipraéaâì§©¥
Ba òôBMä øBàäå çkämd df xe`e gek ,`xapa -íéìkäî ©Ÿ©§¨©¥©¥©¥¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ 'éc,ly - §§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàokly -23`xwp df ¥¨¥¦¨¤

deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl ,(eiptl) '"inw"
- iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka ,oky - eze`
.zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edy ,ewd mda xi`n

`ed df lehiaeëelehia enk -,LîMa LîMä åéæynyay - §¦©¤¤©¤¤
ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn llk zybxp `l

,ynyd `edy eifdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîkxtq - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"dá ÷ìç24,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky - ¥¤

exewna lha eifdy itk
,`eti` ,cvik ,ynya
m`y ,ep` mixne`
dzid mi`xapd zeedzd
,"lelre dlir" ly ote`a
"yi" ze`ivn eid `l md
iabl milha eid `l`
,zrk mb ixd - mxewn
"oi`n yi" jxca eedzpyk
milha ok mb ixd md
iabl lha ynyd eify enk lehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a

:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd"dén÷" eðéäiptl - ©§©¥
,`edÎjexaÎyecwdCøaúé Búòéãé àéäL ,à÷åc`edy itk - ©§¨¤¦§¦¨¦§¨¥

ly dricid ote`a mi`xapd z` rceiìáà .ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨£¨
äòéãéa,oezgz zrc -äìòîì ähnnLcvny dricid - ¦¦¨¤¦©¨§©§¨
,`xapdäâOäå äòéãéa éøîâì ãøôð øác àeä àøápä Liä©¥©¦§¨¨¨¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨

,ähnnL Bæxace "yi" ze`ivnl ybxp `xapd -cxtpxewndn ¤¦©¨
zexnle ;exewn iabl ze`ivna lha `edy `le ,eze` deedny
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ùã÷ä úøâà
àåä àøáðä ùéäù íâäå
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
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ב.19. יב.20.צ, כח, ˘ËÈÏ"‡:21.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ החידוש) הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה
בנוגע  רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל' לגבי - הגשמי יש בבריאת

"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - מאין החכ' במציאות לא (וגם א.22.לשוה"א! Î"˜23.א, ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הדיוק "ÍÙÈ‰Ï"דכאן בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰· בהדוגמא זה

אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש היאÈ¯˜ÈÚ˙דזיו דהשמש בנדו"ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) שמלמעלמ"ט ÚÈ„È‰ממש
שבידיעה)". ההרגש - (משא"כ באדם גם שייכת פ"ג.24.- והאמונה היחוד שער



ixyzפד 'a iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ed df xewnye ,eze` deednd xewn el yiy rcei `xapd mby
"yi"k envr z` aeygl leki `ed ,`eti` ,cvik - iwl` gek
z` ayeg `edy dny ,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e

`edy dpeekd oi` "oi`"l xewnd`vnp `lea yi "oi`" `l` ,
epi`y (` :mipipr ipy
`xapd oi` ,oky ,byen
z` (oian epi`) biyn
`xapd oi`y xace ,exewn
el `xew `ed biyne oian
mlera ,oky ,"oi`"
xacd oi` ely dbydd

y iptn (a .miiwdf beqa
`xapdy itk ze`ivn ly
miiw `l - mi`vnp yide
ze`ivn `ed ik ,exewn
`ed okle ,ixnbl zxg`
miiw `l - "oi`" el `xew
ote`ay df cvn -

ze`ivndely-oi`
epax oeylae .miiw exewn

:owfdçkä ékÎe eze` deednd -ììk âOî Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥ª¨§¨
,ììëemlera ,oky ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - §¨

exewnl `xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd
`l` ,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`"

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `edCBøò ïéà íâå- §©¥£
,zekiiy mey oi`e,ììëe ììk äæì äæ"oi`"l "yi"d oia oi` - ¤¨¤§¨§¨

beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jdÎepiid

lky mb ,okyepi`z`vnp oa`dy ze`ivn ly df beqa `vnp
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤
Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨

oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde zednd la` -
- lkya mb xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd
xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd
ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n

,zecn,déúöwî àìå dépî àìåzvwnn `le epnn `le - §Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
,epnnçkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©

,Léì ïéàî BúBeäì Ba òôBMä øBàäåmd "yi"de "oi`"dy - §¨©¥©§©¥©¦§¥
oi` "yi"d ly ze`ivnd beqae ,ixnbl mixg` zedne mvr

.llk `vnp "oi`"dàø÷ð ïëìå25,zn`c `ail` mb -"Lé" §¨¥¦§¨¥
.à÷åc "ïéà"îixdy zexnl ,"oi`" dyrp xewndy -jnn" ¥©¦©§¨

`n `a lkd ,"lkdel yiy rcei envr `xapde ,zewlxewn
,`l` ?"oi`" el `exwl leki `ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd
ipy cvn df ,xen`k
oaen `ed oi`y :mipiprd
oi`e ,`xapd yil byene
ze`ivnd beqa `vnp `ed

.`xapd yid ly
xiaqd owfd epaxy ixg`
,llk jxca lirl
"yi" ze`ivn zeedzdy
zeidl dleki ,zeipgexn
yi" d`ixa ly ote`a wx
ly ote`a `le) "oi`n
epax xiaqi ("lelre dlir"
ziy`xdy oldl owfd

yid ly dlgzdde`xapd
xyr ly milkd od
zenlerd ly zexitqd
jxray "zexitq" ly oipr dfy zexnly .diyrÎdxiviÎd`ixa
ly milkd z`f lka - mleray zewl`d od mnvr zenlerd
mlera elit`y ,oke ."yi" ze`ivn ly oipr xak md zexitqd

yi" dfy `l` ,"yi" ly oipr epyi "zeliv`"dlv`pdyi" `le "
`xapdxwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy) "

"zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd
."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecyoeylae

:owfd epaxíéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦
;çeø Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©
- milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d -
izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi mday

,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytp zepigadúðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ 'éc äîLpä©§¨¨§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ
ly milkd ly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de -

,mdly gexde ytpd mbe zexitqdïäådpiga -ef-zexe`d §¥
od - zexitqd ly.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlä- ©¨¤¥¦§©§©£¦

zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a
ae ,zewl` md "zeliv`czekln" ly milkd zeipevig

zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c
,inipt :zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl

,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn`q,se
z,jexyly mr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`

miyalznd ,milk c"nl md - odn zg` lkay zepigad
dnyp lye zexe` ly oipr mde diyrÎdxiviÎd`ixaa

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly "zexitq"l,úeìéöàa ïëå- §¥©£¦
ly milkd zeipevign `id "lv`pd yi"d ly zeedzdd

- "zeliv`"ay zexitqdúBøéôñ 'éc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§§¦
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ùã÷ä úøâà
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא "גם

ixyz 'b ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' קודש שבת יום
,lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éáá

úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìà ïäL úeìéöàcoi`y - ©£¦¤¥¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦
`l` ,miinipt zexe` miyalzn mda milke zexitq ly oipr df

,mler eze` ly zeipevig ly oipr dfúðéça ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤§¦©
,úBøéôñ 'éc íéìebòäsiwne lebir ly oipr `ed "milebir" - ¨¦¦§§¦

xi`n epi`y ,zexitqd ly
didi xacdy ,zeinipta
dignd iniptd xe`d enk
xi`n `ed `l` - eze`
,siwn ly ote`a wx
xi`n `edy xacdy
ybxp zeidl lkei digne

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl

úBôeb íâåd -miteblyúðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥§¦©
,Lé,"zeliv`"c zexitqd ly milkd zeipevign mieedzn - ¥

áeúkL Bîëe26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :aezk `l ixd - §¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨
mik`ln o`kmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,elyxnelk ,

mler ly mik`lnd
mda mb ixd - "zeliv`"d
Îizla ly oipr yi
ly oipr mzeida ,zenily

,zewl` `le "yi"ïðéàL¤¥¨
éøîâì ìeha úðéçáa¦§¦©¦§©§¥

.Búlò éaâì ìeìòk- §¨§©¥¦¨
."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly ote`a mieedzn md ,oky

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -àá÷eðå ïétðà¯øéòæã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df oiwiyp
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöaly dpiga zeidl ly mevnva - §¦§¨

,dnypúðéçáa ïäL ,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦©£¦¤¥¦§¦©
ìeáb-dnkg ly leab zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl §

dfy .dnecke cqge"åw"ä àeä ,óBñ-ïéàä øBà íeöîö éãé ìò©§¥¦§¨¥©©
,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîäyaelnd ewdy cvny - ©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤

"leab ila"e "seq oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda
da ybxp `ly "ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd
ly milkd mileki df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d
mzecg`zd cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd
jkl dnec .lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae

"zeliv`"c zenypa `edlr ,`l` ."zeliv`"a oiicr ody itk
xne` (mevnv ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv

,`l` ,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epaxBîëe§
'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîöoey`xd mevnvd enke - ¦§¨¦¦§¨¨§

,zenlerd oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy
`l` ,xe`a herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy
x`y eli`e .xe`d weliq
xcqay minevnvd
ixd md zelylzyd
,j` .herin ly ote`a

mevnvdfewd xe` ly
- zexitqa yalznd
(dnypÎgexÎytp) p"xpa
dnec - zexitqd ly
ly mevnvd ote`l
lk .oey`xd mevnvd
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
."cxtp xac"e "yi" opi`e zewl`n oirn od f`y ,seba zeyalzn
ecxi "zeliv`"c zenypdy ixg` mby ,owfd epax xiaqi oldl
zenyp epzyp `l ok mb mipey`xd miwicva ixd ,dfd mlerl

el`.zewl`n cxtp xac zeidl-Lôpä eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§©¤¤
äîLð-çeødbixcna ody -íé÷écvì äfä íìBòì úeìéöàc ©§¨¨©£¦¨¨©¤©©¦¦

øLôà ¯ íéðBLàøä27ïúeäî äpzLð àlLody ji` iabl - ¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨
,"zeliv`"a ozeida eid,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäìzeidl - ¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ

dpiga dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn
,"zeliv`"a eid ody itkúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn -eöøLk §¨¥¨¦§©§§¤¨
.eàèçé íøèa àèçìxdef ipewiza xne`y itke -28zpigay , ©£Ÿ§¤¤¤§§

yxtne ,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c dnyp"
oial mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z` jka my
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá

íéëàìîä úåîùð êà
åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå

øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
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יח.26. ד, ˘ËÈÏ"‡:27.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א אברהם משא"כ סע"א).28.טעמי' (קכד, ע' תיקון



פה ixyz 'a iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ed df xewnye ,eze` deednd xewn el yiy rcei `xapd mby
"yi"k envr z` aeygl leki `ed ,`eti` ,cvik - iwl` gek
z` ayeg `edy dny ,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e

`edy dpeekd oi` "oi`"l xewnd`vnp `lea yi "oi`" `l` ,
epi`y (` :mipipr ipy
`xapd oi` ,oky ,byen
z` (oian epi`) biyn
`xapd oi`y xace ,exewn
el `xew `ed biyne oian
mlera ,oky ,"oi`"
xacd oi` ely dbydd

y iptn (a .miiwdf beqa
`xapdy itk ze`ivn ly
miiw `l - mi`vnp yide
ze`ivn `ed ik ,exewn
`ed okle ,ixnbl zxg`
miiw `l - "oi`" el `xew
ote`ay df cvn -

ze`ivndely-oi`
epax oeylae .miiw exewn

:owfdçkä ékÎe eze` deednd -ììk âOî Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥ª¨§¨
,ììëemlera ,oky ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - §¨

exewnl `xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd
`l` ,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`"

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `edCBøò ïéà íâå- §©¥£
,zekiiy mey oi`e,ììëe ììk äæì äæ"oi`"l "yi"d oia oi` - ¤¨¤§¨§¨

beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jdÎepiid

lky mb ,okyepi`z`vnp oa`dy ze`ivn ly df beqa `vnp
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤
Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨

oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde zednd la` -
- lkya mb xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd
xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd
ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n

,zecn,déúöwî àìå dépî àìåzvwnn `le epnn `le - §Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
,epnnçkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©

,Léì ïéàî BúBeäì Ba òôBMä øBàäåmd "yi"de "oi`"dy - §¨©¥©§©¥©¦§¥
oi` "yi"d ly ze`ivnd beqae ,ixnbl mixg` zedne mvr

.llk `vnp "oi`"dàø÷ð ïëìå25,zn`c `ail` mb -"Lé" §¨¥¦§¨¥
.à÷åc "ïéà"îixdy zexnl ,"oi`" dyrp xewndy -jnn" ¥©¦©§¨

`n `a lkd ,"lkdel yiy rcei envr `xapde ,zewlxewn
,`l` ?"oi`" el `exwl leki `ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd
ipy cvn df ,xen`k
oaen `ed oi`y :mipiprd
oi`e ,`xapd yil byene
ze`ivnd beqa `vnp `ed

.`xapd yid ly
xiaqd owfd epaxy ixg`
,llk jxca lirl
"yi" ze`ivn zeedzdy
zeidl dleki ,zeipgexn
yi" d`ixa ly ote`a wx
ly ote`a `le) "oi`n
epax xiaqi ("lelre dlir"
ziy`xdy oldl owfd

yid ly dlgzdde`xapd
xyr ly milkd od
zenlerd ly zexitqd
jxray "zexitq" ly oipr dfy zexnly .diyrÎdxiviÎd`ixa
ly milkd z`f lka - mleray zewl`d od mnvr zenlerd
mlera elit`y ,oke ."yi" ze`ivn ly oipr xak md zexitqd

yi" dfy `l` ,"yi" ly oipr epyi "zeliv`"dlv`pdyi" `le "
`xapdxwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy) "

"zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd
."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecyoeylae

:owfd epaxíéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦
;çeø Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©
- milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d -
izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi mday

,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytp zepigadúðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ 'éc äîLpä©§¨¨§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ
ly milkd ly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de -

,mdly gexde ytpd mbe zexitqdïäådpiga -ef-zexe`d §¥
od - zexitqd ly.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlä- ©¨¤¥¦§©§©£¦

zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a
ae ,zewl` md "zeliv`czekln" ly milkd zeipevig

zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c
,inipt :zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl

,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn`q,se
z,jexyly mr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`

miyalznd ,milk c"nl md - odn zg` lkay zepigad
dnyp lye zexe` ly oipr mde diyrÎdxiviÎd`ixaa

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly "zexitq"l,úeìéöàa ïëå- §¥©£¦
ly milkd zeipevign `id "lv`pd yi"d ly zeedzdd

- "zeliv`"ay zexitqdúBøéôñ 'éc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§§¦
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ùã÷ä úøâà
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא "גם

ixyz 'b ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' קודש שבת יום
,lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éáá

úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìà ïäL úeìéöàcoi`y - ©£¦¤¥¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦
`l` ,miinipt zexe` miyalzn mda milke zexitq ly oipr df

,mler eze` ly zeipevig ly oipr dfúðéça ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤§¦©
,úBøéôñ 'éc íéìebòäsiwne lebir ly oipr `ed "milebir" - ¨¦¦§§¦

xi`n epi`y ,zexitqd ly
didi xacdy ,zeinipta
dignd iniptd xe`d enk
xi`n `ed `l` - eze`
,siwn ly ote`a wx
xi`n `edy xacdy
ybxp zeidl lkei digne

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl

úBôeb íâåd -miteblyúðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥§¦©
,Lé,"zeliv`"c zexitqd ly milkd zeipevign mieedzn - ¥

áeúkL Bîëe26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :aezk `l ixd - §¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨
mik`ln o`kmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,elyxnelk ,

mler ly mik`lnd
mda mb ixd - "zeliv`"d
Îizla ly oipr yi
ly oipr mzeida ,zenily

,zewl` `le "yi"ïðéàL¤¥¨
éøîâì ìeha úðéçáa¦§¦©¦§©§¥

.Búlò éaâì ìeìòk- §¨§©¥¦¨
."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly ote`a mieedzn md ,oky

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -àá÷eðå ïétðà¯øéòæã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df oiwiyp
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöaly dpiga zeidl ly mevnva - §¦§¨

,dnypúðéçáa ïäL ,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦©£¦¤¥¦§¦©
ìeáb-dnkg ly leab zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl §

dfy .dnecke cqge"åw"ä àeä ,óBñ-ïéàä øBà íeöîö éãé ìò©§¥¦§¨¥©©
,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîäyaelnd ewdy cvny - ©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤

"leab ila"e "seq oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda
da ybxp `ly "ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd
ly milkd mileki df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d
mzecg`zd cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd
jkl dnec .lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae

"zeliv`"c zenypa `edlr ,`l` ."zeliv`"a oiicr ody itk
xne` (mevnv ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv

,`l` ,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epaxBîëe§
'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîöoey`xd mevnvd enke - ¦§¨¦¦§¨¨§

,zenlerd oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy
`l` ,xe`a herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy
x`y eli`e .xe`d weliq
xcqay minevnvd
ixd md zelylzyd
,j` .herin ly ote`a

mevnvdfewd xe` ly
- zexitqa yalznd
(dnypÎgexÎytp) p"xpa
dnec - zexitqd ly
ly mevnvd ote`l
lk .oey`xd mevnvd
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
."cxtp xac"e "yi" opi`e zewl`n oirn od f`y ,seba zeyalzn
ecxi "zeliv`"c zenypdy ixg` mby ,owfd epax xiaqi oldl
zenyp epzyp `l ok mb mipey`xd miwicva ixd ,dfd mlerl

el`.zewl`n cxtp xac zeidl-Lôpä eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§©¤¤
äîLð-çeødbixcna ody -íé÷écvì äfä íìBòì úeìéöàc ©§¨¨©£¦¨¨©¤©©¦¦

øLôà ¯ íéðBLàøä27ïúeäî äpzLð àlLody ji` iabl - ¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨
,"zeliv`"a ozeida eid,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäìzeidl - ¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ

dpiga dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn
,"zeliv`"a eid ody itkúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn -eöøLk §¨¥¨¦§©§§¤¨
.eàèçé íøèa àèçìxdef ipewiza xne`y itke -28zpigay , ©£Ÿ§¤¤¤§§

yxtne ,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c dnyp"
oial mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z` jka my
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ùã÷ä úøâà

ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá

íéëàìîä úåîùð êà
åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå

øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
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יח.26. ד, ˘ËÈÏ"‡:27.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א אברהם משא"כ סע"א).28.טעמי' (קכד, ע' תיקון
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"mkiwl`29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
"àzìbìâ"a àáúéc§¨§¨§ª§©§¨

éøà"cøéòæ"e "ïétðà C ©£¦©§¦§¥
"ïétðàmitl`d mby - ©§¦

mi`vnpd zenler zeaaxe
"oitp` jix`" ly lblba
aezky itk) "oitp` xirf"e

(dlawa31,"ïéîìò" ïðéà¥¨¨§¦
zenler -ïéòk Lnî©¨§¥

úeìéöàc úBìëéää©¥¨©£¦
àlà ,"Lé" úðéçáe- §¦©¥¤¨

,mdúBîLð ïéòk§¥¦§
âeef"î eàöiL íéëàìnä©©§¨¦¤¨§¦¦

,"ïé÷éLpä,lirl xkfpk - ©§¦¦
,mik`lnd ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y

"ïéîìò" eàø÷ðåoeyln ixd `ed "mler"y ,zenler ly oipr - §¦§§¨§¦
,"yi" ly oipr ,mlrd.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä úðéça éaâì- §©¥§¦©©ª§©§¨§¦§¨

zepigad ly "seq oi` xe`" mr zecg`zdde lehiad znerly
,(zenler) "oinlr" mi`xwp md ,"`pwic"e "`zlbleb"Cà- ©

,"zeliv`"c zenypde mik`lndLé àøáì Lnî úe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ©¨¦§Ÿ¥
,ïéàîoeeike ,"seq oi`" geka wx `id "oi`n yi" z`ixa - ¥©¦

mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c zexitq ly milkdy
yi" ly zeedzdd mciÎlr zeidl dleki okl ,"seq oi` xe`"
mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd eli`e ;"oi`n
,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` md oi` la` - zewl`n oirn

ïäaL ,úBøéôñ 'éc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî- ¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§§¦¤¨¤
,milkaìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä Layaelny df cvny - §ª¨©©¥¥

"seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda
"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n mde ,(zenlera
,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl leki okl ,mda yaelnd

Lok -,øBànä ïéòk àeä øBàä,xe`d xewn -Búeäî àeä ¤¨§¥©¨¨
ìéöànä ìL Búeîöòå§©§¤©©£¦
BúeàéönL ,àeä-Ceøä¤§¦
Bðéàå ,Búeîöòî àeä¥©§§¥
älò äæéàî ìeìò̈¥¥¤¦¨
,íBìLå-ñç Bì äîãwL¤¨§¨©§¨
dppi` eze`ivn ,oky -
dl yiy ze`ivnd beqn
jiiyy iptn) dlire mxeb

ly oipr da`l,(ze`ivnÎ
ze`ivn `id `l`

,zizenvràeä ïëìå§¨¥
Bzìëéå Bçëa Bcáì§©§Ÿ¦¨§
ñôàå ïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦§¤¤

,Lnî èìçnä- "yi"d xcrd wx `ed epipr lky "oi`" `l - ©ª§¨©¨
xcrd ,"hlgend qt`e oi`" `l` ,"yi"d jtid `l mb `ed la`

,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"dúøçà äañå älò íeL éìa§¦¦¨§¦¨©¤¤
úîãB÷,zkiiye -.äfä Liìgekd) "iwl`d oi`"d ,oky - ¤¤©¥©¤

ixd `ed ,"yi"d `a epnn (iwl`djtiddeedn epi`e ,"yi"d oipr
daiqllkzekiiyae dncwday,dfn jtidd ixd `ed ik ,"yi"l

ly milkdn `wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd `ed
dleki ,"seq oi` xe`" yaeln mday ,"zeliv`"c zexitqd
zenypde mik`lndn `l la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl
lkezy ynn zewl` md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky
zeedzdy oeeik ,`l` ."oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl
dfa ,`eti` ,miwewf dn myl ,"seq oi`"d geka `wec `id "yi"d

:owfd epax jk lr xne` ?zexitqd ly milkd oiprléãëe§¥
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ùã÷ä úøâà
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
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ב.29. מט, ה"צמח 30.ישעי' כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי
אותיות  בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק":
היו  שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים

ש  עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים תליסר משתלשלים התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
וחיותו  עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף
בו  המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו
אלפים  ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם
קץ  לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד משל
וכנ"ל  כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם כחם יותר וגדול
לאין  יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה
תליסר  של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ
וז"ל  וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש מהחיות יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â ור"ל עכ"ל.
בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי
גלגלתא  בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות
כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו',
בענין  פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל
דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר

ב.31. קכח, זח"ג ראה
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óBñ-ïéàä çëa àøápä äfä Liä äéäiLly oipr `edy - ¤¦§¤©¥©¤©¦§¨§Ÿ©¨¥
zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy ixd ,"leab ila"e "seq oi`"

didi "yi"dy icke ,"leab ila" ly oipr¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨
,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìëa óBñ-ïéà øBà Laìúðyiy - ¦§©¥¥§¥¦§§¦©£¦

dlabdde oiprd xak mda
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly
úéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦

eäéà"c ãò ,ãeçiä- ©¦©§¦
,"seq oi` xe`" ,`ed

éäBîøâely milkde - §¨¦
,zexitqd,"ãçxac md - ©

,cg`ïãé-ìòå ïäa àøáì¦§Ÿ¨¤§©¨¨
ìeáb éìòa íéàeøa§¦©£¥§

ïúeLaìúä éãé ìò èøôáe ,úéìëúåly milkd ly - §©§¦¦§¨©§¥¦§©§¨
,"zeliv`"c zexitqd.äiNò-äøéöé-äàéøáasiqeny xac - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

lirl xn`y zexnl .dnybdde leabd oipr mi`xapl cgeina
ly milkd ici lr "seq oi` xe`"d geka `id "yi"d zeedzdy
zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c zexitqd xyr lk

(ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy) mi`xapa
zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday
mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ."zeliv`c

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy32

"mr" ,"mr `la jln oi`"
,"zenner" oeyln -
milgb" enk ,xnelk
dpeekd jk ,"zenner
,`id ,miyp` iabl "mr"a
miwegx mdy dl`k
mdl oi`e jlnd zlrnn
itk ,eil` daxiw mey
l` a`l lynl yiy
mixf lr `wec m` ik ,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli
mi`xap "zekln"d zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy
oky ,zewl`n cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd
elhazi zinvrd mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr

.miny zeklnl
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ùã÷ä úøâà
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàzLä éëä,dfl df minec mixacd ipy ike ± ¨¦©§¨
détà àîìLay ,mdipt iabl xacd oaen ±dén÷ ééelâì àòøà çøBà ¦§¨¨©¥©©§¨§¦¥©¥

déaøokzi okle ,oec`d ipta miptd z` zelbl `id ux` jxc ± ©¥
la` ,mdipt z` elib zeigdydén÷ ééelâì àòøà çøBà åàì ,déòøk©§¥©©©§¨§¦¥©¥

déaøeid m`e ,oec`d ipta zelbl ux` jxc df oi` odilbx z` ± ©¥
d`xy dny gxkdae ,oze` zelbn eid `l zeqekn zeigd ilbx
oze` zeqknd miitpkdy meyn df ixd odilbx z` l`wfgi

.ehrnzd
eqt ipy oia dxizq dywn `xnbd:mik`lnd ipiipra miwáeúk̈

øîBà ãçà(i f l`ipc)éäBîã÷ ïááø Baøå dépeLnLé ïéôìà óìà' ¤¨¥¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¨¨¦
'ïeîe÷é`eax mrt `eaxe ,eze` ezxyi mik`ln sl` mrt sl` ± §

ly `ilnta mik`lnl xtqn yiy ixd ,eiptl ecnri mik`ln
,dlrnøîBà ãçà áeúëå(b dk aei`),'åéãeãâì øtñî Léä'ixd §¨¤¨¥£¥¦§¨¦§¨

.xtqn mdl oi`y cr jk lk miax dlrn ly `ilnta mik`lndy
:`xnbd zvxzn,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ïàk ,àéL÷ àìoi` f`y Ÿ©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨

eli`e ,dlrn ly `ilnta mik`lnl xtqnúéa ïéàL ïîæa ïàk̈¦§©¤¥¥
,íéi÷ Lc÷nä,mik`lnl xtqn yi okleàéìît äèòîúpL ìBëéák ©¦§¨©¨¦§¨¤¦§©£¨¨©§¨

.äìòî ìL¤©§¨
:dxizql mixg` mivexiz d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦

dépeLnLé ïéôìà óìà' ,éàñBc ïa éñBé àaà íeMî øîBàoaax FAxe ¥¦©¨¥¤©¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨
d edf 'oEnEwi idFncwøtñîly,ãçà ãeãbmiynyn ly cecb lky ¨¨¦§¦§©§¤¨

zeaax `eaix dpen eceakl mwy cecb lke ,mitl` sl` dpen,
'øtñî ïéà åéãeãâìå'xtqn oi`y cr ,jk lk miax micecb yi la` ± §¦§¨¥¦§¨

.micecbd zenkl
,øîà àaà øa äéîøé éaøåweqta'dépeLnLé ïéôìà óìà'dpeekd §©¦¦§§¨©©¨¨©¤¤©§¦§©§¥

miynyn mdy `idøeðéc øäðì,y` ly xdp ±øîàpLeze`a ¦§©¦¤¤¡©
weqtd(i f l`ipc)ïéôìà óìà ,éäBîã÷ ïî ÷ôðå ãâð øeðéc øäð'§©¦¨¥§¨¥¦¢¨¦¤¤©§¦

,'ïeîe÷é éäBîã÷ ïááø Baøå dépeLnLéjynp y` ly xdpy epiidc §©§¥§¦¦§¨¨¨¦§
la` .xdpd eze` z` miynynd md mitl` sl`e ,eiptln `veie
oi`y xn`p mdilr ,d"awd iptly `ilnta miynynd mik`lnd

.xtqn mdl
:`xnbd zxxan÷éôð ïëéäî`ed ,y` ly xdp eze` `vei okidn ± ¥¥¨¨¦

`veiìL ïúòéfîdúBiç.ceakd `qk z` ze`yepdéôL ïëéäìeC± ¦¥¨¨¤©§¥¨¨¦
:`xnbd zx`an .jtyp `ed okidleøîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©

Làø ìò ,áødíéòLømi`vnpyøîàpL ,ípäéba(hi bk dinxi)äpä' ©©Ÿ§¨¦©¥¦Ÿ¤¤¡©¦¥
,'ìeçé íéòLø Làø ìò ììBçúî øòñå ,äàöé äîç 'ä úøòñdng' ©£©¥¨¨§¨§©©¦§¥©Ÿ§¨¦¨¥¨

y`x lr zktyp `ide ,zeigdn z`veid dngd drifd `id 'd`vï§¨
.miryxd,øîà á÷òé øa àçà áøåjtyp xepic xdpeène÷ øLà ìò §©©¨©©£Ÿ¨©©£¤§

`xaidl mixen` eidy zexec drax`e miray ze`n ryz lr ±
d"awd mpzpe ,oldl x`eaiy enk ,e`xap `le ,dxez ozn mcew

,xdpd jtyp mdilre ,mpdibaøîàpL(fh ak aei`)àìå eène÷ øLà' ¤¤¡©£¤§§Ÿ
,'íãBñé ÷öeé øäð ,úòehnewy zexec mze` lr jtyp xepic xdpy ¥¨¨©§¨

.mpdiba epzipe mzir `la
:`ziixaa x`ean el` zexec ly mpiprïBòîL éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§

elà ,ãéñçämdeènewL ,úBøBc òaøàå íéòáLå úBàî òLz± ¤¨¦¥§©¥§¦§¦§©§©¤§
exfbpyúBàøaéäì§¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

:lnygd ipiipra weqrl zxfeg `xnbd÷Bðéúa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§¦
ìîLça ïéáî äéäå ,ìà÷æçé øôña Baø úéáa àøB÷ äéäL ãçà¤¨¤¨¨¥§¥©§¥¤§¤§¥§¨¨¥¦©©§©

,`ed dn yexcløôñ æBðâì eLwéáe ,ezôøNe ìîLçî Là äàöéå§¨§¨¥¥©§©§¨©¦§¦§¥¤
,ìà÷æçé.ewfpie ea epiai `nyäi÷æç ïa äéððç íäì øîà,ddinza §¤§¥¨©¨¤£©§¨¤¦§¦¨

íàohwäæ`edíëçike ,lnyga oiadlïä íéîëç ìkä,ezenk ¦¤¨¨©Ÿ£¨¦¥
.ewfpie md mb epiaiy

:`xnbd zl`ey .'lnyg' myd z` zx`an `xnbdéàîdn ± ©
oeyld yexit.'ìîLç':`xnbd daiyn,äãeäé áø øîà ©§©¨©©§¨
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פז ixyz 'b ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"mkiwl`29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
"àzìbìâ"a àáúéc§¨§¨§ª§©§¨

éøà"cøéòæ"e "ïétðà C ©£¦©§¦§¥
"ïétðàmitl`d mby - ©§¦

mi`vnpd zenler zeaaxe
"oitp` jix`" ly lblba
aezky itk) "oitp` xirf"e

(dlawa31,"ïéîìò" ïðéà¥¨¨§¦
zenler -ïéòk Lnî©¨§¥

úeìéöàc úBìëéää©¥¨©£¦
àlà ,"Lé" úðéçáe- §¦©¥¤¨

,mdúBîLð ïéòk§¥¦§
âeef"î eàöiL íéëàìnä©©§¨¦¤¨§¦¦

,"ïé÷éLpä,lirl xkfpk - ©§¦¦
,mik`lnd ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y

"ïéîìò" eàø÷ðåoeyln ixd `ed "mler"y ,zenler ly oipr - §¦§§¨§¦
,"yi" ly oipr ,mlrd.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä úðéça éaâì- §©¥§¦©©ª§©§¨§¦§¨

zepigad ly "seq oi` xe`" mr zecg`zdde lehiad znerly
,(zenler) "oinlr" mi`xwp md ,"`pwic"e "`zlbleb"Cà- ©

,"zeliv`"c zenypde mik`lndLé àøáì Lnî úe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ©¨¦§Ÿ¥
,ïéàîoeeike ,"seq oi`" geka wx `id "oi`n yi" z`ixa - ¥©¦

mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c zexitq ly milkdy
yi" ly zeedzdd mciÎlr zeidl dleki okl ,"seq oi` xe`"
mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd eli`e ;"oi`n
,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` md oi` la` - zewl`n oirn

ïäaL ,úBøéôñ 'éc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî- ¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§§¦¤¨¤
,milkaìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä Layaelny df cvny - §ª¨©©¥¥

"seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda
"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n mde ,(zenlera
,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl leki okl ,mda yaelnd

Lok -,øBànä ïéòk àeä øBàä,xe`d xewn -Búeäî àeä ¤¨§¥©¨¨
ìéöànä ìL Búeîöòå§©§¤©©£¦
BúeàéönL ,àeä-Ceøä¤§¦
Bðéàå ,Búeîöòî àeä¥©§§¥
älò äæéàî ìeìò̈¥¥¤¦¨
,íBìLå-ñç Bì äîãwL¤¨§¨©§¨
dppi` eze`ivn ,oky -
dl yiy ze`ivnd beqn
jiiyy iptn) dlire mxeb

ly oipr da`l,(ze`ivnÎ
ze`ivn `id `l`

,zizenvràeä ïëìå§¨¥
Bzìëéå Bçëa Bcáì§©§Ÿ¦¨§
ñôàå ïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦§¤¤

,Lnî èìçnä- "yi"d xcrd wx `ed epipr lky "oi`" `l - ©ª§¨©¨
xcrd ,"hlgend qt`e oi`" `l` ,"yi"d jtid `l mb `ed la`

,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"dúøçà äañå älò íeL éìa§¦¦¨§¦¨©¤¤
úîãB÷,zkiiye -.äfä Liìgekd) "iwl`d oi`"d ,oky - ¤¤©¥©¤

ixd `ed ,"yi"d `a epnn (iwl`djtiddeedn epi`e ,"yi"d oipr
daiqllkzekiiyae dncwday,dfn jtidd ixd `ed ik ,"yi"l

ly milkdn `wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd `ed
dleki ,"seq oi` xe`" yaeln mday ,"zeliv`"c zexitqd
zenypde mik`lndn `l la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl
lkezy ynn zewl` md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky
zeedzdy oeeik ,`l` ."oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl
dfa ,`eti` ,miwewf dn myl ,"seq oi`"d geka `wec `id "yi"d

:owfd epax jk lr xne` ?zexitqd ly milkd oiprléãëe§¥
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ùã÷ä úøâà
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
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ב.29. מט, ה"צמח 30.ישעי' כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי
אותיות  בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק":
היו  שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים

ש  עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים תליסר משתלשלים התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
וחיותו  עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף
בו  המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו
אלפים  ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם
קץ  לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד משל
וכנ"ל  כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם כחם יותר וגדול
לאין  יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה
תליסר  של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ
וז"ל  וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש מהחיות יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â ור"ל עכ"ל.
בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי
גלגלתא  בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות
כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו',
בענין  פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל
דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר

ב.31. קכח, זח"ג ראה

ixyz 'b ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

óBñ-ïéàä çëa àøápä äfä Liä äéäiLly oipr `edy - ¤¦§¤©¥©¤©¦§¨§Ÿ©¨¥
zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy ixd ,"leab ila"e "seq oi`"

didi "yi"dy icke ,"leab ila" ly oipr¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨
,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìëa óBñ-ïéà øBà Laìúðyiy - ¦§©¥¥§¥¦§§¦©£¦

dlabdde oiprd xak mda
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly
úéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦

eäéà"c ãò ,ãeçiä- ©¦©§¦
,"seq oi` xe`" ,`ed

éäBîøâely milkde - §¨¦
,zexitqd,"ãçxac md - ©

,cg`ïãé-ìòå ïäa àøáì¦§Ÿ¨¤§©¨¨
ìeáb éìòa íéàeøa§¦©£¥§

ïúeLaìúä éãé ìò èøôáe ,úéìëúåly milkd ly - §©§¦¦§¨©§¥¦§©§¨
,"zeliv`"c zexitqd.äiNò-äøéöé-äàéøáasiqeny xac - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

lirl xn`y zexnl .dnybdde leabd oipr mi`xapl cgeina
ly milkd ici lr "seq oi` xe`"d geka `id "yi"d zeedzdy
zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c zexitqd xyr lk

(ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy) mi`xapa
zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday
mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ."zeliv`c

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy32

"mr" ,"mr `la jln oi`"
,"zenner" oeyln -
milgb" enk ,xnelk
dpeekd jk ,"zenner
,`id ,miyp` iabl "mr"a
miwegx mdy dl`k
mdl oi`e jlnd zlrnn
itk ,eil` daxiw mey
l` a`l lynl yiy
mixf lr `wec m` ik ,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli
mi`xap "zekln"d zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy
oky ,zewl`n cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd
elhazi zinvrd mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr

.miny zeklnl
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ùã÷ä úøâà
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàzLä éëä,dfl df minec mixacd ipy ike ± ¨¦©§¨
détà àîìLay ,mdipt iabl xacd oaen ±dén÷ ééelâì àòøà çøBà ¦§¨¨©¥©©§¨§¦¥©¥

déaøokzi okle ,oec`d ipta miptd z` zelbl `id ux` jxc ± ©¥
la` ,mdipt z` elib zeigdydén÷ ééelâì àòøà çøBà åàì ,déòøk©§¥©©©§¨§¦¥©¥

déaøeid m`e ,oec`d ipta zelbl ux` jxc df oi` odilbx z` ± ©¥
d`xy dny gxkdae ,oze` zelbn eid `l zeqekn zeigd ilbx
oze` zeqknd miitpkdy meyn df ixd odilbx z` l`wfgi

.ehrnzd
eqt ipy oia dxizq dywn `xnbd:mik`lnd ipiipra miwáeúk̈

øîBà ãçà(i f l`ipc)éäBîã÷ ïááø Baøå dépeLnLé ïéôìà óìà' ¤¨¥¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¨¨¦
'ïeîe÷é`eax mrt `eaxe ,eze` ezxyi mik`ln sl` mrt sl` ± §

ly `ilnta mik`lnl xtqn yiy ixd ,eiptl ecnri mik`ln
,dlrnøîBà ãçà áeúëå(b dk aei`),'åéãeãâì øtñî Léä'ixd §¨¤¨¥£¥¦§¨¦§¨

.xtqn mdl oi`y cr jk lk miax dlrn ly `ilnta mik`lndy
:`xnbd zvxzn,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ïàk ,àéL÷ àìoi` f`y Ÿ©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨

eli`e ,dlrn ly `ilnta mik`lnl xtqnúéa ïéàL ïîæa ïàk̈¦§©¤¥¥
,íéi÷ Lc÷nä,mik`lnl xtqn yi okleàéìît äèòîúpL ìBëéák ©¦§¨©¨¦§¨¤¦§©£¨¨©§¨

.äìòî ìL¤©§¨
:dxizql mixg` mivexiz d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦

dépeLnLé ïéôìà óìà' ,éàñBc ïa éñBé àaà íeMî øîBàoaax FAxe ¥¦©¨¥¤©¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨
d edf 'oEnEwi idFncwøtñîly,ãçà ãeãbmiynyn ly cecb lky ¨¨¦§¦§©§¤¨

zeaax `eaix dpen eceakl mwy cecb lke ,mitl` sl` dpen,
'øtñî ïéà åéãeãâìå'xtqn oi`y cr ,jk lk miax micecb yi la` ± §¦§¨¥¦§¨

.micecbd zenkl
,øîà àaà øa äéîøé éaøåweqta'dépeLnLé ïéôìà óìà'dpeekd §©¦¦§§¨©©¨¨©¤¤©§¦§©§¥
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היום יום . . . פח

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ".  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, 
פאר יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פט היום יום . . . 
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ַמע"  ׁשְ ִריַאת  ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ד  אלול כ"ו ראשון יום לו' קונות אדם של אמות 'ארבע

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBnà òaøà©§©©
äòébä íàå ,Bì íéðB÷ elà éøä ¯ Bcöa ãîBò àeäL íãà ìL¤¨¨¤¥§¦£¥¥¦§¦¦¦¨

.da äëæ ¯ BlL úBnà òaøà CBúì äàéönä©§¦¨§©§©©¤¨¨¨
תיקנו  חכמים אך אמות, ארבע של קנין אין התורה מן
אתי  "דלא כדי לו" קונות אדם של אמות ש"ארבע

א)לאינצויי" י, הבאה (ב"מ בהלכה הרמב"ם שכתב כמו ,
עם  זה המוצאין ינצו שלא כדי זה דבר תקנו "חכמים

זה".
היה  זה עם זה לריב המוצאים יבואו שלא כדי והנה,

ה  את להקנות בתוך utgמספיק המציאה את המוצא לאדם
מילואים' ה'אבני שכתב [כפי  אמות סק"ה)ארבע ל שלדעת (סי'

א)הרמב"ן עח, אלא (גיטין עצמו, המקום את חכמים הקנו לא
לאדם  תיקנו חכמים מקום, ומכל בו]. המונח החפץ את רק

אמות' ה'ארבע שכתב mnvrאת כמו כחצרו נחשבות שיהיו
הב')הר"ן בתירוץ שם בריטב"א וכ"מ שם. רבנן (גיטין .. אמות "ד' :

לו הקנום הרי קונות, שיהו ואמרי exvgkתקנינהו me`yre."
האדם, של לחצירו נחשב אמות הד' שמקום linn`ועלֿידי

בהם. המונח החפץ את קונה הוא
דין  אין שלקטן בכך גם למעשה הלכה מתבטא הדבר
אמות. ארבע לה ויש חצר לה יש "קטנה אמות: ארבע של

אמות" ארבע לו ואין חצר לו אין י)וקטן הל' כיון (להלן כי -
אמות'. 'ארבע גם לו אין 'חצר', דין אין שלקטן

אמות' ה'ארבע את לאדם חכמים הקנו באמת ומדוע
זה  המוצאין ינצו "שלא הטעם מחמת כאמור, והרי, עצמם.

ה  את שיקנו מספיק היה זה" בהם?utgעם הנמצא
הרבי עלֿכך 121)מבאר הע' החסידות', תורת של :('ענינה

שיהיה  באופן החפץ את להקנות רצו "לא חכמים
בדרך  החפץ את הקנו לכן לגמרי". טעמא' בלא כ'הלכתא
ועל  כ'חצר', ייחשבו עצמם אמות' שה'ארבע - 'קניינים' של

חצר. קנין בתורת החפץ את יקנה זה ידי

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום לחצירו  בנכנס לחבול רשאי אינו הבית בעל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰úà ÷éfnä©©¦¤
ñðëð elôàå .íéøáã äMîça áiç ¯ íB÷î ìëa äðeëa Bøáç£¥§©¨¨§¨¨©¨©£¦¨§¨¦©£¦¦§©
Bì LiL ;áiç ¯ úéaä ìòa B÷éfäå ,úeLøa àlL Bøáç úeLøì¦§£¥¤Ÿ¦§§¦¦©©©©¦©¨¤¥

.B÷éfäì úeLø Bì ïéàå ,BàéöBäì úeLø§§¦§¥§§©¦
בעל  והזיקו ברשות, שלא לחצר שהנכנס רבא דברי על

פטור, א)הבית מח, קמא דברים (בבא במה פפא: רב הוסיף ,
רש''י ופירש ביה". ידע הוה "שלא דברשות)אמורים? (ד''ה

כאשר פטור הבית rciבעל `l ולא בחצירו נמצא שהלה
בידים  הזיקו אם גם ולכן מיוחדת, בזהירות לנקוט עליו היה

הבית בעל אם אבל פטור, להזיק) כוונה ללא על rci(אך
עליו  היה כי הנזק על חייב בחצרו, זה אדם של הימצאותו

להיזהר.
של  הידיעה שלא פפא רב דברי את מפרש הרמב''ם אך
ו"לא  להזיק. בכוונתו תלוי החיוב אלא קובעת הבית בעל

כוונה  ובלא במודע שלא שהזיק היינו ביה", ידע ופטור הוה

בחצירו האדם של הימצאותו על ידע אם משנה.(מגיד אפילו

משנה) .לחם
למלך' ה'משנה ה''ה)וכתב פ''ג עבדים לא (הל' כאשר שגם

האדם  את להוציא אחרת אפשרות כל הבית לבעל היתה
לשלם  חייב נזק, לו לגרום ונאלץ רשותו ללא לחצירו שנכנס
הנכנס  את הזיק הבית בעל שאם משמיענו פפא רב שהרי לו
לו  יש כאשר רק שחייב נאמר ואם חייב, בכוונה לחצירו
פטור, אחרת אפשרות לו אין ואם להוציאו אחרת אפשרות
אסור  הפסד למנוע כדי אפילו הרי זה, בחיוב יש חידוש מה

אחרות בדרכים זאת למנוע יכול אם בחברו (משמעות לחבול

א) כא, ב''ק אין הגמרא בוודאי הפסד, שאין במקום וכלֿשכן
מבלי  מרשותו להוציאו אפשרות לו יש אם בחברו לחבול
כאשר  שגם הוא פפא רב של חידושו ודאי אלא בו, לחבול
לעשות  אחרת דרך לו ואין מחצירו, חברו את להוציא רוצה

לשלם. חייב הזיק ואם להזיקו אסור - זאת

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום מחילה? לבקש צריך חברו ממון המזיק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ïBîî ÷éfnäL¤©©¦¨
ì áiç àeäM äî ílML ïåék ¯ Bøáçìáç ìáà ;Bì øtkúð ílL £¥¥¨¤¦¥©¤©¨§©¥¦§©¥£¨¨©

ïî LwáiL ãò ,BðBò ìçîð àìå Bì øtkúî Bðéà . . Bøáça©£¥¥¦§©¥§Ÿ¦§©£©¤§©¥¦
.Bì ìçîéå ìaçpä©¤§¨§¦§©

צריך  אין שבממון שבחטא עולה כאן הרמב"ם מדברי
בהלכות  אך הנזק, בתשלום די אלא מהניזק מחילה לבקש

ה"ט)תשובה לחבירו,(פ"ב אדם שבין עבירות 'אבל כתב:
חבירו  את המקלל או חבירו חובל lfebכגון e` בהן וכיוצא

לרצותו  צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע"פ . .
לו"! שימחול ממנו ולשאל

משנה': ה'לחם ומבאר

על מדובר בהלכות wfpכאן ואילו חבירו') ממון ('המזיק
על מדובר א)dlifbתשובה בשניים: מנזק חמורה וגזילה ,

לשני  הפסד גרם בנזק ואילו מהגזל, נהנה החוטא  בגזילה
לחברו  יותר גדול צער נגרם בגזילה ב) בעצמו. נהנה לא אך
את  לרצות צריך הגוזל ולכן בזרוע, ממון ממנו שנטל מכך

הנזק. בתשלום חובה ידי יוצא המזיק ואילו חבירו.
בהלכות  הרמב"ם מלשון כי כך, על שהקשו יש אך

גוזל  או . . חבירו חובל 'כגון odaתשובה `veike משמע '
כולל  שבממון, חטא כל על אלא בלבד בגזילה מדובר שלא

נזק.
אחר: באופן החילוק את וביארו
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על מדובר חייב dxtkכאן שהוא מה ששילם ('כיון
עלxtkzpלשלם מדובר תשובה בהלכות ואילו dlignלו'),
לו lgnp('אינו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו

העונש, והסרת החטא תיקון היא ש'כפרה' וכיון וירצהו').
בהלכות  אך מחילה, בקשת צריך ואין הממון בהשבת לו די
למחילה  להגיע כדי התשובה, מצות חיוב על מדובר תשובה
הרמב"ם  כדברי העונש, על 'ויתור' רק ולא החטא על גמורה

למקום  אדם שבין עבירות לגבי ה"ד) פ"ז תשובה (הלכות
ה' לפני וחביב מרוצה שנעשה בכך היא התשובה ששלמות
שלמות  לחבירו: אדם בין גם וכך החטא, קודם כמו
מסכים  רק (ולא שלם בלב מוחל הניזק כאשר היא התשובה
אלא  הממון בהשבת די אין כך ולשם ייענש), לא שהמזיק

לו. שימחל עד לפייסו צריך
(141 'nr g"k zegiy ihewl :dagxdae .eh 'iq mgld izy)

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום באונס  חבירו ממון מסירת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰éãáBò eäeñðà£¨§¥
ïî øeèt äæ éøä ¯ äàøäå ,úBàøäì ñpà ìàøOé Bà íéáëBk¨¦¦§¨¥©¨§©§§¤§¨£¥¤¨¦
áiç ¯ ñeðà àeäL ét ìò óà ,ãia ïúðå àOð íàå .ïéîeìLzä©©§¦§¦¨¨§¨©©¨©©¦¤¨©¨

ìì áiç ¯ Bøáç ïBîîa Bîöò ìévnä .ílL.ílL §©¥©©¦©§§¨£¥©¨§©¥
שאנסוהו  מחמת חבירו ממון לגויים שהראה ישראל
- ביד להם ונתן הממון את נטל אם אבל מלשלם. פטור

לשלם. חייב
הדברים א)וממקור קיז, קמא כשהראה (בבא - הטעם מובן

מדין  הוא חיובו - בידים הזיק שלא כיון חבירו, ממון להם
אבל  חייבוהו, לא אונס ובמקום מדרבנן, קנס שהוא 'גרמי'
כדין  מדאורייתא לשלם חייב ביד להם ונתן הממון נטל אם

אנוס שהוא אף בידים, לספר מזיק ובתשובות כאן מיימוניות (הגהות

כ) סי' "נזיקין מותר נפשו lehilכי להציל כדי חבירו ממון
דעת  על חבירו בממון עצמו להציל "אסור אך ממות",

לשלם" דעת על אלא ס"ב)להפטר, וגנבה גזלה הל' אדה"ז .(ש"ע
חבירו  ממון להראות חכמים התירו שבו האונס ובגדר

החינוך בספר כתב מלשלם, ופטור רטו)לגויים שהוא (מצוה ,

לא  אם ממון לו ("שיקחו ממון אונס אנסוהו אם אפילו
הראב"ד. בשם גם כן והביא חבירו"). ממון יראה

מימוניות' ב'הגהות הנ"ל)אך כ סי' שרק (ב'תשובות' כתב,
חייב. ממון מחמת באונס אבל פטור, נפשות מחמת באונס

הגמרא מדברי ראיה ב)והביא יח, החתומים (כתובות שעדים
אנוסים היו כי שקר שחתמו האומרים השטר oennעל zngn

אנוסים היו ואם לעדות, ופסולים רשעים zngnנקראים
zeytp.לעדות כשרים

יוסף' ה'בית המוסר)והוסיף ד"ה שפח סי מחמת (חו"מ שאונס
הרמ"א כתב וכן נפשות. מחמת כאונס דינו ס"ב)מכות, :(שם

ממון". אונס לא אבל ויסורין, הכאות אלא אונס מקרי "לא
הש"ך כב)וכתב ס"ק שם הרמב"ם,(חו"מ דעת גם היא שכך

מפני (בה"ג)שכתב שזהו לגוי להראות כשנאנס הפטור בטעם
לו יראה לא ".edziniאוedki"שאם

מלשלם, פטור ממון מחמת הנאנס גם הש"ך: כתב ולהלכה
הרא"ה כדעת סוברים והרשב"א הרמב"ן גם החינוך)כי ספר (בעל

כוותיהו". לי קים לומר ו"יכול פטור, ממון באונס שאף

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום דרבנן? באיסור גם - עבירה' לדבר שליח 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øëBOä©¥
íéîc CôBL ...eäeâøäå åéãáò çìML Bà Bøáç úà âøäì âøBä¥©£Ÿ¤£¥¤¨©£¨¨©£¨¥¨¦

.ïéc úéa úúéî ïäa ïéàå ...àeä§¥¨¤¦©¥¦
'אין  מקומות) משלושה (חוץ שבתורה עבירות בכל
דברי  - התלמיד ודברי הרב 'דברי כי עבירה' לדבר שליח
השליח. את אלא המשלח את לחייב ואין שומעין?' מי
מיתת  המשלח על אין חבירו את להרוג הורג השוכר ולכן,

א)ביתֿדין מג, .(קידושין
האם  המהרי"ט: של ספיקו את למלך' ה'משנה והביא
חלה  התורה מן כי עבירה לדבר שליח יש דרבנן באיסור

שי  דרבנן באיסור שגם כיון או 'דברי השליחות, לומר יך
שליחות? בו אין שומעין' מי דברי - התלמיד ודברי הרב

עבירה' לדבר שליח 'אין דרבנן באיסור שגם והוכיח
רש"י נפל)מדברי ד"ה א נג, קמא לחפור (בבא שליח שהשולח ,

השליח  חייב וניזק, שור לתוכו ונפל הרבים ברשות בור לו
את  לקלקל היא עבירה כי הבור) בעל (ולא הנזק את לשלם

הרבים  החמה)רשות בימות ד"ה א. ו, קמא בבא רש"י שליח (ראה ו'אין ,
מדרבנן, הוא הרבים רשות קלקול איסור והרי עבירה'. לדבר

עבירה'. לדבר שליח 'אין בו אומרים זאת ובכל
ביהודה' ה'נודע סקט"ז)וכתב עח סי' אהע"ז זו (מהדו"ק, שאין

הוא  הרבים רשות את לקלקל האיסור אמנם כי הוכחה
הוא הרבים ברשות בור לחפור האיסור אבל onמדרבנן

dxezd.בידיים חבירו למזיק דומה התקלה עשיית כי
לא  עיור "לפני משום התורה מן שאיסורו שכתבו [ויש

מכשול" יד)תתן יט, ברשות (ויקרא בור לכורה גם אזהרה שזו
עיור)הרבים  ולפני עה"פ קדושים חכמה, תשים (משך "לא משום או

בביתך" ח)דמים כב, עשאו (דברים - ברשותו שאינו ואף ,
ברשותו  הוא כאילו נג)הכתוב ל"ת לרס"ג, סהמ"צ על הגרי"פ ].(ביאור

חסד' סק"ב)וה'תורת ה סי' באיסור (א"ח שגם ראיה הביא
מהתוספות עבירה' לדבר שליח 'אין דאמר)דרבנן ד"ה ב י, ,(ב"מ

הלאו  בהם אין לגרושה כהן שקידושי רבא לדעת שכתבו
יקחו")דאורייתא לא מאישה גרושה oiyeciwd("ואשה zrya

מדרבנן  לוקה)ואיסורו - אח"כ בעל שאם הכהן (אלא שלח ואם ,
שליח  'אין אם עובר המשלח אין גרושה לו לקדש שליח
לדבר  שליח אין דרבנן באיסור שגם הרי עבירה', לדבר

עבירה.
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ה'תשע"ד  אלול כ"ו ראשון יום לו' קונות אדם של אמות 'ארבע

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBnà òaøà©§©©
äòébä íàå ,Bì íéðB÷ elà éøä ¯ Bcöa ãîBò àeäL íãà ìL¤¨¨¤¥§¦£¥¥¦§¦¦¦¨

.da äëæ ¯ BlL úBnà òaøà CBúì äàéönä©§¦¨§©§©©¤¨¨¨
תיקנו  חכמים אך אמות, ארבע של קנין אין התורה מן
אתי  "דלא כדי לו" קונות אדם של אמות ש"ארבע

א)לאינצויי" י, הבאה (ב"מ בהלכה הרמב"ם שכתב כמו ,
עם  זה המוצאין ינצו שלא כדי זה דבר תקנו "חכמים

זה".
היה  זה עם זה לריב המוצאים יבואו שלא כדי והנה,

ה  את להקנות בתוך utgמספיק המציאה את המוצא לאדם
מילואים' ה'אבני שכתב [כפי  אמות סק"ה)ארבע ל שלדעת (סי'

א)הרמב"ן עח, אלא (גיטין עצמו, המקום את חכמים הקנו לא
לאדם  תיקנו חכמים מקום, ומכל בו]. המונח החפץ את רק

אמות' ה'ארבע שכתב mnvrאת כמו כחצרו נחשבות שיהיו
הב')הר"ן בתירוץ שם בריטב"א וכ"מ שם. רבנן (גיטין .. אמות "ד' :

לו הקנום הרי קונות, שיהו ואמרי exvgkתקנינהו me`yre."
האדם, של לחצירו נחשב אמות הד' שמקום linn`ועלֿידי

בהם. המונח החפץ את קונה הוא
דין  אין שלקטן בכך גם למעשה הלכה מתבטא הדבר
אמות. ארבע לה ויש חצר לה יש "קטנה אמות: ארבע של

אמות" ארבע לו ואין חצר לו אין י)וקטן הל' כיון (להלן כי -
אמות'. 'ארבע גם לו אין 'חצר', דין אין שלקטן

אמות' ה'ארבע את לאדם חכמים הקנו באמת ומדוע
זה  המוצאין ינצו "שלא הטעם מחמת כאמור, והרי, עצמם.

ה  את שיקנו מספיק היה זה" בהם?utgעם הנמצא
הרבי עלֿכך 121)מבאר הע' החסידות', תורת של :('ענינה

שיהיה  באופן החפץ את להקנות רצו "לא חכמים
בדרך  החפץ את הקנו לכן לגמרי". טעמא' בלא כ'הלכתא
ועל  כ'חצר', ייחשבו עצמם אמות' שה'ארבע - 'קניינים' של

חצר. קנין בתורת החפץ את יקנה זה ידי

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום לחצירו  בנכנס לחבול רשאי אינו הבית בעל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰úà ÷éfnä©©¦¤
ñðëð elôàå .íéøáã äMîça áiç ¯ íB÷î ìëa äðeëa Bøáç£¥§©¨¨§¨¨©¨©£¦¨§¨¦©£¦¦§©
Bì LiL ;áiç ¯ úéaä ìòa B÷éfäå ,úeLøa àlL Bøáç úeLøì¦§£¥¤Ÿ¦§§¦¦©©©©¦©¨¤¥

.B÷éfäì úeLø Bì ïéàå ,BàéöBäì úeLø§§¦§¥§§©¦
בעל  והזיקו ברשות, שלא לחצר שהנכנס רבא דברי על

פטור, א)הבית מח, קמא דברים (בבא במה פפא: רב הוסיף ,
רש''י ופירש ביה". ידע הוה "שלא דברשות)אמורים? (ד''ה

כאשר פטור הבית rciבעל `l ולא בחצירו נמצא שהלה
בידים  הזיקו אם גם ולכן מיוחדת, בזהירות לנקוט עליו היה

הבית בעל אם אבל פטור, להזיק) כוונה ללא על rci(אך
עליו  היה כי הנזק על חייב בחצרו, זה אדם של הימצאותו

להיזהר.
של  הידיעה שלא פפא רב דברי את מפרש הרמב''ם אך
ו"לא  להזיק. בכוונתו תלוי החיוב אלא קובעת הבית בעל

כוונה  ובלא במודע שלא שהזיק היינו ביה", ידע ופטור הוה

בחצירו האדם של הימצאותו על ידע אם משנה.(מגיד אפילו

משנה) .לחם
למלך' ה'משנה ה''ה)וכתב פ''ג עבדים לא (הל' כאשר שגם

האדם  את להוציא אחרת אפשרות כל הבית לבעל היתה
לשלם  חייב נזק, לו לגרום ונאלץ רשותו ללא לחצירו שנכנס
הנכנס  את הזיק הבית בעל שאם משמיענו פפא רב שהרי לו
לו  יש כאשר רק שחייב נאמר ואם חייב, בכוונה לחצירו
פטור, אחרת אפשרות לו אין ואם להוציאו אחרת אפשרות
אסור  הפסד למנוע כדי אפילו הרי זה, בחיוב יש חידוש מה

אחרות בדרכים זאת למנוע יכול אם בחברו (משמעות לחבול

א) כא, ב''ק אין הגמרא בוודאי הפסד, שאין במקום וכלֿשכן
מבלי  מרשותו להוציאו אפשרות לו יש אם בחברו לחבול
כאשר  שגם הוא פפא רב של חידושו ודאי אלא בו, לחבול
לעשות  אחרת דרך לו ואין מחצירו, חברו את להוציא רוצה

לשלם. חייב הזיק ואם להזיקו אסור - זאת

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום מחילה? לבקש צריך חברו ממון המזיק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ïBîî ÷éfnäL¤©©¦¨
ì áiç àeäM äî ílML ïåék ¯ Bøáçìáç ìáà ;Bì øtkúð ílL £¥¥¨¤¦¥©¤©¨§©¥¦§©¥£¨¨©

ïî LwáiL ãò ,BðBò ìçîð àìå Bì øtkúî Bðéà . . Bøáça©£¥¥¦§©¥§Ÿ¦§©£©¤§©¥¦
.Bì ìçîéå ìaçpä©¤§¨§¦§©

צריך  אין שבממון שבחטא עולה כאן הרמב"ם מדברי
בהלכות  אך הנזק, בתשלום די אלא מהניזק מחילה לבקש

ה"ט)תשובה לחבירו,(פ"ב אדם שבין עבירות 'אבל כתב:
חבירו  את המקלל או חבירו חובל lfebכגון e` בהן וכיוצא

לרצותו  צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע"פ . .
לו"! שימחול ממנו ולשאל

משנה': ה'לחם ומבאר

על מדובר בהלכות wfpכאן ואילו חבירו') ממון ('המזיק
על מדובר א)dlifbתשובה בשניים: מנזק חמורה וגזילה ,

לשני  הפסד גרם בנזק ואילו מהגזל, נהנה החוטא  בגזילה
לחברו  יותר גדול צער נגרם בגזילה ב) בעצמו. נהנה לא אך
את  לרצות צריך הגוזל ולכן בזרוע, ממון ממנו שנטל מכך

הנזק. בתשלום חובה ידי יוצא המזיק ואילו חבירו.
בהלכות  הרמב"ם מלשון כי כך, על שהקשו יש אך

גוזל  או . . חבירו חובל 'כגון odaתשובה `veike משמע '
כולל  שבממון, חטא כל על אלא בלבד בגזילה מדובר שלא

נזק.
אחר: באופן החילוק את וביארו
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על מדובר חייב dxtkכאן שהוא מה ששילם ('כיון
עלxtkzpלשלם מדובר תשובה בהלכות ואילו dlignלו'),
לו lgnp('אינו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו

העונש, והסרת החטא תיקון היא ש'כפרה' וכיון וירצהו').
בהלכות  אך מחילה, בקשת צריך ואין הממון בהשבת לו די
למחילה  להגיע כדי התשובה, מצות חיוב על מדובר תשובה
הרמב"ם  כדברי העונש, על 'ויתור' רק ולא החטא על גמורה

למקום  אדם שבין עבירות לגבי ה"ד) פ"ז תשובה (הלכות
ה' לפני וחביב מרוצה שנעשה בכך היא התשובה ששלמות
שלמות  לחבירו: אדם בין גם וכך החטא, קודם כמו
מסכים  רק (ולא שלם בלב מוחל הניזק כאשר היא התשובה
אלא  הממון בהשבת די אין כך ולשם ייענש), לא שהמזיק

לו. שימחל עד לפייסו צריך
(141 'nr g"k zegiy ihewl :dagxdae .eh 'iq mgld izy)

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום באונס  חבירו ממון מסירת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰éãáBò eäeñðà£¨§¥
ïî øeèt äæ éøä ¯ äàøäå ,úBàøäì ñpà ìàøOé Bà íéáëBk¨¦¦§¨¥©¨§©§§¤§¨£¥¤¨¦
áiç ¯ ñeðà àeäL ét ìò óà ,ãia ïúðå àOð íàå .ïéîeìLzä©©§¦§¦¨¨§¨©©¨©©¦¤¨©¨

ìì áiç ¯ Bøáç ïBîîa Bîöò ìévnä .ílL.ílL §©¥©©¦©§§¨£¥©¨§©¥
שאנסוהו  מחמת חבירו ממון לגויים שהראה ישראל
- ביד להם ונתן הממון את נטל אם אבל מלשלם. פטור

לשלם. חייב
הדברים א)וממקור קיז, קמא כשהראה (בבא - הטעם מובן

מדין  הוא חיובו - בידים הזיק שלא כיון חבירו, ממון להם
אבל  חייבוהו, לא אונס ובמקום מדרבנן, קנס שהוא 'גרמי'
כדין  מדאורייתא לשלם חייב ביד להם ונתן הממון נטל אם

אנוס שהוא אף בידים, לספר מזיק ובתשובות כאן מיימוניות (הגהות

כ) סי' "נזיקין מותר נפשו lehilכי להציל כדי חבירו ממון
דעת  על חבירו בממון עצמו להציל "אסור אך ממות",

לשלם" דעת על אלא ס"ב)להפטר, וגנבה גזלה הל' אדה"ז .(ש"ע
חבירו  ממון להראות חכמים התירו שבו האונס ובגדר

החינוך בספר כתב מלשלם, ופטור רטו)לגויים שהוא (מצוה ,

לא  אם ממון לו ("שיקחו ממון אונס אנסוהו אם אפילו
הראב"ד. בשם גם כן והביא חבירו"). ממון יראה

מימוניות' ב'הגהות הנ"ל)אך כ סי' שרק (ב'תשובות' כתב,
חייב. ממון מחמת באונס אבל פטור, נפשות מחמת באונס

הגמרא מדברי ראיה ב)והביא יח, החתומים (כתובות שעדים
אנוסים היו כי שקר שחתמו האומרים השטר oennעל zngn

אנוסים היו ואם לעדות, ופסולים רשעים zngnנקראים
zeytp.לעדות כשרים

יוסף' ה'בית המוסר)והוסיף ד"ה שפח סי מחמת (חו"מ שאונס
הרמ"א כתב וכן נפשות. מחמת כאונס דינו ס"ב)מכות, :(שם

ממון". אונס לא אבל ויסורין, הכאות אלא אונס מקרי "לא
הש"ך כב)וכתב ס"ק שם הרמב"ם,(חו"מ דעת גם היא שכך

מפני (בה"ג)שכתב שזהו לגוי להראות כשנאנס הפטור בטעם
לו יראה לא ".edziniאוedki"שאם

מלשלם, פטור ממון מחמת הנאנס גם הש"ך: כתב ולהלכה
הרא"ה כדעת סוברים והרשב"א הרמב"ן גם החינוך)כי ספר (בעל

כוותיהו". לי קים לומר ו"יכול פטור, ממון באונס שאף

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום דרבנן? באיסור גם - עבירה' לדבר שליח 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øëBOä©¥
íéîc CôBL ...eäeâøäå åéãáò çìML Bà Bøáç úà âøäì âøBä¥©£Ÿ¤£¥¤¨©£¨¨©£¨¥¨¦

.ïéc úéa úúéî ïäa ïéàå ...àeä§¥¨¤¦©¥¦
'אין  מקומות) משלושה (חוץ שבתורה עבירות בכל
דברי  - התלמיד ודברי הרב 'דברי כי עבירה' לדבר שליח
השליח. את אלא המשלח את לחייב ואין שומעין?' מי
מיתת  המשלח על אין חבירו את להרוג הורג השוכר ולכן,

א)ביתֿדין מג, .(קידושין
האם  המהרי"ט: של ספיקו את למלך' ה'משנה והביא
חלה  התורה מן כי עבירה לדבר שליח יש דרבנן באיסור

שי  דרבנן באיסור שגם כיון או 'דברי השליחות, לומר יך
שליחות? בו אין שומעין' מי דברי - התלמיד ודברי הרב

עבירה' לדבר שליח 'אין דרבנן באיסור שגם והוכיח
רש"י נפל)מדברי ד"ה א נג, קמא לחפור (בבא שליח שהשולח ,

השליח  חייב וניזק, שור לתוכו ונפל הרבים ברשות בור לו
את  לקלקל היא עבירה כי הבור) בעל (ולא הנזק את לשלם

הרבים  החמה)רשות בימות ד"ה א. ו, קמא בבא רש"י שליח (ראה ו'אין ,
מדרבנן, הוא הרבים רשות קלקול איסור והרי עבירה'. לדבר

עבירה'. לדבר שליח 'אין בו אומרים זאת ובכל
ביהודה' ה'נודע סקט"ז)וכתב עח סי' אהע"ז זו (מהדו"ק, שאין

הוא  הרבים רשות את לקלקל האיסור אמנם כי הוכחה
הוא הרבים ברשות בור לחפור האיסור אבל onמדרבנן

dxezd.בידיים חבירו למזיק דומה התקלה עשיית כי
לא  עיור "לפני משום התורה מן שאיסורו שכתבו [ויש

מכשול" יד)תתן יט, ברשות (ויקרא בור לכורה גם אזהרה שזו
עיור)הרבים  ולפני עה"פ קדושים חכמה, תשים (משך "לא משום או

בביתך" ח)דמים כב, עשאו (דברים - ברשותו שאינו ואף ,
ברשותו  הוא כאילו נג)הכתוב ל"ת לרס"ג, סהמ"צ על הגרי"פ ].(ביאור

חסד' סק"ב)וה'תורת ה סי' באיסור (א"ח שגם ראיה הביא
מהתוספות עבירה' לדבר שליח 'אין דאמר)דרבנן ד"ה ב י, ,(ב"מ

הלאו  בהם אין לגרושה כהן שקידושי רבא לדעת שכתבו
יקחו")דאורייתא לא מאישה גרושה oiyeciwd("ואשה zrya

מדרבנן  לוקה)ואיסורו - אח"כ בעל שאם הכהן (אלא שלח ואם ,
שליח  'אין אם עובר המשלח אין גרושה לו לקדש שליח
לדבר  שליח אין דרבנן באיסור שגם הרי עבירה', לדבר

עבירה.
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ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום כהונה  בטלה - חלל שנמצא כהן

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øîâð¦§©
,äpäk äìèa ¯ äöeìç ïa Bà äLeøb ïa ìBãbä ïäkä àöîðå Bðéc¦§¦§¨©Ÿ¥©¨¤§¨¤£¨¨§¨§ª¨

.íìBòì íMî àöBé Bðéàå ,ìBãb ïäk àìa Bðéc øîâð elàëe§¦¦§©¦§ŸŸ¥¨§¥¥¦¨§¨
אמוראים א)נחלקו יב, לגלות (מכות הרוצח של דינו נגמר :

לכהונה ופסול חלל הגדול שהכהן חלוצה)ומצאו בן או גרושה (בן

-' אחת, הגדול dznלדעה הכהן מת וכאילו כהונה',
הגלות  מן פוטרת שמיתתו הדין, גמר בהלכה לאחר (כמובא

'הקודמת) שניה ולדעה ,dlha שלא למפרע נתגלה - כהונה'
גדול  כהן בלא דינו שנגמר כרוצח זה והרי גדול, כהן היה

לעולם  משם יוצא ואינו גלות י)וחייב הל' .(כדלעיל
דומה: בדין תנאים ונודע ונחלקו במקדש שעבד כהן

הקרבנות  כל אליעזר רבי לדעת - לכהונה פסול שהוא
שהקריב  הקרבנות יהושע רבי ולדעת פסולים, שהקריב

כשרים. - פסולו שנודע קודם
בגמרא שם)ומבואר את (מכות הפוסל אליעזר רבי :

ש' יסבור ודאי למפרע, דין כהונה'dlhaהקרבנות לענין גם
הדין  ו"נגמר מעולם כהן היה שלא נתברר כי לרוצח, גלות
הקרבנות  את המכשיר יהושע רבי אך גדול" כהן בלא

' רק לא לסבור יכול שרבי dznשהקריב, (וכמו כהונה'
כך  פסולו, שנמצא קודם הכהן של קרבנותיו מכשיר יהושע
מת  וכאילו פסולו נמצא הדין גמר לאחר שרק גלות לענין גם

' גם אלא קרבנות (למפרע)כהונה'dlhaעכשיו), לענין רק כי
משום  פסולו נודע בטרם לפוסלם שאין יהושע רבי אומר

מזה ולמדים תרצה" ידיו ופועל חילו ה' "ברך (קידושין שנאמר

ב) כחללסו, שהקריב קרבנות לרצון('חילו')שגם ידיו יהיו ('פועל

ש'תרצה') יהושע רבי מודה הרוצח, גלות לענין dlhaאבל
גדול. כהן בלא דינו נגמר כאילו למפרע פסולו וחל כהונה'
את  המכשיר יהושע רבי שלדעת משנה' ה'כסף ומבאר
שכהן  חילו..." ה' מ"ברך הלימוד חלל, בהיותו הכהן עבודת
שלענין  ננקוט אם רק נצרך כשירה עבודתו חלל שנמצא

' לרוצח 'dlhaגלות אם כי פשוט dznכהונה', כהונה'
זה. על מיוחד בלימוד צורך ואין כשרה הקודמת שעבודתו

הרמב"ם פסק קרבנות לענין ה"י)ואכן, פ"ו המקדש ביאת (הל'

לשעבר... כשירה ש"עבודתו חלל ונמצא שעבד בכהן
חילו". ה' ברך שנאמר

ה'תשע"ה  תשרי ג' קודש שבת בשוגג  רוצח על הציבור הגנת
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התמעטו? כאשר העיר דיירי על להוסיף צריך מדוע
לחשוש  יש מתמעטים, העיר דיירי כאשר המבארים: יש
הקבועים  התושבים על בשגגה הרוצחים הגולים ירבו שמא
אינה  רוצחים שרובה עיר שכן תקלוט, לא העיר ושוב
הרוב  הם שיהיו כדי נוספים תושבים מביאים ולכן קולטת,

א) י, מכות .(צפע"נ
אחד  שכל כדי וישראלים? לויים בכהנים צורך יש ומדוע
שדעתו  משפחתו מבני במקום ימצא הגולים מהרוצחים

אליהם שם)קרובה מכות לנר .(ערוך
מחודשת: בדרך הענין את מבאר והרבי

משום  רק לא עליו ומגינה הרוצח את קולטת מקלט עיר
מהציבור  חלק שנעשה משום אלא בתחומה, נמצא שהוא
הציבור. זכות ידי על מוגן הוא וממילא העיר תושבי וכלל
אחד  וציבור קהל נחשבת תושביה כל על העיר ואולם,
מתבטלת  דיוריהן' 'נתמעטו אם אך מיושבת, היא כאשר רק
אלא  כאן אין ושוב אחד, כציבור העיר יושבי של הגדרתם
'ציבור' כאן אין וממילא אחד, במקום הגרים יחידים מספר

אליו. מהמשתייכים אחד כל על תגן שזכותו אחד
שכן  וישראלים, לויים כהנים לעיר להכניס יש זה ומטעם
נעשה  וזה ישראל, כלל מעין ציבור של להגנה זקוק הרוצח
ישראל  שבעם הסוגים שלושת כל בעיר שמצויים כך ידי על

וישראלים לויים כהנים -(2 עמ' כט, שיחות .(לקוטי
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wfg zxecdn jezn
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ה'תשע"ד  אלול כ"ו ראשון יום
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טז  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר  אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז  חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּלֹו·. אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין  הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אם מקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה  מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן  אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת  על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב  - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו בצד , [זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובהזה] אֹו ּכסּלם[כסגול], אֹו באלכסון], זה על [זה ְֲַָָֻ

יּטל. ולא ספק, זה הרי -ְֲִֵֵֶָֹֹ
חּיב ‚. - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות ְְִִֵֶַַָָהּמֹוצא

ׁשּלֹו;להכריז  אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, מצא . ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּומן  אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס הּדברים מראין  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם

להכריז. חּיב - נפלּו ְְְִִַַַָָהּכיס
הרי „. לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר  צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהן
מֹוצאן  ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּות מּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי  על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא [חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ

לפני  הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלּׁשלחני,
אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּׁשלחני
אם  אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו והּוא מֹוצאן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשל
להן  יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; חּיב יׂשראל, רב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ִָסימן.
.Â ּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

הרי  מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּלֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו
- הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז  חּיב זה .הרי ְְֲִֵֶַַָ
.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי [של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא

נסּתּפק  אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל
ׁשם. הם מּנחין  ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל
ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר  הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּיׁשן, מציאה הּכתל ותהיה אמֹורים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
ׁשל  הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

ּתאבד מֹוצאֹו. "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
קל  - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיצאת
אבּוד  והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני למטמֹון ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמר

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
.Ë ׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

אחד  ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
הּנּצב  הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי הּׁשּוק, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן

ּתֹו[הקת] נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֶַַַָׁשּלֹו
חֹולקין. מהן, מלא ְִֵֵֶֶַָֹהּכתל

.È ׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו
ׁשל  ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמֹוכיח

הּבית  .ּבעל ִַַַַ
.‡È ּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה

לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
הן  הרי מציאה, ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא

הּבית  מׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצאן. הרי ׁשל - לאחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
האחרֹון  ׂשֹוכר ׁשל ּכאחת ;הם ּגֹויים לׁשלׁשה הׂשּכירֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפנּדק עׂשאהּו הרי ּבתֹו[אכסניה]- אפּלּו ּבֹו הּנמצא וכל , ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָֻ
לטען  יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאֹו; ׁשל הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבית,

ּפנּדק. עׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהם

יז  ¤¤ּפרק
זֹוכה ‡. אינֹו - מֹוצאּה ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד את ּבּה ראה אם אבל ; ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה  - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ְִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר ·. הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלחברֹו:
לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹואף
ואם  הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ואמר: ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָּונטלּה
אמר  לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: לרֹוכב ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמּׁשּנתנּה

.ּכלּום  ְ
ׁשּלא ‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה [=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ
ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,
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אגרות קודש

]שלהי תש"כ[

... לכתבו במכתבו הסיבה שהפסיק לימוד התניא מובן שתמוה ביותר וביותר, שהרי בהנוגע 

לכל חלקי תורתנו נאמר לא יגעת ומצאת אל תאמין, ומה פלא אם לימוד הנ"ל בכלל זה, ולכתבו שלא 

הבין אף דבר, גוזמא גדולה בזה, אלא שכרגיל אצל רבים, בטח התחיל ללמוד בסדר הפוך ]כי בסוג שלו 

לימוד האמור צריך להתחילו בחלק של אגרת התשובה ואחר כך חלק ב דתניא ואחר כך חלק ראשון[, 

ועכ"פ יעשה זה כנ"ל עתה, או מתאים יותר שלאחרי שילמוד אגרת התשובה ילמוד קונטרס ומעין, 

ובהשתדלות יבינהו גם כשילמוד בעצמו, וישיגו אם בלוד או אצל צעירי אגודת חב"ד, אלא שמובן וגם 

פשוט שבפעם הראשונה שלומדים אין מדייקים על כל תיבה כ"א תופסים כללות הענין ואח"כ לדייק 

יותר ועל דרך לימוד הגמרא, ויהי רצון שיעשה כהאמור, והשי"ת יצליחו.
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ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום כהונה  בטלה - חלל שנמצא כהן

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øîâð¦§©
,äpäk äìèa ¯ äöeìç ïa Bà äLeøb ïa ìBãbä ïäkä àöîðå Bðéc¦§¦§¨©Ÿ¥©¨¤§¨¤£¨¨§¨§ª¨

.íìBòì íMî àöBé Bðéàå ,ìBãb ïäk àìa Bðéc øîâð elàëe§¦¦§©¦§ŸŸ¥¨§¥¥¦¨§¨
אמוראים א)נחלקו יב, לגלות (מכות הרוצח של דינו נגמר :

לכהונה ופסול חלל הגדול שהכהן חלוצה)ומצאו בן או גרושה (בן

-' אחת, הגדול dznלדעה הכהן מת וכאילו כהונה',
הגלות  מן פוטרת שמיתתו הדין, גמר בהלכה לאחר (כמובא

'הקודמת) שניה ולדעה ,dlha שלא למפרע נתגלה - כהונה'
גדול  כהן בלא דינו שנגמר כרוצח זה והרי גדול, כהן היה

לעולם  משם יוצא ואינו גלות י)וחייב הל' .(כדלעיל
דומה: בדין תנאים ונודע ונחלקו במקדש שעבד כהן

הקרבנות  כל אליעזר רבי לדעת - לכהונה פסול שהוא
שהקריב  הקרבנות יהושע רבי ולדעת פסולים, שהקריב

כשרים. - פסולו שנודע קודם
בגמרא שם)ומבואר את (מכות הפוסל אליעזר רבי :

ש' יסבור ודאי למפרע, דין כהונה'dlhaהקרבנות לענין גם
הדין  ו"נגמר מעולם כהן היה שלא נתברר כי לרוצח, גלות
הקרבנות  את המכשיר יהושע רבי אך גדול" כהן בלא

' רק לא לסבור יכול שרבי dznשהקריב, (וכמו כהונה'
כך  פסולו, שנמצא קודם הכהן של קרבנותיו מכשיר יהושע
מת  וכאילו פסולו נמצא הדין גמר לאחר שרק גלות לענין גם

' גם אלא קרבנות (למפרע)כהונה'dlhaעכשיו), לענין רק כי
משום  פסולו נודע בטרם לפוסלם שאין יהושע רבי אומר

מזה ולמדים תרצה" ידיו ופועל חילו ה' "ברך (קידושין שנאמר

ב) כחללסו, שהקריב קרבנות לרצון('חילו')שגם ידיו יהיו ('פועל

ש'תרצה') יהושע רבי מודה הרוצח, גלות לענין dlhaאבל
גדול. כהן בלא דינו נגמר כאילו למפרע פסולו וחל כהונה'
את  המכשיר יהושע רבי שלדעת משנה' ה'כסף ומבאר
שכהן  חילו..." ה' מ"ברך הלימוד חלל, בהיותו הכהן עבודת
שלענין  ננקוט אם רק נצרך כשירה עבודתו חלל שנמצא

' לרוצח 'dlhaגלות אם כי פשוט dznכהונה', כהונה'
זה. על מיוחד בלימוד צורך ואין כשרה הקודמת שעבודתו

הרמב"ם פסק קרבנות לענין ה"י)ואכן, פ"ו המקדש ביאת (הל'

לשעבר... כשירה ש"עבודתו חלל ונמצא שעבד בכהן
חילו". ה' ברך שנאמר

ה'תשע"ה  תשרי ג' קודש שבת בשוגג  רוצח על הציבור הגנת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰eèòîúð¦§©£
.íéìàøOéå íéiåì íéðäk ïëBúì ïéñéðëî ¯ ïäéøBéã̈¥¤©§¦¦§¨Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦

התמעטו? כאשר העיר דיירי על להוסיף צריך מדוע
לחשוש  יש מתמעטים, העיר דיירי כאשר המבארים: יש
הקבועים  התושבים על בשגגה הרוצחים הגולים ירבו שמא
אינה  רוצחים שרובה עיר שכן תקלוט, לא העיר ושוב
הרוב  הם שיהיו כדי נוספים תושבים מביאים ולכן קולטת,

א) י, מכות .(צפע"נ
אחד  שכל כדי וישראלים? לויים בכהנים צורך יש ומדוע
שדעתו  משפחתו מבני במקום ימצא הגולים מהרוצחים

אליהם שם)קרובה מכות לנר .(ערוך
מחודשת: בדרך הענין את מבאר והרבי

משום  רק לא עליו ומגינה הרוצח את קולטת מקלט עיר
מהציבור  חלק שנעשה משום אלא בתחומה, נמצא שהוא
הציבור. זכות ידי על מוגן הוא וממילא העיר תושבי וכלל
אחד  וציבור קהל נחשבת תושביה כל על העיר ואולם,
מתבטלת  דיוריהן' 'נתמעטו אם אך מיושבת, היא כאשר רק
אלא  כאן אין ושוב אחד, כציבור העיר יושבי של הגדרתם
'ציבור' כאן אין וממילא אחד, במקום הגרים יחידים מספר

אליו. מהמשתייכים אחד כל על תגן שזכותו אחד
שכן  וישראלים, לויים כהנים לעיר להכניס יש זה ומטעם
נעשה  וזה ישראל, כלל מעין ציבור של להגנה זקוק הרוצח
ישראל  שבעם הסוגים שלושת כל בעיר שמצויים כך ידי על

וישראלים לויים כהנים -(2 עמ' כט, שיחות .(לקוטי

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz 'bÎc"ryz'd lel` e"k -

ה'תשע"ד  אלול כ"ו ראשון יום

dca`e dlfB zFkld
dciàedlifBzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨©£¥¨
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טז  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר  אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז  חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּלֹו·. אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין  הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אם מקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה  מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן  אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת  על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב  - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו בצד , [זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובהזה] אֹו ּכסּלם[כסגול], אֹו באלכסון], זה על [זה ְֲַָָֻ

יּטל. ולא ספק, זה הרי -ְֲִֵֵֶָֹֹ
חּיב ‚. - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות ְְִִֵֶַַָָהּמֹוצא

ׁשּלֹו;להכריז  אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, מצא . ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּומן  אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס הּדברים מראין  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם

להכריז. חּיב - נפלּו ְְְִִַַַָָהּכיס
הרי „. לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר  צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהן
מֹוצאן  ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּות מּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי  על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא [חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ

לפני  הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלּׁשלחני,
אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּׁשלחני
אם  אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו והּוא מֹוצאן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשל
להן  יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; חּיב יׂשראל, רב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ִָסימן.
.Â ּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

הרי  מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּלֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו
- הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז  חּיב זה .הרי ְְֲִֵֶַַָ
.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי [של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא

נסּתּפק  אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל
ׁשם. הם מּנחין  ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל
ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר  הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּיׁשן, מציאה הּכתל ותהיה אמֹורים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
ׁשל  הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

ּתאבד מֹוצאֹו. "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
קל  - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיצאת
אבּוד  והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני למטמֹון ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמר

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
.Ë ׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

אחד  ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
הּנּצב  הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי הּׁשּוק, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן

ּתֹו[הקת] נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֶַַַָׁשּלֹו
חֹולקין. מהן, מלא ְִֵֵֶֶַָֹהּכתל

.È ׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו
ׁשל  ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמֹוכיח

הּבית  .ּבעל ִַַַַ
.‡È ּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה

לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
הן  הרי מציאה, ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא

הּבית  מׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצאן. הרי ׁשל - לאחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
האחרֹון  ׂשֹוכר ׁשל ּכאחת ;הם ּגֹויים לׁשלׁשה הׂשּכירֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפנּדק עׂשאהּו הרי ּבתֹו[אכסניה]- אפּלּו ּבֹו הּנמצא וכל , ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָֻ
לטען  יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאֹו; ׁשל הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבית,

ּפנּדק. עׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהם

יז  ¤¤ּפרק
זֹוכה ‡. אינֹו - מֹוצאּה ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד את ּבּה ראה אם אבל ; ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה  - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ְִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר ·. הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלחברֹו:
לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹואף
ואם  הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ואמר: ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָּונטלּה
אמר  לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: לרֹוכב ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמּׁשּנתנּה

.ּכלּום  ְ
ׁשּלא ‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה [=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ
ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,
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הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת  להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם ‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
ּבגמל {- אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה אם אבל }- קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּמנהיג  .לא ְִַַֹ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא [חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה  אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Ê קנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז  וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,
לא  הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,

מהן  אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה  אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל  - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה  ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות  ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע ׁשּלא [קנין ּכדי , ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּבסמטא  אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה הּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָיּנצּו
הרבים] ברשות הרּבים [פינה ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְִִִֵֵֶַַָָאֹו

העֹומד  אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ּבהם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּדֹוחקין
אּמֹות  ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּברׁשּות

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָָָקֹונֹות
.È אין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות  ארּבע לֹו ואין חצר, קטּנה,לֹו ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמּגיע  ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - למדנּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידּה
לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלידּה,
אּמֹות  וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ הּגט, לענין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחצר
ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ּכחצרֹו אדם, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשל
לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - מּׁשלּוחֹו לֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶָָקֹונה
חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - והּקטן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצרֹו.
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹולא

.‡È צבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ּבצד [פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי  'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר  ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו
ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות

.·È ּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת
יֹוצאה ׁשלֹום  אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ

ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;
.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהם מציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

סֹומכת  ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגדֹולים,
אמה מכּורה היתה ואפּלּו ׁשלחנֹו, ּומציאת [כשפחה]על , ְְְְֲִִַַַָָָָָָֻ

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָאׁשּתֹו,
ׁשהּוא  ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו מציאת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָקטן,

מגרׁשת ואינּה מגרׁשת מגורשת]ׁשהיא אּלּו[ספק ּכל - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּלֹו. אינן ְִֵֶַָהּמציאֹות

יח  ¤¤ּפרק
אחריּות ‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא

ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב [שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, זה [מאומת הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֻ

ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא
לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא הּלקֹוחֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
ׁשּלא  ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף

טעּות הלואה,[שכחת]נתּפרׁשה ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
זה  ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ּבׁשטרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבין
ואם  יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ּבאחריּות ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, לא - ְֲִֶַָָָֹלאו
והחּיב ·. מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב  ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה  לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין  ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
הן,„. מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻהיה

סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם לּלוה; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיחזיר
הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו הּמלוין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא
היּו ואם לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, הּמלוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה
ׁשּמא  סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשּתן
הּסֹופר  מּיד ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו .ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
החֹוב  ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות  ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע  ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
.Â.לאּׁשה יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא לאו, 'מּידי ואם הּבעל: אמר . ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונתנה  נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָנפל',
ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; יּנתן - ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסימניו
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לא  לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ּבצד ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ'נקב
יֹודעת. ְַַָָהיתה

.Ê אֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ּכגֹון  מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא  מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה [נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא מֹודה,[עבד ׁשהרב ּבזמן - ְְִִֵֶֶַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין לעבד; ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיחזיר

.Ë ּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתב ׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות  ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
מּתנת  ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

מרע למות]ׁשכיב לאו,[הנוטה ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְְִִִִִֵַָָ
האחרֹון  - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב יּתן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָָָקנה,
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ  אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי  להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה [שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין  הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם
.·È יחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא

מכר  ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות  על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסי ׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות , בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותבין אשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמצא  אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
את  דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ּברּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשטרי
ּפלֹוני  להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ׁשּדנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדּינין

מעׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו - של]ּופלֹוני ממונית בית [החלטה ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשחֹוׁשׁשין  ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו יחזיר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּדין
החּיב  היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא יחזיר, לא - לפרעֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
את  ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ׁשהֹודה ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמֹודה,
ּכדי  הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה מקּבל אֹו ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
ּפי  על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ׁשּלא מּידם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיטרפּו
לא  לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר וכל מֹודים. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשניהם

לבעליו. יחזיר - לקנּוניה ולא ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹלפרעֹון
.„È אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּכל

אֹותם  מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָהחזיר,
להם  חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי ּבעליהן; יד .מּתחת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום
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ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן  - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
הּוא  וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו  ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, "עין יפה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּזה  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן עין, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתחת

הּוא. ממֹון לׁשּלם "ּתחת", ְֱֵֶֶַַַַָׁשּנאמר
יּנתן ‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשהּוא ּבֹו" אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר לחּסרֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹראּוי
לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא והרי נזק ֹו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹמׁשּלם
אברים  לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ּבלבד לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרֹוצח",

ּכפר. יׁש לחבלֹות, ֲֵֶַָֹאֹו
תחֹוס „. "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

"זה,עינ הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ׁשּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תחֹוס  "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ּבכּונה ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוׁשּלא

."ֵֶעינ
עין"‰. ּתחת "עין ּבאברים ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין ּומּנין , ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה", ּתחת "חּבּורה ׁשּנאמר: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
ׁשבּתֹו רק . . ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש יּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ"וכי
ּבחּבּורה  האמּורה ׁש"ּתחת" למדּת, הא ירּפא". ורּפא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיּתן,
ּובׁשאר  ּבעין האמּור ל"תחת" הּדין והּוא ּתׁשלּומין, -ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ִֵָאברים.
.Â,ׁשּבכתב ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאף

סיני  מהר מׁשה מּפי הן מפרׁשין למעׂשה ּכּלן הלכה וכּלן , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻ
יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידינּו; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהן
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל  ּדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּובבית

עכׁשו. ועד מׁשה מימֹות ְְְִֶֶַַָָֹׁשעמדּו
.Êעצמֹו ּבפני ּבצער חּיב חברֹו ׁשּמּזיק ׁשהרי ּומּנין ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

המצער  לכל הּדין והּוא עּנּה"; אׁשר "ּתחת ּבאֹונס: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנאמר
הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּבגּופֹו, חברֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָאת

.Á ּבפני ורּפּוי עצמֹו, ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּנין
ירּפא".עצמֹו ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.Ëעצמּה ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא נאמר:ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבכלל  ּכּפּה"; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ"וׁשלחה

המבּיׁש. קנס זה, ְְִֵֶַַַּדין
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הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת  להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם ‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
ּבגמל {- אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה אם אבל }- קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּמנהיג  .לא ְִַַֹ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא [חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה  אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Ê קנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז  וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,
לא  הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,

מהן  אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה  אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל  - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה  ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות  ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע ׁשּלא [קנין ּכדי , ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּבסמטא  אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה הּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָיּנצּו
הרבים] ברשות הרּבים [פינה ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְִִִֵֵֶַַָָאֹו

העֹומד  אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ּבהם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּדֹוחקין
אּמֹות  ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּברׁשּות

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָָָקֹונֹות
.È אין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות  ארּבע לֹו ואין חצר, קטּנה,לֹו ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמּגיע  ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - למדנּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידּה
לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלידּה,
אּמֹות  וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ הּגט, לענין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחצר
ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ּכחצרֹו אדם, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשל
לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - מּׁשלּוחֹו לֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶָָקֹונה
חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - והּקטן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצרֹו.
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹולא

.‡È צבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ּבצד [פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי  'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר  ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו
ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות

.·È ּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת
יֹוצאה ׁשלֹום  אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ

ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;
.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהם מציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

סֹומכת  ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגדֹולים,
אמה מכּורה היתה ואפּלּו ׁשלחנֹו, ּומציאת [כשפחה]על , ְְְְֲִִַַַָָָָָָֻ

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָאׁשּתֹו,
ׁשהּוא  ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו מציאת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָקטן,

מגרׁשת ואינּה מגרׁשת מגורשת]ׁשהיא אּלּו[ספק ּכל - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּלֹו. אינן ְִֵֶַָהּמציאֹות

יח  ¤¤ּפרק
אחריּות ‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא

ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב [שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, זה [מאומת הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֻ

ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא
לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא הּלקֹוחֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
ׁשּלא  ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף

טעּות הלואה,[שכחת]נתּפרׁשה ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
זה  ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ּבׁשטרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבין
ואם  יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ּבאחריּות ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, לא - ְֲִֶַָָָֹלאו
והחּיב ·. מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב  ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה  לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין  ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
הן,„. מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻהיה

סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם לּלוה; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיחזיר
הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו הּמלוין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא
היּו ואם לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, הּמלוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה
ׁשּמא  סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשּתן
הּסֹופר  מּיד ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו .ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
החֹוב  ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות  ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע  ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
.Â.לאּׁשה יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא לאו, 'מּידי ואם הּבעל: אמר . ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונתנה  נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָנפל',
ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; יּנתן - ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסימניו
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לא  לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ּבצד ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ'נקב
יֹודעת. ְַַָָהיתה

.Ê אֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ּכגֹון  מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא  מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה [נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא מֹודה,[עבד ׁשהרב ּבזמן - ְְִִֵֶֶַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין לעבד; ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיחזיר

.Ë ּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתב ׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות  ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
מּתנת  ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

מרע למות]ׁשכיב לאו,[הנוטה ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְְִִִִִֵַָָ
האחרֹון  - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב יּתן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָָָקנה,
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ  אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי  להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה [שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין  הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם
.·È יחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא

מכר  ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות  על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסי ׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות , בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותבין אשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמצא  אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
את  דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ּברּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשטרי
ּפלֹוני  להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ׁשּדנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדּינין

מעׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו - של]ּופלֹוני ממונית בית [החלטה ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשחֹוׁשׁשין  ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו יחזיר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּדין
החּיב  היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא יחזיר, לא - לפרעֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
את  ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ׁשהֹודה ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמֹודה,
ּכדי  הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה מקּבל אֹו ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
ּפי  על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ׁשּלא מּידם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיטרפּו
לא  לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר וכל מֹודים. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשניהם

לבעליו. יחזיר - לקנּוניה ולא ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹלפרעֹון
.„È אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּכל

אֹותם  מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָהחזיר,
להם  חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי ּבעליהן; יד .מּתחת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום
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ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן  - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
הּוא  וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו  ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, "עין יפה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּזה  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן עין, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתחת

הּוא. ממֹון לׁשּלם "ּתחת", ְֱֵֶֶַַַַָׁשּנאמר
יּנתן ‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשהּוא ּבֹו" אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר לחּסרֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹראּוי
לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא והרי נזק ֹו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹמׁשּלם
אברים  לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ּבלבד לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרֹוצח",

ּכפר. יׁש לחבלֹות, ֲֵֶַָֹאֹו
תחֹוס „. "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

"זה,עינ הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ׁשּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תחֹוס  "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ּבכּונה ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוׁשּלא

."ֵֶעינ
עין"‰. ּתחת "עין ּבאברים ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין ּומּנין , ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה", ּתחת "חּבּורה ׁשּנאמר: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
ׁשבּתֹו רק . . ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש יּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ"וכי
ּבחּבּורה  האמּורה ׁש"ּתחת" למדּת, הא ירּפא". ורּפא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיּתן,
ּובׁשאר  ּבעין האמּור ל"תחת" הּדין והּוא ּתׁשלּומין, -ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ִֵָאברים.
.Â,ׁשּבכתב ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאף

סיני  מהר מׁשה מּפי הן מפרׁשין למעׂשה ּכּלן הלכה וכּלן , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻ
יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידינּו; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהן
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל  ּדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּובבית

עכׁשו. ועד מׁשה מימֹות ְְְִֶֶַַָָֹׁשעמדּו
.Êעצמֹו ּבפני ּבצער חּיב חברֹו ׁשּמּזיק ׁשהרי ּומּנין ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

המצער  לכל הּדין והּוא עּנּה"; אׁשר "ּתחת ּבאֹונס: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנאמר
הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּבגּופֹו, חברֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָאת

.Á ּבפני ורּפּוי עצמֹו, ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּנין
ירּפא".עצמֹו ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.Ëעצמּה ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא נאמר:ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבכלל  ּכּפּה"; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ"וׁשלחה

המבּיׁש. קנס זה, ְְִֵֶַַַּדין
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.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ידּה" ּפטּור;"וׁשלחה כּונה, ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל . ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ּפטּור. ׁשּבּיׁש, בֹו וכּיֹוצא יׁשן ,ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ
.‡È ּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין - לעֹולם מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאדם

ׁשּכֹור  ּבין חברֹו,יׁשן, ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו, חבל אם - ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשהּיׁשן  אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלם
מהן  אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים לׁשּלם? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגּדֹו. קרע אֹו חברֹו את ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּזיק
הּמּועד, הּוא באחרֹונה, ׁשּבא זה - ּבצּדֹו וׁשכב אחד ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָּובא
הּיׁשן, ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - הּיׁשן הּזיקֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָואם
ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו, ׁשּזה ּפטּור; - הּיׁשן ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוׁשברֹו

.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל חּיב [רגילה]מי - והּזיק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבארּבעה
ואם  דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצּויה

עליו]נתהּפ ליפול ׁשּכל [כיון  ּבבׁשת; אף ּבּכל, חּיב - ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
חּיב  לבּיׁש, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - להּזיק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמתּכּון

ְֶֹּבבׁשת.
.‚È ּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהן - ּכאחת ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

מתּכּון [מתחלקין] ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.
הּבׁשת. מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו זה -ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

.„È נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתּכּון
ּובּיׁש העבד את לבּיׁש נתּכּון קטן; ׁשל בׁשּתֹו ּדמי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּגדֹול

עבד  ׁשל בׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - חֹורין ּבן .את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ
.ÂËּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, לֹו מּנחת אבן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיתה

- והּזיקה ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם,
דברים  מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק נתּכּון חּיב אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּתים ּכׁשהּוא [אמות]לזרק ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשן

.ÊË ּבחמּׁשה חּיב מקֹום, ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק
והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברים.
רׁשּות  לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
ּבעל  הרי הּבית, ּבבעל הּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס  מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית

ברׁשּות  ברׁשּות,ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין. ׁשניהן - ּבזה זה ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֻוהּזקּו

.ÊÈ והּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
ּברׁשּות  והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות
הּיחיד  ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים,
ׁשּלא  ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר ׁשל לחנּותֹו הּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
חּיב  אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה בקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָברׁשּות,

ּופ  דברים, הּבׁשת ּבארּבעה מן .טּור ְְְִִֶַַָָָָֹ
.ÁÈ?ּכיצד לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּכׁשם

אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ראּוי  זה חפץ ׁשאין חבל ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבקיסם
ּבאגרֹוף" אֹו "ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ,לעׂשֹותֹו ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשאפּלּו - ּבלבד ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּבבׁשת. חּיב חברֹו, ׁשל ּבגּופֹו העדים רקק צריכין ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עד  ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלידע
ואמר  החפץ, אבד ואם עליו. ודנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאֹומדין
והּנחּבל  אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה 'לא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהחֹובל:
ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק' ּכדי ּבֹו 'היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר:

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ËÈ היא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,

ּולאחר להמית  אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו מּתחת ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצאת
לּממציא  ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: מּכלּום, ּפטּור -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו. ְֶַאת

ב  ¤¤ּפרק
דברים ‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה  מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם  ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;
ׁשּסּמה ·. אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּובׁשת  וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם - הּכהּועינֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וצבתה ידֹו ּומרדה [התנפחה]על עינֹו על לחזר, וסֹופּה ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹ

וׁשבת [יצאה] ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוסֹופּה
ורּפּוי  צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על הּכהּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובׁשת.

ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום הּכהּו ּברּכיו ּובׁשת. על ׁשהּכהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם - ּבגּבֹו בּמטּפחת אֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ

הּבׁשת  והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא בׁשטר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבידֹו,
ְִַּבלבד.

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד ׁשאינֹוּכוהּו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד  הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה .עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

רּפּוי  לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
נֹותן  ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבלבד,

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף  ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד  לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיב הּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי  ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל [נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êמן [מבהיל]הּמבעית ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
והּוא  ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּפחד,
לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ּבֹו, נגע ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
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ּפטּור  - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן בזה. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאפלה
וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּדיני
ּבבגדיו  ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ּבעת ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

ּבתׁשלּומין. חּיב - אּלּו בּדברים ְְְְִִִֵֵַַַָָוכּיֹוצא
.Á נסּתּמת' אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין והרי ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעיני,
נֹוטל  ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, את מּכירין אנּו אין ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
עיניו  מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ׁשּיּבדק עד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּנזק,

זה  יׁשּלם ּכ ואחר נתחרׁש, .אֹו ְְְִֵֵֶַַַָָ
.Ëר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּכּמה

היה  לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ּביֹותר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹוענג
זּוז  ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה  צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.È ׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין  לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין  - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו  ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק  .ּומׁשּלם ְִֵַַַ
.‡È חלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּדמי  לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
מלאכה  אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו

מּמּנה  ממנה]ׁשּבטל מתבטל אם לקבל מוכן ואם [כמה . ְִִֶֶַָָ
הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע אֹו אבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּסרֹו
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִִֵֶֶָוׁשבת
קטע  אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוׂשין
עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין ְְִִִֵֵֶַַַַָרגלֹו,
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָרֹואין

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל  למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È ולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה
- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,
כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻהֹואיל
ּגֹובין  אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק לכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאמדּוהּו

ּבלבד  כּלֹו ּדמי אּלא אבר מּמּנּו ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ּודמי ְִִִֵֵֵֶָָֻואבר,

.„È יחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּכיצד
וכּמה[ירפא] זה, מחלי מּיד [כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי הּוא ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ
זה,[הכל] ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין .ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לּמּזיק. היא ִִַַַָָּתּקנה
.ÂË היה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

מה  על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָמתּגלּגל
אין  מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָּׁשאמדּוהּו

ּׁשאמדּוהּו מּמה לֹו .ּפֹוחתין ֲֲִִֶַָ
.ÊË ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא  זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל לֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ

.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ידי,[דמי על ותן , ְְִִִִֵַַַָָָֹ
לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ארּפא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַואני
אּלא  ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ּתרּפא לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ'ׁשּמא
הרּפּוי  ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, יֹום ּדבר לֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָֹנֹותן

ּדין. בית ידי ְִֵֵַעל
.ÁÈ רֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבׂשכר  .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ

.ËÈעּמֹו פסק ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום [דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה [פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי [חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

והכּביד  רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי ְִֵַַַָָָֹֹעליו

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת  ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבלבד

.ממֹון  ָ

ג  ¤¤ּפרק
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול  מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

ּפטּור.·. - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח, בגדו]נׁשבה והרי [שולי ּפניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ערם, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את מבּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹדֹומה
הּנהר  מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו הגּביּה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
המכּסה  את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּובּיׁשֹו

ְִָָּבבגדיו.
ּבּבׁשת ‚. חּיב הּיׁשן, את ׁשנתֹו,המבּיׁש ּבתֹו מת ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם המבּיׁש; ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמן

חּיב „. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
- הּקטן את המבּיׁש חּיב. העבד, את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּפטּור. נכלם, אינֹו ואם חּיב; נכלם, אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם
את  למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומּכל
ולא  חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את המבּיׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגדֹול,

ּפּקח. למבּיׁש חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵַַַמבּיׁש
ּפטּור ‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל  מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
ׁשּיראּו ּכמֹו לֹוזמן לׁשּלם חּיב - חכמים ּתלמיד ּבּיׁש ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכבר  בדברים. אּלא בּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשת
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.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ידּה" ּפטּור;"וׁשלחה כּונה, ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל . ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ּפטּור. ׁשּבּיׁש, בֹו וכּיֹוצא יׁשן ,ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ
.‡È ּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין - לעֹולם מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאדם

ׁשּכֹור  ּבין חברֹו,יׁשן, ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו, חבל אם - ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשהּיׁשן  אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלם
מהן  אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים לׁשּלם? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגּדֹו. קרע אֹו חברֹו את ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּזיק
הּמּועד, הּוא באחרֹונה, ׁשּבא זה - ּבצּדֹו וׁשכב אחד ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָּובא
הּיׁשן, ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - הּיׁשן הּזיקֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָואם
ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו, ׁשּזה ּפטּור; - הּיׁשן ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוׁשברֹו

.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל חּיב [רגילה]מי - והּזיק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבארּבעה
ואם  דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצּויה

עליו]נתהּפ ליפול ׁשּכל [כיון  ּבבׁשת; אף ּבּכל, חּיב - ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
חּיב  לבּיׁש, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - להּזיק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמתּכּון

ְֶֹּבבׁשת.
.‚È ּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהן - ּכאחת ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

מתּכּון [מתחלקין] ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.
הּבׁשת. מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו זה -ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

.„È נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתּכּון
ּובּיׁש העבד את לבּיׁש נתּכּון קטן; ׁשל בׁשּתֹו ּדמי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּגדֹול

עבד  ׁשל בׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - חֹורין ּבן .את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ
.ÂËּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, לֹו מּנחת אבן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיתה

- והּזיקה ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם,
דברים  מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק נתּכּון חּיב אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּתים ּכׁשהּוא [אמות]לזרק ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשן

.ÊË ּבחמּׁשה חּיב מקֹום, ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק
והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברים.
רׁשּות  לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
ּבעל  הרי הּבית, ּבבעל הּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס  מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית

ברׁשּות  ברׁשּות,ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין. ׁשניהן - ּבזה זה ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֻוהּזקּו

.ÊÈ והּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
ּברׁשּות  והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות
הּיחיד  ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים,
ׁשּלא  ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר ׁשל לחנּותֹו הּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
חּיב  אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה בקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָברׁשּות,

ּופ  דברים, הּבׁשת ּבארּבעה מן .טּור ְְְִִֶַַָָָָֹ
.ÁÈ?ּכיצד לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּכׁשם

אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ראּוי  זה חפץ ׁשאין חבל ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבקיסם
ּבאגרֹוף" אֹו "ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ,לעׂשֹותֹו ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשאפּלּו - ּבלבד ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּבבׁשת. חּיב חברֹו, ׁשל ּבגּופֹו העדים רקק צריכין ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עד  ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלידע
ואמר  החפץ, אבד ואם עליו. ודנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאֹומדין
והּנחּבל  אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה 'לא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהחֹובל:
ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק' ּכדי ּבֹו 'היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר:

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ËÈ היא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,

ּולאחר להמית  אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו מּתחת ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצאת
לּממציא  ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: מּכלּום, ּפטּור -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו. ְֶַאת

ב  ¤¤ּפרק
דברים ‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה  מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם  ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;
ׁשּסּמה ·. אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּובׁשת  וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם - הּכהּועינֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וצבתה ידֹו ּומרדה [התנפחה]על עינֹו על לחזר, וסֹופּה ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹ

וׁשבת [יצאה] ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוסֹופּה
ורּפּוי  צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על הּכהּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובׁשת.

ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום הּכהּו ּברּכיו ּובׁשת. על ׁשהּכהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם - ּבגּבֹו בּמטּפחת אֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ

הּבׁשת  והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא בׁשטר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבידֹו,
ְִַּבלבד.

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד ׁשאינֹוּכוהּו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד  הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה .עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

רּפּוי  לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
נֹותן  ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבלבד,

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף  ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד  לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיב הּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי  ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל [נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êמן [מבהיל]הּמבעית ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
והּוא  ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּפחד,
לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ּבֹו, נגע ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
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ּפטּור  - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן בזה. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאפלה
וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּדיני
ּבבגדיו  ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ּבעת ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

ּבתׁשלּומין. חּיב - אּלּו בּדברים ְְְְִִִֵֵַַַָָוכּיֹוצא
.Á נסּתּמת' אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין והרי ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעיני,
נֹוטל  ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, את מּכירין אנּו אין ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
עיניו  מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ׁשּיּבדק עד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּנזק,

זה  יׁשּלם ּכ ואחר נתחרׁש, .אֹו ְְְִֵֵֶַַַָָ
.Ëר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּכּמה

היה  לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ּביֹותר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹוענג
זּוז  ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה  צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.È ׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין  לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין  - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו  ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק  .ּומׁשּלם ְִֵַַַ
.‡È חלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּדמי  לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
מלאכה  אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו

מּמּנה  ממנה]ׁשּבטל מתבטל אם לקבל מוכן ואם [כמה . ְִִֶֶַָָ
הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע אֹו אבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּסרֹו
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִִֵֶֶָוׁשבת
קטע  אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוׂשין
עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין ְְִִִֵֵֶַַַַָרגלֹו,
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָרֹואין

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל  למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È ולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה
- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,
כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻהֹואיל
ּגֹובין  אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק לכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאמדּוהּו

ּבלבד  כּלֹו ּדמי אּלא אבר מּמּנּו ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ּודמי ְִִִֵֵֵֶָָֻואבר,

.„È יחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּכיצד
וכּמה[ירפא] זה, מחלי מּיד [כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי הּוא ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ
זה,[הכל] ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין .ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לּמּזיק. היא ִִַַַָָּתּקנה
.ÂË היה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

מה  על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָמתּגלּגל
אין  מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָּׁשאמדּוהּו

ּׁשאמדּוהּו מּמה לֹו .ּפֹוחתין ֲֲִִֶַָ
.ÊË ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא  זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל לֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ

.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ידי,[דמי על ותן , ְְִִִִֵַַַָָָֹ
לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ארּפא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַואני
אּלא  ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ּתרּפא לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ'ׁשּמא
הרּפּוי  ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, יֹום ּדבר לֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָֹנֹותן

ּדין. בית ידי ְִֵֵַעל
.ÁÈ רֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבׂשכר  .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ

.ËÈעּמֹו פסק ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום [דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה [פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי [חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

והכּביד  רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי ְִֵַַַָָָֹֹעליו

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת  ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבלבד

.ממֹון  ָ

ג  ¤¤ּפרק
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול  מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

ּפטּור.·. - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח, בגדו]נׁשבה והרי [שולי ּפניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ערם, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את מבּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹדֹומה
הּנהר  מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו הגּביּה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
המכּסה  את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּובּיׁשֹו

ְִָָּבבגדיו.
ּבּבׁשת ‚. חּיב הּיׁשן, את ׁשנתֹו,המבּיׁש ּבתֹו מת ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם המבּיׁש; ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמן

חּיב „. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
- הּקטן את המבּיׁש חּיב. העבד, את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּפטּור. נכלם, אינֹו ואם חּיב; נכלם, אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם
את  למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומּכל
ולא  חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את המבּיׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגדֹול,

ּפּקח. למבּיׁש חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵַַַמבּיׁש
ּפטּור ‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל  מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
ׁשּיראּו ּכמֹו לֹוזמן לׁשּלם חּיב - חכמים ּתלמיד ּבּיׁש ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכבר  בדברים. אּלא בּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשת
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- בדברים אפּלּו חכמים, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָנפסק
מן  ּדינר ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָֹקֹונסין
וקּבלה  רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשעה מׁשקל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּזהב,
ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיא

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.Â;ּבספרד ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ּתלמידי מעׂשים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּתֹובע, ויׁש להן. נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוׂשין

זהב'. ליטרה לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָ'חּיב
.Ê מן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

לעם  ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא; ּגדֹול עֹון ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּתׁשלּומין,
אּלא שהוא]ּומבּיׁשן, חכמים [מי ואמרּו ׁשֹוטה. רׁשע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

ּברּבים, מּיׂשראל ּכׁשר אדם ּפני הּמלּבין ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונים,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.Á ּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה  וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
וכּלן  הּקצּוב; הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם מהן, הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֻחברֹו
והּבׁשת  הּצער ּדמי הּוא הּקצּוב, הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת, לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם  הּוא .ּכזה ְֵֶַָ
.Ë מׁשּלם ּברגלֹו, ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָוכּמה

בארּכּבתֹו הּכהּו סלעים. ׁשלׁשה [ברכו]חמּׁשה מׁשּלם , ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ
בידֹו והּכהּו אגּדה, אֹוגד ּכמֹו אצּבעֹותיו קבץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻסלעים.

אגּודה ּתקע [אגרוף]ּכׁשהיא סלעים. עׂשר ׁשלׁשה מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
חברֹו ּפניו,[בעורפו]את על סטרֹו סלע. מׁשּלם ּבכּפֹו, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

סלע. מאה מׁשּלם ידֹו, ּבאחר סטרֹו סלע; חמּׁשים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
צרם אם ׁשרקק [פגם]וכן אֹו ּבׂשערֹו, ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּפרע  אֹו מעליו, טּליתֹו ׁשהעביר אֹו ּבבׂשרֹו, הרק ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּגיע
ּכל  על מׁשּלם הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁש
ּבעיטֹות, ארּבע ּבחברֹו ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעׂשה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמעׂשה
ׁשּתי  ּפניו על סטרֹו סלע. עׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאפּלּו

ּבׁשארן. וכן סלע. מאה מׁשּלם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָסטירֹות,
.È,הּזמן ּבאֹותֹו יׂשראל ארץ מּכסף הן - הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל

ּומחצה  דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
מאה  לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנחׁשת;

נקי  ּכסף ּומחצה סלע עׂשר ׁשנים מׁשּלם זה הרי .סלע, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד. אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻּבּמה

אינֹו - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמבּזה,
ׁשהּוא  הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

לּטל  ּכעּוריןראּוי אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ׁשאינן [נבזים]; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבּזּוי  מיני ּבכל עצמן מבּזין הּיֹום וכל ּבׁשּתן, על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָמקּפידין
מן  אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ראׁש, וקּלּות ׂשחֹוק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹּדר

עּמהן. המׂשחקין ְֲִִִֵֶַַַָהּלצים

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
האּׁשה[מכה]הּנֹוגף‡. אף [בהריון]את - ילדיה ויצאּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ונזק  לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב - נתּכּון ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
לאּׁשה. ִַַָָָוצער

היתה ·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מּׁשּילדה;[שווה]יפה יפה היא וכּמה ילדה, ׁשּלא עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ליֹורׁשיו. נֹותנין הּבעל, מת אם לּבעל. נגפּהונֹותנין ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין הּבעל, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

ּדמי ‚. נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נׂשּואה ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
ואם ּפטּור. הּגר, מת לּבעל; מיתת ולדֹות אחר ּבּה חבל ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

ולדֹות  ּבדמי היא זכת .הּגר, ְְִִֵֵַָָָ
נגיפה „. ּובׁשעת הריֹון, ּבׁשעת ּגֹויה אֹו ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה

ׁשּלּה ולדֹות ּדמי הרי - נתּגּירה אֹו .נׁשּתחררה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיה ‰. ּפי על אף - ּומתה ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּנֹוגף

ּכלּום  מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - ,ׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
הּכתּוב  חּלק לא - יענׁש" ענֹוׁש - אסֹון יהיה "ולא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מן  לפטרֹו ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Â נתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

והמיתּה הֹואיל ׁשּמתה, ּפי על אף - האּׁשה את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו,
ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי להּכֹותּה, כּונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא

ולדֹות  ּדמי .ּומׁשּלם ְְְֵֵַָ
.Ê ּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה

ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָדברים.
ׁשהּוא  מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,

ּדין  ּבית מיתת ּבדבר עֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מן  לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּיׁש

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Á ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹוהלא

ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין
ּבעת  הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ּדין? ּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמיתת
ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ּבחברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחבל

הּתׁשלּומין  מן .ּפטּור ְִִַַָ
.Ë חּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

עליה ּבתׁשלּומין  חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל והלא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻמלקֹות.
- ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלם,

מחֹוב  רּבתה חּוץ ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ּבחברֹו, ל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּתֹורה

ירּפא". ְְֵַַֹורּפא
.È ּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד ׁשּלֹוהחֹובל עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, חּיב -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - במהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָונתרּפא
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא  ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול

ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול קנין.האדֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן הּמּפיל ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלפיכ

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָואינֹו
.·È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשל אֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד  ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות  ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

ׁשל [שוויה]מּכסּפּה ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב
ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת צער ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאבל

ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, אֹותּה ּבבּתֹו,ּפֹוחת החֹובל וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ובׁשת. ורּפּוי צער לּה ְְִֵֶַַַָָֹמׁשּלם

.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצער החֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבפניה  ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני  ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהם ְְִֵֵֶַַַַַַָָיּלקח
.ÊË אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

הּנזק  ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
ּפרֹות  ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל הּבׁשת; וכל .והּצער, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

וכזה  נֹותנת. לאחר, הּדמים לּתן רצת הּגאֹונים.ואם הֹורּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל

.ÊÈ ּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈ ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּבטֹובת  לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּבכתּבתּה
מהתוספת]הניה שנפטר הנאתו אם [בדמי מּמּנה וגֹובה , ְֲִִֶֶָָָ

ואם  ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹרצה
ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ּתֹוספת, לּה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻלא
ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֻׁשאסּור
רצה  אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדי

ׁשטר עליה ּכֹותב חבלֹו[חוב]הּבעל, הזקו]ּבדמי ,[שווי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו. הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה ְְְְִֵָָָָָָֻאֹו

.ËÈ,ׁשלחנֹו על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל
והן  ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן

היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
על ּבין סמּוכין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להם  יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו
- ּובּקטּנים ּפרֹותיהמּיד; אֹוכלין והן קרקע, ּבהם עד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.ׁשּיגּדילּו ְִֶַ
.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה החֹובל [חבלתם]חרׁש רעה: ְְִֵֵֵֶַָָָָָָ

על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן חּיב, ּפי ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אינן  - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתּפּתח

דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה לׁשּלם; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
.‡Î והן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם  - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי  העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם  - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם  חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ
.·Î?ּכיצד ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל הרי עבּדֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עבּדֹו לב על ּגחלת לּים ׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש ְְֲִֵֵַָָָָָָֹאֹו
ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמן

לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על הּגחלת ּכל הּניח וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ה  ¤¤ּפרק
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם ולא אסּור ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ

ּבין  - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהחֹובל
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ּגדֹול, ּבין -[מריבה]קטן ִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

. . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹהרי
החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ׁשּלא ּתֹורה הזהירה אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלהּכֹותֹו";

הּצּדיק. את לּמּכה וחמר ִֶֶֶַַַַַָֹקל
ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו

רׁשע  זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, .על ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

נּתן  זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ׁשוה לתׁשלּומין  ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ואפּלּו . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּכה  וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי לֹוקה, - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָפרּוטה
וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב - יׂשראל ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

בחֹול". וּיטמנהּו הּמצרי ְְְִִִֵֶַַַאת
ׁשּיהיה „. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס

חפץ  ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, ּבֹו[קדוש]הּנחּבל חבל ׁשּזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשם [מכה]חבל ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל זה, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

ידֹועדים  לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ויצא ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלם
נׁשּבע  זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה חבלּתי', ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ'לא

ְֵונֹוטל.
ׁשאפׁשר ‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה  ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
אחר  על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר אין הּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
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- בדברים אפּלּו חכמים, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָנפסק
מן  ּדינר ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָֹקֹונסין
וקּבלה  רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשעה מׁשקל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּזהב,
ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיא

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.Â;ּבספרד ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ּתלמידי מעׂשים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּתֹובע, ויׁש להן. נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוׂשין

זהב'. ליטרה לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָ'חּיב
.Ê מן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

לעם  ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא; ּגדֹול עֹון ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּתׁשלּומין,
אּלא שהוא]ּומבּיׁשן, חכמים [מי ואמרּו ׁשֹוטה. רׁשע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

ּברּבים, מּיׂשראל ּכׁשר אדם ּפני הּמלּבין ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונים,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.Á ּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה  וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
וכּלן  הּקצּוב; הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם מהן, הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֻחברֹו
והּבׁשת  הּצער ּדמי הּוא הּקצּוב, הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת, לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם  הּוא .ּכזה ְֵֶַָ
.Ë מׁשּלם ּברגלֹו, ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָוכּמה

בארּכּבתֹו הּכהּו סלעים. ׁשלׁשה [ברכו]חמּׁשה מׁשּלם , ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ
בידֹו והּכהּו אגּדה, אֹוגד ּכמֹו אצּבעֹותיו קבץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻסלעים.

אגּודה ּתקע [אגרוף]ּכׁשהיא סלעים. עׂשר ׁשלׁשה מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
חברֹו ּפניו,[בעורפו]את על סטרֹו סלע. מׁשּלם ּבכּפֹו, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

סלע. מאה מׁשּלם ידֹו, ּבאחר סטרֹו סלע; חמּׁשים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
צרם אם ׁשרקק [פגם]וכן אֹו ּבׂשערֹו, ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּפרע  אֹו מעליו, טּליתֹו ׁשהעביר אֹו ּבבׂשרֹו, הרק ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּגיע
ּכל  על מׁשּלם הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁש
ּבעיטֹות, ארּבע ּבחברֹו ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעׂשה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמעׂשה
ׁשּתי  ּפניו על סטרֹו סלע. עׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאפּלּו

ּבׁשארן. וכן סלע. מאה מׁשּלם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָסטירֹות,
.È,הּזמן ּבאֹותֹו יׂשראל ארץ מּכסף הן - הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל

ּומחצה  דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
מאה  לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנחׁשת;

נקי  ּכסף ּומחצה סלע עׂשר ׁשנים מׁשּלם זה הרי .סלע, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד. אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻּבּמה

אינֹו - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמבּזה,
ׁשהּוא  הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

לּטל  ּכעּוריןראּוי אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ׁשאינן [נבזים]; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבּזּוי  מיני ּבכל עצמן מבּזין הּיֹום וכל ּבׁשּתן, על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָמקּפידין
מן  אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ראׁש, וקּלּות ׂשחֹוק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹּדר

עּמהן. המׂשחקין ְֲִִִֵֶַַַָהּלצים

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
האּׁשה[מכה]הּנֹוגף‡. אף [בהריון]את - ילדיה ויצאּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ונזק  לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב - נתּכּון ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
לאּׁשה. ִַַָָָוצער

היתה ·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מּׁשּילדה;[שווה]יפה יפה היא וכּמה ילדה, ׁשּלא עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ליֹורׁשיו. נֹותנין הּבעל, מת אם לּבעל. נגפּהונֹותנין ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין הּבעל, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

ּדמי ‚. נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נׂשּואה ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
ואם ּפטּור. הּגר, מת לּבעל; מיתת ולדֹות אחר ּבּה חבל ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

ולדֹות  ּבדמי היא זכת .הּגר, ְְִִֵֵַָָָ
נגיפה „. ּובׁשעת הריֹון, ּבׁשעת ּגֹויה אֹו ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה

ׁשּלּה ולדֹות ּדמי הרי - נתּגּירה אֹו .נׁשּתחררה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיה ‰. ּפי על אף - ּומתה ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּנֹוגף

ּכלּום  מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - ,ׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
הּכתּוב  חּלק לא - יענׁש" ענֹוׁש - אסֹון יהיה "ולא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מן  לפטרֹו ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Â נתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

והמיתּה הֹואיל ׁשּמתה, ּפי על אף - האּׁשה את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו,
ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי להּכֹותּה, כּונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא

ולדֹות  ּדמי .ּומׁשּלם ְְְֵֵַָ
.Ê ּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה

ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָדברים.
ׁשהּוא  מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,

ּדין  ּבית מיתת ּבדבר עֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מן  לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּיׁש

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Á ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹוהלא

ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין
ּבעת  הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ּדין? ּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמיתת
ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ּבחברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחבל

הּתׁשלּומין  מן .ּפטּור ְִִַַָ
.Ë חּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

עליה ּבתׁשלּומין  חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל והלא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻמלקֹות.
- ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלם,

מחֹוב  רּבתה חּוץ ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ּבחברֹו, ל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּתֹורה

ירּפא". ְְֵַַֹורּפא
.È ּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד ׁשּלֹוהחֹובל עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, חּיב -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - במהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָונתרּפא
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא  ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול

ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול קנין.האדֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן הּמּפיל ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלפיכ

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָואינֹו
.·È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשל אֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד  ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות  ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

ׁשל [שוויה]מּכסּפּה ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב
ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת צער ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאבל

ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, אֹותּה ּבבּתֹו,ּפֹוחת החֹובל וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ובׁשת. ורּפּוי צער לּה ְְִֵֶַַַָָֹמׁשּלם

.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצער החֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבפניה  ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני  ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהם ְְִֵֵֶַַַַַַָָיּלקח
.ÊË אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

הּנזק  ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
ּפרֹות  ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל הּבׁשת; וכל .והּצער, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

וכזה  נֹותנת. לאחר, הּדמים לּתן רצת הּגאֹונים.ואם הֹורּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל

.ÊÈ ּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈ ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּבטֹובת  לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּבכתּבתּה
מהתוספת]הניה שנפטר הנאתו אם [בדמי מּמּנה וגֹובה , ְֲִִֶֶָָָ

ואם  ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹרצה
ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ּתֹוספת, לּה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻלא
ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֻׁשאסּור
רצה  אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדי

ׁשטר עליה ּכֹותב חבלֹו[חוב]הּבעל, הזקו]ּבדמי ,[שווי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו. הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה ְְְְִֵָָָָָָֻאֹו

.ËÈ,ׁשלחנֹו על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל
והן  ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן

היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
על ּבין סמּוכין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להם  יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו
- ּובּקטּנים ּפרֹותיהמּיד; אֹוכלין והן קרקע, ּבהם עד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.ׁשּיגּדילּו ְִֶַ
.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה החֹובל [חבלתם]חרׁש רעה: ְְִֵֵֵֶַָָָָָָ

על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן חּיב, ּפי ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אינן  - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתּפּתח

דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה לׁשּלם; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
.‡Î והן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם  - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי  העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם  - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם  חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ
.·Î?ּכיצד ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל הרי עבּדֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עבּדֹו לב על ּגחלת לּים ׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש ְְֲִֵֵַָָָָָָֹאֹו
ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמן

לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על הּגחלת ּכל הּניח וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ה  ¤¤ּפרק
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם ולא אסּור ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ

ּבין  - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהחֹובל
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ּגדֹול, ּבין -[מריבה]קטן ִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

. . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹהרי
החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ׁשּלא ּתֹורה הזהירה אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלהּכֹותֹו";

הּצּדיק. את לּמּכה וחמר ִֶֶֶַַַַַָֹקל
ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו

רׁשע  זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, .על ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

נּתן  זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ׁשוה לתׁשלּומין  ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ואפּלּו . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּכה  וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי לֹוקה, - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָפרּוטה
וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב - יׂשראל ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

בחֹול". וּיטמנהּו הּמצרי ְְְִִִֵֶַַַאת
ׁשּיהיה „. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס

חפץ  ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, ּבֹו[קדוש]הּנחּבל חבל ׁשּזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשם [מכה]חבל ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל זה, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

ידֹועדים  לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ויצא ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלם
נׁשּבע  זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה חבלּתי', ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ'לא

ְֵונֹוטל.
ׁשאפׁשר ‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה  ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
אחר  על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר אין הּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
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לעׂשֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמהן
הרי  - בזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Â ׁשהרי דברים, חמּׁשה מׁשּלם חבל, ׁשהּוא  החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

הּמריבה  ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעדים
אֹומר: והּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל חבּול. ְְְֲִִֵֵָָָָָָָֹויצא
הּצער  ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ּבי', ,'חבלּת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכפר  אם ,לפיכ עצמֹו; ּפי על ורּפּוי ּובׁשת ּבׁשבת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוחּיב
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע חבלּתי', 'לא .[מדרבנן]ואמר: ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹולּמה
לֹו, יּתן לא ׁשאם - קנס ואינֹו הּוא, ממֹון והרּפּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּׁשבת
מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון חּסרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי
ׁשהּוא  ּבפנינּו ׁשהֹודה בׁשעה אּלא לֹו הּגיעה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהּבׁשת
ּבׁשת, לֹו אין אדם, ּבֹו חבל ׁשּלא ׁשהּנחּבל - ּבֹו ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחבל

אֹותֹו ׁשּבּיׁשה היא ּדין ּבבית .והֹודאתֹו ְְְִִִֵֶָָָ
.Á הּמּגיעה ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת

ּבעת  לֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּובין אחרים, ּבפני ּבֹו חבל אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשת  אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו; ׁשחבל אחרים ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹודה

עצמֹו. ּפי ְִַַעל
.Ë ׁשהּמּזיק ממֹונֹו; למּזיק ּבגּופֹו, חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

נתּכּפר  לׁשּלם, חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
החמּׁשה  ּכל לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - ּבחברֹו חֹובל אבל ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹו.
נביֹות  אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו; מתּכּפר אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָדברים,

ׁשּיבּקׁש[המובחרים] עד עֹונֹו, נמחל ולא לֹו מתּכּפר אין ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ
לֹו. וימחל הּנחּבל ְְְִִֶַָֹמן

.È ימחל ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ּדרואסּור זֹו ואין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לֹו ונתחּנן החֹובל, מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא יׂשראל. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזרע
ונחם  מחטאֹו, ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפעם

הרי [התחרט] - למחל הממהר וכל לֹו. ימחל - רעתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹעל
הימּנּו. נֹוחה חכמים ורּוח מׁשּבח, ְְֲִֵֶַָָָֻהּוא

.‡È ׁשהאֹומר ממֹונֹו, לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, 'סּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם  ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר דברים; ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבר  ּכסּותי, את 'קרע לחברֹו: האֹומר אבל .ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָרֹוצה
לא  ואם ּפטּור; זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּכּדי, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
אף  לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמר

להׁשחית  ׁשהרׁשהּו ּפי .על ְְְִִִֶַַָ
.·È ּתחּלה לידֹו הּכלים ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

מפקדין  אֹו אצלֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֻּבתֹורת
עד  לׁשּלם, חּיב - ּכן ועׂשה ּוקרע', 'ׁשּבר לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָאצלֹו,
'קח  לֹו: אמר אם אבל ּפטּור'; ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיאמר
ּפטּור  זה הרי - כן ועׂשה ּוקרעֹו', זה 'ּבגד וׁשּברֹו', זה .ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‚È ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו 'ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
לֹו אמר ּוכאּלּו לׁשּלם, חּיב זה הרי - כן ועׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּפטּור',

ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל עינֹו ּפי 'סּמה על ואף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי - לׁשּלם החּיב הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהעֹוׂשה
עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור הכׁשיל ׁשהרי הּוא, ורׁשע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבעֹון

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהיה ‡. ּבין ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק

ּכמזיד  הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין מן ׁשֹוגג, נפל ּכיצד? . ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על  ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את וׁשבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּגג
ּבהמה  "ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק חּיב - ּוׁשברֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּכלי

למזיד. ׁשֹוגג ּבין ּכאן הּכתּוב חּלק ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיׁשלמּנה",
חברֹו·. ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג אֹוואחד ּכליו, הּׁשֹובר אֹו , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹקֹורע
ּברׁשּות ‚. אבל הּנּזק. ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבּמה

אבל  ּבזדֹון; הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמּזיק,
ּפטּור  ּבאנס, אֹו אֹו.ּבׁשגגה ּברׁשּות, ׁשניהן היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּלא  חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשניהן
ּפטּור. - ְַָָָּבכּונה

ׁשליבה„. ונׁשמטה בּסּלם, עֹולה מּתחּתיו,[מדריגה]היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ
חּיב; וחזקה, מהּדקת היתה לא אם - והּזיקה ואם ונפלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

זה  הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה, ּומהּדקת, חזקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
וכל  בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור,
ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות הּדברים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּזיק, ׁשּיתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעד
הכניסן ‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

על  קּבל ולא הֹואיל - הרי ּברׁשּות לׁשמר, החצר ּבעל יו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכדרּכֹו, ויֹוצא נכנס ּבכניסתֹוזה הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אפּלּו ּבכּונה, ׁשברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּוביציאתֹו,
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסן

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Â ׁשהּוא הּמּזיק ּברׁשּות להרגֹו, חברֹו ּגּבי על ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל  ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם, ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי  - ּומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Êלׁשמטֹו יכֹול היה אם - ּומת לעליֹון [לתחתון]ּדחפֹו ְְְְִֵֶָָָָָָ

הרי  לׁשמטֹו, יכֹול היה לא ואם חּיב; זה הרי ׁשמטֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹולא
ּפטּור. ֶָזה

.Áבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
- זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל ּכּדֹו ונׁשּברה בקֹורתֹו, ּבא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָוזה
ּבעל  היה .להּל רׁשּות ולזה ,להּל רׁשּות ׁשּלזה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפטּור;
ּבּקֹורה  חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ראׁשֹון, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּקֹורה
חּיב; מּׂשאֹו, מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ואם ּפטּור. -ְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לתּקן  עמד ּפטּור. 'עמד', לֹו ואמר החבית ּבעל הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הזהיר  ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור, ּכמהּל זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּׂשאֹו,
החבית  ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד הּוא ׁשהרי החבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעל
חּיב; - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, הּקֹורה ּובעל ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָראׁשֹון,
החבית  ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ׁשּׁשברּה ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזה
הרי  'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ואם ּפטּור; ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלנּוח,
הזהיר  ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ואם חּיב. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזה
ּבא  וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי - הּקֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבעל

בזה.[ונשרף]ּבפׁשּתנֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְִֵֵֶַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

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

wifne laeg zekld - oiwifp xtq - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ë ואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
הּׁשּבת  ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי אינֹו -[מוכן]והּוא ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ּפטּורין, ְְְֲִִִִֵֶַַָָׁשניהן

.È אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו הגרון והּזיק [ליחת ְְְִִִִֶָָ
והן והאף] ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּבעת

הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹּתֹולדֹות
ׁשּכל  ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶַַָָּתּקלה,
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ [עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק  אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את  וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל [אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק  ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.·Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה [לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה  ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד [דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚È הּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה  אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
עמדה  חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - הלכה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹולא

ּפטּור  ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂË האחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם  להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
עֹומדים  היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשּיּׁשב  וכן ר'קדם חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.ÊËאֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֲִֵֵֶָָָָָָאדם
מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻבהמת
- ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: נׁשּתּברּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם חּיבין, ְְִֵַַַַַַַַָָָָָָׁשלׁשּתם

וארּבעה [מחלקים]ּומׁשּלׁשין ולדֹות ּדמי לענין ּביניהם. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
לענין  ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל חּיב, אדם - ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָדברים

האדם]ּכפר מות חּיב,[על הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ְִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
- הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻואדם

ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל ִַַַַַַַָָָָאדם

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּמּזיק

מן  ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא הּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹנׁשּתּנה
ּתֹורה  ּדין הֹואיל הּתׁשלּומין, אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ּׁשהפחית  מה ּומׁשּלם חּיב, זה הרי ּדמיהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהפחית
ְִֵֶמּדמיהן.

ׁשּדּמע ·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיצד?
בחולין] תרומה נס[עירב יין טּפת לֹו ערב אֹו ִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,

- ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי יינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתֹו
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשמין

הּמּזיקין. ּכל ְִִֶֶַַָּכדר
יהיה ‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל  טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזק חברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים  קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא  ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. חּיבין [פסלו]הּכהנים ּבמזיד, - הּזבח את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

חּטאת  ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ּבׁשֹוגג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּטאת אדומה]ּובמי פרה – חּיב ["חטאת" ּבמזיד, - ְְִֵֵַַָָ

ּפטּור. ּבׁשֹוגג, ְְֵֵַָלׁשּלם;
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבדיני  וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
.ׁשמים  ִַָ

.Â ׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה [נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי  לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
.Ê מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא  ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם  והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב  ּגּבי הראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מעל  הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָכרים
ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ונחּבט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

ּבידֹו; וכן ׁשּברֹו ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.Á ּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק
הּזֹורק  - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם  הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
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לעׂשֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמהן
הרי  - בזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Â ׁשהרי דברים, חמּׁשה מׁשּלם חבל, ׁשהּוא  החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

הּמריבה  ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעדים
אֹומר: והּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל חבּול. ְְְֲִִֵֵָָָָָָָֹויצא
הּצער  ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ּבי', ,'חבלּת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכפר  אם ,לפיכ עצמֹו; ּפי על ורּפּוי ּובׁשת ּבׁשבת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוחּיב
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע חבלּתי', 'לא .[מדרבנן]ואמר: ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹולּמה
לֹו, יּתן לא ׁשאם - קנס ואינֹו הּוא, ממֹון והרּפּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּׁשבת
מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון חּסרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי
ׁשהּוא  ּבפנינּו ׁשהֹודה בׁשעה אּלא לֹו הּגיעה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהּבׁשת
ּבׁשת, לֹו אין אדם, ּבֹו חבל ׁשּלא ׁשהּנחּבל - ּבֹו ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחבל

אֹותֹו ׁשּבּיׁשה היא ּדין ּבבית .והֹודאתֹו ְְְִִִֵֶָָָ
.Á הּמּגיעה ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת

ּבעת  לֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּובין אחרים, ּבפני ּבֹו חבל אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשת  אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו; ׁשחבל אחרים ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹודה

עצמֹו. ּפי ְִַַעל
.Ë ׁשהּמּזיק ממֹונֹו; למּזיק ּבגּופֹו, חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

נתּכּפר  לׁשּלם, חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
החמּׁשה  ּכל לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - ּבחברֹו חֹובל אבל ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹו.
נביֹות  אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו; מתּכּפר אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָדברים,

ׁשּיבּקׁש[המובחרים] עד עֹונֹו, נמחל ולא לֹו מתּכּפר אין ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ
לֹו. וימחל הּנחּבל ְְְִִֶַָֹמן

.È ימחל ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ּדרואסּור זֹו ואין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לֹו ונתחּנן החֹובל, מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא יׂשראל. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזרע
ונחם  מחטאֹו, ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפעם

הרי [התחרט] - למחל הממהר וכל לֹו. ימחל - רעתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹעל
הימּנּו. נֹוחה חכמים ורּוח מׁשּבח, ְְֲִֵֶַָָָֻהּוא

.‡È ׁשהאֹומר ממֹונֹו, לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, 'סּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם  ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר דברים; ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבר  ּכסּותי, את 'קרע לחברֹו: האֹומר אבל .ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָרֹוצה
לא  ואם ּפטּור; זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּכּדי, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
אף  לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמר

להׁשחית  ׁשהרׁשהּו ּפי .על ְְְִִִֶַַָ
.·È ּתחּלה לידֹו הּכלים ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

מפקדין  אֹו אצלֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֻּבתֹורת
עד  לׁשּלם, חּיב - ּכן ועׂשה ּוקרע', 'ׁשּבר לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָאצלֹו,
'קח  לֹו: אמר אם אבל ּפטּור'; ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיאמר
ּפטּור  זה הרי - כן ועׂשה ּוקרעֹו', זה 'ּבגד וׁשּברֹו', זה .ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‚È ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו 'ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
לֹו אמר ּוכאּלּו לׁשּלם, חּיב זה הרי - כן ועׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּפטּור',

ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל עינֹו ּפי 'סּמה על ואף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי - לׁשּלם החּיב הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהעֹוׂשה
עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור הכׁשיל ׁשהרי הּוא, ורׁשע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבעֹון

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהיה ‡. ּבין ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק

ּכמזיד  הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין מן ׁשֹוגג, נפל ּכיצד? . ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על  ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את וׁשבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּגג
ּבהמה  "ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק חּיב - ּוׁשברֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּכלי

למזיד. ׁשֹוגג ּבין ּכאן הּכתּוב חּלק ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיׁשלמּנה",
חברֹו·. ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג אֹוואחד ּכליו, הּׁשֹובר אֹו , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹקֹורע
ּברׁשּות ‚. אבל הּנּזק. ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבּמה

אבל  ּבזדֹון; הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמּזיק,
ּפטּור  ּבאנס, אֹו אֹו.ּבׁשגגה ּברׁשּות, ׁשניהן היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּלא  חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשניהן
ּפטּור. - ְַָָָּבכּונה

ׁשליבה„. ונׁשמטה בּסּלם, עֹולה מּתחּתיו,[מדריגה]היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ
חּיב; וחזקה, מהּדקת היתה לא אם - והּזיקה ואם ונפלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

זה  הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה, ּומהּדקת, חזקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
וכל  בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור,
ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות הּדברים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּזיק, ׁשּיתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעד
הכניסן ‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

על  קּבל ולא הֹואיל - הרי ּברׁשּות לׁשמר, החצר ּבעל יו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכדרּכֹו, ויֹוצא נכנס ּבכניסתֹוזה הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אפּלּו ּבכּונה, ׁשברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּוביציאתֹו,
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסן

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Â ׁשהּוא הּמּזיק ּברׁשּות להרגֹו, חברֹו ּגּבי על ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל  ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם, ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי  - ּומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Êלׁשמטֹו יכֹול היה אם - ּומת לעליֹון [לתחתון]ּדחפֹו ְְְְִֵֶָָָָָָ

הרי  לׁשמטֹו, יכֹול היה לא ואם חּיב; זה הרי ׁשמטֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹולא
ּפטּור. ֶָזה

.Áבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
- זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל ּכּדֹו ונׁשּברה בקֹורתֹו, ּבא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָוזה
ּבעל  היה .להּל רׁשּות ולזה ,להּל רׁשּות ׁשּלזה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפטּור;
ּבּקֹורה  חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ראׁשֹון, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּקֹורה
חּיב; מּׂשאֹו, מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ואם ּפטּור. -ְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לתּקן  עמד ּפטּור. 'עמד', לֹו ואמר החבית ּבעל הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הזהיר  ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור, ּכמהּל זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּׂשאֹו,
החבית  ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד הּוא ׁשהרי החבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעל
חּיב; - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, הּקֹורה ּובעל ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָראׁשֹון,
החבית  ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ׁשּׁשברּה ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזה
הרי  'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ואם ּפטּור; ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלנּוח,
הזהיר  ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ואם חּיב. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזה
ּבא  וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי - הּקֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבעל

בזה.[ונשרף]ּבפׁשּתנֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְִֵֵֶַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

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

wifne laeg zekld - oiwifp xtq - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ë ואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
הּׁשּבת  ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי אינֹו -[מוכן]והּוא ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ּפטּורין, ְְְֲִִִִֵֶַַָָׁשניהן

.È אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו הגרון והּזיק [ליחת ְְְִִִִֶָָ
והן והאף] ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּבעת

הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹּתֹולדֹות
ׁשּכל  ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶַַָָּתּקלה,
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ [עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק  אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את  וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל [אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק  ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.·Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה [לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה  ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד [דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚È הּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה  אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
עמדה  חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - הלכה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹולא

ּפטּור  ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂË האחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם  להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
עֹומדים  היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשּיּׁשב  וכן ר'קדם חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.ÊËאֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֲִֵֵֶָָָָָָאדם
מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻבהמת
- ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: נׁשּתּברּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם חּיבין, ְְִֵַַַַַַַַָָָָָָׁשלׁשּתם

וארּבעה [מחלקים]ּומׁשּלׁשין ולדֹות ּדמי לענין ּביניהם. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
לענין  ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל חּיב, אדם - ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָדברים

האדם]ּכפר מות חּיב,[על הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ְִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
- הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻואדם

ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל ִַַַַַַַָָָָאדם

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּמּזיק

מן  ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא הּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹנׁשּתּנה
ּתֹורה  ּדין הֹואיל הּתׁשלּומין, אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ּׁשהפחית  מה ּומׁשּלם חּיב, זה הרי ּדמיהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהפחית
ְִֵֶמּדמיהן.

ׁשּדּמע ·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיצד?
בחולין] תרומה נס[עירב יין טּפת לֹו ערב אֹו ִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,

- ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי יינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתֹו
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשמין

הּמּזיקין. ּכל ְִִֶֶַַָּכדר
יהיה ‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל  טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזק חברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים  קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא  ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. חּיבין [פסלו]הּכהנים ּבמזיד, - הּזבח את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

חּטאת  ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ּבׁשֹוגג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּטאת אדומה]ּובמי פרה – חּיב ["חטאת" ּבמזיד, - ְְִֵֵַַָָ

ּפטּור. ּבׁשֹוגג, ְְֵֵַָלׁשּלם;
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבדיני  וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
.ׁשמים  ִַָ

.Â ׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה [נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי  לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
.Ê מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא  ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם  והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב  ּגּבי הראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מעל  הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָכרים
ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ונחּבט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

ּבידֹו; וכן ׁשּברֹו ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.Á ּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק
הּזֹורק  - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם  הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
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ׁשנ  - וסּלקן אחר ׁשּׁשניהם קדם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, יהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זה  ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ

.Ë החֹוב ּכל לׁשּלם חּיב חברֹו, ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
הרי  ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
מקּים  ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון; לאּבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּגרם

בבי"ד] ּומחמת [מאומת ּבֹו, כתּוב היה וכ וכ ְֲֵַָָָָָָָָהיה,
לא  אם אבל החֹוב; לגּבֹות יכֹול ׁשאינֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹׁשּׂשרפֹו

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמינֹו,
.È,ללוי הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחזר
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מה ּכמֹו ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּבּׁשטר;
מן  הּמֹוחל מׁשּלם ראּובן, יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּׂשרפֹו.

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èאיּפֹותיקי עבּדֹו העֹוׂשה לחובו]וכן וחזר [שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשהרי  החֹוב; לבעל לׁשּלם המׁשחרר חּיב - ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָוׁשחררֹו
החֹוב  ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. לאּבד וגרם ׁשעּבּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהפקיע
'עבּדי  לֹו ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי העבד, לׁשחרר הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּגם
חּיב  - לּים וירד ונתּגלּגל חברֹו, מטּבע הּדֹוחף וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאּתה'.

הּצֹורם וכן ׁשהרי [פוגם]לׁשּלם. לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּדמיה  לפחת המרּקעגרם וכן והעביר [כותש]. חברֹו, ּדינרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבדברים  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָצּורתן
ֵאּלּו.

.·È ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ, הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק
וכסתות] ּבאויר,[כרים ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר וקדם ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

אּלא  ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; האחר זה הרי - לארץ ׁשּיּגיע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי; מּיד להּׁשבר ׁשּסֹופֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלי

ּפטּור. ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכגֹורם. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואין
.‚È את מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

את  מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה עֹומד ׁשהּוא ואילן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּברּיֹות,
ׁשּלא  זה אילן וקּצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד וקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרּבים,
הּדּינים, ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּדעת
'אּתה  ואמר: טען ואם מצוה. מּלעׂשֹות הפקיען ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהרי
זה  הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל ּולקצצֹו', להרגֹו לי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּת

ָּפטּור.
.„È הּדם וכּסה אחר ּובא עֹוף, אֹו חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט מּדעת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּלא
עׂשרה  והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ׁשהֹורה מי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָויׁש
מּלעׂשֹות  הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הּגאֹונים, הֹורּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָזהּובים;
- ועׂשיּה אחר וקדם לעׂשֹותּה, ראּויין ׁשהן עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמצות

זהּובים  עׂשרה לּבעלים .מׁשּלם ְְְֲִִֵַַָָָ
.ÂËּבידֹו לּמּזיק אם [בעצמו]ׁשמין לֹו ׁשּׁשמין ּכדר , ְְִִִִֶֶֶַַָָָ

ּכליו  ׁשּבר אֹו חברֹו, ּבהמת ׁשהרג הרי ּכיצד? ממֹונֹו. ֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּזיק
וכּמה  ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה היתה ּכּמה ׁשמין -ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּלם  עּתה; ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ׁשוה הּכלי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור, הּכלי אֹו הּנבלה עם לּנּזק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפחת

חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין ׁשהּזיק; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבׁשֹורֹו
יין] ּבזה.[ונעשו ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזקֹו. לֹו ׁשמין ,ְִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÊË;ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן ּגֹובין מּטלטלין, לֹו אין האֹונס אם וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגֹובין  ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּכּלן רע, ׁשם והּמֹוציא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמפּתה
ֵֶמהן.

.ÊÈ הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו, ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּכל
ּכמֹו ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע כ]הּנּזק הדין [שמצינו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען והּוא הּנגזל; ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשיטעֹון
לו] שיש ּבנגזל.[משוער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶַָ

.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?
היה  'זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל - ואבד אּנס ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּמסרֹו
עפר  ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא',
ונֹוטל; חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא' היה ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

להפקידן והּוא  אמּוד אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּדרּכן  אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס להּניחן ודרּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצלֹו,

ּבעצמֹו ּפׁשע הּוא זה, ּבכלי ׁשחטף להּניחן הרי ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
עור]חמת אֹו[נוד לּים והׁשליכם ּומחּפים, מלאים סל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

נאמן, אינֹו - ּבתֹוכם היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשרפם,
להּניח  אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מּידֹו, מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמרּגלּיֹות
אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ונֹוטל בּה, היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.ËÈ יֹודע אינֹו אבל זהּובים, בֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ּבלא  אלף נֹוטל - היּו' 'אלף אֹומר: והּנּזק היּו, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכּמה
אמּוד; ׁשּיהיה והּוא מחּיב ׁשבּועה, הּמּזיק זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו הּפּקדֹון.ׁשבּועה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
אּנס‡. ּביד חברֹו ממֹון הּיפה [גוי]הּמֹוסר מן לׁשּלם חּיב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבין  הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו ּגֹובין מת, ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו;
הּמ זה הרי - יׂשראל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, האּנס חּיב ׁשהיה ֹוסר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

נׂשא ׁשּלא ּפי על אף האּנס, ּׁשּלקח מה ּכל [לקח]לׁשּלם ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא ּבלבד.[הלשין]הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מעצמֹו·. הּמֹוסר ּבׁשהראה אמּורים? ּדברים [את ּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הממון] אּנס מקום יׂשראל אֹו ּגֹויים אנסּוהּו אם אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ

נׂשא  ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי - והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהראֹות,
לׁשּלם; חּיב זה הרי אנּוס, ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

לׁשּלם. חּיב חברֹו, ּבממֹון עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשהּמּציל
וכּיֹוצא ‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין  אֹוצר לפלֹוני יׁש 'הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוהּו והלכּו ּפלֹוני', ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאֹו
אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּמל

מּלפניו ּבֹורח ׁשהּוא ּפלֹוני ממֹון לֹו ׁשּיראה ,[מהמלך]עד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו, יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - האנס מּפני לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה
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מּכל „. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנׂשא
ּדברים  ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּגיע  ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאמּורים
עד  יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. לרׁשּות ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּממֹון
ואנס  ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על האּנס ועמד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהראהּו,
זה  הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו להֹוליכֹו יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאת
ׁשעמד  ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ׁשהראה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר האֹוצר, ּבצד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּנס

ּביני ‰. ׁשהיתה דין על ּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אחד  ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
הּדבר  ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד  ּומסרּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
ּדין  ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכמֹות

ְְִֵָּביׂשראל.
.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

מי  ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן  חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על הּנתּפׂש ואיׁש[מתנה]אֹו איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶַַַָָָָ
לׁשּלם  חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמל
עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו והּוא, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַלֹו.

.Ê ׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
ּכּמה  העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָהפסידֹו
אין  הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ּכֹופר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּמֹוסר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע אּלא מּידֹו, וזֹוכה [קדוש]מֹוציאין , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
אּלא  הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, לא ואם ּׁשּתפׂש; ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמה

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.Á ׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין

הּסת ׁשבּועת ולא ואין [דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא רׁשע, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאינֹו

הּכׁשרין. ּכלל ְְְִִֵַַָּכׁשאר
.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור

עברֹות  ּובעל רׁשע היה לֹוואפּלּו מצר היה ואפּלּו , ֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
- ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְְֲִֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין
.È ׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר  אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל  לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה  - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה  להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ
.‡È ׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא יהרג,[ג"פ]; זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
להרג  הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ימסר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא

את  ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֻהּמֹוסרים
להר  הּגֹויים ּביד ּכפי הּמֹוסרים ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור הּמצר ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻרׁשעם.
יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ּולאסרֹו להּכֹותֹו ּגֹויים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּביד
ּפי  על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור למסרֹו. ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאסּור

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ׁשהרי ּגּופֹו, לאּבד ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֻׁשּמּתר
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור  - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה  עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ
.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„È את וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן  ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים
יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ
.ÂË אחד ספינה ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה והקל  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן
להרגם  אחריהם רֹודף ׁשהׁשליּכמֹו עׂשה רּבה ּומצוה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ְִָוהֹוׁשיעם.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ועׂשר  עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
לרצח; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצוֹות
להגלֹות  (ג) יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)
ּגלּות; למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהרֹוצח
ּבּדין; עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ(ה)
על  לחּוס ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ(ו)
מקלט, ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהרֹודף;
ׁשּלא  (יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּולכּון
ּדמים; לׂשּום ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע ּבאֹותּה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹיעבד
;ּבּדר ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ(יג)

עּמֹו;(טו) לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹלפרק
ּובאּור  לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ(יז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

הּדם ·. ּגֹואל ּביד ימית מצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה  לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
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ׁשנ  - וסּלקן אחר ׁשּׁשניהם קדם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, יהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זה  ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ

.Ë החֹוב ּכל לׁשּלם חּיב חברֹו, ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
הרי  ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
מקּים  ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון; לאּבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּגרם

בבי"ד] ּומחמת [מאומת ּבֹו, כתּוב היה וכ וכ ְֲֵַָָָָָָָָהיה,
לא  אם אבל החֹוב; לגּבֹות יכֹול ׁשאינֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹׁשּׂשרפֹו

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמינֹו,
.È,ללוי הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחזר
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מה ּכמֹו ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּבּׁשטר;
מן  הּמֹוחל מׁשּלם ראּובן, יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּׂשרפֹו.

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èאיּפֹותיקי עבּדֹו העֹוׂשה לחובו]וכן וחזר [שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשהרי  החֹוב; לבעל לׁשּלם המׁשחרר חּיב - ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָוׁשחררֹו
החֹוב  ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. לאּבד וגרם ׁשעּבּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהפקיע
'עבּדי  לֹו ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי העבד, לׁשחרר הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּגם
חּיב  - לּים וירד ונתּגלּגל חברֹו, מטּבע הּדֹוחף וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאּתה'.

הּצֹורם וכן ׁשהרי [פוגם]לׁשּלם. לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּדמיה  לפחת המרּקעגרם וכן והעביר [כותש]. חברֹו, ּדינרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבדברים  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָצּורתן
ֵאּלּו.

.·È ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ, הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק
וכסתות] ּבאויר,[כרים ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר וקדם ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

אּלא  ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; האחר זה הרי - לארץ ׁשּיּגיע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי; מּיד להּׁשבר ׁשּסֹופֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלי

ּפטּור. ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכגֹורם. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואין
.‚È את מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

את  מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה עֹומד ׁשהּוא ואילן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּברּיֹות,
ׁשּלא  זה אילן וקּצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד וקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרּבים,
הּדּינים, ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּדעת
'אּתה  ואמר: טען ואם מצוה. מּלעׂשֹות הפקיען ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהרי
זה  הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל ּולקצצֹו', להרגֹו לי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּת

ָּפטּור.
.„È הּדם וכּסה אחר ּובא עֹוף, אֹו חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט מּדעת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּלא
עׂשרה  והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ׁשהֹורה מי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָויׁש
מּלעׂשֹות  הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הּגאֹונים, הֹורּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָזהּובים;
- ועׂשיּה אחר וקדם לעׂשֹותּה, ראּויין ׁשהן עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמצות

זהּובים  עׂשרה לּבעלים .מׁשּלם ְְְֲִִֵַַָָָ
.ÂËּבידֹו לּמּזיק אם [בעצמו]ׁשמין לֹו ׁשּׁשמין ּכדר , ְְִִִִֶֶֶַַָָָ

ּכליו  ׁשּבר אֹו חברֹו, ּבהמת ׁשהרג הרי ּכיצד? ממֹונֹו. ֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּזיק
וכּמה  ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה היתה ּכּמה ׁשמין -ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּלם  עּתה; ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ׁשוה הּכלי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור, הּכלי אֹו הּנבלה עם לּנּזק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפחת

חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין ׁשהּזיק; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבׁשֹורֹו
יין] ּבזה.[ונעשו ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזקֹו. לֹו ׁשמין ,ְִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÊË;ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן ּגֹובין מּטלטלין, לֹו אין האֹונס אם וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגֹובין  ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּכּלן רע, ׁשם והּמֹוציא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמפּתה
ֵֶמהן.

.ÊÈ הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו, ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּכל
ּכמֹו ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע כ]הּנּזק הדין [שמצינו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען והּוא הּנגזל; ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשיטעֹון
לו] שיש ּבנגזל.[משוער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶַָ

.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?
היה  'זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל - ואבד אּנס ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּמסרֹו
עפר  ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא',
ונֹוטל; חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא' היה ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

להפקידן והּוא  אמּוד אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּדרּכן  אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס להּניחן ודרּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצלֹו,

ּבעצמֹו ּפׁשע הּוא זה, ּבכלי ׁשחטף להּניחן הרי ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
עור]חמת אֹו[נוד לּים והׁשליכם ּומחּפים, מלאים סל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

נאמן, אינֹו - ּבתֹוכם היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשרפם,
להּניח  אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מּידֹו, מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמרּגלּיֹות
אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ונֹוטל בּה, היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.ËÈ יֹודע אינֹו אבל זהּובים, בֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ּבלא  אלף נֹוטל - היּו' 'אלף אֹומר: והּנּזק היּו, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכּמה
אמּוד; ׁשּיהיה והּוא מחּיב ׁשבּועה, הּמּזיק זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו הּפּקדֹון.ׁשבּועה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
אּנס‡. ּביד חברֹו ממֹון הּיפה [גוי]הּמֹוסר מן לׁשּלם חּיב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבין  הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו ּגֹובין מת, ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו;
הּמ זה הרי - יׂשראל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, האּנס חּיב ׁשהיה ֹוסר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

נׂשא ׁשּלא ּפי על אף האּנס, ּׁשּלקח מה ּכל [לקח]לׁשּלם ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא ּבלבד.[הלשין]הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מעצמֹו·. הּמֹוסר ּבׁשהראה אמּורים? ּדברים [את ּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הממון] אּנס מקום יׂשראל אֹו ּגֹויים אנסּוהּו אם אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ

נׂשא  ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי - והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהראֹות,
לׁשּלם; חּיב זה הרי אנּוס, ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

לׁשּלם. חּיב חברֹו, ּבממֹון עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשהּמּציל
וכּיֹוצא ‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין  אֹוצר לפלֹוני יׁש 'הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוהּו והלכּו ּפלֹוני', ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאֹו
אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּמל

מּלפניו ּבֹורח ׁשהּוא ּפלֹוני ממֹון לֹו ׁשּיראה ,[מהמלך]עד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו, יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - האנס מּפני לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה

ימיתהּו. אֹו ְִֵֵַיּכהּו
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מּכל „. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנׂשא
ּדברים  ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּגיע  ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאמּורים
עד  יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. לרׁשּות ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּממֹון
ואנס  ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על האּנס ועמד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהראהּו,
זה  הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו להֹוליכֹו יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאת
ׁשעמד  ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ׁשהראה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר האֹוצר, ּבצד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּנס

ּביני ‰. ׁשהיתה דין על ּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אחד  ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
הּדבר  ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד  ּומסרּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
ּדין  ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכמֹות

ְְִֵָּביׂשראל.
.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

מי  ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן  חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על הּנתּפׂש ואיׁש[מתנה]אֹו איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶַַַָָָָ
לׁשּלם  חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמל
עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו והּוא, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַלֹו.

.Ê ׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
ּכּמה  העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָהפסידֹו
אין  הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ּכֹופר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּמֹוסר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע אּלא מּידֹו, וזֹוכה [קדוש]מֹוציאין , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
אּלא  הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, לא ואם ּׁשּתפׂש; ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמה

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.Á ׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין

הּסת ׁשבּועת ולא ואין [דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא רׁשע, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאינֹו

הּכׁשרין. ּכלל ְְְִִֵַַָּכׁשאר
.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור

עברֹות  ּובעל רׁשע היה לֹוואפּלּו מצר היה ואפּלּו , ֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
- ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְְֲִֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין
.È ׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר  אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל  לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה  - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה  להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ
.‡È ׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא יהרג,[ג"פ]; זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
להרג  הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ימסר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא

את  ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֻהּמֹוסרים
להר  הּגֹויים ּביד ּכפי הּמֹוסרים ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור הּמצר ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻרׁשעם.
יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ּולאסרֹו להּכֹותֹו ּגֹויים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּביד
ּפי  על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור למסרֹו. ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאסּור

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ׁשהרי ּגּופֹו, לאּבד ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֻׁשּמּתר
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור  - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה  עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ
.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„È את וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן  ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים
יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ
.ÂË אחד ספינה ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה והקל  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן
להרגם  אחריהם רֹודף ׁשהׁשליּכמֹו עׂשה רּבה ּומצוה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ְִָוהֹוׁשיעם.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ועׂשר  עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
לרצח; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצוֹות
להגלֹות  (ג) יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)
ּגלּות; למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהרֹוצח
ּבּדין; עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ(ה)
על  לחּוס ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ(ו)
מקלט, ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהרֹודף;
ׁשּלא  (יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּולכּון
ּדמים; לׂשּום ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע ּבאֹותּה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹיעבד
;ּבּדר ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ(יג)

עּמֹו;(טו) לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹלפרק
ּובאּור  לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ(יז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

הּדם ·. ּגֹואל ּביד ימית מצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה  לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
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ּגֹואל  לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל
ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם

זה ‚. הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
הּדם  גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, אבי ּבן הֹורג לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן אחד אין -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּנקבה  ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּדם. ְִַַָֻּבגאּלת
ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין מן [פדיון ְִִִִֵֶֶַָֹֹֻ

ּגֹואל  רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ואפּלּו ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהרֹוצח,
הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין לפטרֹו; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
כפר  תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קנין ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא
עליו  ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין רֹוצח". ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלנפׁש
אׁשר  הארץ את תחניפּו "ולא ׁשּנאמר: ּדמים, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשפיכּות

וגֹו'". הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי ּבה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָאּתם
ולא ‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
העדה  לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל  הּדין והּוא ׁשעברּולּמׁשּפט". ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָועׂשּו,

.Â עליו ׁשחּיב העֹון ועׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית היה מיתת אפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּיד  הּנרּדף להּציל מצּוין יׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף
רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,

.Ê על אף - אחריו רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו, אם ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?
הרי  - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּכגֹון  - הרֹודף מאברי ּבאבר להּצילֹו יכֹולים ואם נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף, אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
אינן  ואם עֹוׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו

- לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא להּצילֹו ולא לכּון הרי יכֹולין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הרג  לא ׁשעדין ּפי על ואף אֹותֹו, הֹורגין ׁשּנאמר:אּלּו , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה

.Á מבּוׁשיו סּכנת [ביציו]אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאחז  האיׁש ואחד האיׁש את ׁשאחזה האּׁשה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפׁשֹות,

להּכֹו החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב, ענין - האּׁשה חברֹואת ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
רֹודף; ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין אֹותֹו, הּממיתה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכאה
"לא  ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין אינן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹואם

;"עינ ֵֶָתחֹוס
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעׂשה, לא מצות זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי

מּתר  - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ׁשהּוא  מּפני ּבּיד; ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
נֹוגעין  אין ראׁשֹו, מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. אחריה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכרֹודף
עֹולם. ׁשל טבעֹו הּוא וזה נפׁש, מּפני נפׁש ּדֹוחין ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּבֹו,

.È נערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
לאנסּה רעהּומארׂשה על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

"צעקה  אֹומר: הּוא והרי הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיע  לּה יׁש הא לּה"; מֹוׁשיע ואין המאר ׂשה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנערה

ואפּלּו[מציל] להֹוׁשיעּה, ׁשיכֹול ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה -ְְֲִִִֶַָָָָָָ
הרֹודף. ֲִֵַַָּבהריגת

.‡È אבל הּבהמה; מן חּוץ העריֹות, ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא
עריֹות  ּכׁשאר הרֹודף ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין אבל הּזכּור, . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

לרבעּה הּבהמה אחר עמה]הרֹודף ׁשרדף [להזדווג אֹו , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפי  על אף - זרה עבֹודה לעבד אֹו ּבׁשּבת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
עד  אֹותֹו ממיתין אין - הּדת עּקרי זרה ועבֹודה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשּבת

וימּות. וידינּוהּו, ּדין לבית ויביאּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָׁשּיעׂשה,
.·È ּפי על אף - והערה וׁשכב ּותפׂשּה ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרדף

רדף  ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין ּביאתֹו, ּגמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה  להּצילּה, אחריו רֹודפין אחרים והיּו ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני' ׁשּלא ּכדי 'הּניחּוהּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

ּבאבריו  מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינם מבהילין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאבריו למנעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכֹולים

.‚È אּלא ,ּבכ טרח ולא מאבריו, ּבאבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
וחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו.מיתה  ממיתין ּדין ּבית אין אבל ; ְֲִִִִֵֵָָ
.„È תעמד "לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל, הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹּכל

לסטים  אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן ."רע ּדם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָּבאים
ׁשּׁשמע  אֹו הּציל, ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו,
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָּגֹוים

אֹו והֹודיעֹו, חברֹו אזן גּלה ּבאֹונס ולא אֹו ּבגֹוי ׁשּידע ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּולהסיר  חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על קֹובל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּוא
העֹוׂשה  - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו, ולא ׁשּבלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

."רע ּדם על תעמד "לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË ערוה אחר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהרֹואה

מצות  ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל, ויכֹול ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבעלּה,
ּכּפּה" את "וקּצתה ׁשהיא על עׂשה, לאוין, ׁשני על ועבר ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

."רע ּדם על תעמד "לא ועל "עינ תחֹוס ְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
.ÊË ׁשאין מּפני אּלּו, לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים מעׂשה, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהן
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו; העֹולם את אּבד ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּיׂשראל,

ּכּלֹו העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו מּיׂשראל, .אחת ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבאבן ‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הֹואיל  - ּבאׁש ׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּממיתה,
ּדין  ּבבית נהרג זה הרי - ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל .והרגֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חברֹו·. את להרג הֹורג הּׂשֹוכר עבדיו אבל ׁשּׁשלח אֹו , ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹווהרגּוהּו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו חברֹו ׁשּכפת אֹו , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מאּלּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן החּיה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרגּתּו
לּׁשמים, מיתה וחּיב ּבידֹו; הריגה ועֹון הּוא, ּדמים ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשֹופ

ּדין. ּבית מיתת ּבהן ְִִֵֵֶַָואין

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

ytp zxinye gvex zekld - oiwifp xtq - ixyz '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדם ‚. ׁשֹופ" אֹומר: הּוא ׁשהרי  הּדין? הּוא ׁשּכן ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּומּנין 
"יּׁשפ ּדמֹו ּבאדם על האדם, ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ההֹורג  זה - אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם "את ׁשליח; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹידי
לפני  חברֹו הּמֹוסר זה - אדרׁשּנּו" חּיה ּכל "מּיד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו;
נפׁש את אדרׁש אחיו, איׁש מּיד האדם, "מּיד לטרפֹו; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיה
ּובפרּוׁש חברֹו. את להרג אחרים הּׂשֹוכר זה - ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאדם"

ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן מסּור [ענישה]נאמר דינם הרי - ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָ
ִַַָלּׁשמים.

מיתת „. מחּיבים ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובכל
הּמלכּות  ּבדין להרגן יׂשראל מל רצה אם - ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ּבידֹו הרׁשּות העֹולם, להרג ותּקנת ּדין ּבית ראּו אם וכן . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
הרי  ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן

ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש
.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי

להּכֹותם  מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק
למיתה  הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ

ּכדי [רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
להם  הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי  להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Â ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ּבין ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָזכר
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג אם היריון ּגֹולה [של ְְֳִִֶֶַָָָָָָ

הּוא מלא] הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם אבל ;ְְֲֲֳִִִִֵַָָָָ
ׁשלׁשים  ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹֹּכנפל

עליו. נהרג אינֹו ֱֵֶָָָיֹום
.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ּבידי  ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ
.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ

ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּור אף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
נהרג  וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים  ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם [רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ë נהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ׁשּנאמר:אדם , ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל  ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב הרע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּובערּת
אינן  הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; עדים, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבפני
עדּות  וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹנהרגין,

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה להזּמה, ראּויה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
.È הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד

עליו  נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' אינֹו[שקיבל - ְִֵֵֵֶַָָָ

רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית עליו ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנהרג
את  ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר צרי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואין

עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו אחרים ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו קּבל ּכבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהעבד

.·È רׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
ּכדי  ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה  מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:
לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚È ּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה  הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין  ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èאֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיראה

אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ואגרֹוף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאבן
יֹומים" אֹו "יֹום חייב]ּבדין שעות כ"ד אחר מת ;[אפילו ְִִַ

"ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר מת ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּורצּועה  ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ׁשּלא -ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹ

רציחה. הּכית לא ּבהם, ְְִֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע  נהרג זה הרי - יֹומים":והמיתֹו אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לפי  והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהראׁשֹון,
ּתחּתיו. ְֵֶַָׁשאינֹו

.ÊË ׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן
יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחד ׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ

העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

ג  ¤¤ּפרק
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את -הּמּכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ראּוי  אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ּדבר ְִִִִֶֶָָָָָָָָאֹומדין
ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר להמית חפץ ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹותֹו
אׁשר  יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ימּות אׁשר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"ּבאבן
ּדֹומה  ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד הּכהּו", ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימּות

ירכֹו; על למּכהּו לּבֹו על ְְִֵֵֵַַַַמּכהּו
ּבּה"·. ימּות "אׁשר ונאמר מקֹום הֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
ׁשּמׁשערין  מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות  ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק דֹומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואינֹו

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר הּמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּברחּוק
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכח וכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא  אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל מיתתֹו -ְֲִִִֶֶֶַָָָ
ׁשעּור „. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואם ּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא  ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
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ּגֹואל  לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל
ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם

זה ‚. הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
הּדם  גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, אבי ּבן הֹורג לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן אחד אין -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּנקבה  ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּדם. ְִַַָֻּבגאּלת
ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין מן [פדיון ְִִִִֵֶֶַָֹֹֻ

ּגֹואל  רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ואפּלּו ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהרֹוצח,
הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין לפטרֹו; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
כפר  תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קנין ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא
עליו  ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין רֹוצח". ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלנפׁש
אׁשר  הארץ את תחניפּו "ולא ׁשּנאמר: ּדמים, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשפיכּות

וגֹו'". הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי ּבה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָאּתם
ולא ‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
העדה  לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל  הּדין והּוא ׁשעברּולּמׁשּפט". ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָועׂשּו,

.Â עליו ׁשחּיב העֹון ועׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית היה מיתת אפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּיד  הּנרּדף להּציל מצּוין יׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף
רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,

.Ê על אף - אחריו רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו, אם ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?
הרי  - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּכגֹון  - הרֹודף מאברי ּבאבר להּצילֹו יכֹולים ואם נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף, אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
אינן  ואם עֹוׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו

- לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא להּצילֹו ולא לכּון הרי יכֹולין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הרג  לא ׁשעדין ּפי על ואף אֹותֹו, הֹורגין ׁשּנאמר:אּלּו , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה

.Á מבּוׁשיו סּכנת [ביציו]אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאחז  האיׁש ואחד האיׁש את ׁשאחזה האּׁשה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפׁשֹות,

להּכֹו החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב, ענין - האּׁשה חברֹואת ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
רֹודף; ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין אֹותֹו, הּממיתה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכאה
"לא  ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין אינן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹואם

;"עינ ֵֶָתחֹוס
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעׂשה, לא מצות זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי

מּתר  - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ׁשהּוא  מּפני ּבּיד; ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
נֹוגעין  אין ראׁשֹו, מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. אחריה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכרֹודף
עֹולם. ׁשל טבעֹו הּוא וזה נפׁש, מּפני נפׁש ּדֹוחין ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּבֹו,

.È נערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
לאנסּה רעהּומארׂשה על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

"צעקה  אֹומר: הּוא והרי הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיע  לּה יׁש הא לּה"; מֹוׁשיע ואין המאר ׂשה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנערה

ואפּלּו[מציל] להֹוׁשיעּה, ׁשיכֹול ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה -ְְֲִִִֶַָָָָָָ
הרֹודף. ֲִֵַַָּבהריגת

.‡È אבל הּבהמה; מן חּוץ העריֹות, ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא
עריֹות  ּכׁשאר הרֹודף ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין אבל הּזכּור, . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

לרבעּה הּבהמה אחר עמה]הרֹודף ׁשרדף [להזדווג אֹו , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפי  על אף - זרה עבֹודה לעבד אֹו ּבׁשּבת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
עד  אֹותֹו ממיתין אין - הּדת עּקרי זרה ועבֹודה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשּבת

וימּות. וידינּוהּו, ּדין לבית ויביאּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָׁשּיעׂשה,
.·È ּפי על אף - והערה וׁשכב ּותפׂשּה ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרדף

רדף  ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין ּביאתֹו, ּגמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה  להּצילּה, אחריו רֹודפין אחרים והיּו ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני' ׁשּלא ּכדי 'הּניחּוהּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

ּבאבריו  מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינם מבהילין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאבריו למנעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכֹולים

.‚È אּלא ,ּבכ טרח ולא מאבריו, ּבאבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
וחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו.מיתה  ממיתין ּדין ּבית אין אבל ; ְֲִִִִֵֵָָ
.„È תעמד "לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל, הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹּכל

לסטים  אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן ."רע ּדם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָּבאים
ׁשּׁשמע  אֹו הּציל, ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו,
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָּגֹוים

אֹו והֹודיעֹו, חברֹו אזן גּלה ּבאֹונס ולא אֹו ּבגֹוי ׁשּידע ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּולהסיר  חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על קֹובל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּוא
העֹוׂשה  - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו, ולא ׁשּבלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

."רע ּדם על תעמד "לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË ערוה אחר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהרֹואה

מצות  ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל, ויכֹול ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבעלּה,
ּכּפּה" את "וקּצתה ׁשהיא על עׂשה, לאוין, ׁשני על ועבר ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

."רע ּדם על תעמד "לא ועל "עינ תחֹוס ְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
.ÊË ׁשאין מּפני אּלּו, לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים מעׂשה, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהן
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו; העֹולם את אּבד ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּיׂשראל,

ּכּלֹו העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו מּיׂשראל, .אחת ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבאבן ‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הֹואיל  - ּבאׁש ׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּממיתה,
ּדין  ּבבית נהרג זה הרי - ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל .והרגֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חברֹו·. את להרג הֹורג הּׂשֹוכר עבדיו אבל ׁשּׁשלח אֹו , ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹווהרגּוהּו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו חברֹו ׁשּכפת אֹו , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מאּלּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן החּיה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרגּתּו
לּׁשמים, מיתה וחּיב ּבידֹו; הריגה ועֹון הּוא, ּדמים ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשֹופ

ּדין. ּבית מיתת ּבהן ְִִֵֵֶַָואין
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ּדם ‚. ׁשֹופ" אֹומר: הּוא ׁשהרי  הּדין? הּוא ׁשּכן ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּומּנין 
"יּׁשפ ּדמֹו ּבאדם על האדם, ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ההֹורג  זה - אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם "את ׁשליח; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹידי
לפני  חברֹו הּמֹוסר זה - אדרׁשּנּו" חּיה ּכל "מּיד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו;
נפׁש את אדרׁש אחיו, איׁש מּיד האדם, "מּיד לטרפֹו; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיה
ּובפרּוׁש חברֹו. את להרג אחרים הּׂשֹוכר זה - ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאדם"

ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן מסּור [ענישה]נאמר דינם הרי - ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָ
ִַַָלּׁשמים.

מיתת „. מחּיבים ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובכל
הּמלכּות  ּבדין להרגן יׂשראל מל רצה אם - ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ּבידֹו הרׁשּות העֹולם, להרג ותּקנת ּדין ּבית ראּו אם וכן . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
הרי  ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן

ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש
.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי

להּכֹותם  מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק
למיתה  הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ

ּכדי [רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
להם  הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי  להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Â ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ּבין ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָזכר
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג אם היריון ּגֹולה [של ְְֳִִֶֶַָָָָָָ

הּוא מלא] הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם אבל ;ְְֲֲֳִִִִֵַָָָָ
ׁשלׁשים  ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹֹּכנפל

עליו. נהרג אינֹו ֱֵֶָָָיֹום
.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ּבידי  ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ
.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ

ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּור אף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
נהרג  וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים  ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם [רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ë נהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ׁשּנאמר:אדם , ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל  ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב הרע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּובערּת
אינן  הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; עדים, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבפני
עדּות  וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹנהרגין,

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה להזּמה, ראּויה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
.È הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד

עליו  נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' אינֹו[שקיבל - ְִֵֵֵֶַָָָ

רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית עליו ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנהרג
את  ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר צרי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואין

עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו אחרים ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו קּבל ּכבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהעבד

.·È רׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
ּכדי  ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה  מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:
לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚È ּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה  הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין  ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èאֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיראה

אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ואגרֹוף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאבן
יֹומים" אֹו "יֹום חייב]ּבדין שעות כ"ד אחר מת ;[אפילו ְִִַ

"ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר מת ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּורצּועה  ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ׁשּלא -ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹ

רציחה. הּכית לא ּבהם, ְְִֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע  נהרג זה הרי - יֹומים":והמיתֹו אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לפי  והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהראׁשֹון,
ּתחּתיו. ְֵֶַָׁשאינֹו

.ÊË ׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן
יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחד ׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ

העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

ג  ¤¤ּפרק
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את -הּמּכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ראּוי  אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ּדבר ְִִִִֶֶָָָָָָָָאֹומדין
ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר להמית חפץ ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹותֹו
אׁשר  יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ימּות אׁשר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"ּבאבן
ּדֹומה  ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד הּכהּו", ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימּות

ירכֹו; על למּכהּו לּבֹו על ְְִֵֵֵַַַַמּכהּו
ּבּה"·. ימּות "אׁשר ונאמר מקֹום הֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
ׁשּמׁשערין  מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות  ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק דֹומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואינֹו

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר הּמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּברחּוק
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכח וכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא  אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל מיתתֹו -ְֲִִִֶֶֶַָָָ
ׁשעּור „. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואם ּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא  ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
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ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד ל ֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה
ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין [גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח [הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ
חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹּבאצּבעֹו,
את  הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו לּבֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

חֹולה  אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא החזק, .הּבריא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹבידֹו,
מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב הצרי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"ּבידֹו",

ההּכיה. ּכח ְֲִֶַַַַָָֹׁשּמׁשערין
.Ê מׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן  ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל  לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום  ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר  מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה  ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּות אֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ë אֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם  ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול [ומנע עליו[לחץ]אינֹו ְֲִֵֵַַַָָָָָ

לצאת] נׁשאר ממנו ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַָֹּבתֹו
הּדֹוחף  הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבֹו
עד  וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּבּתחּלה.
והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהּניחֹו
ׁשּמנע  עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּצּנה
עד  עליו ועּׁשן ּובית למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
עד  נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמת,
ׁשחנקֹו ּכמי ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.È ׁשּמת עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת אֹואבל , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לׁשם, לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום והּניחֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּכפתֹו
ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו והמיתּתּו, [הסיר]ּובאה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמעזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ׁשהּׁשי[טיח אֹו , ֲִִִֶֶַַָָָ
נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ׁשּסה אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹו
רֹוצח, הּוא והרי אֹותֹו; ממיתין ּדין ּבית אין אּלּו ּבכל -ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ

ּדמים ּדם.[הקב"ה]ודֹורׁש מּמּנּו ּדֹורׁש ְִִֵֵֶָָ
.‡È ּבּבֹור סּלם ׁשם והיה לבֹור, חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֻוכן 

ּבידֹו ּתריס והיה חץ, ּבֹו ׁשּזרק אֹו עליו, לעלֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיכֹול
הּתריס  את והסיר הּסּלם את וסּלק אחר ּובא עליו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלהגן
עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו ּדין. ּבבית נהרגין אינן ׁשניהם -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור - הּסּלם את וסּלק ׁשחזר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּוא
ּדם. מּמּנּו ְְִִֶָָונדרׁש

.·Èצרֹור לאחֹוריה [אבן]הּזֹורק האבן וחזרה ּבכתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין; ּבית מיתת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
אּמֹות, ארּבע ּבתֹו - והרגּו ּבהם ׁשהתרּו ּבכּדּור ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמׂשחקין
- אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָּפטּורין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ׁשּיׁש והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָחּיבין;
.‚È חּיב - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן .זרק ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ

לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכֹופת
ׁשּימּות  והּוא עליו; נהרג זה הרי - ומת מים, עליו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהציף

מּמעׂשיו. הּבא ראׁשֹון ֲִִִַַַָָֹמּכח

ד  ¤¤ּפרק
מּמיתת ‡. ּפטּור - זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

הּתׁשלּומין  ּומן ּדין, מקלט ּבית ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן , ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָקֹולטֹות
ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג מּיׂשראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

ּכדי ·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנתּכּון
ּכדי  ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה  לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת, לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא  מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה

ל  ּכדי ּבּה ּבית היה מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על המית ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
נתּכּון ּדין  אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

והלכה  מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את אֹומדין הּמּכה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ונפטר; דברים חמּׁשה נֹותן לחּיים, אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו:

והכּביד הּמּכה, חלה -[חוליו]ואפּלּו הּמּכה מחמת ּומת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
הּמּכה  את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ּפטּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
הּמּכה. יהרג מת, אם לזה; ּוממּתינין מּיד, הּסהר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבבית
רגליו  על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה, רפּואה ונתרּפא הקל, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואם
ונפטר. דברים, חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - הּבריאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשאר

מׁשענּתֹו"„. "על ּבּתֹורה ׁשּנאמר והּוא זה ׁשּיהּל אינֹו - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יכֹול  למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
ׁשּיהיה  אּלא "מׁשענּתֹו", נאמר לא הּמׁשענת; על ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהּל
להּׁשען  אחר ּכח צרי יהיה ולא ּכחֹו, מׁשענת על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמהּל

ָָעליו.
מ ‰. והקל למיתה, מּכאן אמדּוהּו ּולאחר ּׁשהיה, ּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נהרג  זה הרי - ומת ׁשני הכּביד אמד אֹותֹו אֹומדין ואין ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
לּדבר. ׁשרגלים ְְִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקל,

.Â ּבין - ומת מקלֹות, ּבעׂשר אדם בני עׂשרה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָהּכּוהּו
ּפטּורין  ּכּלן ּכאחת, ׁשהּכּוהּו ּבין זה, אחר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּכּוהּו

ּדין  ּבית ׁשּיהיה מּמיתת עד אדם", נפׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹו ׁשנים ׁשּדחפּוהּו למי הּדין והּוא הּנפׁש. ּכל  ׁשהרג ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ויצא  יֹוׁשבין רּבים ׁשהיּו אֹו הּמים, לתֹו ׁשנים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכבׁשּוהּו

ּפטּורין. ּכּלן - והרג מּביניהן ְְִִֵֵֵֶַָָֻחץ
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.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עׂשרה בֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו
להמית  ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה, אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי

עליו  נהרג האחרֹון זה הרי - ּדינֹו,ומת ׁשּנגמר רֹוצח . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר  אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם  ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ואֹוסרין ּבפניו; ּכּלן.[במאסר]אּלא את ְְְִֶֶָָָָֻ
.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין העדים היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג

עדים  ׁשני ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
התראה  הכחׁשּוּבלא ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻ

לכּפה  אֹותם ּכֹונסין הרצחנין, אּלּו ּכל - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבחקירֹות
ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם אֹותם [יתכווצו]ּומאכילין ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּכרׂשם  עד ׂשעֹורים, אֹותם מאכילין ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיהן,
החלי. מּכבד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
חּיב  אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָאבל

אֹותֹו ּפֹוטרין - חמּורין מיתה עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָ
עֹולם  ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהם אין ּדמים, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשפיכּות
עריֹות  לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה אפּלּו ּדמים. ְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָּכׁשפיכּות
הם  העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות אינן - ׁשּבת חּלּול ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשפיכּות  אבל הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמעברֹות
עֹון  ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמים
ימיו  ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ואין ּגמּור, רׁשע הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָזה,
ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו יּצילּו ולא זה, עֹון ּכנגד ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשקּולין
עֹובד  מאחאב ּולמד צא וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ"אדם
כאחאב"; היה לא "רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹעבֹודה
נמצא  לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹלֹו
ה'", לפני וּתעמד הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

ּתּוכל" וגם "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח הּוא זה והרי . ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
סּבב אּלא ּבידֹו, הרג לא להֹורג [גרם]הרׁשע וחמר קל ; ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ְָּבידֹו.

.È העֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס  ׁשעטנז עברֹות לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהכעיס,
להרגן  ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובּנבּואה
ּבעלילֹות  עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ּבפרהסיה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבסיף
לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
אני  'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ּבּבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻֻוהּסּלם
ּבדברים  וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡È ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל

להן  מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד  ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם להּצילן ואסּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהּמיתה.

מעלהּו אינֹו - לּים ׁשּנפל על מהם תעמד "לא ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רע זה ואין ,"רע ְֵֵֵֶֶֶַּדם

.·È העֹומד עברֹות ּבעל ּביׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו
ּבעל [זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,

עברֹות  עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות
נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להּצילֹו,להנית מצוה - לתאבֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
ּכפר  לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן מֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֻעד

נפשו] ׁשּנאמר:[פדיון ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר תּקחּו ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני  ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח  ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכן מנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוי יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' את שקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר  יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם  מּועד אדם נהרג; זה הרי ּתֹוׁשב ׁשֹוגג, ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי  להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
וגֹוי  להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד, קרֹוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה הּגֹוי את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

יׂשראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר:
ׁשהרג ‰. האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבנֹו אמּורים?את ּדברים ּבּמה ; ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אּמנּות  מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבׁשהרגֹו

יּסר אם אבל לּה. צרי ׁשאינֹו ּכדי [הכה]אחרת ּבנֹו את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ומת אּמנּות, אֹו חכמה אֹו ּתֹורה ְְְֵַָָָָָָֻללּמדֹו

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה וכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב  יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין  ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין ולקחּומּׁשם, עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי מּׁשם". ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאתֹו
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ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד ל ֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה
ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין [גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח [הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ
חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹּבאצּבעֹו,
את  הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו לּבֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

חֹולה  אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא החזק, .הּבריא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹבידֹו,
מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב הצרי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"ּבידֹו",

ההּכיה. ּכח ְֲִֶַַַַָָֹׁשּמׁשערין
.Ê מׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן  ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל  לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום  ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר  מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה  ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּות אֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ë אֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם  ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול [ומנע עליו[לחץ]אינֹו ְֲִֵֵַַַָָָָָ

לצאת] נׁשאר ממנו ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַָֹּבתֹו
הּדֹוחף  הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבֹו
עד  וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּבּתחּלה.
והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהּניחֹו
ׁשּמנע  עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּצּנה
עד  עליו ועּׁשן ּובית למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
עד  נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמת,
ׁשחנקֹו ּכמי ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.È ׁשּמת עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת אֹואבל , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לׁשם, לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום והּניחֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּכפתֹו
ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו והמיתּתּו, [הסיר]ּובאה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמעזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ׁשהּׁשי[טיח אֹו , ֲִִִֶֶַַָָָ
נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ׁשּסה אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹו
רֹוצח, הּוא והרי אֹותֹו; ממיתין ּדין ּבית אין אּלּו ּבכל -ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ

ּדמים ּדם.[הקב"ה]ודֹורׁש מּמּנּו ּדֹורׁש ְִִֵֵֶָָ
.‡È ּבּבֹור סּלם ׁשם והיה לבֹור, חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֻוכן 

ּבידֹו ּתריס והיה חץ, ּבֹו ׁשּזרק אֹו עליו, לעלֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיכֹול
הּתריס  את והסיר הּסּלם את וסּלק אחר ּובא עליו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלהגן
עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו ּדין. ּבבית נהרגין אינן ׁשניהם -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור - הּסּלם את וסּלק ׁשחזר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּוא
ּדם. מּמּנּו ְְִִֶָָונדרׁש

.·Èצרֹור לאחֹוריה [אבן]הּזֹורק האבן וחזרה ּבכתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין; ּבית מיתת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
אּמֹות, ארּבע ּבתֹו - והרגּו ּבהם ׁשהתרּו ּבכּדּור ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמׂשחקין
- אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָּפטּורין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ׁשּיׁש והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָחּיבין;
.‚È חּיב - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן .זרק ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ

לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכֹופת
ׁשּימּות  והּוא עליו; נהרג זה הרי - ומת מים, עליו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהציף

מּמעׂשיו. הּבא ראׁשֹון ֲִִִַַַָָֹמּכח

ד  ¤¤ּפרק
מּמיתת ‡. ּפטּור - זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

הּתׁשלּומין  ּומן ּדין, מקלט ּבית ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן , ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָקֹולטֹות
ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג מּיׂשראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

ּכדי ·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנתּכּון
ּכדי  ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה  לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת, לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא  מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה

ל  ּכדי ּבּה ּבית היה מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על המית ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
נתּכּון ּדין  אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

והלכה  מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את אֹומדין הּמּכה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ונפטר; דברים חמּׁשה נֹותן לחּיים, אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו:

והכּביד הּמּכה, חלה -[חוליו]ואפּלּו הּמּכה מחמת ּומת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
הּמּכה  את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ּפטּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
הּמּכה. יהרג מת, אם לזה; ּוממּתינין מּיד, הּסהר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבבית
רגליו  על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה, רפּואה ונתרּפא הקל, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואם
ונפטר. דברים, חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - הּבריאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשאר

מׁשענּתֹו"„. "על ּבּתֹורה ׁשּנאמר והּוא זה ׁשּיהּל אינֹו - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יכֹול  למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
ׁשּיהיה  אּלא "מׁשענּתֹו", נאמר לא הּמׁשענת; על ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהּל
להּׁשען  אחר ּכח צרי יהיה ולא ּכחֹו, מׁשענת על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמהּל

ָָעליו.
מ ‰. והקל למיתה, מּכאן אמדּוהּו ּולאחר ּׁשהיה, ּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נהרג  זה הרי - ומת ׁשני הכּביד אמד אֹותֹו אֹומדין ואין ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
לּדבר. ׁשרגלים ְְִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקל,

.Â ּבין - ומת מקלֹות, ּבעׂשר אדם בני עׂשרה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָהּכּוהּו
ּפטּורין  ּכּלן ּכאחת, ׁשהּכּוהּו ּבין זה, אחר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּכּוהּו

ּדין  ּבית ׁשּיהיה מּמיתת עד אדם", נפׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹו ׁשנים ׁשּדחפּוהּו למי הּדין והּוא הּנפׁש. ּכל  ׁשהרג ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ויצא  יֹוׁשבין רּבים ׁשהיּו אֹו הּמים, לתֹו ׁשנים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכבׁשּוהּו

ּפטּורין. ּכּלן - והרג מּביניהן ְְִִֵֵֵֶַָָֻחץ
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.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עׂשרה בֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו
להמית  ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה, אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי

עליו  נהרג האחרֹון זה הרי - ּדינֹו,ומת ׁשּנגמר רֹוצח . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר  אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם  ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ואֹוסרין ּבפניו; ּכּלן.[במאסר]אּלא את ְְְִֶֶָָָָֻ
.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין העדים היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג

עדים  ׁשני ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
התראה  הכחׁשּוּבלא ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻ

לכּפה  אֹותם ּכֹונסין הרצחנין, אּלּו ּכל - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבחקירֹות
ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם אֹותם [יתכווצו]ּומאכילין ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּכרׂשם  עד ׂשעֹורים, אֹותם מאכילין ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיהן,
החלי. מּכבד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
חּיב  אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָאבל

אֹותֹו ּפֹוטרין - חמּורין מיתה עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָ
עֹולם  ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהם אין ּדמים, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשפיכּות
עריֹות  לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה אפּלּו ּדמים. ְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָּכׁשפיכּות
הם  העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות אינן - ׁשּבת חּלּול ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשפיכּות  אבל הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמעברֹות
עֹון  ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמים
ימיו  ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ואין ּגמּור, רׁשע הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָזה,
ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו יּצילּו ולא זה, עֹון ּכנגד ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשקּולין
עֹובד  מאחאב ּולמד צא וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ"אדם
כאחאב"; היה לא "רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹעבֹודה
נמצא  לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹלֹו
ה'", לפני וּתעמד הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

ּתּוכל" וגם "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח הּוא זה והרי . ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
סּבב אּלא ּבידֹו, הרג לא להֹורג [גרם]הרׁשע וחמר קל ; ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ְָּבידֹו.

.È העֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס  ׁשעטנז עברֹות לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהכעיס,
להרגן  ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובּנבּואה
ּבעלילֹות  עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ּבפרהסיה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבסיף
לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
אני  'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ּבּבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻֻוהּסּלם
ּבדברים  וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡È ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל

להן  מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד  ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם להּצילן ואסּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהּמיתה.

מעלהּו אינֹו - לּים ׁשּנפל על מהם תעמד "לא ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רע זה ואין ,"רע ְֵֵֵֶֶֶַּדם

.·È העֹומד עברֹות ּבעל ּביׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו
ּבעל [זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,

עברֹות  עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות
נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להּצילֹו,להנית מצוה - לתאבֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
ּכפר  לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן מֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֻעד

נפשו] ׁשּנאמר:[פדיון ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר תּקחּו ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני  ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח  ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכן מנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוי יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' את שקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר  יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם  מּועד אדם נהרג; זה הרי ּתֹוׁשב ׁשֹוגג, ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי  להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
וגֹוי  להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד, קרֹוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה הּגֹוי את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

יׂשראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר:
ׁשהרג ‰. האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבנֹו אמּורים?את ּדברים ּבּמה ; ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אּמנּות  מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבׁשהרגֹו

יּסר אם אבל לּה. צרי ׁשאינֹו ּכדי [הכה]אחרת ּבנֹו את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ומת אּמנּות, אֹו חכמה אֹו ּתֹורה ְְְֵַָָָָָָֻללּמדֹו

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה וכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב  יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין  ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין ולקחּומּׁשם, עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי מּׁשם". ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאתֹו
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אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד אתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ"ונתנּו
מי  הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה "והּצילּו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ּגלּות ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנתחּיב

מקלטֹו". עיר אל העדה ְִִֵֶָָָֹאתֹו
.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי [שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא של חכמים; משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹופכי הנרצח] מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּבּדר

לידֹו'. מעׂשה ּבא ּבׁשֹוגג ְְֲִֵֶַָָָדמים;
.Ë עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָרֹוצח

ּפטּור  - מות".מקלטֹו מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין  אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,
.‡È,ההֹורגֹו ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִַָָָָָָיצא

ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּגֹואל ּבתֹוּבין הרגֹו ; ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּום

.·È קֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר נאמר [מציל ׁשהרי - ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַ
ׁשההֹורג  מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ּבזדֹון: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהֹורג
ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה

זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו ּכמי מזּבח, עליו, נהרג ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מקלטֹו. עיר ּבתֹו ְְֲִִֶָָׁשהרגֹו

.‚È ּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכהן  אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹואינֹו
ולא  עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה עֹובד ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאינֹו
אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ּגּגֹו על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ְִָנקלט.
.„È אּלא ׁשם; אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל

ּדברים  ּבּמה מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא  הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת  יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
זה  הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשעה,

אּלא נּצֹול  לעֹולם, למּות הּמזּבח מעל אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָאם

ּתמיד. ּדין בית הרּוגי ּכל ְֲִִִֵֵָָָּכׁשאר

ו  ¤¤ּפרק
כּונה ‡. ּבלא ההֹורגים הם :ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹֹ
ּבֹו:·. ׁשּנאמר הּוא וזה ּגמּורה, והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

צדה" לא ּכמֹו"ואׁשר ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה - ודינֹו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּבׁשגגה,‚. הֹורג והּוא ויׁש לאנס; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּפלא מארע זה ּבמיתת ּברב [נדיר]ׁשּיארע מצּוי ׁשאינֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ואם  הּגלּות; מן ּפטּור ׁשהּוא - ודינֹו אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארעֹות
עליו. נהרג הּדם, גֹואל ֱֲֵֶַָָָָָהרגֹו

והּוא „. לזדֹון; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה, הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש

נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת  ּגלּות אין חמּור, ׁשעֹונֹו מּפני ּגֹולה; ׁשאינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו
אּלא  קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו;

ּבלבד  ּגלּות ּבכל המחּיב הּדם ּגֹואל מצאֹו אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻ
ּפטּור. - והרגֹו ֲַָָָמקֹום,

הּדם.‰. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? ּיעׂשה וכן ּומה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
וכּיֹוצא  התראה, ּבלא אֹו אחד, ּבעד ׁשהרגּו הרצחנין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
אּלּו יהיּו לא ּדמים; להן אין הּדם, ּגֹואל הרגן אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

כּונה  ּבלא מההֹורג .חמּורים ְֲִֵֵַַָָֹ
.Â הּסֹותר אֹו והרג, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשּסתרֹו ּבין - והמיתה אבן ונפלה הרּבים לרׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכתלֹו
ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ׁשּסתרֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום,
ואחר  לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ּפׁשיעּות ׁשּזֹו מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקלט;

יסּתר  אֹו יזרק ּכ. ְְִִָֹֹ
.Ê- ּתמיד ּבּה מצּויין הרּבים אם - ּבּלילה לאׁשּפה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתרֹו

מצּויין  הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
הּגלּות  מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי - ּכלל .ּבּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

.Áואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָהיתה
ונפלה  ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה להּפנֹות ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָעׂשּויה

ּגֹולה  זה הרי - ומת סתירה ּבׁשעת אבן אחר עליו ואם . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
זה  הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב זה ּבא האבן, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּנפלה

הּגלּות. מן ִַָָּפטּור
.Ë הּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן

הּגלּות  מן ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו את את "ּומצא ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמֹו. לּממציא ּפרט ְְְִֵֵַַַָרעהּו",

.È נקלט אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג לא הּׂשֹונא "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׂשֹונא? הּוא ואיזה למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹויב
נכנס  אם וכן האיבה; מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו ּדּבר ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזה
אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקרן

לזרק של]ׁשּנתּכּון אֹו[אמות]ׁשּתים[למרחק ארּבע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
זה  את להרג ׁשּנתּכּון אֹו להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשעלה
ונמצא  ּבהמה אֹו ּגֹוי להרג נתּכּון אפּלּו זה, את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהרג

נקלטין  ואינן למזיד, קרֹובין אּלּו ּכל הרי - .יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָֹ
.‡È ּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

הּגלּות  מן ּפטּור - ּבׁשגגה את הּבית יבא "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרעהּו
ׁשּלא  הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹאף
ּפטּור  - ומת ּפניו, על לֹו וטפחה ּבקעת, ונּתזה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּברׁשּות,

ּגֹולה. זה הרי ּברׁשּות, נכנס ואם ְְְֲִִִִֵֶֶַָמּגלּות;
.·Èהחבית את ּדֹולה ׁשהיה לּגג,[מהבור]מי להעלֹותּה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עֹולה  ׁשהיה אֹו והרגתהּו, חברֹו על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות; מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ונפל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּבסּלם,
אּלא  העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין הּוא, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנּוס
ונפלה  החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ּפלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכמֹו
והרגֹו, חברֹו על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו, חברֹו ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻעל

מעּגל הגג]היה טיח חברֹו[מחליק על ונפלה ּבּמעּגילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
ּדר ׁשּיּפל וּימת", עליו, "וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתהּו
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ודבר  להּזק, העּתים ּברב מצּוי נפילה ּדר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
ּבמהרה; למּטה לירד הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקרֹוב
- ירידה ּבׁשעת יפה מעׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶֶַָָיגלה.
.‚Èּבּקֹופיס ידֹו והגּביּה מקּצב ׁשהיה גדולה]קּצב [סכין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

- עֹוׂשים ׁשהּקּצבים ּכדר העצם לׁשּבר והחזירֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאחֹוריו,
וירידה  מּלפניו הגּבהה ׁשהיא ּבהֹולכה, ׁשּימּות ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיא  ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; גֹולה אינֹו - ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאחֹוריו
ּכל  הּכלל: זה ּגֹולה. - לפניו וירידה מאחֹוריו ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעלּיה
גֹולה; אינֹו ירידתֹו, ּבדר ׁשּלא ּגֹולה; ירידתֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּבדר

גֹולה. אינֹו עלּיה, צר ׁשהיא ּבירידה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹואפּלּו
.„Èׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה [מדריגה]ּכיצד? ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

וכן  הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתה ונפלה רגלֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמּתחת
ׁשהיתה  אֹו אחר, לצד לּה והלכה זה, ּבצד לזרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמתּכּון
ונפלה  ועמד מעֹולם, ּבּה הּכיר ולא ּבחיקֹו לֹו מּנחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאבן
מן  ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ׁשהרג הּסֹומה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהמיתה,

לאנס. קרֹוב ׁשהן מּפני ְְִֵֵֶֶַָָֹהּגלּות,
.ÂË ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה

ּגֹולה  - לֹווהמיתה ׁשהיתה מּכלל "ּבׁשגגה", ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
נׁשמט  ּגֹולה. זה הרי - והרג מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
זה  ׁשאין מּפני גֹולה, אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּברזל
אבן  הּזֹורק וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמּכחֹו

ּתינֹוק,לתמר  על הּתמרים מן ונפל ּתמרים, להּפיל ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ּבאין ׁשהן מּפני ּפטּור, - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹוהרגּוהּו

הּסּבֹות. מּׁשאר ְִִֶַָָּבזה

ז  ¤¤ּפרק
עּמֹו‡. רּבֹו מגלין מקלט, לעיר ׁשּגלה ׁשּנאמר:ּתלמיד , ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּומבּקׁשיה  חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עׂשה - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלין  ׁשּגלה, הרב וכן חׁשּובה. ּכמיתה - תלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבלא

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו
ּומעׂשה ·. לזּונֹו; חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד

לרּבֹו לזּונּה;ידיו חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלת אּׁשה . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ
אּלא  ,'ּבמזֹונֹותי ידי מעׂשה 'ׂשאי לּה: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינֹו

לּה. מסּפיקין היּו ּכן ְִִִֵַָָאם
.‚- ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

לׁשם  עצמֹותיו קֹוברין מֹוליכין מקלט, ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
עצמֹות  מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ּובעת ׁשם. ְְִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

אבֹותיו. לקברי מּׁשם ְְֲִִֵֵַָָָהרֹוצח
אחד „. ּכׁשּימּות - מקלט ּבערי הּׁשֹוכנים הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאר

הּתחּום  ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר אינֹו ׁשּנאמר:מהן, , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לבהמ  יהיּו לחּיים "ּומגרׁשיהם - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם ּתם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

לקבּורה. ולא ְְְִִָֹנּתנּו,

מּׁשכּונה ‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח
העיר  מן יֹוצא ואינֹו ּבמדינתֹולׁשכּונה, ׁשהרג לוי ּובן . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּכּלן [בעירו] לפי הּלוּים, מערי אחרת למדינה ּגֹולה -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּוברח  הּלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹולטֹות,

קֹולטתֹו. זה הרי - ְְֲִֵֶָלעירֹו
.Âמקלט רצחנים {עיר רוצחים)}ׁשרּבּה בה אינּה(שיש , ְְִִִֵֶַָָָָֻ

את קֹולטת  ההיא העיר זקני ּבאזני "ודּבר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּה ׁשאין עיר וכן לדבריו. ּדבריהם ׁשּׁשוּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדבריו",

העיר [דיינים]זקנים "זקני ׁשּנאמר: קֹולטת, אינּה - ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ִַההיא".

.Ê- לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט, לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרֹוצח
יקּבל  - כן' ּפי על 'אף לֹו: אמרּו אני'; 'רֹוצח להם: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיאמר

.מהן  ֵֶ
.Á לעֹולם מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו לדבר הּגֹולה ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ואפּלּו נפׁשֹות; עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה
מּיד  להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש מּיד [צבא]הּגיסלהּציל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ

יׂשראל  ּכל ואפּלּו הּמּפלת. ּומּיד הּדלקה, מּיד ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּנהר,
מּׁשם  יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב לתׁשּועתֹו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָצריכין
עצמֹו הּתיר יצא, ואם הּגדֹול. הּכהן ׁשּימּות עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלעֹולם,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלמיתה,
.Ë הּמרּבה ואחד הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד

העֹובדּבבגדים  הּגדֹול הּכהן ואחד הּכהן [כעת], ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
אבל  הרֹוצח. את מחזיר ׁשּמת, מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשּוח
.È,ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול  וכהן אחר, ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן  ּגֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג

לעֹולם  מקלט מעיר .יֹוצאין ְְְִִִֵָָ
.‡È קדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

ׁשּלא  עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיגלה
ואחר  ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹנגמר
ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכ

.ּבפניו  ְָָ
.·È ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנגמר

ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה - ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹֹֻחלּוצה
לעֹולם  מּׁשם יֹוצא .ואינֹו ְְִֵֵָָ

.‚È הּוא הרי הּגדֹול, הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר  עליו, נהרג - הּדם ּגֹואל הרגֹו ואם אדם; ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו לֹו .נתּכּפר ְְִֵַָ
.„Èּבּה ׁשהיה לׂשררה חֹוזר אינֹו לֹו, ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף

ּובאה  הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם,
ידֹו על הּגדֹולה זֹו .ּתּקלה ְַַַָָָָ

.ÂË ּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון, ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
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אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד אתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ"ונתנּו
מי  הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה "והּצילּו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ּגלּות ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנתחּיב

מקלטֹו". עיר אל העדה ְִִֵֶָָָֹאתֹו
.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי [שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא של חכמים; משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹופכי הנרצח] מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּבּדר

לידֹו'. מעׂשה ּבא ּבׁשֹוגג ְְֲִֵֶַָָָדמים;
.Ë עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָרֹוצח

ּפטּור  - מות".מקלטֹו מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין  אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,
.‡È,ההֹורגֹו ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִַָָָָָָיצא

ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּגֹואל ּבתֹוּבין הרגֹו ; ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּום

.·È קֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר נאמר [מציל ׁשהרי - ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַ
ׁשההֹורג  מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ּבזדֹון: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהֹורג
ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה

זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו ּכמי מזּבח, עליו, נהרג ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מקלטֹו. עיר ּבתֹו ְְֲִִֶָָׁשהרגֹו

.‚È ּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכהן  אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹואינֹו
ולא  עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה עֹובד ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאינֹו
אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ּגּגֹו על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ְִָנקלט.
.„È אּלא ׁשם; אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל

ּדברים  ּבּמה מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא  הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת  יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
זה  הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשעה,

אּלא נּצֹול  לעֹולם, למּות הּמזּבח מעל אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָאם

ּתמיד. ּדין בית הרּוגי ּכל ְֲִִִֵֵָָָּכׁשאר

ו  ¤¤ּפרק
כּונה ‡. ּבלא ההֹורגים הם :ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹֹ
ּבֹו:·. ׁשּנאמר הּוא וזה ּגמּורה, והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

צדה" לא ּכמֹו"ואׁשר ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה - ודינֹו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּבׁשגגה,‚. הֹורג והּוא ויׁש לאנס; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּפלא מארע זה ּבמיתת ּברב [נדיר]ׁשּיארע מצּוי ׁשאינֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ואם  הּגלּות; מן ּפטּור ׁשהּוא - ודינֹו אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארעֹות
עליו. נהרג הּדם, גֹואל ֱֲֵֶַָָָָָהרגֹו

והּוא „. לזדֹון; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה, הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש

נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת  ּגלּות אין חמּור, ׁשעֹונֹו מּפני ּגֹולה; ׁשאינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו
אּלא  קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו;

ּבלבד  ּגלּות ּבכל המחּיב הּדם ּגֹואל מצאֹו אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻ
ּפטּור. - והרגֹו ֲַָָָמקֹום,

הּדם.‰. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? ּיעׂשה וכן ּומה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
וכּיֹוצא  התראה, ּבלא אֹו אחד, ּבעד ׁשהרגּו הרצחנין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
אּלּו יהיּו לא ּדמים; להן אין הּדם, ּגֹואל הרגן אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

כּונה  ּבלא מההֹורג .חמּורים ְֲִֵֵַַָָֹ
.Â הּסֹותר אֹו והרג, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשּסתרֹו ּבין - והמיתה אבן ונפלה הרּבים לרׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכתלֹו
ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ׁשּסתרֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום,
ואחר  לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ּפׁשיעּות ׁשּזֹו מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקלט;

יסּתר  אֹו יזרק ּכ. ְְִִָֹֹ
.Ê- ּתמיד ּבּה מצּויין הרּבים אם - ּבּלילה לאׁשּפה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתרֹו

מצּויין  הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
הּגלּות  מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי - ּכלל .ּבּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

.Áואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָהיתה
ונפלה  ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה להּפנֹות ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָעׂשּויה

ּגֹולה  זה הרי - ומת סתירה ּבׁשעת אבן אחר עליו ואם . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
זה  הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב זה ּבא האבן, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּנפלה

הּגלּות. מן ִַָָּפטּור
.Ë הּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן

הּגלּות  מן ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו את את "ּומצא ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמֹו. לּממציא ּפרט ְְְִֵֵַַַָרעהּו",

.È נקלט אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג לא הּׂשֹונא "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׂשֹונא? הּוא ואיזה למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹויב
נכנס  אם וכן האיבה; מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו ּדּבר ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזה
אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקרן

לזרק של]ׁשּנתּכּון אֹו[אמות]ׁשּתים[למרחק ארּבע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
זה  את להרג ׁשּנתּכּון אֹו להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשעלה
ונמצא  ּבהמה אֹו ּגֹוי להרג נתּכּון אפּלּו זה, את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהרג

נקלטין  ואינן למזיד, קרֹובין אּלּו ּכל הרי - .יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָֹ
.‡È ּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

הּגלּות  מן ּפטּור - ּבׁשגגה את הּבית יבא "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרעהּו
ׁשּלא  הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹאף
ּפטּור  - ומת ּפניו, על לֹו וטפחה ּבקעת, ונּתזה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּברׁשּות,

ּגֹולה. זה הרי ּברׁשּות, נכנס ואם ְְְֲִִִִֵֶֶַָמּגלּות;
.·Èהחבית את ּדֹולה ׁשהיה לּגג,[מהבור]מי להעלֹותּה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עֹולה  ׁשהיה אֹו והרגתהּו, חברֹו על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות; מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ונפל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּבסּלם,
אּלא  העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין הּוא, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנּוס
ונפלה  החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ּפלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכמֹו
והרגֹו, חברֹו על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו, חברֹו ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻעל

מעּגל הגג]היה טיח חברֹו[מחליק על ונפלה ּבּמעּגילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
ּדר ׁשּיּפל וּימת", עליו, "וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתהּו
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ודבר  להּזק, העּתים ּברב מצּוי נפילה ּדר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
ּבמהרה; למּטה לירד הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקרֹוב
- ירידה ּבׁשעת יפה מעׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶֶַָָיגלה.
.‚Èּבּקֹופיס ידֹו והגּביּה מקּצב ׁשהיה גדולה]קּצב [סכין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

- עֹוׂשים ׁשהּקּצבים ּכדר העצם לׁשּבר והחזירֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאחֹוריו,
וירידה  מּלפניו הגּבהה ׁשהיא ּבהֹולכה, ׁשּימּות ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיא  ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; גֹולה אינֹו - ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאחֹוריו
ּכל  הּכלל: זה ּגֹולה. - לפניו וירידה מאחֹוריו ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעלּיה
גֹולה; אינֹו ירידתֹו, ּבדר ׁשּלא ּגֹולה; ירידתֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּבדר

גֹולה. אינֹו עלּיה, צר ׁשהיא ּבירידה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹואפּלּו
.„Èׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה [מדריגה]ּכיצד? ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

וכן  הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתה ונפלה רגלֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמּתחת
ׁשהיתה  אֹו אחר, לצד לּה והלכה זה, ּבצד לזרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמתּכּון
ונפלה  ועמד מעֹולם, ּבּה הּכיר ולא ּבחיקֹו לֹו מּנחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאבן
מן  ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ׁשהרג הּסֹומה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהמיתה,

לאנס. קרֹוב ׁשהן מּפני ְְִֵֵֶֶַָָֹהּגלּות,
.ÂË ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה

ּגֹולה  - לֹווהמיתה ׁשהיתה מּכלל "ּבׁשגגה", ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
נׁשמט  ּגֹולה. זה הרי - והרג מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
זה  ׁשאין מּפני גֹולה, אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּברזל
אבן  הּזֹורק וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמּכחֹו

ּתינֹוק,לתמר  על הּתמרים מן ונפל ּתמרים, להּפיל ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ּבאין ׁשהן מּפני ּפטּור, - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹוהרגּוהּו

הּסּבֹות. מּׁשאר ְִִֶַָָּבזה

ז  ¤¤ּפרק
עּמֹו‡. רּבֹו מגלין מקלט, לעיר ׁשּגלה ׁשּנאמר:ּתלמיד , ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּומבּקׁשיה  חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עׂשה - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלין  ׁשּגלה, הרב וכן חׁשּובה. ּכמיתה - תלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבלא

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו
ּומעׂשה ·. לזּונֹו; חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד

לרּבֹו לזּונּה;ידיו חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלת אּׁשה . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ
אּלא  ,'ּבמזֹונֹותי ידי מעׂשה 'ׂשאי לּה: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינֹו

לּה. מסּפיקין היּו ּכן ְִִִֵַָָאם
.‚- ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

לׁשם  עצמֹותיו קֹוברין מֹוליכין מקלט, ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
עצמֹות  מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ּובעת ׁשם. ְְִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

אבֹותיו. לקברי מּׁשם ְְֲִִֵֵַָָָהרֹוצח
אחד „. ּכׁשּימּות - מקלט ּבערי הּׁשֹוכנים הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאר

הּתחּום  ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר אינֹו ׁשּנאמר:מהן, , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לבהמ  יהיּו לחּיים "ּומגרׁשיהם - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם ּתם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

לקבּורה. ולא ְְְִִָֹנּתנּו,

מּׁשכּונה ‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח
העיר  מן יֹוצא ואינֹו ּבמדינתֹולׁשכּונה, ׁשהרג לוי ּובן . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּכּלן [בעירו] לפי הּלוּים, מערי אחרת למדינה ּגֹולה -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּוברח  הּלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹולטֹות,

קֹולטתֹו. זה הרי - ְְֲִֵֶָלעירֹו
.Âמקלט רצחנים {עיר רוצחים)}ׁשרּבּה בה אינּה(שיש , ְְִִִֵֶַָָָָֻ

את קֹולטת  ההיא העיר זקני ּבאזני "ודּבר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּה ׁשאין עיר וכן לדבריו. ּדבריהם ׁשּׁשוּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדבריו",

העיר [דיינים]זקנים "זקני ׁשּנאמר: קֹולטת, אינּה - ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ִַההיא".

.Ê- לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט, לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרֹוצח
יקּבל  - כן' ּפי על 'אף לֹו: אמרּו אני'; 'רֹוצח להם: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיאמר

.מהן  ֵֶ
.Á לעֹולם מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו לדבר הּגֹולה ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ואפּלּו נפׁשֹות; עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה
מּיד  להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש מּיד [צבא]הּגיסלהּציל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ

יׂשראל  ּכל ואפּלּו הּמּפלת. ּומּיד הּדלקה, מּיד ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּנהר,
מּׁשם  יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב לתׁשּועתֹו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָצריכין
עצמֹו הּתיר יצא, ואם הּגדֹול. הּכהן ׁשּימּות עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלעֹולם,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלמיתה,
.Ë הּמרּבה ואחד הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד

העֹובדּבבגדים  הּגדֹול הּכהן ואחד הּכהן [כעת], ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
אבל  הרֹוצח. את מחזיר ׁשּמת, מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשּוח
.È,ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול  וכהן אחר, ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן  ּגֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג

לעֹולם  מקלט מעיר .יֹוצאין ְְְִִִֵָָ
.‡È קדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

ׁשּלא  עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיגלה
ואחר  ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹנגמר
ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכ

.ּבפניו  ְָָ
.·È ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנגמר

ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה - ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹֹֻחלּוצה
לעֹולם  מּׁשם יֹוצא .ואינֹו ְְִֵֵָָ

.‚È הּוא הרי הּגדֹול, הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר  עליו, נהרג - הּדם ּגֹואל הרגֹו ואם אדם; ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו לֹו .נתּכּפר ְְִֵַָ
.„Èּבּה ׁשהיה לׂשררה חֹוזר אינֹו לֹו, ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף

ּובאה  הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם,
ידֹו על הּגדֹולה זֹו .ּתּקלה ְַַַָָָָ

.ÂË ּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון, ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
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ּבׁשגגה, ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
ּגלּות  חּיב נפׁשאינֹו להֹורג אּלא ּגלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

ה'תשע"ה  תשרי ג' ש"ק יום

ח  ¤¤ּפרק
"ׁשלֹוׁש‡. ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות

ּבארץ  אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין ;"ל ּתבּדיל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָערים
ְִֵָיׂשראל.

הּירּדן ·. ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו: ערים ,וׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֹֻוׁשלׁש

ּכּלן ‚. ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת, מקלט מערי אחת -אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
מׁשה  והֹודיענּו לכם". ּתהיינה מקלט ערי "ׁשׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות, הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻרּבנּו,
ּובאה  'הֹואיל אמר: הבּדילן? ולּמה ּכנען. ׁשּבארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש

אקּימּנה'. לידי, ְְְֲִִֶַָָָמצוה
אּלּו„. על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח, הּמל ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבימי

הּׁשלׁשהּׁשׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל "ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּקנּזי  הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהאּלה".
לא  ועדין ּברית, עליהן אבינּו לאברהם ׁשּנכרת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּקדמֹוני,
את  אלהי ה' ירחיב "ואם ּבּתֹורה: נאמר ועליהן ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנכּבׁשּו;
אׁשר  הארץ ּכל את ל ונתן ,לאבֹותי נׁשּבע ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּגבל
הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ,לאבֹותי לתת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּדּבר

ֵֶָהאּלה".
לכּון‰. ּדין ּבית מקלט,[ליישר]וחּיבין לערי הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

וכל  מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ּולהרחיבן; אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולתּקן
ּתל לא ּבּדר מּניחין ואין ּגיא[גבעה]ּתּקלה, [בקעה]ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

את  לעּכב ׁשּלא ּכדי ּגׁשר עליו עֹוׂשין אּלא נהר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ערי  ּדר ורחב ."הּדר ל "ּתכין ׁשּנאמר: לׁשם, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבֹורח
ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְְְְִִִִִֵַַָָָֹמקלט,
הרצחנין  ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ּפרׁשת על ּכתּוב היה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ'מקלט'

לׁשם. ְְְִָויפנּו
.Â מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה, ּבכל ּבאדר עׂשר ְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

ׁשּנתקלקל, ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלּוחים
אֹותֹו עליהם מתּקנים מעלה זה, ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדמים. ׁשפכּו ּכאּלּו ְְִִַָָָהּכתּוב
.Êמֹוׁשחין מקלט [מודדין]וכן מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

ׁשּנאמר: - ּבׁשוה מׁשּלׁשֹות ׁשּיהיּו עד הפרׁשתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבתחּלת
."ארצ ּגבּול את וׁשּלׁשּת ,הּדר ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"ּתכין

.Á ולא קטּנֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוׂשין אין - מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
ּבינֹונּיֹות  עירֹות אּלא ּגדֹולים, אֹותן ּכרּכים מֹוׁשיבין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
הּמים  ּובמקֹום ׁשוקים, במקֹום מים,אּלא ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

במקֹום  אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסין
נתמעטּו עליהן; מֹוסיפין אכלּוסיהן, נתמעטּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻאכלּוסין.

ואין  ויׂשראלים. לוּים ּכהנים לתֹוכן מכניסין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדיֹוריהן,
מצֹודֹות ּבתֹוכן חיות]ּפֹורׂשין ּבתֹוכן [לציד מפׁשילין ואין , ְְְְְְִִִֵַָָ

ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלים,
.Ë היא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הּלוּים ערי ,ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הערים  ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו "ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
הּכתּוב  הּקיׁשן עיר"; ּוׁשמנה ארּבעים - לּלוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹאׁשר

לקלט. לזֹו זֹו ְִָָֹֻּכּלן
.È ּובין למקלט, ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה

ּבין  לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאר
הּלוּים, ערי ּוׁשאר נקלט; ּבהן ונכנס הֹואיל לדעת, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

לדעת  אּלא קֹולטֹות אינֹואין מקלט, ּבערי הּדר ורֹוצח . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לבעל  ׂשכר נֹותן הּלוּים, ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ׂשכר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָנֹותן

ִַַהּבית.
.‡È ּכמֹוה קֹולט ּתחּומּה הּקֹולטת, עיר ׁשהּוא ּכל אילן . ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

- לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִֵֵֶַָָעֹומד
ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט; הּנֹוף, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּׁשּיּגיע

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו נקלט.[גזעו]נֹוטה , ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
אין  קֹולט, ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג ׁשם, ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָוההֹורגֹו

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה" "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבֹו, ּדר ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹהרֹוצח

ט  ¤¤ּפרק
נֹופל‡. ׁשּנמצא הּכהּו[מושלך]הרּוג מי נֹודע ולא ּבארץ, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּדין  מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין -ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
,"וׁשפטי זקני "ויצאּו ׁשּנאמר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגדֹול

החלל ׁשּסביבֹות הערים אל מּמּנּו אפּלּו[ההרוג]ּומֹודדין . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
- הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ׁשהּדבר זֹו, עיר ּבצד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למּדד. ְְִִָֹמצוה
את ·. קֹוברין - הּקרֹובה העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר

ּדין  ּובית למקֹומן. ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין ּבמקֹומֹו, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנהרג
אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין העיר אֹותּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל
וזה  ּבחזקה, ׁשֹוטף ׁשהּוא נחל אל אֹותּה ּומֹורידין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעיר;

ּבּתֹורה. האמּור "איתן" ֵַָָָָהּוא
ּבקּופיס‚. ׁשם אֹותּה גדולה]ועֹורפין מאחֹוריה.[סכין ְְְֲִִֵֶָָָ

הן  אפּלּו העיר, זקני ּכל עם העיר, אֹותּה ׁשל ּדין ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
ׁשל  עריפתּה ּבמקֹום ׁשם, ידיהם את רֹוחצין הּכל - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה
לא  "ידינּו הּקדׁש: ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ואֹומרין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעגלה.
בא  ׁשּלא ּכלֹומר, ראּו"; לא ועינינּו הּזה, הּדם את ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשפכּו
ראינּוהּו ולא מזֹונֹות; ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה, הּנהרג ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָֹֹלידינּו
הּקדׁש: ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ּבלא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹוהּנחנּוהּו
נקי  ּדם ּתּתן ואל ה', ּפדית, אׁשר י ׂשראל לעּמ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ"ּכּפר
הּוא  ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין יׂשראל", עּמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבקרב

הּדם". להם "ונּכּפר ׁשּנאמר: הּדם, על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכּפר
מקּדדין „. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין החלל, מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ּדין [מזלזלין] ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּבּה.
ׁשאין  לירּוׁשלים, מֹודדין ואין ּוׁשלׁשה; עׂשרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל
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נתחּלקה  ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹירּוׁשלים
ל נֹותן אלהי ה' אׁשר "ּבאדמה ונאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלּׁשבטים,

ְְִָלרׁשּתּה".
לירּוׁשלים ‰. קרֹוב -נמצא ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו , ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה, ְְְֲִִִֶַַָָָָמּניחין
לּספר סמּו אין [גבול]נמצא - ּגֹויים ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ּגֹויים. ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר, ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָמֹודדין
.Âׁשּבּה העם ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה, הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין

אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּכמֹו
אחר  הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על מרּבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּברחֹוקה

העגלה  מביאין והמרּבין ;הרב, ְְְְִִִֶַָָָֹֻ
.Ê אחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדף  הרב - .הּקרֹוב ֵַָָֹֹ
.Áמכּון הּנהרג זֹו[בדיוק]נמצא ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ּבׁשוה זֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּכאנׁשי
נתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי הּקרֹובה, היא זֹו 'אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמרּו:
היא  הרי הּקרֹובים, הם אּלּו ואם מּתנה; חלקם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלהם

לפי מּתנה'; חלקם להן נתנּו ואּלּו אפׁשר ׁשּלהם, ׁשאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם [לדייק]לצמצם ּבידי ואפּלּו ,. ְְֲִִֵֵַַָָ

.Ëמחטמֹו מֹודדין? אחד,מהיכן ּבמקֹום גּופֹו נמצא . ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
וקֹוברים  הראׁש, אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ּבמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹוראׁשֹו
אצל  ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְִִִִֵֵֵֶָָאֹותֹו

ּבמקֹומֹו. ונקּבר ְְְִִָֹראׁשֹו,
.È ׁשל מחטמֹו מֹודדין זה, ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָנמצאּו

לכּלן, קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן; ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל
ּכּלן. על אחת עגלה מֹודדין מביאה זה, ּגּבי על זה נמצאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

מּנחין  ׁשהן ּכמֹות העליֹון .מן ְְִִֵֶֶָָֻ
.‡È"חלל יּמצא "ּכי מפרּפר,נאמר: ולא חנּוק לא - ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

"נֹופל" ּבגל. טמּון לא - "ּבאדמה" 'חלל'. נקרא זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
"לא  הּמים. ּפני על צף לא - "ּבּׂשדה" ּבאילן. ּתלּוי לא -ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ

עֹורפין; היּו לא נֹודע, אם הא - הּכהּו" מי ְִִִִַַָָָֹנֹודע
.·Èראה אֹו[את]אפּלּו עבד, אפּלּו - אחד עד ההֹורג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ּפסּול אֹו ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאּׁשה,
ערּופה. עגלה ּבטלה ּבגלּוי, הרצחנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשרּבּו

.‚È אחד ועד ההֹורג', את 'ראיתי אֹומר: אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
עֹורפין  היּו - ראית' 'לא לֹו: ואמר ּדברים הכחיׁשֹו ּבּמה . ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

'אני  אחד: אמר אם אבל ּכאחת. ׁשניהם ּבׁשּבאּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמּורים?
ואם  זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ההֹורג' את ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראיתי
- ראית' 'לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּכ אחר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבא

עֹורפין. ואין האחרֹון, ּדברי על מׁשּגיחין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָאין
.„Èואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד, ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

את  זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הם הרי - ראית' 'לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלֹו:
ועֹורפין  ואּׁשה .זֹו, ההֹורג', את 'ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

היּו - ראית' 'לא לּה: ואֹומרת אֹותּה מכחׁשת ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחרת
זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת, ׁשּתיהן ׁשּבאּו ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹורפין,

- ראיתם' 'לא להם: אֹומר ואחד 'ראינּו', אֹומרים: ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשנים
'לא  לֹו: אֹומרים ּוׁשנים 'ראיתי', אֹומר: אחד עֹורפין; ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹאין

עֹורפין. היּו - ְִִָָָראית'
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

ּוׁשּתי ּפסּולים. ההֹורג', 'ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אין נׁשי  - ראית' 'לא לֹו: אֹומרים פסּולים ׁשני אֹו ם ְְְִִִִֵֵָָָֹ

ְִעֹורפין.
.ÊË,'ההֹורג 'ראינּו אֹומרים: פסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְִִִִֵֵֵַָָׁשּתי

עֹורפים; - ראיתם' 'לא ואֹומר: מכחיׁשם אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹועד
מכחיׁש אחד ועד פסּולים, מאה אֹו נׁשים מאה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אחד  ועד אחד ּכעד אּלּו הרי - ּכּלם .את ְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ
.ÊÈראינּו' אֹומרים: פסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִָָָָֹֹׁשלׁש

'לא  אֹומרים: פסּולים ארּבעה אֹו נׁשים וארּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹההֹורג',
עֹורפין  - רב ראיתם' אחר הּל ּבפסּולין, הּכלל: זה . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מקֹום. ּבכל ְְִַָָָהּמנין

י  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין וכן אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר
אם ·. אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת ערּופה, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָעגלה

ּפסּולה  אחד, ויֹום ׁשנים ׁשּתי ּבת הּמּומין היתה ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ּפי על ואף ּבּה; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּפֹוסלין

ּכקדׁשים. ּבּה, נאמר ְֱִֶַַָָָָָ"ּכּפרה"
ּבפרה ‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה, את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל

מׁשכה אדּמה  לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר : - ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ
עּבד  לא "אׁשר ׁשּנאמר אחר "על" נאמר ולּמה ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּבעל".
ּפֹוסל  ׁשהעל עבֹודֹות? ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶָָָָֹֹּבּה",
ּכיון  מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה, ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבין
ּבּה חרׁש ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - טפח ּבעל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמׁשכה
אּלא  ּפֹוסלין אינן עבֹודֹות, ּוׁשאר מלאכה. ּבּה עׂשה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָָֹולא

מלאכה. ׁשעת ְְַַָָעד
עליה „. טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהּוא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - הּזבּובים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמּפני
ּפסּולה  - לנׂשאּה עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכּיֹוצא ּכגֹון ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻּבזה,
ּבּיֹום ‰. אּלא העגלה את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואין  העגלה. לעריפת ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ּכּפרה"
חבילֹות  מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, עגלֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַעֹורפין

אחת]חבילֹות בבת .[כמה ֲִ
.Â ּבהניה אסּורה ערּופה עריפתּה.עגלה ּבמקֹום ונקּברת , ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפ על אף ּבהניה, ּתאסר - לּנחל לא ּומּׁשּתרד ׁשעדין י ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ותּקבר. ּבהניה, ְֲֲִֵַָָָָאסּורה
.Ê?ּכיצד ּבהניה. מּתרת זֹו הרי זֹוממין, עדיה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים  ּובאּו ההֹורג', את ראיתי 'אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
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ּבׁשגגה, ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
ּגלּות  חּיב נפׁשאינֹו להֹורג אּלא ּגלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

ה'תשע"ה  תשרי ג' ש"ק יום

ח  ¤¤ּפרק
"ׁשלֹוׁש‡. ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות

ּבארץ  אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין ;"ל ּתבּדיל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָערים
ְִֵָיׂשראל.

הּירּדן ·. ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו: ערים ,וׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֹֻוׁשלׁש

ּכּלן ‚. ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת, מקלט מערי אחת -אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
מׁשה  והֹודיענּו לכם". ּתהיינה מקלט ערי "ׁשׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות, הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻרּבנּו,
ּובאה  'הֹואיל אמר: הבּדילן? ולּמה ּכנען. ׁשּבארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש

אקּימּנה'. לידי, ְְְֲִִֶַָָָמצוה
אּלּו„. על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח, הּמל ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבימי

הּׁשלׁשהּׁשׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל "ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּקנּזי  הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהאּלה".
לא  ועדין ּברית, עליהן אבינּו לאברהם ׁשּנכרת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּקדמֹוני,
את  אלהי ה' ירחיב "ואם ּבּתֹורה: נאמר ועליהן ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנכּבׁשּו;
אׁשר  הארץ ּכל את ל ונתן ,לאבֹותי נׁשּבע ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּגבל
הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ,לאבֹותי לתת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּדּבר

ֵֶָהאּלה".
לכּון‰. ּדין ּבית מקלט,[ליישר]וחּיבין לערי הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

וכל  מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ּולהרחיבן; אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולתּקן
ּתל לא ּבּדר מּניחין ואין ּגיא[גבעה]ּתּקלה, [בקעה]ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

את  לעּכב ׁשּלא ּכדי ּגׁשר עליו עֹוׂשין אּלא נהר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ערי  ּדר ורחב ."הּדר ל "ּתכין ׁשּנאמר: לׁשם, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבֹורח
ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְְְְִִִִִֵַַָָָֹמקלט,
הרצחנין  ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ּפרׁשת על ּכתּוב היה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ'מקלט'

לׁשם. ְְְִָויפנּו
.Â מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה, ּבכל ּבאדר עׂשר ְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

ׁשּנתקלקל, ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלּוחים
אֹותֹו עליהם מתּקנים מעלה זה, ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדמים. ׁשפכּו ּכאּלּו ְְִִַָָָהּכתּוב
.Êמֹוׁשחין מקלט [מודדין]וכן מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

ׁשּנאמר: - ּבׁשוה מׁשּלׁשֹות ׁשּיהיּו עד הפרׁשתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבתחּלת
."ארצ ּגבּול את וׁשּלׁשּת ,הּדר ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"ּתכין

.Á ולא קטּנֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוׂשין אין - מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
ּבינֹונּיֹות  עירֹות אּלא ּגדֹולים, אֹותן ּכרּכים מֹוׁשיבין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
הּמים  ּובמקֹום ׁשוקים, במקֹום מים,אּלא ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

במקֹום  אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסין
נתמעטּו עליהן; מֹוסיפין אכלּוסיהן, נתמעטּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻאכלּוסין.

ואין  ויׂשראלים. לוּים ּכהנים לתֹוכן מכניסין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדיֹוריהן,
מצֹודֹות ּבתֹוכן חיות]ּפֹורׂשין ּבתֹוכן [לציד מפׁשילין ואין , ְְְְְְִִִֵַָָ

ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלים,
.Ë היא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הּלוּים ערי ,ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הערים  ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו "ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
הּכתּוב  הּקיׁשן עיר"; ּוׁשמנה ארּבעים - לּלוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹאׁשר

לקלט. לזֹו זֹו ְִָָֹֻּכּלן
.È ּובין למקלט, ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה

ּבין  לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאר
הּלוּים, ערי ּוׁשאר נקלט; ּבהן ונכנס הֹואיל לדעת, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

לדעת  אּלא קֹולטֹות אינֹואין מקלט, ּבערי הּדר ורֹוצח . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לבעל  ׂשכר נֹותן הּלוּים, ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ׂשכר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָנֹותן

ִַַהּבית.
.‡È ּכמֹוה קֹולט ּתחּומּה הּקֹולטת, עיר ׁשהּוא ּכל אילן . ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

- לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִֵֵֶַָָעֹומד
ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט; הּנֹוף, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּׁשּיּגיע

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו נקלט.[גזעו]נֹוטה , ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
אין  קֹולט, ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג ׁשם, ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָוההֹורגֹו

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה" "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבֹו, ּדר ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹהרֹוצח

ט  ¤¤ּפרק
נֹופל‡. ׁשּנמצא הּכהּו[מושלך]הרּוג מי נֹודע ולא ּבארץ, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּדין  מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין -ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
,"וׁשפטי זקני "ויצאּו ׁשּנאמר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגדֹול

החלל ׁשּסביבֹות הערים אל מּמּנּו אפּלּו[ההרוג]ּומֹודדין . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
- הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ׁשהּדבר זֹו, עיר ּבצד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למּדד. ְְִִָֹמצוה
את ·. קֹוברין - הּקרֹובה העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר

ּדין  ּובית למקֹומן. ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין ּבמקֹומֹו, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנהרג
אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין העיר אֹותּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל
וזה  ּבחזקה, ׁשֹוטף ׁשהּוא נחל אל אֹותּה ּומֹורידין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעיר;

ּבּתֹורה. האמּור "איתן" ֵַָָָָהּוא
ּבקּופיס‚. ׁשם אֹותּה גדולה]ועֹורפין מאחֹוריה.[סכין ְְְֲִִֵֶָָָ

הן  אפּלּו העיר, זקני ּכל עם העיר, אֹותּה ׁשל ּדין ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
ׁשל  עריפתּה ּבמקֹום ׁשם, ידיהם את רֹוחצין הּכל - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה
לא  "ידינּו הּקדׁש: ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ואֹומרין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעגלה.
בא  ׁשּלא ּכלֹומר, ראּו"; לא ועינינּו הּזה, הּדם את ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשפכּו
ראינּוהּו ולא מזֹונֹות; ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה, הּנהרג ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָֹֹלידינּו
הּקדׁש: ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ּבלא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹוהּנחנּוהּו
נקי  ּדם ּתּתן ואל ה', ּפדית, אׁשר י ׂשראל לעּמ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ"ּכּפר
הּוא  ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין יׂשראל", עּמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבקרב

הּדם". להם "ונּכּפר ׁשּנאמר: הּדם, על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכּפר
מקּדדין „. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין החלל, מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ּדין [מזלזלין] ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּבּה.
ׁשאין  לירּוׁשלים, מֹודדין ואין ּוׁשלׁשה; עׂשרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל
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נתחּלקה  ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹירּוׁשלים
ל נֹותן אלהי ה' אׁשר "ּבאדמה ונאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלּׁשבטים,

ְְִָלרׁשּתּה".
לירּוׁשלים ‰. קרֹוב -נמצא ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו , ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה, ְְְֲִִִֶַַָָָָמּניחין
לּספר סמּו אין [גבול]נמצא - ּגֹויים ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ּגֹויים. ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר, ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָמֹודדין
.Âׁשּבּה העם ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה, הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין

אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּכמֹו
אחר  הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על מרּבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּברחֹוקה

העגלה  מביאין והמרּבין ;הרב, ְְְְִִִֶַָָָֹֻ
.Ê אחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדף  הרב - .הּקרֹוב ֵַָָֹֹ
.Áמכּון הּנהרג זֹו[בדיוק]נמצא ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ּבׁשוה זֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּכאנׁשי
נתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי הּקרֹובה, היא זֹו 'אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמרּו:
היא  הרי הּקרֹובים, הם אּלּו ואם מּתנה; חלקם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלהם

לפי מּתנה'; חלקם להן נתנּו ואּלּו אפׁשר ׁשּלהם, ׁשאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם [לדייק]לצמצם ּבידי ואפּלּו ,. ְְֲִִֵֵַַָָ

.Ëמחטמֹו מֹודדין? אחד,מהיכן ּבמקֹום גּופֹו נמצא . ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
וקֹוברים  הראׁש, אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ּבמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹוראׁשֹו
אצל  ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְִִִִֵֵֵֶָָאֹותֹו

ּבמקֹומֹו. ונקּבר ְְְִִָֹראׁשֹו,
.È ׁשל מחטמֹו מֹודדין זה, ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָנמצאּו

לכּלן, קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן; ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל
ּכּלן. על אחת עגלה מֹודדין מביאה זה, ּגּבי על זה נמצאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

מּנחין  ׁשהן ּכמֹות העליֹון .מן ְְִִֵֶֶָָֻ
.‡È"חלל יּמצא "ּכי מפרּפר,נאמר: ולא חנּוק לא - ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

"נֹופל" ּבגל. טמּון לא - "ּבאדמה" 'חלל'. נקרא זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
"לא  הּמים. ּפני על צף לא - "ּבּׂשדה" ּבאילן. ּתלּוי לא -ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ

עֹורפין; היּו לא נֹודע, אם הא - הּכהּו" מי ְִִִִַַָָָֹנֹודע
.·Èראה אֹו[את]אפּלּו עבד, אפּלּו - אחד עד ההֹורג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ּפסּול אֹו ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאּׁשה,
ערּופה. עגלה ּבטלה ּבגלּוי, הרצחנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשרּבּו

.‚È אחד ועד ההֹורג', את 'ראיתי אֹומר: אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
עֹורפין  היּו - ראית' 'לא לֹו: ואמר ּדברים הכחיׁשֹו ּבּמה . ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

'אני  אחד: אמר אם אבל ּכאחת. ׁשניהם ּבׁשּבאּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמּורים?
ואם  זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ההֹורג' את ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראיתי
- ראית' 'לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּכ אחר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבא

עֹורפין. ואין האחרֹון, ּדברי על מׁשּגיחין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָאין
.„Èואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד, ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

את  זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הם הרי - ראית' 'לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלֹו:
ועֹורפין  ואּׁשה .זֹו, ההֹורג', את 'ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

היּו - ראית' 'לא לּה: ואֹומרת אֹותּה מכחׁשת ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחרת
זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת, ׁשּתיהן ׁשּבאּו ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹורפין,

- ראיתם' 'לא להם: אֹומר ואחד 'ראינּו', אֹומרים: ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשנים
'לא  לֹו: אֹומרים ּוׁשנים 'ראיתי', אֹומר: אחד עֹורפין; ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹאין

עֹורפין. היּו - ְִִָָָראית'
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

ּוׁשּתי ּפסּולים. ההֹורג', 'ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אין נׁשי  - ראית' 'לא לֹו: אֹומרים פסּולים ׁשני אֹו ם ְְְִִִִֵֵָָָֹ

ְִעֹורפין.
.ÊË,'ההֹורג 'ראינּו אֹומרים: פסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְִִִִֵֵֵַָָׁשּתי

עֹורפים; - ראיתם' 'לא ואֹומר: מכחיׁשם אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹועד
מכחיׁש אחד ועד פסּולים, מאה אֹו נׁשים מאה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אחד  ועד אחד ּכעד אּלּו הרי - ּכּלם .את ְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ
.ÊÈראינּו' אֹומרים: פסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִָָָָֹֹׁשלׁש

'לא  אֹומרים: פסּולים ארּבעה אֹו נׁשים וארּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹההֹורג',
עֹורפין  - רב ראיתם' אחר הּל ּבפסּולין, הּכלל: זה . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מקֹום. ּבכל ְְִַָָָהּמנין

י  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין וכן אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר
אם ·. אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת ערּופה, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָעגלה

ּפסּולה  אחד, ויֹום ׁשנים ׁשּתי ּבת הּמּומין היתה ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ּפי על ואף ּבּה; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּפֹוסלין

ּכקדׁשים. ּבּה, נאמר ְֱִֶַַָָָָָ"ּכּפרה"
ּבפרה ‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה, את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל

מׁשכה אדּמה  לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר : - ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ
עּבד  לא "אׁשר ׁשּנאמר אחר "על" נאמר ולּמה ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּבעל".
ּפֹוסל  ׁשהעל עבֹודֹות? ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶָָָָֹֹּבּה",
ּכיון  מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה, ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבין
ּבּה חרׁש ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - טפח ּבעל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמׁשכה
אּלא  ּפֹוסלין אינן עבֹודֹות, ּוׁשאר מלאכה. ּבּה עׂשה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָָֹולא

מלאכה. ׁשעת ְְַַָָעד
עליה „. טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהּוא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - הּזבּובים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמּפני
ּפסּולה  - לנׂשאּה עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכּיֹוצא ּכגֹון ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻּבזה,
ּבּיֹום ‰. אּלא העגלה את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואין  העגלה. לעריפת ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ּכּפרה"
חבילֹות  מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, עגלֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַעֹורפין

אחת]חבילֹות בבת .[כמה ֲִ
.Â ּבהניה אסּורה ערּופה עריפתּה.עגלה ּבמקֹום ונקּברת , ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפ על אף ּבהניה, ּתאסר - לּנחל לא ּומּׁשּתרד ׁשעדין י ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ותּקבר. ּבהניה, ְֲֲִֵַָָָָאסּורה
.Ê?ּכיצד ּבהניה. מּתרת זֹו הרי זֹוממין, עדיה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים  ּובאּו ההֹורג', את ראיתי 'אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
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העגלה, את והפריׁשּו ראית', 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים  הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהניה  מּתרת זֹו הרי -. ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Á ותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

ׁשעל ּבעדר  ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
על  ואף לּה. והלכה ספקּה, ּכּפרה מּתחּלתּה, ּבאה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּספק
ׁשּנאמר: יהרג, זה הרי - עריפתּה אחר הרֹוצח ׁשּנמצא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפי

."מּקרּב הּנקי הּדם ּתבער ְְְִִִֵֶַַַַָָָ"ואּתה
.Ë ועבֹודה ּבזריעה אסּור - העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנחל

וכל  יּזרע". ולא ּבֹו, יעבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם,

חפר  אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה עבֹודה ׁשם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹובד
ׁשם  לסרק ּומּתר לֹוקה. - ּבאּלּו וכּיֹוצא נטע אֹו זרע ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאֹו

ּולנּקר ּבגד [לסתת]ּפׁשּתן ׁשארג ּכמי ׁשּזה - אבנים ׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר:ׁש לכ הּקרקע; ּבגּוף מלאכה ׁשאינּה ּתפרֹו, אֹו ם ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָ

קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ׁשּנאסרה עבֹודה ּכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאף

.È ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנ ׁשי
ׁשחּיבי  ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ּכֹופין -ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא  חּיבים הּכּפּורים, יֹום עליהן ׁשעבר ערּופה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

הּכּפּורים  יֹום .לאחר ְִִַַַ
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ח  ¤¤ּפרק
לנכסי ‡. אֹו הּבֹורח, אֹו הּׁשבּוי לנכסי הּקרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּמֹורידין

ׁשּמא  קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
ׁשּמא  - קטן לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָיפסיד
קרֹוב  ואפּלּו ּבירּׁשתי'. לי הּמּגיע חלקי 'זה ויאמר: ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻיטען
אחד  אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין קרֹוב, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמחמת
מֹורידין  אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה קטן, ואחד ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּגדֹול
וׁשּמא  למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ׂשדהּו, לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּגדֹול
ׁשהּגיע  חלקי הּוא 'זה יאמר: ׁשנים ּולאחר האח, זה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹיחזיק
זה  ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי'. ירּׁשה ּומחמת ּבירּׁשתי, ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻלי
יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין - הּנׁשּבה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקטן

ח  ירׁשּתי אבי זה''מחמת .לק ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
אחי ·. מחמת קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי מֹורידין אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו; היא יתרה הרחקה לירׁש; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאם
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה, ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיה
ׁשּמא  ירד; לא - אריסּות' ׁשטר עלי 'ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
ירּׁשה  חלק ׁשּזה ויטען, הּימים, ויארכּו הּׁשטרֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאבדּו
אחת  ּבאּׁשה מעׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו מחמתֹו לֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבא

הּזקנה ונׁשּבת ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ּובת [האמא]ׁשהיּו היא ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
חכמים: ואמרּו קטן. ּבן והּניחה ׁשנּיה, ּבת ּומתה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָאחת,
הּזקנה, מתה ׁשּמא לּנכסים, הּנׁשארה הּבת זֹו מֹורידין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אין
לנכסי  קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין  ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן'.
ּכיצד  אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה
ׁשל  לׁשליׁש אּפיטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי מּתֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָעֹוׂשין?
זמן, אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפיטרֹוּפֹוס מעמידין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָקטן,

הּנׁשארה  הּבת 'ּתרד חכמים: אמרּו הּזקנה. ׁשּמתה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמעּו
ׁשהּוא  לׁשליׁש, הּקטן וירד חלקּה, ׁשהּוא הּנכסים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשליׁש
מעמידין  הּׁשבּויה, ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה, מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת  ּגם מתה ׁשּמא הּקטן; חלק מּפני אּפיטרֹוּפֹוס ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּלּה'. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן ‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין

הן  הרי - אביהן להן ּׁשהּניח ּבמה ּביחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשּתּמׁשין
ּדבר  לכל הּיֹורׁשיןּכׁשּתפין ּבׁשאר וכן אחים]. הרי [שאינם , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ

מהן  אחד ּכל ונתן ׁשּנׂשא וכל מֹוריׁשן; ּבנכסי ׁשּתפין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהן
זה לאמצע[והרויח]ּבממֹון הּׂשכר בשווה], .[מתחלק ְְֶֶַַָָָָ

את ·. הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לאמצע הׁשּביחּו - אמרּו[לכולם]הּנכסים [הגדולים . ְְְְִִִֶַַָָָ

עֹוׂשין לקטנים] אנּו והרי אּבא, לנּו ּׁשהּניח מה 'ראּו :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]ואֹוכלין' עצמנו מׁשּביח;[בשביל ׁשל הּׁשבח - ְְְִִֶֶַַַַ

הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּוא,
לאמצע. הּׁשבח עצמן, מחמת נכסים ׁשבחּו אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאבל

ּבכלל ‚. הּיֹורׁשת היא מת, ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן
- הּנכסים והׁשּביחה ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל אֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאחיֹותיה
ּבעלי, הּניח מה 'ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָהׁשּביחה
הֹוצאה  מחמת הּנכסים והׁשּביחה ואֹוכלת', עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהריני

ׁשּלּה הּׁשבח הרי -. ֲֵֶֶַַָ
ואחר „. ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמי

הם, קטּנים אם - אחרת ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
ׁשּיׁש ידע ולא הֹואיל - ּגדֹולים היּו ואם לאמצע; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשבח
קטן  לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ׁשמין אחין, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלֹו
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לאמצע; הּׁשבח אּלא ּכאריס, לֹו ׁשמין אין - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשּביח
ּברׁשּות  ׁשּלא ירד .ׁשהרי ְֲִֵֶֶַָֹ

אם ‰. - סחֹורה ּבהן ועׂשה מעֹות, ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אחת, ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכמים ּתלמיד  ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו  ּומתעּסק ּתֹורתֹו, מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; הּׂשכר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוון .[וברור
.Âּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן מס]אחד סֹופר [גובה אֹו ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מעבֹודת  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ּומֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכניס
אביהם  ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, האחין מחמת אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמלכים
לעׂשֹות  ּכדי ּתחּתיו, ּבנֹו 'נעמיד ואמרּו: זה, ּבדבר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָידּוע
ׁשּיׂשּתּכר  הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - היתֹומים' עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחסד
וראּוי  ּביֹותר, נבֹון היה ואפּלּו האחין, לכל זֹו, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודה

לעצמֹו. זה הרי מּנּוהּו, עצמֹו מחמת ואם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַלמּנֹותֹו.
.Ê וקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

לבּדֹו ּבׁשמֹו בשטר]עבדים רשום הוא והלוה [או],[רק ְְְְֲִִִַָָ
אּלּו 'מעֹות ואמר: לבּדֹו, ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרים,

ע  ּבהן ׁשּקניתי אֹו הן ׁשהלויתי לבּדי ׁשּלי אּלּו בדים, ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
'מּתנה  אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו אּמי', אבי מּבית לי ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּנפלּו
אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו - לי' ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻנתנּו
נֹוׂשאה  ׁשהיתה האּׁשה וכן ּבמּתנה. וזכה מציאה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָָמצא
ממּכר  ׁשטרי ׁשהן - אֹונֹות והיּו הּבית, ּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָונֹותנת
'ׁשּלי  ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות - חֹובֹות וׁשטרי ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָעבדים,
ׁשּנפלה  ראיה להביא עליה אבֹותי', מּבית לי ׁשּנפלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהם,
ּבנכסי  ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה אלמנה וכן ירּׁשה. ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻלּה
ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאין ּוׁשטרֹות אֹונֹות והיּו ְְְְְְְִִַָָָָָיתֹומים,
נּתנה  'מּתנה אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו לי', נפלּו ְְְִִִִִַָָָָָָָָֻ'מירּׁשה

נדּוניא לּה יׁש ואם ראיה. להביא עליה - [שהביאה לי' ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
אביה] אבל מבית נאמנת; - לקחּתי' 'מּנדּוניתי ואמרה: ,ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבחזקת  הּכל הרי - ראיה הביאה ולא נדּוניא, לּה אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
ְִַהּיֹורׁשין.

.Á חלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
יחד]ּבעּסתן אוכלין מזונותיהם היּו[אפילו אם אבל . ְֲִִָָָָ

קמץ מעּסתֹו ׁשּמא - ּבעּסתן מאוכלו]חלּוקין ועל [קיצץ , ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
אמצע מּׁשל ׁשהן ראיה להביא מת [כולם]האחין אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו ונֹותן הּנֹוׂשא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָזה
ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ּפי על ְֲִִִֶַַָָָֹאף

.Ë עליו - ידֹו מּתחת יצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד
נתנֹו ׁשאביו ראיה אֹו[רק]להביא ּומסירה, ּבכתיבה לֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו למות]ׁשּצּוה לא [נוטה ואם ; ְְְְִִִֶֶַָֹ
לאמצע. הּוא הרי ראיה, ְְֲִֵֵֶַָָָהביא

.È ׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה
לקחת] לעצמם אחר[מתירין אבל מּזה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ

צרי ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטען
ראיה. ְְִָָָלהביא

.‡Èאֹו ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל האחין מן ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹאחד
אּמנּות אחר]ללמד 'אם [במקום לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - ְְִִִִַַָָֹֻ

הּבית  ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל אין אצלנּו, אּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאין
בבית] מזון לבּדֹו,[הוצאת אחד מזֹונֹות הֹוצאת ׁשאין ;ְְֵֶֶַַָָ

רּבים'. ּבין מזֹונֹותיו ְְִֵַַָָּכהֹוצאת
.·È הּגדֹולים אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי

חשבון]מתּפרנסין על ולא [לבושים הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְִִִַַַַַָֹ
הּגדֹולים מזֹונֹות נּזֹונים יקרים]הּקטּנים הקטנים ,[מזונות ְְְִִִִַַַ

ּגדֹולים נׂשאּו ּבׁשוה. חֹולקים הירושה]אּלא בכסף [נשים ְְְְִִֶֶָָָ
קטּנים יּׂשאּו - אביהם מיתת הּנכסים,לאחר מּכלל ּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואמרּו אביהם, ּבחּיי הּגדֹולים נׂשאּו יחלקּו. ּכ ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹואחר
ּכדר נֹוׂשאין אנּו 'הרי אביהם: מיתת לאחר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּקטּנים
להם  ּׁשּנתן מה אּלא להם, ׁשֹומעין אין - אּתם' ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנׂשאתם

נתן. ֲִֶַָאביהם
.‚È והיתה מׁשּתה לֹו ועׂשה אב, מּׁשל ּבנֹו את האב ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָהּׂשיא

ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, מּׁשל חתונה]ההֹוצאה [מתנות ְְְְִִִֶַַָָָָ
חֹוזרת ּכׁשהיא - האב ּבחּיי הּבן השושבינות לזה [לנותן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לאמצעבחתונתו] חֹוזרת האב, מיתת כולם]לאחר .[בין ְְִֶֶֶַַַַָָָ
הֹוציא ּבּמׁשּתה[שילם]אבל [ולקח מּׁשּלֹו[חתונתו]הּבן ְֲִִִֵֶֶַַָ

לעצמו] הּבן השושבינות מחלק אּלא חֹוזרת אינּה -ֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבלבד. לֹו ְְְִִֶַַָׁשּנׁשּתּלחה

.„È ּכׁשּתחזר - מּבניו אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב
ׁשלחּה אם אבל ׁשּלֹו. היא הרי הּבן, לאֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוׁשבינּות

לאמצע ּתחזר ּכׁשּתחזר, - סתם ּבניו ּבׁשם [לכל האב ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיׂשמחּובניו] עד להחזירּה, חּיב לֹו ׁשּנׁשּתּלחה זה ואין .ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכּלן הּבנים כולם]עּמֹו ׁשֹוׁשבינין,[שיתחתנו ּכּלן ׁשהרי , ְֲִִִִֵֶַָָָֻֻ
נׁשּתּלחה; ּכּלן מקצתןׁשּבׁשם עם ׂשמח אם ,חלקם לפיכ] ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

הּוא התחתנו] והרי ּבלבד, עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ְֶַָלאמצע.

.ÂË- נאים מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה האחין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול
נׁשמעין  ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו, הנאה לאחים יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאם

ומתנו] הּבית [במשאו מּתפּוסת לֹובׁש זה הרי -ְֲִִֵֵֶַַַ
.[מהירושה]

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
וכן ‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני

אחד  ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
ּכספים  וזה קרקע זה נטל אפּלּו - מחלקת מהן ּבטלה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשוה.[החלוקה] הּׁשאר וחֹולקין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִֶַָָ
ׂשדה ·. אֹו ּדקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו חליֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הּמחלקת  הרי - ּכלּום לֹו נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּנכסיו,
ּכ ואחר מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוׂשין? וכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבטלה.

ּכּתחּלה  וחֹולקין .חֹוזרין ְְְְִִִַָ
ּׁשעליהן ‚. מה ׁשמין ׁשחלקּו, מכספי האחין [בגדיהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

להן הירושה] ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ּבניהן ּׁשעל מה אבל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּבית ּׁשעל [ירושה]מּתפּוסת מה וכן ׁשמין; אין - ְְִִִֵֵֶַַַַַָ
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העגלה, את והפריׁשּו ראית', 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים  הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהניה  מּתרת זֹו הרי -. ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Á ותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

ׁשעל ּבעדר  ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
על  ואף לּה. והלכה ספקּה, ּכּפרה מּתחּלתּה, ּבאה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּספק
ׁשּנאמר: יהרג, זה הרי - עריפתּה אחר הרֹוצח ׁשּנמצא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפי

."מּקרּב הּנקי הּדם ּתבער ְְְִִִֵֶַַַַָָָ"ואּתה
.Ë ועבֹודה ּבזריעה אסּור - העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנחל

וכל  יּזרע". ולא ּבֹו, יעבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם,

חפר  אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה עבֹודה ׁשם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹובד
ׁשם  לסרק ּומּתר לֹוקה. - ּבאּלּו וכּיֹוצא נטע אֹו זרע ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאֹו

ּולנּקר ּבגד [לסתת]ּפׁשּתן ׁשארג ּכמי ׁשּזה - אבנים ׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר:ׁש לכ הּקרקע; ּבגּוף מלאכה ׁשאינּה ּתפרֹו, אֹו ם ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָ

קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ׁשּנאסרה עבֹודה ּכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאף

.È ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנ ׁשי
ׁשחּיבי  ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ּכֹופין -ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא  חּיבים הּכּפּורים, יֹום עליהן ׁשעבר ערּופה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

הּכּפּורים  יֹום .לאחר ְִִַַַ
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ח  ¤¤ּפרק
לנכסי ‡. אֹו הּבֹורח, אֹו הּׁשבּוי לנכסי הּקרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּמֹורידין

ׁשּמא  קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
ׁשּמא  - קטן לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָיפסיד
קרֹוב  ואפּלּו ּבירּׁשתי'. לי הּמּגיע חלקי 'זה ויאמר: ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻיטען
אחד  אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין קרֹוב, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמחמת
מֹורידין  אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה קטן, ואחד ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּגדֹול
וׁשּמא  למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ׂשדהּו, לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּגדֹול
ׁשהּגיע  חלקי הּוא 'זה יאמר: ׁשנים ּולאחר האח, זה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹיחזיק
זה  ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי'. ירּׁשה ּומחמת ּבירּׁשתי, ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻלי
יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין - הּנׁשּבה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקטן

ח  ירׁשּתי אבי זה''מחמת .לק ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
אחי ·. מחמת קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי מֹורידין אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו; היא יתרה הרחקה לירׁש; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאם
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה, ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיה
ׁשּמא  ירד; לא - אריסּות' ׁשטר עלי 'ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
ירּׁשה  חלק ׁשּזה ויטען, הּימים, ויארכּו הּׁשטרֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאבדּו
אחת  ּבאּׁשה מעׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו מחמתֹו לֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבא

הּזקנה ונׁשּבת ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ּובת [האמא]ׁשהיּו היא ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
חכמים: ואמרּו קטן. ּבן והּניחה ׁשנּיה, ּבת ּומתה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָאחת,
הּזקנה, מתה ׁשּמא לּנכסים, הּנׁשארה הּבת זֹו מֹורידין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אין
לנכסי  קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין  ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן'.
ּכיצד  אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה
ׁשל  לׁשליׁש אּפיטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי מּתֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָעֹוׂשין?
זמן, אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפיטרֹוּפֹוס מעמידין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָקטן,

הּנׁשארה  הּבת 'ּתרד חכמים: אמרּו הּזקנה. ׁשּמתה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמעּו
ׁשהּוא  לׁשליׁש, הּקטן וירד חלקּה, ׁשהּוא הּנכסים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשליׁש
מעמידין  הּׁשבּויה, ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה, מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת  ּגם מתה ׁשּמא הּקטן; חלק מּפני אּפיטרֹוּפֹוס ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּלּה'. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן ‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין

הן  הרי - אביהן להן ּׁשהּניח ּבמה ּביחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשּתּמׁשין
ּדבר  לכל הּיֹורׁשיןּכׁשּתפין ּבׁשאר וכן אחים]. הרי [שאינם , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ

מהן  אחד ּכל ונתן ׁשּנׂשא וכל מֹוריׁשן; ּבנכסי ׁשּתפין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהן
זה לאמצע[והרויח]ּבממֹון הּׂשכר בשווה], .[מתחלק ְְֶֶַַָָָָ

את ·. הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לאמצע הׁשּביחּו - אמרּו[לכולם]הּנכסים [הגדולים . ְְְְִִִֶַַָָָ

עֹוׂשין לקטנים] אנּו והרי אּבא, לנּו ּׁשהּניח מה 'ראּו :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]ואֹוכלין' עצמנו מׁשּביח;[בשביל ׁשל הּׁשבח - ְְְִִֶֶַַַַ

הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּוא,
לאמצע. הּׁשבח עצמן, מחמת נכסים ׁשבחּו אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאבל

ּבכלל ‚. הּיֹורׁשת היא מת, ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן
- הּנכסים והׁשּביחה ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל אֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאחיֹותיה
ּבעלי, הּניח מה 'ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָהׁשּביחה
הֹוצאה  מחמת הּנכסים והׁשּביחה ואֹוכלת', עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהריני

ׁשּלּה הּׁשבח הרי -. ֲֵֶֶַַָ
ואחר „. ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמי

הם, קטּנים אם - אחרת ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
ׁשּיׁש ידע ולא הֹואיל - ּגדֹולים היּו ואם לאמצע; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשבח
קטן  לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ׁשמין אחין, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלֹו
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לאמצע; הּׁשבח אּלא ּכאריס, לֹו ׁשמין אין - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשּביח
ּברׁשּות  ׁשּלא ירד .ׁשהרי ְֲִֵֶֶַָֹ

אם ‰. - סחֹורה ּבהן ועׂשה מעֹות, ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אחת, ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכמים ּתלמיד  ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו  ּומתעּסק ּתֹורתֹו, מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; הּׂשכר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוון .[וברור
.Âּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן מס]אחד סֹופר [גובה אֹו ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מעבֹודת  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ּומֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכניס
אביהם  ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, האחין מחמת אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמלכים
לעׂשֹות  ּכדי ּתחּתיו, ּבנֹו 'נעמיד ואמרּו: זה, ּבדבר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָידּוע
ׁשּיׂשּתּכר  הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - היתֹומים' עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחסד
וראּוי  ּביֹותר, נבֹון היה ואפּלּו האחין, לכל זֹו, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודה

לעצמֹו. זה הרי מּנּוהּו, עצמֹו מחמת ואם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַלמּנֹותֹו.
.Ê וקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

לבּדֹו ּבׁשמֹו בשטר]עבדים רשום הוא והלוה [או],[רק ְְְְֲִִִַָָ
אּלּו 'מעֹות ואמר: לבּדֹו, ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרים,

ע  ּבהן ׁשּקניתי אֹו הן ׁשהלויתי לבּדי ׁשּלי אּלּו בדים, ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
'מּתנה  אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו אּמי', אבי מּבית לי ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּנפלּו
אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו - לי' ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻנתנּו
נֹוׂשאה  ׁשהיתה האּׁשה וכן ּבמּתנה. וזכה מציאה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָָמצא
ממּכר  ׁשטרי ׁשהן - אֹונֹות והיּו הּבית, ּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָונֹותנת
'ׁשּלי  ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות - חֹובֹות וׁשטרי ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָעבדים,
ׁשּנפלה  ראיה להביא עליה אבֹותי', מּבית לי ׁשּנפלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהם,
ּבנכסי  ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה אלמנה וכן ירּׁשה. ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻלּה
ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאין ּוׁשטרֹות אֹונֹות והיּו ְְְְְְְִִַָָָָָיתֹומים,
נּתנה  'מּתנה אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו לי', נפלּו ְְְִִִִִַָָָָָָָָֻ'מירּׁשה

נדּוניא לּה יׁש ואם ראיה. להביא עליה - [שהביאה לי' ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
אביה] אבל מבית נאמנת; - לקחּתי' 'מּנדּוניתי ואמרה: ,ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבחזקת  הּכל הרי - ראיה הביאה ולא נדּוניא, לּה אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
ְִַהּיֹורׁשין.

.Á חלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
יחד]ּבעּסתן אוכלין מזונותיהם היּו[אפילו אם אבל . ְֲִִָָָָ

קמץ מעּסתֹו ׁשּמא - ּבעּסתן מאוכלו]חלּוקין ועל [קיצץ , ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
אמצע מּׁשל ׁשהן ראיה להביא מת [כולם]האחין אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו ונֹותן הּנֹוׂשא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָזה
ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ּפי על ְֲִִִֶַַָָָֹאף

.Ë עליו - ידֹו מּתחת יצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד
נתנֹו ׁשאביו ראיה אֹו[רק]להביא ּומסירה, ּבכתיבה לֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו למות]ׁשּצּוה לא [נוטה ואם ; ְְְְִִִֶֶַָֹ
לאמצע. הּוא הרי ראיה, ְְֲִֵֵֶַָָָהביא

.È ׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה
לקחת] לעצמם אחר[מתירין אבל מּזה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ

צרי ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטען
ראיה. ְְִָָָלהביא

.‡Èאֹו ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל האחין מן ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹאחד
אּמנּות אחר]ללמד 'אם [במקום לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - ְְִִִִַַָָֹֻ

הּבית  ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל אין אצלנּו, אּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאין
בבית] מזון לבּדֹו,[הוצאת אחד מזֹונֹות הֹוצאת ׁשאין ;ְְֵֶֶַַָָ

רּבים'. ּבין מזֹונֹותיו ְְִֵַַָָּכהֹוצאת
.·È הּגדֹולים אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי

חשבון]מתּפרנסין על ולא [לבושים הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְִִִַַַַַָֹ
הּגדֹולים מזֹונֹות נּזֹונים יקרים]הּקטּנים הקטנים ,[מזונות ְְְִִִִַַַ

ּגדֹולים נׂשאּו ּבׁשוה. חֹולקים הירושה]אּלא בכסף [נשים ְְְְִִֶֶָָָ
קטּנים יּׂשאּו - אביהם מיתת הּנכסים,לאחר מּכלל ּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואמרּו אביהם, ּבחּיי הּגדֹולים נׂשאּו יחלקּו. ּכ ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹואחר
ּכדר נֹוׂשאין אנּו 'הרי אביהם: מיתת לאחר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּקטּנים
להם  ּׁשּנתן מה אּלא להם, ׁשֹומעין אין - אּתם' ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנׂשאתם

נתן. ֲִֶַָאביהם
.‚È והיתה מׁשּתה לֹו ועׂשה אב, מּׁשל ּבנֹו את האב ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָהּׂשיא

ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, מּׁשל חתונה]ההֹוצאה [מתנות ְְְְִִִֶַַָָָָ
חֹוזרת ּכׁשהיא - האב ּבחּיי הּבן השושבינות לזה [לנותן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לאמצעבחתונתו] חֹוזרת האב, מיתת כולם]לאחר .[בין ְְִֶֶֶַַַַָָָ
הֹוציא ּבּמׁשּתה[שילם]אבל [ולקח מּׁשּלֹו[חתונתו]הּבן ְֲִִִֵֶֶַַָ

לעצמו] הּבן השושבינות מחלק אּלא חֹוזרת אינּה -ֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבלבד. לֹו ְְְִִֶַַָׁשּנׁשּתּלחה

.„È ּכׁשּתחזר - מּבניו אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב
ׁשלחּה אם אבל ׁשּלֹו. היא הרי הּבן, לאֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוׁשבינּות

לאמצע ּתחזר ּכׁשּתחזר, - סתם ּבניו ּבׁשם [לכל האב ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיׂשמחּובניו] עד להחזירּה, חּיב לֹו ׁשּנׁשּתּלחה זה ואין .ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכּלן הּבנים כולם]עּמֹו ׁשֹוׁשבינין,[שיתחתנו ּכּלן ׁשהרי , ְֲִִִִֵֶַָָָֻֻ
נׁשּתּלחה; ּכּלן מקצתןׁשּבׁשם עם ׂשמח אם ,חלקם לפיכ] ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

הּוא התחתנו] והרי ּבלבד, עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ְֶַָלאמצע.

.ÂË- נאים מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה האחין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול
נׁשמעין  ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו, הנאה לאחים יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאם

ומתנו] הּבית [במשאו מּתפּוסת לֹובׁש זה הרי -ְֲִִֵֵֶַַַ
.[מהירושה]

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
וכן ‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני

אחד  ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
ּכספים  וזה קרקע זה נטל אפּלּו - מחלקת מהן ּבטלה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשוה.[החלוקה] הּׁשאר וחֹולקין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִֶַָָ
ׂשדה ·. אֹו ּדקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו חליֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הּמחלקת  הרי - ּכלּום לֹו נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּנכסיו,
ּכ ואחר מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוׂשין? וכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבטלה.

ּכּתחּלה  וחֹולקין .חֹוזרין ְְְְִִִַָ
ּׁשעליהן ‚. מה ׁשמין ׁשחלקּו, מכספי האחין [בגדיהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

להן הירושה] ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ּבניהן ּׁשעל מה אבל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּבית ּׁשעל [ירושה]מּתפּוסת מה וכן ׁשמין; אין - ְְִִִֵֵֶַַַַַָ
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לעצמן  ּבהן זכּו ׁשּכבר להם]נׁשֹותיהן, ּדברים [מחלו ּבּמה . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מה  ׁשמין ּומֹועד, ׁשּבת ּבבגדי אבל חל. ּבבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאמּורים?

ֲֵֶֶּׁשעליהן.
קטּנים,„. ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָמי

- חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן, ּבנכסי לחלק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹורצּו
החלק  להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמעמידין

למחֹות יכֹולין אינן - הגּדילּו ואם החלוקה]הּיפה. ,[נגד ְְְְִִִִִֵֶַָָ
ּדין  ּבית טעּו ואם להם. חלקּו ּדין ּבית ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהרי

ׁשתּות[הערכה]ּבּׁשּומה ּופחתּו למחֹות,[שישית], יכֹולין - ְְְֲִִַָָ
ׁשהגּדילּו. אחר אחרת חלּקה וחֹולקין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻוחֹוזרין

למּנֹות ‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי
שמת] עד [לפני הּקטן , ּבחלק מתע ּסק ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּפיטרֹוּפֹוס

להן  להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיגּדיל.
ׁשל  אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ׁשּיגּדילּו; עד ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס,

ְִיתֹומים.
.Â ּומה לּקטן, הּקטן חלק 'יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָצּוה

ּבידֹו הרׁשּות - ּבֹו' יעׂשה הּמֹוריׁשּׁשּירצה מּנה אם וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הרׁשּות  - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים, על ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָאּפיטרֹוּפֹוס
ולא  אּׁשה, לא אּפיטרֹוּפֹוס, ממּנין ּדין ּבית אין אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבידֹו.
על  חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, עם ולא קטן; ולא ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעבד,
ויֹודע  חיל, ואיׁש נאמן, אדם על ּבֹודקין אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעברֹות.
ּבעסקי  ּכח לֹו ויׁש טענֹותן, וטֹוען היתֹומים, ּבזכּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָֹלהּפ
ּומעמידין  ׁשבחן; ּולהרויח נכסיהם לׁשמר ּכדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהעֹולם,
קרֹוב  ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ׁשּיהיה ּבין הּקטּנים, על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו

לּקרקעֹות. ירד לא קרֹוב, היה ׁשאם אּלא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלּקטן,
.Ê ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפיטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָּבית

ּבֹו אמּוד ׁשּיהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא וׁשֹותה ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאֹוכל
לו] שיש יתֹומים [משוער מּנכסי ׁשּמא לֹו, לחּוׁש להן יׁש -ְְִִִֵֵֶֶָָָ

מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין אֹותֹו, ּומסּלקין אֹוכל; ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהּוא
אּלא  מצא; מציאה ׁשּמא אֹותֹו, מסּלקין אין - יתֹומים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָאבי
אֹותֹו. מסּלקין יתֹומים, נכסי מפסיד ׁשהּוא עדים ּבאּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָאם
והפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ׁשּמׁשּביעין הּגאֹונים הסּכימּו ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָּוכבר
והיתה  יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו לאּפיטרֹוּפֹוס הּדין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָוהּוא
זֹולל  להיֹות וחזר מצֹות, ורֹודף יׁשר והיה טֹובה, ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָׁשמּועתֹו
ּגזל  ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ אֹו החׁשד, ּבדרכי והֹול ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוסֹובא
להן  ּולמּנֹות ּולהׁשּביעֹו, אֹותֹו לסּלק חּיבין ּדין ּבית -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּׁשּיראה  מה ּכפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּפיטרֹוּפֹוס
יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין, ּובית ּדין ּבית ׁשּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלּדּין;

.Á מּדי יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה אפּלּו ׁשהגּדיל, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָקטן
מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד

אּפיטרֹוּפֹוס  לֹו מעמידין ואין צּוה ממֹונֹו, ּכן אם אּלא , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכׁשר  היה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו אֹו ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאביו
והחרׁש והּׁשֹוטה ּפלֹוני. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומצליח,

אּפיטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ּכקטּנים, הן הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
צריכים ‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות

ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּפיטרֹוּפֹוס,
אחריּות להן ׁשּיׁש נכסים עּדית [קרקעות]לֹו ויהיּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

ּומעֹולם [משובחים] ּתֹורה, ּדיני וׁשֹומע נאמן איׁש ויהיה ,ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּדין, ּבבית הּמעֹות לֹו ונֹותנין נּדּוי; עליו קּבל [ויעסוק לא ְְְִִִִֵֵַָָָֹ

ש] היתֹומים בעסק ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לׂשכר ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָקרֹוב
להן  ונתן קרקע, לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנהנין

מׁשּבר זהב ּבית [שבור]מׁשּכֹון נֹוטלין - סימן לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶַָָָָֻ
ורחֹוק  לׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין הּמׁשּכֹון, ְְְְְִִַַַָָָָָּדין

זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ולּמה אֹו[שלמים]להפסד. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
סימן,[תכשיט]חלי ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ׁשּמא זהב? ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָ

מֹותֹו, אחר זהויּטלּוהּו ׁשאין הּדּין ידע הכסף]אם [מקבל ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
אמיד]אמּוד ּׁשּיראּו[איש מה ּכפי ּבׂשכר? יפסקּו וכּמה . ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

הּׂשכר  רביע אפּלּו חציֹו; אֹו הּׂשכר, ׁשליׁש אֹו - ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּדּינין
ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם - לא [תועלת]ליתֹומים עֹוׂשין. להן, ְִִִֶֶַַָָָָֹ

לׂשכר  וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ׁשּיּתנּו אדם ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָמצאּו
להן  ׁשּיקנּו עד מעט, מעט מזֹונֹות מהן מֹוציאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּיעמידּו אּפיטרֹוּפֹוס ּביד אֹותּה וימסרּו קרקע, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּבּמעֹות

ֶָלהן.
אֹותן ·. ּומֹוכרין אֹותן, ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן  מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
כסף]לּׁשּוק ביותר ּדמיהם [נמכר ויצטרפּו אֹותן, ּומֹוכרין ְְְְְִִֵֶַָָ

יתֹומים. ׁשל הּמעֹות ְִִֶַָעם
ׁשכר‚. ּבידֹו ׁשהיה חריף]מי אם [משקה - יתֹומים ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָָ

לּׁשּוק, יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא ׁשּיּמכר, עד ּכאן ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָיּניחֹו
ׁשהּוא  ּכדר ּבֹו עֹוׂשה זה הרי - ּבּדר אנס יארעֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּלֹו. ְְֵֵֶֶֶַָֹעֹוׂשה
נכסי „. ּכל לֹו מֹוסרין האּפיטרֹוּפין, ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא  והּוא נמּכרּו; ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּקטן,
מה  ּכפי ועֹוׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׂשֹוכר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל  להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה

ה  ּכפי ירויחּוהֹוצאתן, ולא להן; הראּוי ּוכפי [יפזרו]ּממֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מּדי. יתר עליהן יצמצם ולא מּדי, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהן

ואינֹו‰. מֹוריׁשם; ממֹון להם נֹותן היתֹומים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשּיגּדלּו
ּומה ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות לעׂשֹות אּלא צרי הֹוציא, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר', הּוא 'זה להם: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר
אבל  ּדין. ּבית ּבׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּגזלן
- הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָאּפיטרֹוּפֹוס

ספק טענת על נׁשּבע גזל]אינֹו לאּפיטרֹוּפֹוס [שלא יׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי יתֹומים, מּנכסי ּולהתּכּסֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָֻללּבׁש
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ּבנכסיהן  הנאה ליתֹומים ׁשּיהיה והּוא נׁשמעין; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדבריו
נׁשמעין. ּדבריו ְְְִִִָָָּבהיֹות

.Â ׂשדֹות ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה למּכר לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׁש
ּומּניחין  מֹוכרין, אין אבל ליתֹומים; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח  עבדים ולא עבדים, לּקח ׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות.

יצליחּו לא ׁשּמא לּקח [קנייתן]ׂשדֹות, ׂשדה מֹוכרין אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי  ּכל עּקר הם ׁשהּׁשורים אחרֹות, ׂשדֹות לעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשורים

ָׂשדֹות.
.Êּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ולגאל [מהעיר]אין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

יצליח [לעיר]ּבקרֹוב לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברע למּכר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
ולחּוב לדּון רּׁשאין ואין ׁשּקנּו. בטענות זה בבי"ד [להתדיין ְְִֵֶֶַָָָָ

ונמצא שנגדם] יזּכּו, לא ׁשּמא ליתֹומים; לזּכֹות מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל
קּים. ַַָהחֹוב

.Áואפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לאחרים  מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמיו העבד מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
ואֹותם  לחרּות, ׁשּיֹוציאּום מנת על הּדמים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולֹוקחין

ׁשּמׁשחררין. הן ְְְֲִִֵֵֶַָהאחרים
.Ë ּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהאּפיטרֹוּפין

אבל  האסּור; ּדבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
אּלא  מתּקנין, הּפרֹות ׁשּיּניחּו ּכדי ויתרמּו, יעּׂשרּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלא

טבל אֹותם מופרשים]ימּכרּו יתּקן.[לא לתּקן והרֹוצה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
.È,וציצית ולּולב, סּכה, לּקטּנים עֹוׂשין ְְְְִִִִִִֶַַָָָֻהאּפיטרֹוּפין

ּומגּלה  ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה וספר ּדבר:וׁשֹופר, ׁשל ּכללֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצבה לּה ׁשּיׁש עׂשה מצות ומוגבלת]ּכל מדודה ,[הוצאה ְְֲִִֵֵֶַָָָ

עֹוׂשין  - סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהיא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבין
אּלא  הּמצוֹות מּכל ּבמצוה חּיבין ׁשאינן ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהן,
לפדיֹון  ואפּלּו צדקה, עליהן ּפֹוסקין אין אבל לחּנכן. ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכדי

קצבה. להן אין אּלּו ׁשּמצוֹות מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּויים,
.‡È עליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי  היה אם .צדקה, ְִָָָָָ
.·Èלעׂשֹות צרי האּפיטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על [ליתומים]אף ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הוצאותיו]חׁשּבֹון ּבינֹו[על לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ
אּלּו ׁשל מאביהם הרּבה ּולהּזהר ּולדקּדק, עצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָלבין

ערבֹות רֹוכב ׁשהּוא בשמים]היתֹומים יושב ׁשּנאמר:[- , ְֱֲִֵֶֶֶַַָ
אלמנֹות, ודּין יתֹומים אבי ׁשמֹו, ּביּה ּבערבֹות, לרכב ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹ"סּלּו

קדׁשֹו". ּבמעֹון ְְֱִִָֹאלהים
ספר  והּוא עׂשר ׁשלׁשה ספר נגמר ּדסּייען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברי
חמּׁשה  זה, ספר ׁשל ּפרקיו ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפטים,
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה ׂשכירּות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹוׁשבעים:
ׁשבעה  הלואה, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּופּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשאלה
ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה ונטען, טֹוען הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָועׂשרים

ּפרקים. עׂשר אחד נחלֹות, ְְְִִַַָָָָהלכֹות

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום
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והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
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ועׂשרים  עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ׁשֹופטים; למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לנטֹות  (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
ילּמד  ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבין

(ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות, ׁשּלּמד מי ּבסקילה;חֹובה להרג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
ּתלין  ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹ(י)
הרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמד  נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ(טו)
הֹורג  על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַַֹחברֹו
ּבעל  על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
הּדּינין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
ּבני  מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(כט)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּכׁשרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָיׂשראל

א  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות

עיר]מדינה -]ּפל ּובכל מחוז]ּומדינה ׁשּנאמר:[- ,ופל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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לעצמן  ּבהן זכּו ׁשּכבר להם]נׁשֹותיהן, ּדברים [מחלו ּבּמה . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מה  ׁשמין ּומֹועד, ׁשּבת ּבבגדי אבל חל. ּבבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאמּורים?

ֲֵֶֶּׁשעליהן.
קטּנים,„. ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָמי

- חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן, ּבנכסי לחלק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹורצּו
החלק  להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמעמידין

למחֹות יכֹולין אינן - הגּדילּו ואם החלוקה]הּיפה. ,[נגד ְְְְִִִִִֵֶַָָ
ּדין  ּבית טעּו ואם להם. חלקּו ּדין ּבית ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהרי

ׁשתּות[הערכה]ּבּׁשּומה ּופחתּו למחֹות,[שישית], יכֹולין - ְְְֲִִַָָ
ׁשהגּדילּו. אחר אחרת חלּקה וחֹולקין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻוחֹוזרין

למּנֹות ‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי
שמת] עד [לפני הּקטן , ּבחלק מתע ּסק ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּפיטרֹוּפֹוס

להן  להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיגּדיל.
ׁשל  אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ׁשּיגּדילּו; עד ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס,

ְִיתֹומים.
.Â ּומה לּקטן, הּקטן חלק 'יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָצּוה

ּבידֹו הרׁשּות - ּבֹו' יעׂשה הּמֹוריׁשּׁשּירצה מּנה אם וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הרׁשּות  - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים, על ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָאּפיטרֹוּפֹוס
ולא  אּׁשה, לא אּפיטרֹוּפֹוס, ממּנין ּדין ּבית אין אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבידֹו.
על  חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, עם ולא קטן; ולא ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעבד,
ויֹודע  חיל, ואיׁש נאמן, אדם על ּבֹודקין אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעברֹות.
ּבעסקי  ּכח לֹו ויׁש טענֹותן, וטֹוען היתֹומים, ּבזכּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָֹלהּפ
ּומעמידין  ׁשבחן; ּולהרויח נכסיהם לׁשמר ּכדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהעֹולם,
קרֹוב  ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ׁשּיהיה ּבין הּקטּנים, על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו

לּקרקעֹות. ירד לא קרֹוב, היה ׁשאם אּלא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלּקטן,
.Ê ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפיטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָּבית

ּבֹו אמּוד ׁשּיהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא וׁשֹותה ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאֹוכל
לו] שיש יתֹומים [משוער מּנכסי ׁשּמא לֹו, לחּוׁש להן יׁש -ְְִִִֵֵֶֶָָָ

מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין אֹותֹו, ּומסּלקין אֹוכל; ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהּוא
אּלא  מצא; מציאה ׁשּמא אֹותֹו, מסּלקין אין - יתֹומים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָאבי
אֹותֹו. מסּלקין יתֹומים, נכסי מפסיד ׁשהּוא עדים ּבאּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָאם
והפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ׁשּמׁשּביעין הּגאֹונים הסּכימּו ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָּוכבר
והיתה  יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו לאּפיטרֹוּפֹוס הּדין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָוהּוא
זֹולל  להיֹות וחזר מצֹות, ורֹודף יׁשר והיה טֹובה, ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָׁשמּועתֹו
ּגזל  ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ אֹו החׁשד, ּבדרכי והֹול ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוסֹובא
להן  ּולמּנֹות ּולהׁשּביעֹו, אֹותֹו לסּלק חּיבין ּדין ּבית -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּׁשּיראה  מה ּכפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּפיטרֹוּפֹוס
יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין, ּובית ּדין ּבית ׁשּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלּדּין;

.Á מּדי יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה אפּלּו ׁשהגּדיל, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָקטן
מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד

אּפיטרֹוּפֹוס  לֹו מעמידין ואין צּוה ממֹונֹו, ּכן אם אּלא , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכׁשר  היה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו אֹו ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאביו
והחרׁש והּׁשֹוטה ּפלֹוני. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומצליח,

אּפיטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ּכקטּנים, הן הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
צריכים ‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות

ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּפיטרֹוּפֹוס,
אחריּות להן ׁשּיׁש נכסים עּדית [קרקעות]לֹו ויהיּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

ּומעֹולם [משובחים] ּתֹורה, ּדיני וׁשֹומע נאמן איׁש ויהיה ,ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּדין, ּבבית הּמעֹות לֹו ונֹותנין נּדּוי; עליו קּבל [ויעסוק לא ְְְִִִִֵֵַָָָֹ

ש] היתֹומים בעסק ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לׂשכר ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָקרֹוב
להן  ונתן קרקע, לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנהנין

מׁשּבר זהב ּבית [שבור]מׁשּכֹון נֹוטלין - סימן לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶַָָָָֻ
ורחֹוק  לׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין הּמׁשּכֹון, ְְְְְִִַַַָָָָָּדין

זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ולּמה אֹו[שלמים]להפסד. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
סימן,[תכשיט]חלי ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ׁשּמא זהב? ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָ

מֹותֹו, אחר זהויּטלּוהּו ׁשאין הּדּין ידע הכסף]אם [מקבל ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
אמיד]אמּוד ּׁשּיראּו[איש מה ּכפי ּבׂשכר? יפסקּו וכּמה . ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

הּׂשכר  רביע אפּלּו חציֹו; אֹו הּׂשכר, ׁשליׁש אֹו - ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּדּינין
ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם - לא [תועלת]ליתֹומים עֹוׂשין. להן, ְִִִֶֶַַָָָָֹ

לׂשכר  וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ׁשּיּתנּו אדם ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָמצאּו
להן  ׁשּיקנּו עד מעט, מעט מזֹונֹות מהן מֹוציאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּיעמידּו אּפיטרֹוּפֹוס ּביד אֹותּה וימסרּו קרקע, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּבּמעֹות

ֶָלהן.
אֹותן ·. ּומֹוכרין אֹותן, ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן  מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
כסף]לּׁשּוק ביותר ּדמיהם [נמכר ויצטרפּו אֹותן, ּומֹוכרין ְְְְְִִֵֶַָָ

יתֹומים. ׁשל הּמעֹות ְִִֶַָעם
ׁשכר‚. ּבידֹו ׁשהיה חריף]מי אם [משקה - יתֹומים ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָָ

לּׁשּוק, יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא ׁשּיּמכר, עד ּכאן ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָיּניחֹו
ׁשהּוא  ּכדר ּבֹו עֹוׂשה זה הרי - ּבּדר אנס יארעֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּלֹו. ְְֵֵֶֶֶַָֹעֹוׂשה
נכסי „. ּכל לֹו מֹוסרין האּפיטרֹוּפין, ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא  והּוא נמּכרּו; ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּקטן,
מה  ּכפי ועֹוׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׂשֹוכר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל  להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה

ה  ּכפי ירויחּוהֹוצאתן, ולא להן; הראּוי ּוכפי [יפזרו]ּממֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מּדי. יתר עליהן יצמצם ולא מּדי, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהן

ואינֹו‰. מֹוריׁשם; ממֹון להם נֹותן היתֹומים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשּיגּדלּו
ּומה ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות לעׂשֹות אּלא צרי הֹוציא, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר', הּוא 'זה להם: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר
אבל  ּדין. ּבית ּבׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּגזלן
- הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָאּפיטרֹוּפֹוס

ספק טענת על נׁשּבע גזל]אינֹו לאּפיטרֹוּפֹוס [שלא יׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי יתֹומים, מּנכסי ּולהתּכּסֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָֻללּבׁש
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ּבנכסיהן  הנאה ליתֹומים ׁשּיהיה והּוא נׁשמעין; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדבריו
נׁשמעין. ּדבריו ְְְִִִָָָּבהיֹות

.Â ׂשדֹות ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה למּכר לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׁש
ּומּניחין  מֹוכרין, אין אבל ליתֹומים; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח  עבדים ולא עבדים, לּקח ׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות.

יצליחּו לא ׁשּמא לּקח [קנייתן]ׂשדֹות, ׂשדה מֹוכרין אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי  ּכל עּקר הם ׁשהּׁשורים אחרֹות, ׂשדֹות לעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשורים

ָׂשדֹות.
.Êּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ולגאל [מהעיר]אין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

יצליח [לעיר]ּבקרֹוב לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברע למּכר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
ולחּוב לדּון רּׁשאין ואין ׁשּקנּו. בטענות זה בבי"ד [להתדיין ְְִֵֶֶַָָָָ

ונמצא שנגדם] יזּכּו, לא ׁשּמא ליתֹומים; לזּכֹות מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל
קּים. ַַָהחֹוב

.Áואפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לאחרים  מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמיו העבד מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
ואֹותם  לחרּות, ׁשּיֹוציאּום מנת על הּדמים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולֹוקחין

ׁשּמׁשחררין. הן ְְְֲִִֵֵֶַָהאחרים
.Ë ּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהאּפיטרֹוּפין

אבל  האסּור; ּדבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
אּלא  מתּקנין, הּפרֹות ׁשּיּניחּו ּכדי ויתרמּו, יעּׂשרּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלא

טבל אֹותם מופרשים]ימּכרּו יתּקן.[לא לתּקן והרֹוצה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
.È,וציצית ולּולב, סּכה, לּקטּנים עֹוׂשין ְְְְִִִִִִֶַַָָָֻהאּפיטרֹוּפין

ּומגּלה  ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה וספר ּדבר:וׁשֹופר, ׁשל ּכללֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצבה לּה ׁשּיׁש עׂשה מצות ומוגבלת]ּכל מדודה ,[הוצאה ְְֲִִֵֵֶַָָָ

עֹוׂשין  - סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהיא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבין
אּלא  הּמצוֹות מּכל ּבמצוה חּיבין ׁשאינן ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהן,
לפדיֹון  ואפּלּו צדקה, עליהן ּפֹוסקין אין אבל לחּנכן. ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּכדי

קצבה. להן אין אּלּו ׁשּמצוֹות מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּויים,
.‡È עליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי  היה אם .צדקה, ְִָָָָָ
.·Èלעׂשֹות צרי האּפיטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על [ליתומים]אף ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הוצאותיו]חׁשּבֹון ּבינֹו[על לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ
אּלּו ׁשל מאביהם הרּבה ּולהּזהר ּולדקּדק, עצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָלבין

ערבֹות רֹוכב ׁשהּוא בשמים]היתֹומים יושב ׁשּנאמר:[- , ְֱֲִֵֶֶֶַַָ
אלמנֹות, ודּין יתֹומים אבי ׁשמֹו, ּביּה ּבערבֹות, לרכב ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹ"סּלּו

קדׁשֹו". ּבמעֹון ְְֱִִָֹאלהים
ספר  והּוא עׂשר ׁשלׁשה ספר נגמר ּדסּייען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברי
חמּׁשה  זה, ספר ׁשל ּפרקיו ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפטים,
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה ׂשכירּות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹוׁשבעים:
ׁשבעה  הלואה, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּופּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשאלה
ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה ונטען, טֹוען הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָועׂשרים

ּפרקים. עׂשר אחד נחלֹות, ְְְִִַַָָָָהלכֹות

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום
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והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
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ועׂשרים  עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ׁשֹופטים; למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לנטֹות  (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
ילּמד  ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבין

(ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות, ׁשּלּמד מי ּבסקילה;חֹובה להרג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
ּתלין  ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹ(י)
הרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמד  נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ(טו)
הֹורג  על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַַֹחברֹו
ּבעל  על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
הּדּינין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
ּבני  מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(כט)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּכׁשרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָיׂשראל

א  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות

עיר]מדינה -]ּפל ּובכל מחוז]ּומדינה ׁשּנאמר:[- ,ופל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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אּלּו - ׁשֹופטים ."ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשטרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ"ׁשפטים
לפניהם. ּבאים ּדינין ּובעלי ּדין, ּבבית הּקבּועין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּדּינין
לפני  עֹומדים והם ּורצּועה, מּקל ּבעלי אּלּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטרים

לתּקן (ומסבבין }המסּבבין {הּדּינין החנּיֹות ועל ּבּׁשוקים ( ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֻ
המחירים]הּׁשערים משקלות]והּמּדֹות[- ּול [- ּכל , הּכֹות ְְְִִַַַָָ

ערות  ּבֹו ׁשּיראּו וכל הּדּינין. ּפי על מעׂשיהן וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעּות;
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ְְְְְִִִִִִֵָָָּדבר

ּובכל ·. ופל ּפל ּבכל ּדינין ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
לארץ, ּבחּוצה אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ועיר, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר

ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין ׁשּנאמר:אינן , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
."ל נֹותן אלהי ה' אׁשר ,ׁשערי ּבכל ל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶָָֹ"ּתּתן

יהיה ‚. וכּמה ּביׂשראל, יהיּו קבּועין ּדינין ּבּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכּמה
ּבּמקּדׁש הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה קֹובעין והּוא מנינם? , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: - וׁשבעים אחד ּומנינם ּגדֹולה'. 'סנהדרי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא
ּגּביהן, על ּומׁשה יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים לי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ"אספה
הּגדֹול  ואחד. ׁשבעים הרי ,"עּמ ׁשם "והתיּצבּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
והּוא  עליהם, ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ׁשּבכּלן ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֻּבחכמה
'נׂשיא' חכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא היׁשיבה'; 'ראׁש ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהּנקרא
ּומֹוׁשיבין  רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד והּוא מקֹום, ְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבכל
והּוא  מימינֹו, ויֹוׁשב לראׁש, מׁשנה ׁשּבּׁשבעים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹהּגדֹול
ׁשניהן, לפני יֹוׁשבין הּׁשבעים ּוׁשאר ּדין'. ּבית 'אב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּנקרא
לּנׂשיא  קרֹוב יהיה ּבחכמה, מחברֹו הּגדֹול ּכל מעלתן: ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכפי
ּבעּגּול, ּגרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין והם מחברֹו; יֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֹֹמּׂשמאלֹו
ועֹוד  ּכּלן. את רֹואין ּדין ּבית אב עם הּנׂשיא ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי
ׁשלׁשה  ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ּדינין ּבּתי ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמעמידין
הּבית. הר ּפתח על ואחד העזרה, ּפתח על אחד - ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועׂשרים
ועׂשרים  מאה ּבּה ׁשּיׁש מּיׂשראל ועיר עיר ּבכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּומעמידין
ׁשּנאמר: העיר, ּבׁשער ויֹוׁשבת קטּנה; סנהדרי יֹותר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹו
ׁשלׁשה  מנינּה? יהיה וכּמה מׁשּפט". בּׁשער ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ"והּציגּו
והּׁשאר  עליהן; ראׁש ׁשּבכּלן, ּבחכמה והּגדֹול ּדּין. ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻועׂשרים
הראׁש ׁשּיהיה ּכדי עגּלה, ּגרן חצי ּכמֹו ּבעּגּול ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָֹֹֻיֹוׁשבין

ּכּלן. את ֶֶָֻרֹואה
ׁשלׁשה „. ּבּה מעמידין ועׂשרים, מאה ּבּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעיר

רב ּדּינין  ּבהם ׁשּיהיה ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּדינין. מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומעּוט,

ראּוי ‰. אחד - ּגדֹולים חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּולהֹורֹות [-ללמד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ

סנה להבין] ּבּה מֹוׁשיבין אין - ּולהׁשיב לׁשאל דרי,ויֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
מּיׂשראל. אלפים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִִֵֵֶַַָָָאף

.Â ואחד לדּבר ׁשראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין
זֹו הרי ׁשלׁשה, ּבּה היּו סנהדרין. זֹו הרי - לׁשמע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹראּוי
סנהדרי  זֹו הרי לדּבר, יֹודעים ארּבעה ּבּה היּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבינֹונית;

.חכמה  ֲָָ
.Ê ׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין - קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

איׁש; ועׂשרים ׁשלׁשה וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּתלמידי

למּטה  ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין  וׁשּורה, ׁשּורה ּובכל מּמּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָמּמּנה,

ּבחכמה  מעלתן לפי .ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Á על להֹוסיף אחד לסמ וצרכּו הּסנהדרין, נחלקּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאם

של מנינן רוב עפ"י לחובה להכריע וא"א חייבו י"ב -] ְִָָ
והראׁשֹון אחד] ׁשּבּה. ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין -ְְִִִִֶָָָָָ

ּכדי  הראׁשֹונה ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף  ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת
ּומֹוׁשיבין  הּקהל, מּׁשאר אחד להם ּובֹוררין ׁשנּיה; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּורה
אֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן הּׁשליׁשית. הּׁשּורה ּבסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

עֹוׂשין. הן הּזה הּסדר ועל ְְִִִֵֵֶֶַַַׁשליׁשי,
.Ë ּדּינין סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו - סנהדרין ּבֹו ׁשּיׁש מק ֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד  הּׂשמאל; מן ואחד הּימין מן אחד לפניהן, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המחּיבין  ּדברי ּכֹותב ואחד המזּכין, ּדברי .ּכֹותב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.È מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין, מעמידין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולּמה
ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹועׂשרים?
ּבית  ׁשל ּבטלנין ועׂשרה וׁשּׁשים, ּתׁשעה ׁשל ׁשּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשלׁש

חּזנים ּוׁשני סֹופרים, ּוׁשני שמשים]הּכנסת, ּבעלי [- ּוׁשני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּוׁשני  זֹוממין, זֹוממי ּוׁשני זֹוממין, ּוׁשני עדים, ּוׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵּדינין,
הּצדקה, לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד ועֹוד צדקה, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגּבאי

ולבלר אּמן, מאה [סופר]ורֹופא הרי - ּתינֹוקֹות ּומלּמד , ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֻ
ְְִֶועׂשרים.

ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ּבקטּנה ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאין

ּונבֹונים  חכמים אנׁשים הּתֹורה,אּלא ּבחכמת מפלאין , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכגֹון  חכמֹות, מּׁשאר קצת ויֹודעים מרּבה, ּדעה ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻּבעלי
ודרכי  ואצטגנינּות, ּומּזלֹות, ּתקּופֹות וחׁשּבֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָרפּואֹות,
זרה  עבֹודה והבלי והמכּׁשפים והּקֹוסמים ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָהמעֹוננים
מעמידין  ואין אֹותם. לדּון יֹודעין ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא
הראּויין  המיחסין, ויׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבסנהדרין
ּבדֹומין  ,"עּמ ׁשם "והתיּצבּו ׁשּנאמר: - לכהּנה ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֻלהּׂשיא

ּוביחּוס. ּוביראה ּבחכמה ְְְְְְִִָָָל
ּולוּיים ·. ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרי להיֹות ׁשּנאמר:ּומצוה , ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

היּו אפּלּו - מצאּו לא ואם הלוּים"; הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ"ּובאת
מּתר. זה הרי יׂשראל, ְֲִֵֵֶָָָֻֻּכּלן

מפלג ‚. זקן ולא סריס לא סנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאין
ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׁשנים,

רחמן  ׁשּיהיה .ּכדי ְְְִֵֶֶַָ
ּבסנהדרין „. יׂשראל מל מֹוׁשיבין לחלק ואין ׁשאסּור , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

היה  אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדבריו; ולמרֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹעליו
ּבחכמה. ְְָָָראּוי

אֹותן ‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף - ּדוד ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
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עליהם  יׁש אם אֹותן ודנין העם, את הן ּדנין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבסנהדרין
לפי ּדין  אֹותן, ּדנין ואין ּדנין אין - יׂשראל מלכי אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ּתּקלה. מהם ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה; לדברי נכנעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאינן
.Â מנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם

הּגּוף  מּומי ׁשּיהיּומּכל ּולחּפׂש ולבּדק להׁשּתּדל וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׂשיבה  ּבעלי לחׁשּכּלן נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי , ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ומענות] בטענות הּלׁשֹונֹות,[מבינים ּברב יֹודעין  וׁשּיהיּו ,ְְְְְִִֶַֹ
הּתרּגמן. מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻּכדי

.Ê ּבהם מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית
ׁשבעה  מהם אחד ּבכל ׁשּיהיה צרי הּדברים, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל

ממֹון,ּדברים  וׂשנאת וענוה, ויראה, חכמה, - הן ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ
וכל  טֹוב. ׁשם ּובעלי להם, הּברּיֹות ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - הּדברים ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹאּלּו
"וידעים  אמּור. חכמה ּבעלי הרי ּונבנים", חכמים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַָָָָָֹֻ"אנׁשים
ּיהיּו ּובּמה מהן; נֹוחה הּברּיֹות ׁשרּוח אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשבטיכם",
ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ּבזמן לּברּיֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאהּובים
הּברּיֹות. עם ּבנחת ודּבּורן ּומּׂשאן טֹובה, וחברתן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשפלה,
ּגּבֹורין  ׁשהם אּלּו חיל", "אנׁשי אֹומר: הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָּולהּלן
ׁשּלא  עד יצרם, את וכֹובׁשין עצמן על ּומדקּדקין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּבמצוֹות,
ּובכלל  נאה. ּפרקן ויהיה רע, ׁשם ולא ּגנאי ׁשם להם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיהיה
מּיד  עׁשּוק להּציל אּמיץ לב להם ׁשּיהיה חיל", ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"אנׁשי
רּבנּו ּמׁשה ּומה וּיֹוׁשען". מׁשה "וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוזל,
אלהים", "יראי ענו. ׁשּיהיה צרי ּדּין ּכל אף ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ענו",
נבהלין  אינן ׁשּלהן ממֹון אפּלּו - ּבצע" "ׂשנאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמׁשמעֹו.
"נבהל  ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון; לקּבץ רֹודפין ולא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹעליו,
אחר  רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת" "אנׁשי יבאּנּו". חסר . . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹלהֹון
וׂשֹונאין  האמת את אֹוהבין ּבדעּתן, עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין החמס, ְִִִֵֶֶֶָָָָָאת
.Á ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָאמרּו

חטא, וירא חכם, ׁשּמצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין: יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָארץ
- הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו וׁשפל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוענו,
הר  לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ּדּין אֹותֹו ְְֲִִִִֶַַַַָָעֹוׂשין
מעלין  ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהּבית,

הּגדֹול  ּדין לבית .אֹותֹו ְִֵַָ
.Ë זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּבית

מּיׂשראל  אּמֹו ׁשּתהיה עד -ּפסּול, ממזר מהן אחד היה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי ממזרים, ׁשלׁשּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאפּלּו
מה  ּכׁשר, זה הרי – מעיניו ּבאחת סּומה מהן אחד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
לּכל. ּפסּול עיניו, ּבׁשּתי הּסּומה אבל ּבסנהדרין. ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאין

È. לאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאף
הּתֹורה  מן ּומּדברי לדּון ."עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדין. ּדיניהם אין ׁשּדנּו, ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹופרים,
.‡Èלרּבים ממחה ׁשהיה מפורסם]אחד חכם תלמיד -], ְְִֶֶֶַָָָֻ

יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי - ּדין מּבית רׁשּות נֹוטל ְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻאֹו
מצות  מּתר, ׁשהּוא ּפי על ואף ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאבל
ּתהי  'אל חכמים: אמרּו אחרים; עּמֹו ׁשּיֹוׁשיב היא ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָָחכמים

אחד'. אּלא יחידי, ּדן ׁשאין - יחידי ְְִִִִֵֶֶֶָָָָּדן

.·È הֹואיל ּכח; ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש
לבית  ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
נתאחר  אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדין,

קבל אם ,לפיכ ּדין. לבית ּדינֹו,[התלונן]ּובא ּבעל עליו ְְִִִִֵַַַָָָָָ
אמת  ודין ּכהלכה, ׁשעׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ּדין, לבית ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהביאֹו

ּדינֹו. את סֹותרין אין - לעצמֹו ְְְִִֵֶַָּדן
.‚È הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף

הּדין  ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח; זה הרי רּבים, ׁשהן זמן ּכל -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעׂשרה  יֹותר עׂשר, ּכּלן ּבאחד הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין, ּבבית ְְְֲִִִִֵֵַָָׁשם
.„È יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין, ׁשּיׁשב חכם לאדם ;ואסּור ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

קׁשר  ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל לא ְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ה'תשע"ה  תשרי ג' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
ּובית ‡. קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינין יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר, ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּדין
ּבּיֹום  ׁשל ׁשעֹות מּתמיד יֹוׁשבין היּו - הּגדֹול ּדין ּבית אבל . ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר,
הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו

ּכּלן ·. ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין
צריכין  ׁשּיהיּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ּכאחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָיֹוׁשבין
ׁשּיהיה  מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן; מתקּבצין - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלהתקּבץ
יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר; חפצֹו לעׂשֹות יצא עסק, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹלֹו
אחד  צר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד, יֹוׁשבין ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמעׂשרים
יּׁשאר  אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי לצאת, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמהן
ׁשּיבֹוא  עד יצא לא לאו, ואם יצא; ּוׁשלׁשה, עׂשרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשם

.אחר  ֵַ
ּבּלילה ‚. הּדינין את מתחילין למדּו,אין הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ראּית  מה - נגע" וכל ריב "ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדינין
ּבּיֹום. הּדינין אף ּבלבד, ּבּיֹום ְְִִִִַַַַַָנגעים

מקּימין„. ולא עדּות מקּבלין אין מאשררים]וכן -] ְְְְְְִִֵֵֵַַֹ
מּתר  ּבּיֹום, התחילּו אם - ממֹונֹות ּובדיני ּבּלילה . ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻׁשטרֹות

ּבּלילה. הּדין ְְִִַַַָֹלגמר
ירושות]הּנחלֹות‰. "לחּקת [- ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבּלילה. נחלֹות מּפילין אין ,לפיכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשּפט";
.Âוצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו צוואה]ׁשנים אמר -] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּדין עֹוׂשין ואין ּכֹותבים, - דיינים]ּבפניהם נעשים .[אין ְְְִִִִֵֵֶ
ּבּמה  ּדין. עֹוׂשין רצּו, ּכֹותבין; רצּו, - ׁשלׁשה היּו ְְְִִִִֶַָָָָֹואם
עֹוׂשין  ואין ּכֹותבין ּבּלילה, אבל ּבּיֹום; אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָּדברים

ִּדין.
.Ê עּמהן ׁשכינה הגּון, ׁשהּוא יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ;ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינין צריכין ,על לפיכ -] ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
לסּפר הראש] אֹו לׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ראׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד

וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ּבבית ּבטלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבׂשיחה
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אּלּו - ׁשֹופטים ."ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשטרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ"ׁשפטים
לפניהם. ּבאים ּדינין ּובעלי ּדין, ּבבית הּקבּועין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּדּינין
לפני  עֹומדים והם ּורצּועה, מּקל ּבעלי אּלּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטרים

לתּקן (ומסבבין }המסּבבין {הּדּינין החנּיֹות ועל ּבּׁשוקים ( ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֻ
המחירים]הּׁשערים משקלות]והּמּדֹות[- ּול [- ּכל , הּכֹות ְְְִִַַַָָ

ערות  ּבֹו ׁשּיראּו וכל הּדּינין. ּפי על מעׂשיהן וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעּות;
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ְְְְְִִִִִִֵָָָּדבר

ּובכל ·. ופל ּפל ּבכל ּדינין ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
לארץ, ּבחּוצה אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ועיר, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר

ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין ׁשּנאמר:אינן , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
."ל נֹותן אלהי ה' אׁשר ,ׁשערי ּבכל ל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶָָֹ"ּתּתן

יהיה ‚. וכּמה ּביׂשראל, יהיּו קבּועין ּדינין ּבּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכּמה
ּבּמקּדׁש הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה קֹובעין והּוא מנינם? , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: - וׁשבעים אחד ּומנינם ּגדֹולה'. 'סנהדרי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא
ּגּביהן, על ּומׁשה יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים לי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ"אספה
הּגדֹול  ואחד. ׁשבעים הרי ,"עּמ ׁשם "והתיּצבּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
והּוא  עליהם, ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ׁשּבכּלן ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֻּבחכמה
'נׂשיא' חכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא היׁשיבה'; 'ראׁש ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהּנקרא
ּומֹוׁשיבין  רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד והּוא מקֹום, ְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבכל
והּוא  מימינֹו, ויֹוׁשב לראׁש, מׁשנה ׁשּבּׁשבעים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹהּגדֹול
ׁשניהן, לפני יֹוׁשבין הּׁשבעים ּוׁשאר ּדין'. ּבית 'אב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּנקרא
לּנׂשיא  קרֹוב יהיה ּבחכמה, מחברֹו הּגדֹול ּכל מעלתן: ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכפי
ּבעּגּול, ּגרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין והם מחברֹו; יֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֹֹמּׂשמאלֹו
ועֹוד  ּכּלן. את רֹואין ּדין ּבית אב עם הּנׂשיא ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי
ׁשלׁשה  ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ּדינין ּבּתי ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמעמידין
הּבית. הר ּפתח על ואחד העזרה, ּפתח על אחד - ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועׂשרים
ועׂשרים  מאה ּבּה ׁשּיׁש מּיׂשראל ועיר עיר ּבכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּומעמידין
ׁשּנאמר: העיר, ּבׁשער ויֹוׁשבת קטּנה; סנהדרי יֹותר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹו
ׁשלׁשה  מנינּה? יהיה וכּמה מׁשּפט". בּׁשער ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ"והּציגּו
והּׁשאר  עליהן; ראׁש ׁשּבכּלן, ּבחכמה והּגדֹול ּדּין. ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻועׂשרים
הראׁש ׁשּיהיה ּכדי עגּלה, ּגרן חצי ּכמֹו ּבעּגּול ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָֹֹֻיֹוׁשבין

ּכּלן. את ֶֶָֻרֹואה
ׁשלׁשה „. ּבּה מעמידין ועׂשרים, מאה ּבּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעיר

רב ּדּינין  ּבהם ׁשּיהיה ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּדינין. מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומעּוט,

ראּוי ‰. אחד - ּגדֹולים חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּולהֹורֹות [-ללמד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ

סנה להבין] ּבּה מֹוׁשיבין אין - ּולהׁשיב לׁשאל דרי,ויֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
מּיׂשראל. אלפים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִִֵֵֶַַָָָאף

.Â ואחד לדּבר ׁשראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין
זֹו הרי ׁשלׁשה, ּבּה היּו סנהדרין. זֹו הרי - לׁשמע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹראּוי
סנהדרי  זֹו הרי לדּבר, יֹודעים ארּבעה ּבּה היּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבינֹונית;

.חכמה  ֲָָ
.Ê ׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין - קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

איׁש; ועׂשרים ׁשלׁשה וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּתלמידי

למּטה  ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין  וׁשּורה, ׁשּורה ּובכל מּמּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָמּמּנה,

ּבחכמה  מעלתן לפי .ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Á על להֹוסיף אחד לסמ וצרכּו הּסנהדרין, נחלקּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאם

של מנינן רוב עפ"י לחובה להכריע וא"א חייבו י"ב -] ְִָָ
והראׁשֹון אחד] ׁשּבּה. ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין -ְְִִִִֶָָָָָ

ּכדי  הראׁשֹונה ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף  ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת
ּומֹוׁשיבין  הּקהל, מּׁשאר אחד להם ּובֹוררין ׁשנּיה; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּורה
אֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן הּׁשליׁשית. הּׁשּורה ּבסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

עֹוׂשין. הן הּזה הּסדר ועל ְְִִִֵֵֶֶַַַׁשליׁשי,
.Ë ּדּינין סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו - סנהדרין ּבֹו ׁשּיׁש מק ֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד  הּׂשמאל; מן ואחד הּימין מן אחד לפניהן, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המחּיבין  ּדברי ּכֹותב ואחד המזּכין, ּדברי .ּכֹותב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.È מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין, מעמידין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולּמה
ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹועׂשרים?
ּבית  ׁשל ּבטלנין ועׂשרה וׁשּׁשים, ּתׁשעה ׁשל ׁשּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשלׁש

חּזנים ּוׁשני סֹופרים, ּוׁשני שמשים]הּכנסת, ּבעלי [- ּוׁשני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּוׁשני  זֹוממין, זֹוממי ּוׁשני זֹוממין, ּוׁשני עדים, ּוׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵּדינין,
הּצדקה, לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד ועֹוד צדקה, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגּבאי

ולבלר אּמן, מאה [סופר]ורֹופא הרי - ּתינֹוקֹות ּומלּמד , ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֻ
ְְִֶועׂשרים.

ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ּבקטּנה ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאין

ּונבֹונים  חכמים אנׁשים הּתֹורה,אּלא ּבחכמת מפלאין , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכגֹון  חכמֹות, מּׁשאר קצת ויֹודעים מרּבה, ּדעה ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻּבעלי
ודרכי  ואצטגנינּות, ּומּזלֹות, ּתקּופֹות וחׁשּבֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָרפּואֹות,
זרה  עבֹודה והבלי והמכּׁשפים והּקֹוסמים ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָהמעֹוננים
מעמידין  ואין אֹותם. לדּון יֹודעין ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא
הראּויין  המיחסין, ויׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבסנהדרין
ּבדֹומין  ,"עּמ ׁשם "והתיּצבּו ׁשּנאמר: - לכהּנה ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֻלהּׂשיא

ּוביחּוס. ּוביראה ּבחכמה ְְְְְְִִָָָל
ּולוּיים ·. ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרי להיֹות ׁשּנאמר:ּומצוה , ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

היּו אפּלּו - מצאּו לא ואם הלוּים"; הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ"ּובאת
מּתר. זה הרי יׂשראל, ְֲִֵֵֶָָָֻֻּכּלן

מפלג ‚. זקן ולא סריס לא סנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאין
ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׁשנים,

רחמן  ׁשּיהיה .ּכדי ְְְִֵֶֶַָ
ּבסנהדרין „. יׂשראל מל מֹוׁשיבין לחלק ואין ׁשאסּור , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

היה  אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדבריו; ולמרֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹעליו
ּבחכמה. ְְָָָראּוי

אֹותן ‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף - ּדוד ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
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עליהם  יׁש אם אֹותן ודנין העם, את הן ּדנין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבסנהדרין
לפי ּדין  אֹותן, ּדנין ואין ּדנין אין - יׂשראל מלכי אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ּתּקלה. מהם ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה; לדברי נכנעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאינן
.Â מנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם

הּגּוף  מּומי ׁשּיהיּומּכל ּולחּפׂש ולבּדק להׁשּתּדל וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׂשיבה  ּבעלי לחׁשּכּלן נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי , ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ומענות] בטענות הּלׁשֹונֹות,[מבינים ּברב יֹודעין  וׁשּיהיּו ,ְְְְְִִֶַֹ
הּתרּגמן. מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻּכדי

.Ê ּבהם מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית
ׁשבעה  מהם אחד ּבכל ׁשּיהיה צרי הּדברים, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל

ממֹון,ּדברים  וׂשנאת וענוה, ויראה, חכמה, - הן ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ
וכל  טֹוב. ׁשם ּובעלי להם, הּברּיֹות ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - הּדברים ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹאּלּו
"וידעים  אמּור. חכמה ּבעלי הרי ּונבנים", חכמים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַָָָָָֹֻ"אנׁשים
ּיהיּו ּובּמה מהן; נֹוחה הּברּיֹות ׁשרּוח אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשבטיכם",
ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ּבזמן לּברּיֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאהּובים
הּברּיֹות. עם ּבנחת ודּבּורן ּומּׂשאן טֹובה, וחברתן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשפלה,
ּגּבֹורין  ׁשהם אּלּו חיל", "אנׁשי אֹומר: הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָּולהּלן
ׁשּלא  עד יצרם, את וכֹובׁשין עצמן על ּומדקּדקין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּבמצוֹות,
ּובכלל  נאה. ּפרקן ויהיה רע, ׁשם ולא ּגנאי ׁשם להם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיהיה
מּיד  עׁשּוק להּציל אּמיץ לב להם ׁשּיהיה חיל", ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"אנׁשי
רּבנּו ּמׁשה ּומה וּיֹוׁשען". מׁשה "וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוזל,
אלהים", "יראי ענו. ׁשּיהיה צרי ּדּין ּכל אף ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ענו",
נבהלין  אינן ׁשּלהן ממֹון אפּלּו - ּבצע" "ׂשנאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמׁשמעֹו.
"נבהל  ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון; לקּבץ רֹודפין ולא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹעליו,
אחר  רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת" "אנׁשי יבאּנּו". חסר . . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹלהֹון
וׂשֹונאין  האמת את אֹוהבין ּבדעּתן, עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין החמס, ְִִִֵֶֶֶָָָָָאת
.Á ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָאמרּו

חטא, וירא חכם, ׁשּמצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין: יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָארץ
- הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו וׁשפל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוענו,
הר  לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ּדּין אֹותֹו ְְֲִִִִֶַַַַָָעֹוׂשין
מעלין  ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהּבית,

הּגדֹול  ּדין לבית .אֹותֹו ְִֵַָ
.Ë זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּבית

מּיׂשראל  אּמֹו ׁשּתהיה עד -ּפסּול, ממזר מהן אחד היה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי ממזרים, ׁשלׁשּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאפּלּו
מה  ּכׁשר, זה הרי – מעיניו ּבאחת סּומה מהן אחד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
לּכל. ּפסּול עיניו, ּבׁשּתי הּסּומה אבל ּבסנהדרין. ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאין

È. לאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאף
הּתֹורה  מן ּומּדברי לדּון ."עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדין. ּדיניהם אין ׁשּדנּו, ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹופרים,
.‡Èלרּבים ממחה ׁשהיה מפורסם]אחד חכם תלמיד -], ְְִֶֶֶַָָָֻ

יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי - ּדין מּבית רׁשּות נֹוטל ְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻאֹו
מצות  מּתר, ׁשהּוא ּפי על ואף ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאבל
ּתהי  'אל חכמים: אמרּו אחרים; עּמֹו ׁשּיֹוׁשיב היא ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָָחכמים

אחד'. אּלא יחידי, ּדן ׁשאין - יחידי ְְִִִִֵֶֶֶָָָָּדן

.·È הֹואיל ּכח; ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש
לבית  ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
נתאחר  אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדין,

קבל אם ,לפיכ ּדין. לבית ּדינֹו,[התלונן]ּובא ּבעל עליו ְְִִִִֵַַַָָָָָ
אמת  ודין ּכהלכה, ׁשעׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ּדין, לבית ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהביאֹו

ּדינֹו. את סֹותרין אין - לעצמֹו ְְְִִֵֶַָּדן
.‚È הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף

הּדין  ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח; זה הרי רּבים, ׁשהן זמן ּכל -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעׂשרה  יֹותר עׂשר, ּכּלן ּבאחד הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין, ּבבית ְְְֲִִִִֵֵַָָׁשם
.„È יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין, ׁשּיׁשב חכם לאדם ;ואסּור ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

קׁשר  ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל לא ְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ה'תשע"ה  תשרי ג' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
ּובית ‡. קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינין יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר, ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּדין
ּבּיֹום  ׁשל ׁשעֹות מּתמיד יֹוׁשבין היּו - הּגדֹול ּדין ּבית אבל . ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר,
הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו

ּכּלן ·. ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין
צריכין  ׁשּיהיּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ּכאחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָיֹוׁשבין
ׁשּיהיה  מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן; מתקּבצין - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלהתקּבץ
יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר; חפצֹו לעׂשֹות יצא עסק, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹלֹו
אחד  צר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד, יֹוׁשבין ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמעׂשרים
יּׁשאר  אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי לצאת, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמהן
ׁשּיבֹוא  עד יצא לא לאו, ואם יצא; ּוׁשלׁשה, עׂשרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשם

.אחר  ֵַ
ּבּלילה ‚. הּדינין את מתחילין למדּו,אין הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ראּית  מה - נגע" וכל ריב "ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדינין
ּבּיֹום. הּדינין אף ּבלבד, ּבּיֹום ְְִִִִַַַַַָנגעים

מקּימין„. ולא עדּות מקּבלין אין מאשררים]וכן -] ְְְְְְִִֵֵֵַַֹ
מּתר  ּבּיֹום, התחילּו אם - ממֹונֹות ּובדיני ּבּלילה . ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻׁשטרֹות

ּבּלילה. הּדין ְְִִַַַָֹלגמר
ירושות]הּנחלֹות‰. "לחּקת [- ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבּלילה. נחלֹות מּפילין אין ,לפיכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשּפט";
.Âוצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו צוואה]ׁשנים אמר -] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּדין עֹוׂשין ואין ּכֹותבים, - דיינים]ּבפניהם נעשים .[אין ְְְִִִִֵֵֶ
ּבּמה  ּדין. עֹוׂשין רצּו, ּכֹותבין; רצּו, - ׁשלׁשה היּו ְְְִִִִֶַָָָָֹואם
עֹוׂשין  ואין ּכֹותבין ּבּלילה, אבל ּבּיֹום; אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָּדברים

ִּדין.
.Ê עּמהן ׁשכינה הגּון, ׁשהּוא יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ;ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינין צריכין ,על לפיכ -] ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
לסּפר הראש] אֹו לׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ראׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד

וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ּבבית ּבטלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבׂשיחה
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.Á להן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
הּתֹורה, ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ּדּין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָליׂשראל

מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ּדּין להיֹות מידות וראּוי -] ְְְִִִֶַַַַַָָֻ
עֹובר טובות] ׁשהעמידֹו זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ויׁש ,ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶ

מּפי  - ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּבלא
הּדּינין. להֹוׁשיב הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה למדּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשמּועה
אֹוׁשיבּנּו - נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: 'ׁשּמא חכמים: ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹאמרּו
יֹודע  ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - קרֹובי ּפלֹוני איׁש ְְְִִִִִִֵֶַַַָָּדּין,
ּומחּיב  החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - לׁשֹון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבכל
יֹודע  ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע, ׁשהּוא מּפני לא - הּזּכאי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
אמרּו ועֹוד ּבּמׁשּפט"'. פנים תּכירּו "לא נאמר: לכ -ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹ
- הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליׂשראל להן הּמעמיד 'ּכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחכמים:
אׁשר  מּצבה, ל תקים "ולא ׁשּנאמר: מּצבה, הקים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכאּלּו
נטע  ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ּובמקֹום ,"אלהי ה' ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשנא

מזּבח  אצל עץ, ּכל אׁשרה, ל תּטע "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשרה,
'"לא  חכמים: אמרּו וכן .'"ל ּתעׂשה אׁשר אלהי ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַָָָֹֹה'

ה  אלֹוּה - זהב" ואלהי כסף אלהי אּתי ּבׁשביל תעׂשּון ּבא ְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבלבד'. עׁשרֹו מּפני ׁשּמּנּוהּו הּדּין זה וזהב, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף

.Ë;מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
חכמים, ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור  ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

האוכף] שתחת .[שטיח
.È ּבֹורחין - הראׁשֹונים החכמים ּדר היה ְֲִִִִֶֶַָָָָָּכ

ּבּדין  יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ודֹוחקין עד מּלהתמּנֹות, , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּדין, מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותן, ראּוי ׁשם ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּידעּו

הּׁשּורה הדין]ּתתקלקל שורת היּו[- לא כן, ּפי על אף . ְְִִֵֵַַַַָָֹ
ּופֹוצרין  והּזקנים, העם עליהן ׁשּמכּבידין עד לּדין, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹוׁשבין

מפצירים] ָּבם.[-



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz 'bÎc"ryz'd lel` e"k -

ה'תשע"ד  אלול כ"ו ראשון יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ֿ האבדה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמן

להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם

ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין
l.)הּגמרא `rivn `aa)תעׂשה ֿ ולא עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ונאמר זה ּבענין ֿ הּלאו את ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים ֿ ׂשיֹו את אֹו אחי(` ,my)ּובספרי .zyxt) ְְְִִִִֵֵֶָָ
(my `vzֿלא מצות ― "אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא :ְְִִִֶֶַָֹֹ

תפּגע" "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן c)תעׂשה ,bk zeny)― ְְֲִִֵֶַַַָ
מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמצות

ְִָמציעא.

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, ֿ האבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאת

(c ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac). ְְִִֵֵָָ
אמרּו al.)ּובפרּוׁש `rivn `aa)עׂשה ― אבדה "הׁשבת : ְְֲֲֲֵֵֵַָָָ
ואמרּו vzÎik`)הּוא". zyxt ixtq):האבדה על עֹוד ְְֲֵַָָָ

ֿ תעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"נמצאנּו
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל ֿ תעׂשה לא נבאר hqx)ועֹוד dyrz `l). ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מציעא.(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אתֿ ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
gi)רעהּו" ,`k zeny).קנסֹות ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻויׁש
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה hi)"ּכאׁשר ,ck `xwie)ּבזה הּכּונה . ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מּממֹונֹו el)ׁשּלֹוקחים wifdy dn)ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְְִִִִֵֶֶַָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבא
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ּכל הרי ― ֿ הּבהמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מּב ח' קּמא.(aa`)פרק ְִֶֶַָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ט אלול 

.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרפ"ט ֿ אתֿהּמצוה זה מּלרצֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא fi)זה, ,d mixac ;bi ,k zeny). ְְְִֶָָֹ
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ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על ey`x)והעֹובר zfzda)מן ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ
למּות" ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר (zenyהּצּואר. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

(ci ,`kמּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
(:er).מּמּכֹות ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר ֿ תּקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולא

(`l ,dl xacna)ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
(:fl zeaezk).

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה נפׁשהּמצוה מּכה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
"ויׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבׁשגגה

הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות עד dk)ׁשם ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון . ְְִֵֵַַַָָֹ
(c ,hi mixacl mihtey zyxt)יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב :ְֵֵַָָ

ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשם
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת זֹו jli`e)מצוה .f). ְְִֶֶַַָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

al)מקלטֹו" ,my)ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
fl:)מּכֹות zeaezk). ַ

― הרצ"ב אתֿהּמצוה מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא

מיתה l`עליה Ð dxard dyery drya oicd znerl) ִֶָָָ
(bvx dyrzּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא (mi`exdּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(dyrnd z`ּבלבד והם(mipiicÎ`le)עדים ,(mixg`) ְְִִֵֵָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ֿ ּׁשהּוא ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו
העדה לפני ֿ עמדֹו עד הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו

ai)לּמׁשּפט" ,my)אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר oic)הּדין zia) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד

ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי א 'ֿ ב 'תשרי 

.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מּידהּמצוה הּנרּדף להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ׁשרֹוד ׁשאנּומי ּכלֹומר: רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ֿ הּנרדף את להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמצּוים

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש `miypאּלא evpi ik") ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ
eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe ..

(".."עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ai)"וקּצתה ,dk mixac). ְֵֶֶַַָָָֹֹ
ספרי vz`)ּולׁשֹון ik)ּבמבׁשיו" :yea `edy zenewna) ְְְִִֵָֻ

(mdaוהרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֻ
הרי נפׁשֹות סּכנת ֿ ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ּכל ּכ ּב"וקּצֹותה", ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָהּוא
מלּמד ― ֿ ּכּפּה את וקּצֹותה ֿ ּכּפּה". את ּב"וקּצֹותה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
יכֹול אּתה אין אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשאּתה
תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, ְְְְְִִַַַַַַָָָֹלהּצילֹו
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעינ

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― היא:(ievna)האחד" והּכּונה , ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אפׁשר אי ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהּציל
אֹותֹו. הֹורגין ― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלהּצילֹו

מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(br.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

― הרצ"ג נפׁשהּמצוה על מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרֹודף

(avx dyrz `l)החֹוטא ֿ את העדים יהרגּו ׁשּלא ,`hga) ְִֵֵֶֶַַַָֹ
(dzin miaiigyזה אין ― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֵֶֶַָעד

וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹותֹו:
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָנקרא:
אז ― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ֿ העברה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
אבר ׁשּנחּסרֹו ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָנּלחם
ֿ עינֹו את נסּמא אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָמאבריו,
אּלא למנעֹו אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ―ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּובאה ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאּבּוד
אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָהאזהרה

"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ספרי(my)"וקּצתה ּולׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה את "וקּצתה :ְְֵֶֶַַַַָָָֹ

להּצילֹו dci)חּיב lr scxpd z`)לא ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶַַַַָָֹ
לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ְְְְְִִַַַַַַַָָֹּתּוכל
ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֻתחֹוס
ֿ ּדבר ּכל ּכ ֿ ּכּפּה". את ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָֹסּכנת
ֿ ּכּפּה". את ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
ֿ מי ּבכל אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוזה
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.Á להן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
הּתֹורה, ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ּדּין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָליׂשראל

מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ּדּין להיֹות מידות וראּוי -] ְְְִִִֶַַַַַָָֻ
עֹובר טובות] ׁשהעמידֹו זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ויׁש ,ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶ

מּפי  - ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּבלא
הּדּינין. להֹוׁשיב הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה למדּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשמּועה
אֹוׁשיבּנּו - נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: 'ׁשּמא חכמים: ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹאמרּו
יֹודע  ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - קרֹובי ּפלֹוני איׁש ְְְִִִִִִֵֶַַַָָּדּין,
ּומחּיב  החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - לׁשֹון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבכל
יֹודע  ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע, ׁשהּוא מּפני לא - הּזּכאי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
אמרּו ועֹוד ּבּמׁשּפט"'. פנים תּכירּו "לא נאמר: לכ -ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹ
- הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליׂשראל להן הּמעמיד 'ּכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחכמים:
אׁשר  מּצבה, ל תקים "ולא ׁשּנאמר: מּצבה, הקים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכאּלּו
נטע  ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ּובמקֹום ,"אלהי ה' ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשנא

מזּבח  אצל עץ, ּכל אׁשרה, ל תּטע "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשרה,
'"לא  חכמים: אמרּו וכן .'"ל ּתעׂשה אׁשר אלהי ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַָָָֹֹה'

ה  אלֹוּה - זהב" ואלהי כסף אלהי אּתי ּבׁשביל תעׂשּון ּבא ְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבלבד'. עׁשרֹו מּפני ׁשּמּנּוהּו הּדּין זה וזהב, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף

.Ë;מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
חכמים, ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור  ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

האוכף] שתחת .[שטיח
.È ּבֹורחין - הראׁשֹונים החכמים ּדר היה ְֲִִִִֶֶַָָָָָּכ

ּבּדין  יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ודֹוחקין עד מּלהתמּנֹות, , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּדין, מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותן, ראּוי ׁשם ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּידעּו

הּׁשּורה הדין]ּתתקלקל שורת היּו[- לא כן, ּפי על אף . ְְִִֵֵַַַַָָֹ
ּופֹוצרין  והּזקנים, העם עליהן ׁשּמכּבידין עד לּדין, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹוׁשבין

מפצירים] ָּבם.[-



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz 'bÎc"ryz'd lel` e"k -

ה'תשע"ד  אלול כ"ו ראשון יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ֿ האבדה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמן

להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם

ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין
l.)הּגמרא `rivn `aa)תעׂשה ֿ ולא עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ונאמר זה ּבענין ֿ הּלאו את ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים ֿ ׂשיֹו את אֹו אחי(` ,my)ּובספרי .zyxt) ְְְִִִִֵֵֶָָ
(my `vzֿלא מצות ― "אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא :ְְִִִֶֶַָֹֹ

תפּגע" "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן c)תעׂשה ,bk zeny)― ְְֲִִֵֶַַַָ
מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמצות

ְִָמציעא.

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, ֿ האבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאת

(c ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac). ְְִִֵֵָָ
אמרּו al.)ּובפרּוׁש `rivn `aa)עׂשה ― אבדה "הׁשבת : ְְֲֲֲֵֵֵַָָָ
ואמרּו vzÎik`)הּוא". zyxt ixtq):האבדה על עֹוד ְְֲֵַָָָ

ֿ תעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"נמצאנּו
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל ֿ תעׂשה לא נבאר hqx)ועֹוד dyrz `l). ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מציעא.(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ז שני יום

ה'תשע"ד  אלול כ"ח שלישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אתֿ ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
gi)רעהּו" ,`k zeny).קנסֹות ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻויׁש
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה hi)"ּכאׁשר ,ck `xwie)ּבזה הּכּונה . ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מּממֹונֹו el)ׁשּלֹוקחים wifdy dn)ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְְִִִִֵֶֶַָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבא
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ּכל הרי ― ֿ הּבהמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מּב ח' קּמא.(aa`)פרק ְִֶֶַָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ט רביעי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ט אלול 

.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרפ"ט ֿ אתֿהּמצוה זה מּלרצֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא fi)זה, ,d mixac ;bi ,k zeny). ְְְִֶָָֹ
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ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על ey`x)והעֹובר zfzda)מן ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ
למּות" ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר (zenyהּצּואר. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

(ci ,`kמּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
(:er).מּמּכֹות ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר ֿ תּקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולא

(`l ,dl xacna)ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
(:fl zeaezk).

ה'תשע"ה  תשרי א' חמישי יום

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה נפׁשהּמצוה מּכה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
"ויׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבׁשגגה

הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות עד dk)ׁשם ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון . ְְִֵֵַַַָָֹ
(c ,hi mixacl mihtey zyxt)יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב :ְֵֵַָָ

ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשם
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת זֹו jli`e)מצוה .f). ְְִֶֶַַָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

al)מקלטֹו" ,my)ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
fl:)מּכֹות zeaezk). ַ

― הרצ"ב אתֿהּמצוה מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא

מיתה l`עליה Ð dxard dyery drya oicd znerl) ִֶָָָ
(bvx dyrzּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא (mi`exdּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(dyrnd z`ּבלבד והם(mipiicÎ`le)עדים ,(mixg`) ְְִִֵֵָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ֿ ּׁשהּוא ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו
העדה לפני ֿ עמדֹו עד הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו

ai)לּמׁשּפט" ,my)אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר oic)הּדין zia) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד

ה'תשע"ה  תשרי ב' שישי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי א 'ֿ ב 'תשרי 

.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מּידהּמצוה הּנרּדף להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ׁשרֹוד ׁשאנּומי ּכלֹומר: רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ֿ הּנרדף את להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמצּוים

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש `miypאּלא evpi ik") ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ
eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe ..

(".."עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ai)"וקּצתה ,dk mixac). ְֵֶֶַַָָָֹֹ
ספרי vz`)ּולׁשֹון ik)ּבמבׁשיו" :yea `edy zenewna) ְְְִִֵָֻ

(mdaוהרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֻ
הרי נפׁשֹות סּכנת ֿ ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ּכל ּכ ּב"וקּצֹותה", ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָהּוא
מלּמד ― ֿ ּכּפּה את וקּצֹותה ֿ ּכּפּה". את ּב"וקּצֹותה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
יכֹול אּתה אין אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשאּתה
תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, ְְְְְִִַַַַַַָָָֹלהּצילֹו
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעינ

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― היא:(ievna)האחד" והּכּונה , ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אפׁשר אי ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהּציל
אֹותֹו. הֹורגין ― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלהּצילֹו

מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(br.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

― הרצ"ג נפׁשהּמצוה על מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרֹודף

(avx dyrz `l)החֹוטא ֿ את העדים יהרגּו ׁשּלא ,`hga) ְִֵֵֶֶַַַָֹ
(dzin miaiigyזה אין ― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֵֶֶַָעד

וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹותֹו:
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָנקרא:
אז ― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ֿ העברה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
אבר ׁשּנחּסרֹו ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָנּלחם
ֿ עינֹו את נסּמא אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָמאבריו,
אּלא למנעֹו אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ―ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּובאה ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאּבּוד
אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָהאזהרה

"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ספרי(my)"וקּצתה ּולׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה את "וקּצתה :ְְֵֶֶַַַַָָָֹ

להּצילֹו dci)חּיב lr scxpd z`)לא ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶַַַַָָֹ
לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ְְְְְִִַַַַַַַָָֹּתּוכל
ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֻתחֹוס
ֿ ּדבר ּכל ּכ ֿ ּכּפּה". את ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָֹסּכנת
ֿ ּכּפּה". את ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
ֿ מי ּבכל אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוזה
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ּבאדם אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחּפץ
קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר אֹו(scexd)הרֹודף , ְְֲֲִֵֵַַַָָָָ

ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות ֿ העריֹות מּכל אחת אחר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהרֹודף
ׁשהּזכּור ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
המארׂשה הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּכלל

לּה" מֹוׁשיע fk)ואין ,ak my)― מֹוׁשיע לּה יׁש הא , ְִִֵֵַַָָָ
ּדין והׁשוה להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ּבכלּֿדבר ְְְְִִִִֶָָָָָָָמֹוׁשיעּה
ּכאׁשר "ּכי אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָרֹודף

הּזה" הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש ek)יקּום ,my) ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו Ðּוכבר ar) ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

(br.

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו ֿ ּׁשּבלּבֹו מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו ֿ ממֹון את רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר ֿ האמת. את ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם זה: `)ּבענין ,d my)ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
miyecw)ספרא zyxt),עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע ֿ ּדם על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .(br.)ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

― הקפ"ב עריהּמצוה ׁשׁש להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה exearמקלט eidiy) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwnהּדר ֿ את ּולתּקן ,ְֵֶֶֶַַ
את המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליהן
הּדר ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּבֹורח

"ארצ ֿ ּגבּול את b)וׁשּלׁשּת ,hi mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְֲִִֶַַָָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּומּכֹות(fr.)ּדיני .(.f)ּוׁשקליםwxt) ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(` dpyn הזּכרנּו` ּוכבר frw)וסֹוטה. dyr zevn) ְְְְִַָָ
ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

ה'תשע"ה  תשרי ג' קודש שבת יום

.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ˆÁ¯

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (dy`xהּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו k`,והּוא mixac) ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו`) מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .(cn:)ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט ּומּלעבֹודהּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה dwfga)את mxefd min lgp)ׁשּנערפה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יּזרע" ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
(c ,my)מּכֹות ּובגמרא זהֿלֹוקה. על (ak.)והעֹובר ְְִֵֶֶַַָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני en.)נתּבארּו :dn). ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית(g ,ak my)ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―(my)מעקה' ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה". לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקין(cenlzn)ׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה(my)"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת
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i"yx
(‚Î).ÌÈ¯‰ ÌÂ¯Ó:הבית ÔÂ·Ï.הר È˙Î¯È בית

עונות: שמלבין ‡¯ÂÈÊ.המקדש, ˙ÓÂ˜ ˙¯Î‡Â לא
שאחריבנו: עד ÂÏÓ¯Î.סופו:˜ˆÂ.אשוב ¯ÚÈ מליאת

הדרו: ויופי ÌÈÓ(Î„)ארצו È˙È˙˘Â È˙¯˜ È‡
.ÌÈ¯Ê הכורה כזה וגמרתי, מעשה בכל התחלתי כלומר

זרים, קורא נובעים מים ושותה. זרים מים ומוצא בור
בהם: הכירו לא הנה שעד ÈÓÚÙ.לפי ÛÎ· ·È¯Á‡Â

עליה  הבאתי בנהרותיה, הבוטחת עיר על צרתי אם
ושתיית  בשתייתם יאוריה שהובישו רבות גייסות

רגליהם: ומרמס דרכי È¯Á‡Â·.בהמתם כן הוה, לשון
ÂÁ¯ÓÏ˜.(Î‰)תמיד: ˙ÚÓ˘ ‡Ï‰ תתפאר למה

על  למרחוק שמעת כי היא, שלך לא בזאת, ותתגדל
עליהם, להביאך העמים על שגזרתי הנביאים ידי

שנאמר ה)כענין י אפי:(שם שבט אשור הוי :ÈÓÈÓÏ
.Ì„˜שנאמר במחשבה, עלתה העולם, (שם משנברא

לג) הוכן,ל למלך הוא גם תפתה מאתמול ערוך כי :
שנאמר גיהנם, באש שנשרף סנחריב :)זה ט לא (שם

בציון: לו אור אשר ה' ‰·‡˙È‰.נאם ‰˙Ú הכח וזה

ערים È‰˙Â.שבידך: להשאות גזרתי, של ביאתה
שצומחין  אדמה לגלי נצים, לגלים להיות בצורות,

בגזרתי: מחריבן שאתה ירקות, לשון Â˘‰Ï˙.בהן
גלמודה: È„.(ÂÎ)שאייה È¯ˆ˜ Ô‰È·˘ÂÈÂ שאני הם,

אתה  אין שלך, הגבורה ואין לפניך, כחן את התשתי
חלשים: הם אבל ‚‚Â˙.גבור, ¯ÈˆÁ:ליבש הממהר

.‰Ó˜ ÈÙÏ ‰Ù„˘Â יתקשו בטרם השדופות, כשבלים
קמה: לידי Í‡·Â.(ÊÎ)לבא Í˙‡ˆÂ Í˙·˘Â תרגם

ומיתך  קרבא לאגחא ומיפקך בעיצה ומיתבך יונתן:
נהייתה: מאתי קדמי, גלי דישראל Â‡˙לארעא

.ÈÏ‡ ÍÊ‚¯˙‰ ולהתעורר להתגאות סופך אשר ואת
בלע''ז: אשטרימי''ה ורעש, ברוגז אלי

(ÁÎ).Í‡˘Â:ושאונך הוא,ÈÁÁ.כמו שיר כמין
ששנינו כמו רעים, שעסקיה בהמה בו (שבת שמושכין

ב) בשיר:נא יוצאין השיר בעלי תרגם È‚˙ÓÂ.כל
בנחירי  אותו ותוחבין ברזל, של והוא זמם, יונתן:
ששנינו  והוא רעים, שעסקיה לפי בו, ונמשכת הנאקה

בחוטם:(שם:) ונאקה

cec zcevn
(‚Î).ÌÈ¯‰ ÌÂ¯Ó: הבית הר  ÔÂ·Ï.זה È˙Î¯Èיער בסוף

הגבוהים: הארזים  מקום  ‡¯ÂÈÊ.הלבנון, ˙ÓÂ˜:לומר רצה 
והגבורים: ˜ˆÂ.השרים ÔÂÏÓמלון שהוא  המקדש, בית הוא 

אשר הנחמדים  הדברים מכל הקץ  והוא  השכינה , ומשכן
ÂÏÓ¯Î.בעולם: ¯ÚÈ:חזקו וכובד  שבחו מיטב  לומר: רצה 

(„Î).ÌÈÓ È˙È˙˘Â È˙¯˜ È‡הצלחתי מעולם לומר : רצה 
זרם ושותה  המקור, למצוא  ומצליח  באר הכורה כמו במעשי,

ÈÓÚÙ.מימיו: ÛÎ· ·È¯Á‡Âבעיר להלחם באתי כאשר 
חיל  עליה  הבאתי אז לה , סביב אשר נהרותיה בחוזק  הבטוחה

רגליהם: כף  במדרך הנהרות  והחריבו ÂÁ¯ÓÏ˜.(Î‰)רבות ,
רחוק: קדמונים:‡Â˙‰.מזמן מימים עשיתי הזאת הגזירה את

.‰È˙¯ˆÈÂבמלות הדבר וכפל  הזה, הדבר את יצרתי  ואני 
‰·‡˙È‰.שונות : ‰˙Ú: ידך על הדבר  את  עתה הבאתי אני 
.È‰˙Â,בצורות ערים להחריב מרדות , למקל  תהיה  אתה

ופרחים: נצים מצמיחים וגלים, שממה  לעשותם
(ÂÎ).Ô‰È·˘ÂÈÂ:למולך מלהלחם ידם קצרה  להיות  עשיתים ההם, הערים  ˘„‰.יושבי ·˘Ú: שדה ‚‚Â˙.כעשב  ¯ÈˆÁכחציר

למאד : חלש שהוא הגגות, על עד Ù„˘Â‰.הגדל  חלושים המה אז כי  קמה, לכלל  לבוא בשולם  נגמר טרם  הנשדפים, כשבלים
ידך: בעוצם באה  ולא  כוכבים, העובדי כח  לפניך ומחליש המתיש  הוא אני הנה לומר: ורצה יונתן:Í˙·˘Â.(ÊÎ)למאד , תרגם

בעצה: ‰˙¯‚ÍÊ.ומיתבך ˙‡Â:ידעתי התרגזך את  אלי:‡ÈÏ.(ÁÎ)ואף אותך :ÍÈ˙Â·È˘‰Â.באה אשיב  כרחך  בעל 

oeiv zcevn
(‚Î).ÂÏÓ¯Î: כרמל קרוי  משובחים, וכרמים  שדות  מקום
(„Î).È˙¯˜מלשון והוא  מקור, אחר יז)חפרתי ל יקרוה(משלי :

ובקוע : נקב ענין שהוא נחל , כמוÌÈ¯Ê.עורבי  (חבקוק שוטפים,

י) עבר :ג מים זרם  :.·È¯Á‡Â: ויובש חורב  ÈÓÚÙ.מלשון
ונחל:Â‡È¯.רגלי : נהר  מלשוןÂˆÓ¯.ענין והוא חתק, ענין
כמו Â˘‰Ï˙.(Î‰)צור: ושממון, שאיה ג)מלשון ל :(איוב

ומשואה : שואה תל:‚ÌÈÏ.אמש כענין פרחים,ÌÈˆ.הוא
יג)כמו ז השירים הרמונים:(שיר הנצו :(ÂÎ).Â˙Á:נשברו

.‰Ù„˘Â ל)מלשון ח א הזרע:(מלכים לקות והוא  ירקון, שדפון :
(ÊÎ).ÍÊ‚¯˙‰וכן המהירות, חרדת תנועת  יא)ענין כג :(ישעיהו

ממלכות: והמייה:Í‡˘Â.(ÁÎ)הרגוז שאון מלשון הוא 
.ÈÁÁ,רעים שעסקיה  הבהמה  בפי המושם הטבעת הוא

וכן ידו, על ד)למושכה  כט בלחייך :(יחזקאל חחים ונתתי :
.È‚˙ÓÂכמו רסן , כעין ג)הוא כו לחמור:(משלי מתג :



קכי ixyz 'b ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבאדם אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחּפץ
קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר אֹו(scexd)הרֹודף , ְְֲֲִֵֵַַַָָָָ

ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות ֿ העריֹות מּכל אחת אחר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהרֹודף
ׁשהּזכּור ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
המארׂשה הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּכלל

לּה" מֹוׁשיע fk)ואין ,ak my)― מֹוׁשיע לּה יׁש הא , ְִִֵֵַַָָָ
ּדין והׁשוה להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ּבכלּֿדבר ְְְְִִִִֶָָָָָָָמֹוׁשיעּה
ּכאׁשר "ּכי אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָרֹודף

הּזה" הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש ek)יקּום ,my) ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו Ðּוכבר ar) ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

(br.

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו ֿ ּׁשּבלּבֹו מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו ֿ ממֹון את רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר ֿ האמת. את ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם זה: `)ּבענין ,d my)ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
miyecw)ספרא zyxt),עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע ֿ ּדם על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .(br.)ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

― הקפ"ב עריהּמצוה ׁשׁש להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה exearמקלט eidiy) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwnהּדר ֿ את ּולתּקן ,ְֵֶֶֶַַ
את המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליהן
הּדר ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּבֹורח

"ארצ ֿ ּגבּול את b)וׁשּלׁשּת ,hi mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְֲִִֶַַָָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּומּכֹות(fr.)ּדיני .(.f)ּוׁשקליםwxt) ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(` dpyn הזּכרנּו` ּוכבר frw)וסֹוטה. dyr zevn) ְְְְִַָָ
ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

ה'תשע"ה  תשרי ג' קודש שבת יום

.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ˆÁ¯

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (dy`xהּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו k`,והּוא mixac) ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו`) מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .(cn:)ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט ּומּלעבֹודהּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה dwfga)את mxefd min lgp)ׁשּנערפה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יּזרע" ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
(c ,my)מּכֹות ּובגמרא זהֿלֹוקה. על (ak.)והעֹובר ְְִֵֶֶַַָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני en.)נתּבארּו :dn). ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית(g ,ak my)ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―(my)מעקה' ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה". לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקין(cenlzn)ׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה(my)"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת
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i"yx
(‚Î).ÌÈ¯‰ ÌÂ¯Ó:הבית ÔÂ·Ï.הר È˙Î¯È בית

עונות: שמלבין ‡¯ÂÈÊ.המקדש, ˙ÓÂ˜ ˙¯Î‡Â לא
שאחריבנו: עד ÂÏÓ¯Î.סופו:˜ˆÂ.אשוב ¯ÚÈ מליאת

הדרו: ויופי ÌÈÓ(Î„)ארצו È˙È˙˘Â È˙¯˜ È‡
.ÌÈ¯Ê הכורה כזה וגמרתי, מעשה בכל התחלתי כלומר

זרים, קורא נובעים מים ושותה. זרים מים ומוצא בור
בהם: הכירו לא הנה שעד ÈÓÚÙ.לפי ÛÎ· ·È¯Á‡Â

עליה  הבאתי בנהרותיה, הבוטחת עיר על צרתי אם
ושתיית  בשתייתם יאוריה שהובישו רבות גייסות

רגליהם: ומרמס דרכי È¯Á‡Â·.בהמתם כן הוה, לשון
ÂÁ¯ÓÏ˜.(Î‰)תמיד: ˙ÚÓ˘ ‡Ï‰ תתפאר למה

על  למרחוק שמעת כי היא, שלך לא בזאת, ותתגדל
עליהם, להביאך העמים על שגזרתי הנביאים ידי

שנאמר ה)כענין י אפי:(שם שבט אשור הוי :ÈÓÈÓÏ
.Ì„˜שנאמר במחשבה, עלתה העולם, (שם משנברא

לג) הוכן,ל למלך הוא גם תפתה מאתמול ערוך כי :
שנאמר גיהנם, באש שנשרף סנחריב :)זה ט לא (שם

בציון: לו אור אשר ה' ‰·‡˙È‰.נאם ‰˙Ú הכח וזה

ערים È‰˙Â.שבידך: להשאות גזרתי, של ביאתה
שצומחין  אדמה לגלי נצים, לגלים להיות בצורות,

בגזרתי: מחריבן שאתה ירקות, לשון Â˘‰Ï˙.בהן
גלמודה: È„.(ÂÎ)שאייה È¯ˆ˜ Ô‰È·˘ÂÈÂ שאני הם,

אתה  אין שלך, הגבורה ואין לפניך, כחן את התשתי
חלשים: הם אבל ‚‚Â˙.גבור, ¯ÈˆÁ:ליבש הממהר

.‰Ó˜ ÈÙÏ ‰Ù„˘Â יתקשו בטרם השדופות, כשבלים
קמה: לידי Í‡·Â.(ÊÎ)לבא Í˙‡ˆÂ Í˙·˘Â תרגם

ומיתך  קרבא לאגחא ומיפקך בעיצה ומיתבך יונתן:
נהייתה: מאתי קדמי, גלי דישראל Â‡˙לארעא

.ÈÏ‡ ÍÊ‚¯˙‰ ולהתעורר להתגאות סופך אשר ואת
בלע''ז: אשטרימי''ה ורעש, ברוגז אלי

(ÁÎ).Í‡˘Â:ושאונך הוא,ÈÁÁ.כמו שיר כמין
ששנינו כמו רעים, שעסקיה בהמה בו (שבת שמושכין

ב) בשיר:נא יוצאין השיר בעלי תרגם È‚˙ÓÂ.כל
בנחירי  אותו ותוחבין ברזל, של והוא זמם, יונתן:
ששנינו  והוא רעים, שעסקיה לפי בו, ונמשכת הנאקה

בחוטם:(שם:) ונאקה

cec zcevn
(‚Î).ÌÈ¯‰ ÌÂ¯Ó: הבית הר  ÔÂ·Ï.זה È˙Î¯Èיער בסוף

הגבוהים: הארזים  מקום  ‡¯ÂÈÊ.הלבנון, ˙ÓÂ˜:לומר רצה 
והגבורים: ˜ˆÂ.השרים ÔÂÏÓמלון שהוא  המקדש, בית הוא 

אשר הנחמדים  הדברים מכל הקץ  והוא  השכינה , ומשכן
ÂÏÓ¯Î.בעולם: ¯ÚÈ:חזקו וכובד  שבחו מיטב  לומר: רצה 

(„Î).ÌÈÓ È˙È˙˘Â È˙¯˜ È‡הצלחתי מעולם לומר : רצה 
זרם ושותה  המקור, למצוא  ומצליח  באר הכורה כמו במעשי,

ÈÓÚÙ.מימיו: ÛÎ· ·È¯Á‡Âבעיר להלחם באתי כאשר 
חיל  עליה  הבאתי אז לה , סביב אשר נהרותיה בחוזק  הבטוחה

רגליהם: כף  במדרך הנהרות  והחריבו ÂÁ¯ÓÏ˜.(Î‰)רבות ,
רחוק: קדמונים:‡Â˙‰.מזמן מימים עשיתי הזאת הגזירה את

.‰È˙¯ˆÈÂבמלות הדבר וכפל  הזה, הדבר את יצרתי  ואני 
‰·‡˙È‰.שונות : ‰˙Ú: ידך על הדבר  את  עתה הבאתי אני 
.È‰˙Â,בצורות ערים להחריב מרדות , למקל  תהיה  אתה

ופרחים: נצים מצמיחים וגלים, שממה  לעשותם
(ÂÎ).Ô‰È·˘ÂÈÂ:למולך מלהלחם ידם קצרה  להיות  עשיתים ההם, הערים  ˘„‰.יושבי ·˘Ú: שדה ‚‚Â˙.כעשב  ¯ÈˆÁכחציר

למאד : חלש שהוא הגגות, על עד Ù„˘Â‰.הגדל  חלושים המה אז כי  קמה, לכלל  לבוא בשולם  נגמר טרם  הנשדפים, כשבלים
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(Â).'Â‚Â ˙Ú„ ‰‡ÈÏÙ לברוח מקום ממני ונעלם מכוסה

ומשכב:ÚÈˆ‡Â‰.(Á):(מצאתי)מפניך ‡˘‡(Ë)מצע
.¯Á˘ ÈÙÎ לפי המבהיק הזה כשחר כנפים לי אשא אם

אשר  עד לעוף אמהר כן לסופו העולם מסוף שעה
ים: באחרית ˘Ì.(È)אשכון Ì‚ כל כי מנוס לי אין

ממך: יחשיך לא ÈÙÂ˘È.(È‡)חשך Í˘Á Í‡ ¯Ó‡Â
ולא  עלי יחשיך והחשך במחשך נסתר אהיה אמרתי אם

נשף: לשון ישופני ·È„Ú.תראני, ¯Â‡ ‰ÏÈÏÂ והלילה
כמו הוא אופל לשון זה אור לנגדי, מאפיל לו)יהי (איוב

אור ככבי כל וכן אורו ענן קמ"ח)יפיץ את (לקמן ויאר וכן
י"ד)הלילה Â‡Î¯‰.(È·):(שמות ‰ÎÈ˘ÁÎ שוין שניהם

מחשבותי:È˙ÂÈÏÎ.(È‚)לך: כל ˙ÈÎÂÒ.החושבים
·Ò˙¯.(ÂË)תסוככני: È˙È˘Ú:בתשמיש˙ÂÈ˙Á˙·

.ı¯‡:אמי שבמעי התחתון במדור

cec zcevn
(Â).ÈÓÓ ˙Ú„ ‰‡ÈÏÙ: ממך הצלה ידיעת ממני מכוסה 

.‰·‚˘ אוכל לא מאוד  וקשה  חזקה ההצלה  תחבולת  דבר 
מרוח ‡‰.(Ê)לדעתה : להסתר  אליה אלך אשר המקום איה

והפלגה : מליצה ענין והוא ממך אברח  ואנה ‡Ì(Á)כעסך 
.˜Ò‡לי אעשה  ואם שם אתה הלא  השמים  אל אעלה אם

שם : גם הנך הלא לארץ  מתחת  בשאול  ÈÙÎ(Ë)משכב ‡˘‡
.¯Á˘הים בקצה מהם חיש  לעוף  כנפים אשא אמרתי  אם 

העולם : קצה עד  אחת  ברגע המבהיק הזה ˘Ì.(È)כשחר Ì‚
אותי להוליך תאחזני וימינך  תנחני ידך הים באחרית גם  הלא

לידך : מידך  אברח  כן ואם  חפצך  אומרÓÂ‡Â¯.(È‡)אחר  ואם
אסתר : ובו  בעדי יחשיך  הלילה חשכת  הלילהÏÈÏÂ‰.אך אבל 

ביום: כמו בלילה ותראני בעדני  Í˘ÂÁ.(È·)האיר Ì‚גם כי
כיום: הלילה  יאיר  ואליך  ממך  דבר יחשיך לא  Î˘ÁÎ‰החושך 

.‰¯Â‡Î:ביניהם הפרש  ואין כזה זה  למולך  הם  שוים
(‚È).È˙ÂÈÏÎ ˙È˜ כל ממך  נסתר א"כ  ואיך  בגוף נסתר היותר במקום  המה כי עם בראתם  אתה כי לך המה קנוים כליותי הלא 

חושך :˙ÈÎÂÒ.דבר: כל  ממך יחשיך  א "כ  ואיך  ועור בבשר  אותי סככת  חושך  במקום אמי בבטן Â‡¯Â˙(È„)עודי ÈÎ ÏÚ
.È˙ÈÏÙ:וגדולות נוראות  בעלילות היתה יצירתי פלאי ר"ל נפליתי נוראות עלילות אשר ÍÈ˘ÚÓ.על  ÌÈ‡ÏÙהמה מעשיך 

יודעת : איננה  מעשיך פלאי עכ "ז  מושכלים דברים מאד  ויודעת משכלת היא  נפשי כי אף ידעתים ולא  ÁÎ„(ÂË)מכוסים ‡Ï
.ÍÓÓ ÈÓˆÚבמקום ר"ל הארץ בתחתיות ונרקמתי הרחם בבית  בסתר נעשיתי אשר בעוד  ותכונתו גופי  עצמות ממך  נעלם לא 

אמי: שבמעי התחתון במדור השפל

oeiv zcevn
(Â).‰‡ÈÏÙפלאי והוא כמו  יג מכוסה חזקה:˘‚·‰.:)(שופטים

.ÏÎÂ‡:יכולת כמוÍÁÂ¯Ó.להיכן:‡‰.(Ê)מל ' כעס ענין
ברוחך  תבהל  ז)אל דניאל ‡Ò˜.(Á):(קהלת והוסק  כמו אעלה 

גובא ז)מן ומשכב "ÚÈˆ‡Â‰.:(דניאל מצע הנה‰Í.מלשון
הנהגה :˙ÈÁ.(È)אתה : כמוÈÙÂ˘È.(È‡)ענין חשך ענין

נשף הרי  יג)על  שאין˜È˙.(È‚)נגדי:·È„Ú.:(ירמיה קנין יש
שמים  קונה כמו מכירה יד)שם היועצותÈ˙ÂÈÏÎ.:(בראשית הם

וכסוי :˙ÈÎÒ.לאדם : סכך ודברÈ˙ÈÏÙ.(È„)מל' פלא  מל'
ÁÎ„.(ÂË)מכוסה : ‡Ïמאדוני נכחד  לא כמו נעלם (שם לא

עצמותיכםÈÓˆÚ.:מז) הגישו כמו ותכונתו הדבר עצמות ענין 
מא) עשיה:È˙È˘Ú.:(ישעיה הולד ¯È˙Ó˜Â.מל ' יצירת דימה

רבים פנים על  שנעשה  הרקמה  למעשה וגידים בבשר 
מסתבכים: ומהלכים 

xe` ldi
בעדני. אור ולילה ישפוני חשך אך ואמר רש "ייא ע'

הוא: אופל  לשון זה  אור נשף . לשון  ישופני
ע"ב. ד"ב דפסחים פ"ק חשך (ב) אך  אמרתי אני דוד ה"ק 

והוא ישופני (ופירש"י  ליום  דומה שהוא לעוה "ב ישופני

בו שרוי שהייתי והחשך  ולילה . נשף לשון עלי. תמיד  יחשיך
נעשה ללילה  דומה  שהוא העוה "ז עכשיו בעדני ) אור נעשה 

בעדני: אור 
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בו שרוי שהייתי והחשך  ולילה . נשף לשון עלי. תמיד  יחשיך
נעשה ללילה  דומה  שהוא העוה "ז עכשיו בעדני ) אור נעשה 

בעדני: אור 
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סח ÷àøBדף àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,הכפורים øtביום äàBø Bðéà ¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥¤©

ïéôøNpä øéòNå.לירושלים ïäëחוץ äàBø Bðéà ,ïéôøNpä øéòNå øt äàBøäå §¨¦©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤Ÿ¥
.àøB÷ àeäLk ìBãbéàMø BðéàL éðtî àìå,שתיהן את äúéäLלראות àlà ¨§¤¥§Ÿ¦§¥¤¥©¨¤¨¤¨§¨

ä÷Bçø Cøc,השריפה בית עד úçàkמירושלים äåL ïäéðL úëàìîe שתיהן - ¤¤§¨§¤¤§¥¤¨¨§©©
שניהם. את לראות יכול ואינו שעה, באותה נעשו

àøîâ:הגמרא קוראéðz÷cîמדייקת רוצה שאם BlMî,במשנה, ïáì úéìèöàa ¦§¨¨¥§¦§§¦¨¨¦¤
כהונה, בגדי ללבוש צריך מזהììkîואינו משמע -äàéø÷c ביום הפרשה של ¦§¨¦§¦¨

àéäהכפורים äãBáò åàìå כן. פי על ש ÷éðzאף éãâáaבמשנה, úBø÷ì äöø íà ¨£¨¦§¨¨¥¦¨¨¦§§¦§¥
,õea,כהונה בגדי כן÷àøB,שהם dpéîואם zòîL שúBðäéì eðzéð äpeäk éãâa ¥¨§©§¦¨¦§¥§¨¦§¥¨
ïäa:הגמרא דוחה העבודה. בשעת שלא בהם ליהנות רשות ניתן -éðàL ,àîìéc ¨¤¦§¨©¦

àéä äãBáò CøBöc äàéø÷ לעשותה שחייבים כיון אך ממש, עבודה שאינה אף - §¦¨§¤£¨¦
הותר. לא עבודה לצורך שלא אבל כהונה, בגדי בה ללבוש הותר העבודה, המשך לצורך

זה: בדין המדרש בית בני הסתפקו שכבר מביאה ïì,הגמרא àéòaéàcהאםéãâa §¦©§¨¨¦§¥
ïäa úBðäéì eðzéð äpeäk,העבודה בשעת ïäa.שלא úBðäéì eðzéð àì Bà §¨¦§¥¨¨¤Ÿ¦§¥¨¨¤

ממשנה הספק את לפשוט אפשרות מביאה מ"א)הגמרא פ"א àì:(תמיד ,òîL àz̈§©Ÿ
eéäהכהנים.LãB÷ éãâáa íéðLé ל שרק לדייק, יש המשנה àìcמדברי àeä äðéL ¨§¥¦§¦§¥¤¥¨§Ÿ

קודש, לבגדי הוא וגנאי בהם יפיח שמא מחשש בהם, משתמשים ìëéîהיו àä אבל - ¨¥©
הגמרא:éìëàלאכול דוחה בהם. ליהנות ניתנו כהונה  שבגדי מכאן משמע àîìécבהם, ¨§¥¦§¨

ו  בהן, ליהנות ניתנו לא כהונה äìéëàבגדי éðàL משום בהם לאכול CøBöcשהותר ©¦£¦¨§¤
ä äãBáòàé מתכפרים הכהנים באכילת כי העבודה, מצרכי היא הקרבן אכילת - £¨¦

שנאמרàéðúãk,הבעלים. לג)ממה כט íéìëBà(שמות íéðäkäL ãnìî ,'íäa øtk øLà íúà eìëàå'מהקרבןíéìòáe ¦§©§¨§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦
ïéøtkúî.באכילתם ¦§©§¦

ש  מהמשנה, לדייק יש עוד מהמשנה: הספק את לפשוט נוספת àìcאפשרות àeä äðéL,כהונה בבגדי éëeläהותר àä אבל - ¥¨§Ÿ¨©¥
בהם אכןéëläî,ללכת הגמרא: דוחה כהונה. מבגדי ליהנות שמותר àìמשמע énð éëeläc àeä ïéãa,בהם הותר §©§¥§¦§©¥©¦Ÿ

א. עמוד סט ב eדף שהתחדש ההיתר déìמשום àëéøèöéà àôéñ,בסיפא ששנינו דווקא. בשינה האיסור את ברישא לשנות ¥¨¦§§¦¨¥
בגדיהםïéèLBtאבל את íäéLàø,הכהנים úçz ïéçépîe ïéìt÷îe בהם יפיחו שמא חוששים לא אותם פשטו שכבר שכיון §¦§©§¦©¦¦©©¨¥¤

בשנתם.

שנינו, הברייתא: של מהסיפא מדייקת dpéîהגמרא zòîL ,ïäéLàø úçz ïúBà ïéçépîe ïéìt÷îe ïéèLBt שäpeäk éãâa §¦§©§¦©¦¦¨©©¨¥¤¨§©§¦¨¦§¥§¨
.ïäa úBðäéì eðzéð:הגמרא àîézדוחה àì ,àtt áø øîà המ שהניחוםשכוונת ïäéLàøשנה úçz,ממשàîéà àlà ¦§¥¨¨¤¨©©¨¨Ÿ¥¨©©¨¥¤¤¨¥¨

מהם.ïäéLàø,[-ליד]ãâðkשהניחום נהנו ולא §¤¤¨¥¤
פפא: רב מדברי ללמוד שאפשר נוסף àiLøLî,דין áø øîà סמוך הבגדים את להניח לכהנים שהתירו פפא רב של מפירושו ¨©©§©§¦¨

יפיח, שמא חששו ולא dpéîלראשיהם zòîL ש מכאן ללמוד לך יש -ïéléôzהמונחותãvä ïî,ישן אדם של בצידו -øétL ¨§©§¦¨§¦¦¦©©©¦
,éîc.יפיח אם בזיון זה אין לובשם ואינו שמאחר ¨¥

פפא: רב לדברי cראיה àøazñî énð éëäפירושו ראשיהן êzòcתחת à÷ìñ éàc .ïäéLàø ãâðkשהניחוםïäéLàø úçz ¨¦©¦¦§©§¨§§¤¤¨¥¤§¦¨§¨©§¨©©¨¥¤
הותר, מדוע מובן לא éìממש, ÷etéúåלאסורèðáà àkéà àäc ,íéàìk íeMî.יחד ופשתן מצמר עשוי énðשהיה éäðe §¥¦¦¦§©¦§¨¦¨©§¥§¦©¦

שנאמר ואף -cכהונה ïäaבגדי úBðäéì eðzéðמקום מכל מעילה, בהם íéàìkî.ואין épäúî àä וøîàc ïàîì àçéðä §¦§¥¨¨¤¨¦§©¥¦¦§©¦¨¦¨§©§¨©
(äðùä úåîé øàùá) ìBãb ïäk ìL Bèðáà,פשתן רק עשוי שהיה הכפורים àeäביום äæ ל הוא דומה -ïäk ìL Bèðáà ©§¥¤Ÿ¥¨¤©§¥¤Ÿ¥

èBéãä.עליהם לשכב והותר הדיוט, כהן בבגדי כלאים כלל היה לא כן אם פשתן, רק עשוי הוא אף כלומר השנה], ימות כל [של ¤§
,èBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlà,כלאים עשוי הדיוט כהן ששל éàîכיון ¤¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§©

øîéîì àkéà ולא ראשיהן לצד אותם מניחים שהיו פפא, כרב מוכח אלא כלאים. לאיסור חששו ולא עליו לשכב התירו מדוע - ¦¨§¥©
תחתיהם.

i"yx

úåðäéì åðúð 'îâ :á ãåîò çñ óã.
zry `la oda zepdil zeyx ozp

:dcearàìã àåä äðéù:giti `ny .
.à ãåîò èñ óãêéøèöéà àôéñå

äéìirac meyn hwpc dpiy .
zgz opzil xzeny opireny`l
m` ol ztki` `l eze odiy`x

:ohyety xg`n gitiãâðë
ïäéùàø:odiy`x lv` .òîù

äéðéî`l elv` ogipdl xzencn .
:giti `nyl yiigãöä ïî ïéìéôú.

:oyi `edyk elv` ogipdlàçéðä.
o`nl mi`lkl yiig `lc i`d
meia lecb odk ly ehpa` xn`c
ehpa` edf uea ly `edy mixetkd
oi`e dpyd zeni lk heicd ly
:xity heicd odk icbaa mi`lk

'åëå åäæ àìdpyd lk heicd lyc .
:mi`lk ly

שתחילה ישנו "מ"ב קשה" – העלם וצמצום, ועי"ז נעשה ענין ה"ר"ך" –  המשכה וגילוי, כך 
בענין החלום, שרק ע"י העלם וצמצום של זמן השינה, נעשה  המשכת וגילוי שורש החלום 

שמבחי' עיגולים.   
ו. וזהו הטעם )בנוסף לדברי אאמו"ר( שענין זה הראו בחלום ל"רבי יצחק כפתורא": כי 
"יצחק" – מורה על הענין ד"צחוק עשה לי אלקים"5, שהו"ע הצחוק והתענוג העליון שנמשך 
והסתר  העלם  נעשה  הצמצום  שע"י  כיון  קשה"(,  )"מ"ב  הדין  מדת  דוקא,  אלקים  שם  ע"י 
כו', כדי שהאדם יתגבר על המניעות והעיכובים, ועי"ז יעשה עיקר הצחוק והתענוג למעלה6. 
)בדוגמת הכפתור הגשמי, שמחבר את שני חלקי  ב' הפכים  – מורה על חיבור  ו"כפתורא" 

הבגד(, העלאה מלמטה למעלה, והמשכה מלמעלה למטה7. 
ויש להוסיף ולהמתיק בזה, דהשם "יצחק" מרמז על גמר ושלימות העבודה דזמן הגלות, 
שכבר נעשה הצחוק והתענוג מהעבודה דזמן הגלות באופן של חיבור ב' הפכים. וכפי שהעיד 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו8 )ששמו השני יצחק(, שכבר נשלמו כל עניני העבודה, כולל 

גם "צחצוח הכפתורים".  
ולכן לרבי יצחק הראו ב"חלום" את הפירוש ד"מברך" – שכל ענין הגלות שנעשה ע"י 
מדת הדין והצמצום, "מ"ב קשה", אינו אלא חלום בלבד, "היינו כחולמים"9, דמיון בלבד. 
ליצחק  יאמרו  שאז  והשלימה,  האמיתית  דגאולה  ומצב  המעמד  היא  האמיתית  והמציאות 
דוקא "כי אתה אבינו"10, כיון שיתגלה בפועל שלימות הצחוק והתענוג )שנעשה ע"י "מעשינו 
ועבודתנו בזמן הגלות"11(, "אז ימלא שחוק פינו"12 – "רך בחדוה". ואז תהי' גם אמירת הפסוק 

"יהי' שם הוי' מבורך" בתכלית השלימות, מתוך שירה ושמחה13.

5( וירא כא, ו.
6( ראה תו"א תולדות יז, ד ואילך. 

7( ראה תו"א ויקהל פח, ג ש"ענין הכפתור . . הו"ע התחברות המ"ן והמ"ד, שמתחברין אתעדל"ת ואתעדל"ע".
8( ראה שיחת שמח"ת תרפ"ט.

9( ל' הכתוב בתהלים קכו, א. וראה תו"א וישב שם.
10( ישעי' סג, טז. שבת פט, ב.

11( ל' התניא רפל"ז.
12( תהלים שם, ב.

13( משיחות ש"פ תצוה ה'תשל"ז, והתשמ"ג.

המשך מעמוד ג
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ב: עמוד סח ÷àøBדף àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,הכפורים øtביום äàBø Bðéà ¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥¤©

ïéôøNpä øéòNå.לירושלים ïäëחוץ äàBø Bðéà ,ïéôøNpä øéòNå øt äàBøäå §¨¦©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤Ÿ¥
.àøB÷ àeäLk ìBãbéàMø BðéàL éðtî àìå,שתיהן את äúéäLלראות àlà ¨§¤¥§Ÿ¦§¥¤¥©¨¤¨¤¨§¨

ä÷Bçø Cøc,השריפה בית עד úçàkמירושלים äåL ïäéðL úëàìîe שתיהן - ¤¤§¨§¤¤§¥¤¨¨§©©
שניהם. את לראות יכול ואינו שעה, באותה נעשו

àøîâ:הגמרא קוראéðz÷cîמדייקת רוצה שאם BlMî,במשנה, ïáì úéìèöàa ¦§¨¨¥§¦§§¦¨¨¦¤
כהונה, בגדי ללבוש צריך מזהììkîואינו משמע -äàéø÷c ביום הפרשה של ¦§¨¦§¦¨

àéäהכפורים äãBáò åàìå כן. פי על ש ÷éðzאף éãâáaבמשנה, úBø÷ì äöø íà ¨£¨¦§¨¨¥¦¨¨¦§§¦§¥
,õea,כהונה בגדי כן÷àøB,שהם dpéîואם zòîL שúBðäéì eðzéð äpeäk éãâa ¥¨§©§¦¨¦§¥§¨¦§¥¨
ïäa:הגמרא דוחה העבודה. בשעת שלא בהם ליהנות רשות ניתן -éðàL ,àîìéc ¨¤¦§¨©¦

àéä äãBáò CøBöc äàéø÷ לעשותה שחייבים כיון אך ממש, עבודה שאינה אף - §¦¨§¤£¨¦
הותר. לא עבודה לצורך שלא אבל כהונה, בגדי בה ללבוש הותר העבודה, המשך לצורך

זה: בדין המדרש בית בני הסתפקו שכבר מביאה ïì,הגמרא àéòaéàcהאםéãâa §¦©§¨¨¦§¥
ïäa úBðäéì eðzéð äpeäk,העבודה בשעת ïäa.שלא úBðäéì eðzéð àì Bà §¨¦§¥¨¨¤Ÿ¦§¥¨¨¤

ממשנה הספק את לפשוט אפשרות מביאה מ"א)הגמרא פ"א àì:(תמיד ,òîL àz̈§©Ÿ
eéäהכהנים.LãB÷ éãâáa íéðLé ל שרק לדייק, יש המשנה àìcמדברי àeä äðéL ¨§¥¦§¦§¥¤¥¨§Ÿ

קודש, לבגדי הוא וגנאי בהם יפיח שמא מחשש בהם, משתמשים ìëéîהיו àä אבל - ¨¥©
הגמרא:éìëàלאכול דוחה בהם. ליהנות ניתנו כהונה  שבגדי מכאן משמע àîìécבהם, ¨§¥¦§¨

ו  בהן, ליהנות ניתנו לא כהונה äìéëàבגדי éðàL משום בהם לאכול CøBöcשהותר ©¦£¦¨§¤
ä äãBáòàé מתכפרים הכהנים באכילת כי העבודה, מצרכי היא הקרבן אכילת - £¨¦

שנאמרàéðúãk,הבעלים. לג)ממה כט íéìëBà(שמות íéðäkäL ãnìî ,'íäa øtk øLà íúà eìëàå'מהקרבןíéìòáe ¦§©§¨§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦
ïéøtkúî.באכילתם ¦§©§¦

ש  מהמשנה, לדייק יש עוד מהמשנה: הספק את לפשוט נוספת àìcאפשרות àeä äðéL,כהונה בבגדי éëeläהותר àä אבל - ¥¨§Ÿ¨©¥
בהם אכןéëläî,ללכת הגמרא: דוחה כהונה. מבגדי ליהנות שמותר àìמשמע énð éëeläc àeä ïéãa,בהם הותר §©§¥§¦§©¥©¦Ÿ

א. עמוד סט ב eדף שהתחדש ההיתר déìמשום àëéøèöéà àôéñ,בסיפא ששנינו דווקא. בשינה האיסור את ברישא לשנות ¥¨¦§§¦¨¥
בגדיהםïéèLBtאבל את íäéLàø,הכהנים úçz ïéçépîe ïéìt÷îe בהם יפיחו שמא חוששים לא אותם פשטו שכבר שכיון §¦§©§¦©¦¦©©¨¥¤

בשנתם.

שנינו, הברייתא: של מהסיפא מדייקת dpéîהגמרא zòîL ,ïäéLàø úçz ïúBà ïéçépîe ïéìt÷îe ïéèLBt שäpeäk éãâa §¦§©§¦©¦¦¨©©¨¥¤¨§©§¦¨¦§¥§¨
.ïäa úBðäéì eðzéð:הגמרא àîézדוחה àì ,àtt áø øîà המ שהניחוםשכוונת ïäéLàøשנה úçz,ממשàîéà àlà ¦§¥¨¨¤¨©©¨¨Ÿ¥¨©©¨¥¤¤¨¥¨

מהם.ïäéLàø,[-ליד]ãâðkשהניחום נהנו ולא §¤¤¨¥¤
פפא: רב מדברי ללמוד שאפשר נוסף àiLøLî,דין áø øîà סמוך הבגדים את להניח לכהנים שהתירו פפא רב של מפירושו ¨©©§©§¦¨

יפיח, שמא חששו ולא dpéîלראשיהם zòîL ש מכאן ללמוד לך יש -ïéléôzהמונחותãvä ïî,ישן אדם של בצידו -øétL ¨§©§¦¨§¦¦¦©©©¦
,éîc.יפיח אם בזיון זה אין לובשם ואינו שמאחר ¨¥

פפא: רב לדברי cראיה àøazñî énð éëäפירושו ראשיהן êzòcתחת à÷ìñ éàc .ïäéLàø ãâðkשהניחוםïäéLàø úçz ¨¦©¦¦§©§¨§§¤¤¨¥¤§¦¨§¨©§¨©©¨¥¤
הותר, מדוע מובן לא éìממש, ÷etéúåלאסורèðáà àkéà àäc ,íéàìk íeMî.יחד ופשתן מצמר עשוי énðשהיה éäðe §¥¦¦¦§©¦§¨¦¨©§¥§¦©¦

שנאמר ואף -cכהונה ïäaבגדי úBðäéì eðzéðמקום מכל מעילה, בהם íéàìkî.ואין épäúî àä וøîàc ïàîì àçéðä §¦§¥¨¨¤¨¦§©¥¦¦§©¦¨¦¨§©§¨©
(äðùä úåîé øàùá) ìBãb ïäk ìL Bèðáà,פשתן רק עשוי שהיה הכפורים àeäביום äæ ל הוא דומה -ïäk ìL Bèðáà ©§¥¤Ÿ¥¨¤©§¥¤Ÿ¥

èBéãä.עליהם לשכב והותר הדיוט, כהן בבגדי כלאים כלל היה לא כן אם פשתן, רק עשוי הוא אף כלומר השנה], ימות כל [של ¤§
,èBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlà,כלאים עשוי הדיוט כהן ששל éàîכיון ¤¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§©

øîéîì àkéà ולא ראשיהן לצד אותם מניחים שהיו פפא, כרב מוכח אלא כלאים. לאיסור חששו ולא עליו לשכב התירו מדוע - ¦¨§¥©
תחתיהם.

i"yx

úåðäéì åðúð 'îâ :á ãåîò çñ óã.
zry `la oda zepdil zeyx ozp

:dcearàìã àåä äðéù:giti `ny .
.à ãåîò èñ óãêéøèöéà àôéñå

äéìirac meyn hwpc dpiy .
zgz opzil xzeny opireny`l
m` ol ztki` `l eze odiy`x

:ohyety xg`n gitiãâðë
ïäéùàø:odiy`x lv` .òîù

äéðéî`l elv` ogipdl xzencn .
:giti `nyl yiigãöä ïî ïéìéôú.

:oyi `edyk elv` ogipdlàçéðä.
o`nl mi`lkl yiig `lc i`d
meia lecb odk ly ehpa` xn`c
ehpa` edf uea ly `edy mixetkd
oi`e dpyd zeni lk heicd ly
:xity heicd odk icbaa mi`lk

'åëå åäæ àìdpyd lk heicd lyc .
:mi`lk ly

שתחילה ישנו "מ"ב קשה" – העלם וצמצום, ועי"ז נעשה ענין ה"ר"ך" –  המשכה וגילוי, כך 
בענין החלום, שרק ע"י העלם וצמצום של זמן השינה, נעשה  המשכת וגילוי שורש החלום 

שמבחי' עיגולים.   
ו. וזהו הטעם )בנוסף לדברי אאמו"ר( שענין זה הראו בחלום ל"רבי יצחק כפתורא": כי 
"יצחק" – מורה על הענין ד"צחוק עשה לי אלקים"5, שהו"ע הצחוק והתענוג העליון שנמשך 
והסתר  העלם  נעשה  הצמצום  שע"י  כיון  קשה"(,  )"מ"ב  הדין  מדת  דוקא,  אלקים  שם  ע"י 
כו', כדי שהאדם יתגבר על המניעות והעיכובים, ועי"ז יעשה עיקר הצחוק והתענוג למעלה6. 
)בדוגמת הכפתור הגשמי, שמחבר את שני חלקי  ב' הפכים  – מורה על חיבור  ו"כפתורא" 

הבגד(, העלאה מלמטה למעלה, והמשכה מלמעלה למטה7. 
ויש להוסיף ולהמתיק בזה, דהשם "יצחק" מרמז על גמר ושלימות העבודה דזמן הגלות, 
שכבר נעשה הצחוק והתענוג מהעבודה דזמן הגלות באופן של חיבור ב' הפכים. וכפי שהעיד 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו8 )ששמו השני יצחק(, שכבר נשלמו כל עניני העבודה, כולל 

גם "צחצוח הכפתורים".  
ולכן לרבי יצחק הראו ב"חלום" את הפירוש ד"מברך" – שכל ענין הגלות שנעשה ע"י 
מדת הדין והצמצום, "מ"ב קשה", אינו אלא חלום בלבד, "היינו כחולמים"9, דמיון בלבד. 
ליצחק  יאמרו  שאז  והשלימה,  האמיתית  דגאולה  ומצב  המעמד  היא  האמיתית  והמציאות 
דוקא "כי אתה אבינו"10, כיון שיתגלה בפועל שלימות הצחוק והתענוג )שנעשה ע"י "מעשינו 
ועבודתנו בזמן הגלות"11(, "אז ימלא שחוק פינו"12 – "רך בחדוה". ואז תהי' גם אמירת הפסוק 

"יהי' שם הוי' מבורך" בתכלית השלימות, מתוך שירה ושמחה13.

5( וירא כא, ו.
6( ראה תו"א תולדות יז, ד ואילך. 

7( ראה תו"א ויקהל פח, ג ש"ענין הכפתור . . הו"ע התחברות המ"ן והמ"ד, שמתחברין אתעדל"ת ואתעדל"ע".
8( ראה שיחת שמח"ת תרפ"ט.

9( ל' הכתוב בתהלים קכו, א. וראה תו"א וישב שם.
10( ישעי' סג, טז. שבת פט, ב.

11( ל' התניא רפל"ז.
12( תהלים שם, ב.

13( משיחות ש"פ תצוה ה'תשל"ז, והתשמ"ג.



xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

éàeâ ézáa,miiniptd mixcga xaecn '`xW DOr `xFdpE' weqta ± §¨¥©¨¥§¨¦¥§¥
éàøa ézáa àämixcga xaecn 'Fxzq KWg zWi' weqtae ± ¨§¨¥¨¨¥¨¤Ÿ¤¦§

.ltxre jyeg siwn aiaqne xe` yi miptan xnelk ,miipevigd
:miriwxd oipra weqrl zxfeg `xnbd,á÷òé øa àçà áø øîàå§¨©©©¨©©£Ÿ

,el` miriwx dray caln,Lé ãçà òé÷ø ãBò`edyéLàøî äìòîì ¨¦©¤¨¥§©§¨¥¨¥
áéúëc ,úBiçä(ak ` l`wfgi)içä éLàø ìò úeîãe'çøwä ïéòk òé÷ø ä ©©¦§¦§©¨¥©©¨¨¦©§¥©¤©

.'àøBpä©¨
`vnpy dn lr :`xnbd dtiqenïàk ãòiy`x lry riwxd cr ± ©¨

zeigd,øaãì úeLø Eì Lé`vnpy dna j`Eì ïéà ,Cìéàå ïàkî ¥§§§©¥¦¨§¥¨¥§
Enî àìôena ,àøéñ ïa øôña áeúk ïkL ,øaãì úeLøxaca ± §§©¥¤¥¨§¥¤¤¦¨©§¨¦§

,jl zelbl d"awd dvx `ly ,jnn yxtene lcaend,LBøãz ìà©¦§
÷ñò Eì ïéà ,ïðBaúä úéLøeäL äna ,øB÷çz ìà Enî äqeënáe©§¤¦§©©§©¤¤§¥¨¦§¥¥§¥¤

.úBøzñpa©¦§¨
:miriwxd oipra `ziixa d`ian `xnbdïa ïðçBé ïaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¨¨¨¤

òLø BúBàì ìB÷ úa ezáéLä äáeLz äî ,éàkæjln xvpckeap ± ©©©§¨¡¦©©§¨¨
,laaøîàL äòLaxvpckeap(ci ci diryi)äncà áò éúîa ìò äìòà' §¨¨¤¨©¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤

,'ïBéìòìipan cxtpa ,opr lr daeba xecl `ed ie`xy xnelk §¤§
.d"awdl jka zencidle ,mc`dïa òLø ,Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¨¨¤

åéìò Blek íìBòä ìk ãéøîäL ,òLøä ãBøîð ìL Bða ïa ,òLølr ± ¨¨¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¨¨¨¨¨
,d"awd,Búeëìîaixdänkod,äðL íéòáL ,íãà ìL åéúBðL §©§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨
øîàpL(i v mildz)úBøeáâa íàå ,äðL íéòáL íäá eðéúBðL éîé' ¤¤¡©§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§

àìäå ,'äðL íéðBîLwgxndòé÷øì ãò õøàä ïî`ed oey`xdCìäî §¦¨¨©£Ÿ¦¨¨¤©¨¨¦©©£©
ìL BéáBòå ,äðL úBàî Lîçlkòé÷ø`ed riwxeúBàî Lîç Cìäî £¥¥¨¨§§¤¨¦©©£©£¥¥

ïëå ,äðLwgxndòé÷øå òé÷ø ìk ïéa,dpy ze`n yng jldn `ed ¨¨§¥¥¨¨¦©§¨¦©
eïäî äìòîìze`vnp miriwxd lkn ±,Lãwä úBiçly oiiaere §©§¨¥¤©©Ÿ¤

zeqxtúBiçä éìâø`edílek ãâðkmixie`de miriwxd lk enk ± ©§¥©©§¤¤¨
ly mdaebe ,cgia mdipiay,ïlek ãâðk úBiçä éleñø÷daebeé÷BL ©§¥©©§¤¤¨¥

,ïlek ãâðk úBiçädaebeéáeëø,ïlek ãâðk úBiçädaebeúBiçä éëøé ©©§¤¤¨§¥©©§¤¤¨©§¥©©
,ïlek ãâðkdaebe,ïlek ãâðk úBiçä éôebdaebeãâðk úBiçä éøàeö §¤¤¨¥©©§¤¤¨©§¥©©§¤¤

,ïlekdaebe,ïlek ãâðk úBiçä éLàødaebe.ïlek ãâðk úBiçä éðø÷ ¨¨¥©©§¤¤¨©§¥©©§¤¤¨
eïäî äìòîì`vnp zeigd lrn ±àqkd,ãBákeãBákä àqk éìâø §©§¨¥¤¦¥¨©§¥¦¥©¨

mdaeb,ïlek ãâðkeãBákä àqëenvr.ïlek ãâðkeíi÷å éç ìà Cìî §¤¤¨¦¥©¨§¤¤¨¤¤¥©§©¨
íäéìò ïëBL àOðå íø.el` lk lrn ±äzàåxvpckeapzøîà ¨§¦¨¥£¥¤§©¨¨©§¨

,'ïBéìòì äncà áò éúîa ìò äìòà'miray `l` ig mc` oi` ixd ¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§
,dfd wgxnd lkn hrn elit` zkll leki jpi`e ,dpy mipeny e`

`l`'øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà'(eh ci diryi)cxEY xnelk , ©¤§¨¤©§§¥¨
.xawd l`e le`yd l`

dpyna epipy(:`i lirl):,ãéçéa äákøna àìåmkg did ok m` `l` §Ÿ©¤§¨¨§¨¦
.ezrcn oiane

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,àéiç éaø éðzlkd ecnll `weec ¨¥©¦¦¨
,xeq`íé÷øt éLàø Bì ïéøñBî ìáàly zeiyxtd iy`x z` ± £¨§¦¨¥§¨¦

.dakxn dyrn
àøéæ éaø øîà,ef `ziixa lríé÷øt éLàø ïéøñBî ïéà,mc` lkl ¨©©¦¥¨¥§¦¨¥§¨¦

å ,ïéc úéa áàì àlàokBaø÷a âàBc BalL éî ìëìz` lwin epi`e ¤¨§©¥¦§§¨¦¤¦¥§¦§
.ey`xéøîàc àkéàzia a`l `l` mixqen oi`y ,mixne` yi ± ¦¨§¨§¦

,oic,Baø÷a âàBc BalL àeäåizy z` ea eidiy jixvy xnelk §¤¦¥§¦§
.zelrnd

,äøBz éøúñ ïéøñBî ïéà ,énà éaø øîàdyrn ly zeziixad oebk ¨©©¦©¦¥§¦¦§¥¨
,ziy`xa dyrne dxivi xtqe dakxnäMîç Ba LiL éîì àlà¤¨§¦¤¥£¦¨

íéøác`edy ,el`,íéLøç íëçå ,õòBéå ,íéðô àeNðe ,íéMîç øN §¨¦©£¦¦§¨¦§¥§¨¨£¨¦
.Lçì ïBáðeoldl `xnba el` lk ex`azie(.ci). §¨©

øîàpL ,íéáëBk ãáBòì äøBz éøác ïéøñBî ïéà ,énà éaø øîàåmildz) §¨©©¦©¦¥§¦¦§¥¨§¥¨¦¤¤¡©
(k-hi fnw,l`xUil eihRWnE eiTg awril eixaC ciBn' ,ïë äNò àì ©¦§¨¨§©£Ÿª¨¦§¨¨§¦§¨¥Ÿ¨¨¥

,'íeòãé ìa íéètLîe ,éBb ìëìwx dxezd z` ozp 'dy xnelk §¨¦§¨¦©§¨
,dxezd ihtyn z` mircei miebd oi` okle ,miebl `le l`xyil

.mze` cnll xeq`e
:dakxn dyrn cenil iabl dyrn d`ian `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

Cøîâà àz ,øæòìà éaøì ïðçBéjcnl`e `a ±øîà .äákønä äNòîa ¨¨§©¦¤§¨¨¨©§§¨§©£¥©¤§¨¨¨©
déì,xfrl` iaxéàM÷ àìcenll `ad ixde ,izpwf `l oiicr ± ¥Ÿ©©

.b`ec eal didiy jixv dakxn dyrnL÷ ékiax oiwfd xy`k ± ¦©
,xfrl`ïðçBé éaøc déLôð çð.opgei iax xhtp xak ±éaø déì øîà ¨©§¥§©¦¨¨¨©¥©¦

éqà,xfrl` iaxldéì øîà .äákøî äNòîa Cøîâàå àziax ©¦¨§©§§¨§©£¥¤§¨¨¨©¥
,xfrl`éàkæ éà,z`f cenll ie`x iziid eli` ±àúøéîbxak ± ¦©¨¦§¦§¨

cnel iziid.Caø ïðçBé éaøî¥©¦¨¨©¨
:df oipra sqep dyrnä óñBé áøøéîb äå`ziixad z` cnel did ± ©¥£¨¨¦

a zwqerd,äákønä äNòîeeðz eåä àúéãaîeôc éáñmipey eid ± ©£¥©¤§¨¨¨¥§§§¦¨£¨
zwqerd `ziixad z`déì eøîà .úéLàøa äNòîaiaq §©£¥§¥¦¨§¥

,sqei axl `zicanetcøî ïì øenâéìxn epze` cnli ±äNòî ¦©¨©©£¥
eäì øîà .äákøî,sqei axél ïeøîâàize` mz` ecnl ±äNòî ¤§¨¨¨©§©§§¦©£¥

.úéLàøa.ziy`xa dyrn `zicanetc iaq edecnilïeøîâàc øúa §¥¦¨©§©§§
,edecnily xg`l ±déì eøîàzrk ,sqei axlïeønâéìepcnli ±øî ¨§¥¦©§©

eäì øîà .äákøî äNòîa,sqei axeäa àðéðzdyrn iabl epipy ± §©£¥¤§¨¨¨©§¨¦¨§
xn`py dnny ,dakxn(`i c mixiyd xiy)ì úçz áìçå Lác'ðBL,'C §©§¨¨©©§¥

mdy dakxn dyrn ipiipry ,eyxc,áìçå Lácî ïé÷eúnä íéøác§¨¦©§¦¦§©§¨¨
ì úçz eäéðBL,E.mixg`l mda yexcz l`eàëäî ,øîà eäaà éaø §©©§§©¦©¨¨©¥¨¨

xn`py ,xg` weqtn yxcp df xac ±(ek fk ilyn),'ELeáìì íéNák'§¨¦¦§¤
BðBLák ïäL íéøácexzq ±,ELeáì úçz eéäé ,íìBò ìLeidi xnelk §¨¦¤¥¦§¤¨¦§©©§§

miaxl mda yexcz l`e ,jcal jl.
déì eøîà,sqei axl `zicanetc iaqeäa ïðéðzz` epipy xak ± ¨§¥¨¦©§

,l`wfgi xtq zligzay dakxn dyrn ipiiprãòzligza weqtd ©
,'a wxtíãà ïa éìà øîàiå'Lilbx lr cnreäì øîà .'m` ,sqei ax ©Ÿ¤¥¨¤¨¨£Ÿ©©§¤¨©§

mzipyy mixacde ,daxd xak mzipyy ixd o`k cr mzipyïä ïä¥¥
,äákønä äNòî`x`e' ,'` wxta mipexg`d miweqtd ipy ixdy ©£¥©¤§¨¨¨¥¤

minkg ecitwdy el` md ,'ebe 'zWTd d`xnM' ,'ebe 'lnWg oirM§¥©§©§©§¥©¤¤
miwqer mdy meyn ,ezrcn oiane mkgl `l` myxcl `ly

.d`xne dpikyd zxeva¤¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy ixdïëéä ãòmiweqtd md ¥¦¥©¥¨

ipiipra mixacndäákønä äNòîmkgl wx mda yexcl exizdy ©£¥©¤§¨¨
,ezrcn oianeãò ,øîBà éaøweqtdàøúa 'àøàå'epiidc ,oexg`d ± ©¦¥©¨¥¤©§¨

yexcl xeq` wxtd seq cr df weqtne ,'lnWg oirM `x`e' weqtd¨¥¤§¥©§©
e ,llk÷çöé éaøä ãò ,øîBàdaiz'ìîLç'daize ,`edd weqtay ©¦¦§¨¥©©©§©

o`kne ,ezrcn oiane mkgl yxcidl mixzend mixacd llka ef
ipyy xn`y sqei ax lr dywe .llk yexcl xeq` wxtd seq cr
.ezrcn oiane mkgl mcnll xzeny el` md mipexg`d miweqtd
dakxn dyrn okid cr ,`ziixad zpeek jk :`xnbd zvxzn

iaxl ,cg` lkl cnll xzenyïðéøîâî 'àøàå' ãòcnll xzen ± ©¨¥¤©§§¦©
cr wgvi iaxle ,ezrcn oiane mkg epi` m` elit` ,cigi lkl

e ,xzen 'lnyg'Cìéàå ïàkî,'` wxt seq crïðéøñîwx cigi lkl ¦¨§¥¨¨§¦©
,íé÷øt éLàø.ecnll xzen ezrcn oiane mkg did m` wxeàkéà ¨¥§¨¦¦¨

ïðéøñî 'àøàå' ãò ,éøîàcwx cigi lkl,íé÷øt éLàøla`ïàkî §¨§¦©¨¥¤¨§¦©¨¥§¨¦¦¨
íëç àeä íà ,Cìéàåeïéà Bzòcî ïéáîiy`x el mixqen ok` ± §¥¨¦¨¨¥¦¦©§¦

la` ,miwxtàì éà,ezrcn oiane mkg epi` m` ±àìmixqen oi` ± ¦ŸŸ
,sqei ax ixack `id `ziixady `vnpe .miwxt iy`x elit` el
`l` mcnll `ly ecitwdy el` md mipexg`d miweqtd ipyy

.ezrcn oiane mkgl
:`ziixad lr `xnbd dywnïðéLøc éîeyexcl xzen m`de ± ¦©§¦¨

ad ipiprà÷epé àeää àäå ,ìîLçcg` clia dyrn did ixde ± §©§©§¨©§¨
dézìëàå àøeð à÷ôðå ,ìîLça Løãclnyg dlindn y` d`vie ± §¨©§©§©§©§¨¨©£©§¥

:`xnbd zvxzn .eze` dtxyeà÷epé éðàL,clia xacd dpey ± ©¦§¨
meyndéðîéæ éèî åàìcokle ,lnyga yexcl epnf ribd `ly ± §¨¨¥¦§¥

.xzen lecbl la` ,wefip
:l`wfgi xtq oipra `xnin d`ian `xnbdíøa ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§©

,BîL äi÷æç ïa äéððçå ,áBhì Léàä BúBà øeëæyæðâð ,àeä àìîìà ¨¨¦©©£©§¨¤¦§¦¨§¦§¨¥¦§©
åéøác eéäL ,ìà÷æçé øôñipiipra eteqa mixen`d mixacd ± ¥¤§¤§¥¤¨§¨¨

,zepaxwäNò äî .äøBz éøác ïéøúBñ,diwfg oa dippgBì eìòä §¦¦§¥¨©¨¨¤¡
ìLéaøb úBàî Lzeiag ±,ïîLweqrle dlila zexp wilcdl icka §¥©§¥¤¤

,eyxtle eyxcle eaBLøãe äéiìòa áLéå,l`wfgi ixac z` yxite ± §¨©©£¦¨§¨
.dxez ixacl exzqi `ly

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

המשך בעמוד זפ

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtohw cren
éàåâ éúáá.`xy dinr `xedpe -êîî àìôåîádvx `ly ,jnn yxtene lcaena -

.jl zelbl `ed jexa yecwdòùø åúåàì.xvpckeap -åéìò:xnelk ,`id diwp oeyl -

.ilr `le ,envr lrúåéçä éìâø.odizeqxt iaer -éìåñø÷`"iiliaw* oixewy ,`xeizq` -

.f"rla÷åù.lbxd mr xknpd mvr `ed -éáåëøjxi .weyl jenqd jxid mvr `ed -

.mipzna rewzd zilewd mvr `edíé÷øô éùàø
.day zeiyxt iy`x -âàåã åáìùlwin epi`e -

.ey`x z`åáø÷á âàåã åáìù àåäå éøîàã àëéà
.opira izxz -äøåú éøúñdyrn oebk -

`ide ,ziy`xa dyrne dxivi xtqe dakxnd

.`ziixaùçì ïåáðå íéùøç íëçå õòåéonwl -

.edl yxtnéàù÷ àìeal opirae ,izpwf `l -

.b`ecúéùàøá äùòîå äáëøîä äùòî-

.od zeziixaíìåò ìù åðåùáë,mler ly exzq -

iyak icda ,(a,bv oileg) `yaka `yix :enk

e`vi ipnn ,(`,i zekxa) jl dnl `pngxc

.(a,bk zekn) oiyeakïá éìà øîàéå ãò àðéðú
íãàcenr mc` oa il` xn`ie" cr epipy xak -

."jilbx lräáëøîä äùòî ïä ïäo`k cr m` -

elld ze`xwn ipyy ,mzipy daxd - mzipy

"zywd d`xnk" 'ebe "lnygd oirk `x`e" ody

,myxecln minkg mdilr ecitwdy md 'ebe

.ed`xne dpiky zxeva oixacn odyéáéúéî-

cr dakxnd dyrn ied ine :opiqxb `le ,opiqxb

.`kdàøàå" ãò`ed `le ,"lnygd oirk -

.llkaìîùçä ãòllka `ide ,efd daizd cr -

.yxcilïðéøîâ øîâî àøàå ãòikd ,xnelk -

- yexcl epzpy dakxn dyrn okid cr :xn`w

- "xn`ie" cr myne ,lnygd cr e` `x`e cr

.minkg odilr ecitwdy dakxn dyrn od od

ìà÷æçé øôñ æðâðzepaxwa mixac eteqa yiy -

.dxez ixac oixzeqyïîù éáøâ.wilcdl -äéäå
ìîùçá ïéáî.edn yexcl -
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éìâøåoidibn yi - mlek cbpk zeigd

xy` zeige :xilwd cqiy `zyecwa

ynge ze`n yng lbx sk `qkl zeraexn dpd

itl dler ok ik mixne`e ,e"ied miwgene .dxyr

dpenye miriwx dray oipnl o`kay oeayg

,ze`n yng minrt dxyr yng `ed ,mixie`

e ze`n yng = x"y :dxyi oipn epiide-d"i

,edine .jk minrt dxyr yng dler oky `pniql

inlyexid it lr eixac cqiy ,edewgn mpga

jldn riwxl cre ux`n :iel 'x xn` :"d`exd"c

'x mya ealg 'xe dikxa 'x xn` ,dpy ze`n yng

,d"xyi oipnk cg` lbx dfn lecb :dwenq [`a`]

cqiy oipnk rnyn .'ek enlern deab dnk d`x

dnkay ekxc did oke .xyr dyng ze`n yng

ick eply cenlzd zhiy gipn did zenewn

,`pz did `edy ,inlyexi cenlzd zhiy feg`lª

:dilr ixwc oerny iaxa xfrl` 'x did `ede

ohiite ,uaexw ,`xw ,`pz :"lkex zwa` lkn"

it lr miycwn einiae .(l wxt dax `xwie)

.oey`x mein uaexw wx cqi `l mlerny ,dii`xd

ïéàaxdl dyw did - iebl dxez ixac oixqen

aiig dxeza wqerd iebc dil wetiz :opgl` epiax

:(`,hp oixcdpq) "zezin 'c" wxta xn`ck ,dzin

dxeza wqerd ieb-xaer ecnlnde ,dzin aiig

raya `niz ike !"leykn ozz `l xer iptl"`

cenlzd xn`ck ,dzin aiig epi`c ,edcic zevn

mzd-ol `wtpe ,mdl mxqenl `ki` devn `de

"mda ige mc`d mze` dyri xy`" :`xw i`dn

elit`y ,mc` `l` ,xn`p `l iele odk (gi `xwie)

yie !'eke dxeza wqere iebixiin `kdc :xnel

,ecnll dvexy xg` ieb `ki`c `kid elit`

:(a,e) dxf dceara opixn`ck "xer iptl" `kilc

xifpl oii qek hiyend-ipde ,"xer iptl"` xaer

ilin-ezpizp e`lay ,`xdpc `xar ixz` i`wc

ikd e`l i` la` .eil` e`iadl xyt` i`-epi`

ieby mewna elit` ,inp `kd ,"xer iptl"` xaer

"xer iptl" `kilc ,ecnll dvex xg`-lkn

'eke "awril eixac cibn" meyn xeq` mewn
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

éàeâ ézáa,miiniptd mixcga xaecn '`xW DOr `xFdpE' weqta ± §¨¥©¨¥§¨¦¥§¥
éàøa ézáa àämixcga xaecn 'Fxzq KWg zWi' weqtae ± ¨§¨¥¨¨¥¨¤Ÿ¤¦§

.ltxre jyeg siwn aiaqne xe` yi miptan xnelk ,miipevigd
:miriwxd oipra weqrl zxfeg `xnbd,á÷òé øa àçà áø øîàå§¨©©©¨©©£Ÿ

,el` miriwx dray caln,Lé ãçà òé÷ø ãBò`edyéLàøî äìòîì ¨¦©¤¨¥§©§¨¥¨¥
áéúëc ,úBiçä(ak ` l`wfgi)içä éLàø ìò úeîãe'çøwä ïéòk òé÷ø ä ©©¦§¦§©¨¥©©¨¨¦©§¥©¤©

.'àøBpä©¨
`vnpy dn lr :`xnbd dtiqenïàk ãòiy`x lry riwxd cr ± ©¨

zeigd,øaãì úeLø Eì Lé`vnpy dna j`Eì ïéà ,Cìéàå ïàkî ¥§§§©¥¦¨§¥¨¥§
Enî àìôena ,àøéñ ïa øôña áeúk ïkL ,øaãì úeLøxaca ± §§©¥¤¥¨§¥¤¤¦¨©§¨¦§

,jl zelbl d"awd dvx `ly ,jnn yxtene lcaend,LBøãz ìà©¦§
÷ñò Eì ïéà ,ïðBaúä úéLøeäL äna ,øB÷çz ìà Enî äqeënáe©§¤¦§©©§©¤¤§¥¨¦§¥¥§¥¤

.úBøzñpa©¦§¨
:miriwxd oipra `ziixa d`ian `xnbdïa ïðçBé ïaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¨¨¨¤

òLø BúBàì ìB÷ úa ezáéLä äáeLz äî ,éàkæjln xvpckeap ± ©©©§¨¡¦©©§¨¨
,laaøîàL äòLaxvpckeap(ci ci diryi)äncà áò éúîa ìò äìòà' §¨¨¤¨©¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤

,'ïBéìòìipan cxtpa ,opr lr daeba xecl `ed ie`xy xnelk §¤§
.d"awdl jka zencidle ,mc`dïa òLø ,Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¨¨¤

åéìò Blek íìBòä ìk ãéøîäL ,òLøä ãBøîð ìL Bða ïa ,òLølr ± ¨¨¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¨¨¨¨¨
,d"awd,Búeëìîaixdänkod,äðL íéòáL ,íãà ìL åéúBðL §©§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨
øîàpL(i v mildz)úBøeáâa íàå ,äðL íéòáL íäá eðéúBðL éîé' ¤¤¡©§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§

àìäå ,'äðL íéðBîLwgxndòé÷øì ãò õøàä ïî`ed oey`xdCìäî §¦¨¨©£Ÿ¦¨¨¤©¨¨¦©©£©
ìL BéáBòå ,äðL úBàî Lîçlkòé÷ø`ed riwxeúBàî Lîç Cìäî £¥¥¨¨§§¤¨¦©©£©£¥¥

ïëå ,äðLwgxndòé÷øå òé÷ø ìk ïéa,dpy ze`n yng jldn `ed ¨¨§¥¥¨¨¦©§¨¦©
eïäî äìòîìze`vnp miriwxd lkn ±,Lãwä úBiçly oiiaere §©§¨¥¤©©Ÿ¤

zeqxtúBiçä éìâø`edílek ãâðkmixie`de miriwxd lk enk ± ©§¥©©§¤¤¨
ly mdaebe ,cgia mdipiay,ïlek ãâðk úBiçä éleñø÷daebeé÷BL ©§¥©©§¤¤¨¥

,ïlek ãâðk úBiçädaebeéáeëø,ïlek ãâðk úBiçädaebeúBiçä éëøé ©©§¤¤¨§¥©©§¤¤¨©§¥©©
,ïlek ãâðkdaebe,ïlek ãâðk úBiçä éôebdaebeãâðk úBiçä éøàeö §¤¤¨¥©©§¤¤¨©§¥©©§¤¤

,ïlekdaebe,ïlek ãâðk úBiçä éLàødaebe.ïlek ãâðk úBiçä éðø÷ ¨¨¥©©§¤¤¨©§¥©©§¤¤¨
eïäî äìòîì`vnp zeigd lrn ±àqkd,ãBákeãBákä àqk éìâø §©§¨¥¤¦¥¨©§¥¦¥©¨

mdaeb,ïlek ãâðkeãBákä àqëenvr.ïlek ãâðkeíi÷å éç ìà Cìî §¤¤¨¦¥©¨§¤¤¨¤¤¥©§©¨
íäéìò ïëBL àOðå íø.el` lk lrn ±äzàåxvpckeapzøîà ¨§¦¨¥£¥¤§©¨¨©§¨

,'ïBéìòì äncà áò éúîa ìò äìòà'miray `l` ig mc` oi` ixd ¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§
,dfd wgxnd lkn hrn elit` zkll leki jpi`e ,dpy mipeny e`

`l`'øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà'(eh ci diryi)cxEY xnelk , ©¤§¨¤©§§¥¨
.xawd l`e le`yd l`

dpyna epipy(:`i lirl):,ãéçéa äákøna àìåmkg did ok m` `l` §Ÿ©¤§¨¨§¨¦
.ezrcn oiane

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,àéiç éaø éðzlkd ecnll `weec ¨¥©¦¦¨
,xeq`íé÷øt éLàø Bì ïéøñBî ìáàly zeiyxtd iy`x z` ± £¨§¦¨¥§¨¦

.dakxn dyrn
àøéæ éaø øîà,ef `ziixa lríé÷øt éLàø ïéøñBî ïéà,mc` lkl ¨©©¦¥¨¥§¦¨¥§¨¦

å ,ïéc úéa áàì àlàokBaø÷a âàBc BalL éî ìëìz` lwin epi`e ¤¨§©¥¦§§¨¦¤¦¥§¦§
.ey`xéøîàc àkéàzia a`l `l` mixqen oi`y ,mixne` yi ± ¦¨§¨§¦

,oic,Baø÷a âàBc BalL àeäåizy z` ea eidiy jixvy xnelk §¤¦¥§¦§
.zelrnd

,äøBz éøúñ ïéøñBî ïéà ,énà éaø øîàdyrn ly zeziixad oebk ¨©©¦©¦¥§¦¦§¥¨
,ziy`xa dyrne dxivi xtqe dakxnäMîç Ba LiL éîì àlà¤¨§¦¤¥£¦¨

íéøác`edy ,el`,íéLøç íëçå ,õòBéå ,íéðô àeNðe ,íéMîç øN §¨¦©£¦¦§¨¦§¥§¨¨£¨¦
.Lçì ïBáðeoldl `xnba el` lk ex`azie(.ci). §¨©

øîàpL ,íéáëBk ãáBòì äøBz éøác ïéøñBî ïéà ,énà éaø øîàåmildz) §¨©©¦©¦¥§¦¦§¥¨§¥¨¦¤¤¡©
(k-hi fnw,l`xUil eihRWnE eiTg awril eixaC ciBn' ,ïë äNò àì ©¦§¨¨§©£Ÿª¨¦§¨¨§¦§¨¥Ÿ¨¨¥

,'íeòãé ìa íéètLîe ,éBb ìëìwx dxezd z` ozp 'dy xnelk §¨¦§¨¦©§¨
,dxezd ihtyn z` mircei miebd oi` okle ,miebl `le l`xyil

.mze` cnll xeq`e
:dakxn dyrn cenil iabl dyrn d`ian `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

Cøîâà àz ,øæòìà éaøì ïðçBéjcnl`e `a ±øîà .äákønä äNòîa ¨¨§©¦¤§¨¨¨©§§¨§©£¥©¤§¨¨¨©
déì,xfrl` iaxéàM÷ àìcenll `ad ixde ,izpwf `l oiicr ± ¥Ÿ©©

.b`ec eal didiy jixv dakxn dyrnL÷ ékiax oiwfd xy`k ± ¦©
,xfrl`ïðçBé éaøc déLôð çð.opgei iax xhtp xak ±éaø déì øîà ¨©§¥§©¦¨¨¨©¥©¦

éqà,xfrl` iaxldéì øîà .äákøî äNòîa Cøîâàå àziax ©¦¨§©§§¨§©£¥¤§¨¨¨©¥
,xfrl`éàkæ éà,z`f cenll ie`x iziid eli` ±àúøéîbxak ± ¦©¨¦§¦§¨

cnel iziid.Caø ïðçBé éaøî¥©¦¨¨©¨
:df oipra sqep dyrnä óñBé áøøéîb äå`ziixad z` cnel did ± ©¥£¨¨¦

a zwqerd,äákønä äNòîeeðz eåä àúéãaîeôc éáñmipey eid ± ©£¥©¤§¨¨¨¥§§§¦¨£¨
zwqerd `ziixad z`déì eøîà .úéLàøa äNòîaiaq §©£¥§¥¦¨§¥

,sqei axl `zicanetcøî ïì øenâéìxn epze` cnli ±äNòî ¦©¨©©£¥
eäì øîà .äákøî,sqei axél ïeøîâàize` mz` ecnl ±äNòî ¤§¨¨¨©§©§§¦©£¥

.úéLàøa.ziy`xa dyrn `zicanetc iaq edecnilïeøîâàc øúa §¥¦¨©§©§§
,edecnily xg`l ±déì eøîàzrk ,sqei axlïeønâéìepcnli ±øî ¨§¥¦©§©

eäì øîà .äákøî äNòîa,sqei axeäa àðéðzdyrn iabl epipy ± §©£¥¤§¨¨¨©§¨¦¨§
xn`py dnny ,dakxn(`i c mixiyd xiy)ì úçz áìçå Lác'ðBL,'C §©§¨¨©©§¥

mdy dakxn dyrn ipiipry ,eyxc,áìçå Lácî ïé÷eúnä íéøác§¨¦©§¦¦§©§¨¨
ì úçz eäéðBL,E.mixg`l mda yexcz l`eàëäî ,øîà eäaà éaø §©©§§©¦©¨¨©¥¨¨

xn`py ,xg` weqtn yxcp df xac ±(ek fk ilyn),'ELeáìì íéNák'§¨¦¦§¤
BðBLák ïäL íéøácexzq ±,ELeáì úçz eéäé ,íìBò ìLeidi xnelk §¨¦¤¥¦§¤¨¦§©©§§

miaxl mda yexcz l`e ,jcal jl.
déì eøîà,sqei axl `zicanetc iaqeäa ïðéðzz` epipy xak ± ¨§¥¨¦©§

,l`wfgi xtq zligzay dakxn dyrn ipiiprãòzligza weqtd ©
,'a wxtíãà ïa éìà øîàiå'Lilbx lr cnreäì øîà .'m` ,sqei ax ©Ÿ¤¥¨¤¨¨£Ÿ©©§¤¨©§

mzipyy mixacde ,daxd xak mzipyy ixd o`k cr mzipyïä ïä¥¥
,äákønä äNòî`x`e' ,'` wxta mipexg`d miweqtd ipy ixdy ©£¥©¤§¨¨¨¥¤

minkg ecitwdy el` md ,'ebe 'zWTd d`xnM' ,'ebe 'lnWg oirM§¥©§©§©§¥©¤¤
miwqer mdy meyn ,ezrcn oiane mkgl `l` myxcl `ly

.d`xne dpikyd zxeva¤¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy ixdïëéä ãòmiweqtd md ¥¦¥©¥¨

ipiipra mixacndäákønä äNòîmkgl wx mda yexcl exizdy ©£¥©¤§¨¨
,ezrcn oianeãò ,øîBà éaøweqtdàøúa 'àøàå'epiidc ,oexg`d ± ©¦¥©¨¥¤©§¨

yexcl xeq` wxtd seq cr df weqtne ,'lnWg oirM `x`e' weqtd¨¥¤§¥©§©
e ,llk÷çöé éaøä ãò ,øîBàdaiz'ìîLç'daize ,`edd weqtay ©¦¦§¨¥©©©§©

o`kne ,ezrcn oiane mkgl yxcidl mixzend mixacd llka ef
ipyy xn`y sqei ax lr dywe .llk yexcl xeq` wxtd seq cr
.ezrcn oiane mkgl mcnll xzeny el` md mipexg`d miweqtd
dakxn dyrn okid cr ,`ziixad zpeek jk :`xnbd zvxzn

iaxl ,cg` lkl cnll xzenyïðéøîâî 'àøàå' ãòcnll xzen ± ©¨¥¤©§§¦©
cr wgvi iaxle ,ezrcn oiane mkg epi` m` elit` ,cigi lkl

e ,xzen 'lnyg'Cìéàå ïàkî,'` wxt seq crïðéøñîwx cigi lkl ¦¨§¥¨¨§¦©
,íé÷øt éLàø.ecnll xzen ezrcn oiane mkg did m` wxeàkéà ¨¥§¨¦¦¨

ïðéøñî 'àøàå' ãò ,éøîàcwx cigi lkl,íé÷øt éLàøla`ïàkî §¨§¦©¨¥¤¨§¦©¨¥§¨¦¦¨
íëç àeä íà ,Cìéàåeïéà Bzòcî ïéáîiy`x el mixqen ok` ± §¥¨¦¨¨¥¦¦©§¦

la` ,miwxtàì éà,ezrcn oiane mkg epi` m` ±àìmixqen oi` ± ¦ŸŸ
,sqei ax ixack `id `ziixady `vnpe .miwxt iy`x elit` el
`l` mcnll `ly ecitwdy el` md mipexg`d miweqtd ipyy

.ezrcn oiane mkgl
:`ziixad lr `xnbd dywnïðéLøc éîeyexcl xzen m`de ± ¦©§¦¨

ad ipiprà÷epé àeää àäå ,ìîLçcg` clia dyrn did ixde ± §©§©§¨©§¨
dézìëàå àøeð à÷ôðå ,ìîLça Løãclnyg dlindn y` d`vie ± §¨©§©§©§©§¨¨©£©§¥

:`xnbd zvxzn .eze` dtxyeà÷epé éðàL,clia xacd dpey ± ©¦§¨
meyndéðîéæ éèî åàìcokle ,lnyga yexcl epnf ribd `ly ± §¨¨¥¦§¥

.xzen lecbl la` ,wefip
:l`wfgi xtq oipra `xnin d`ian `xnbdíøa ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§©

,BîL äi÷æç ïa äéððçå ,áBhì Léàä BúBà øeëæyæðâð ,àeä àìîìà ¨¨¦©©£©§¨¤¦§¦¨§¦§¨¥¦§©
åéøác eéäL ,ìà÷æçé øôñipiipra eteqa mixen`d mixacd ± ¥¤§¤§¥¤¨§¨¨

,zepaxwäNò äî .äøBz éøác ïéøúBñ,diwfg oa dippgBì eìòä §¦¦§¥¨©¨¨¤¡
ìLéaøb úBàî Lzeiag ±,ïîLweqrle dlila zexp wilcdl icka §¥©§¥¤¤

,eyxtle eyxcle eaBLøãe äéiìòa áLéå,l`wfgi ixac z` yxite ± §¨©©£¦¨§¨
.dxez ixacl exzqi `ly
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המשך בעמוד זפ

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtohw cren
éàåâ éúáá.`xy dinr `xedpe -êîî àìôåîádvx `ly ,jnn yxtene lcaena -

.jl zelbl `ed jexa yecwdòùø åúåàì.xvpckeap -åéìò:xnelk ,`id diwp oeyl -

.ilr `le ,envr lrúåéçä éìâø.odizeqxt iaer -éìåñø÷`"iiliaw* oixewy ,`xeizq` -

.f"rla÷åù.lbxd mr xknpd mvr `ed -éáåëøjxi .weyl jenqd jxid mvr `ed -

.mipzna rewzd zilewd mvr `edíé÷øô éùàø
.day zeiyxt iy`x -âàåã åáìùlwin epi`e -

.ey`x z`åáø÷á âàåã åáìù àåäå éøîàã àëéà
.opira izxz -äøåú éøúñdyrn oebk -

`ide ,ziy`xa dyrne dxivi xtqe dakxnd

.`ziixaùçì ïåáðå íéùøç íëçå õòåéonwl -

.edl yxtnéàù÷ àìeal opirae ,izpwf `l -

.b`ecúéùàøá äùòîå äáëøîä äùòî-

.od zeziixaíìåò ìù åðåùáë,mler ly exzq -

iyak icda ,(a,bv oileg) `yaka `yix :enk

e`vi ipnn ,(`,i zekxa) jl dnl `pngxc

.(a,bk zekn) oiyeakïá éìà øîàéå ãò àðéðú
íãàcenr mc` oa il` xn`ie" cr epipy xak -

."jilbx lräáëøîä äùòî ïä ïäo`k cr m` -

elld ze`xwn ipyy ,mzipy daxd - mzipy

"zywd d`xnk" 'ebe "lnygd oirk `x`e" ody

,myxecln minkg mdilr ecitwdy md 'ebe

.ed`xne dpiky zxeva oixacn odyéáéúéî-

cr dakxnd dyrn ied ine :opiqxb `le ,opiqxb

.`kdàøàå" ãò`ed `le ,"lnygd oirk -

.llkaìîùçä ãòllka `ide ,efd daizd cr -

.yxcilïðéøîâ øîâî àøàå ãòikd ,xnelk -

- yexcl epzpy dakxn dyrn okid cr :xn`w

- "xn`ie" cr myne ,lnygd cr e` `x`e cr

.minkg odilr ecitwdy dakxn dyrn od od

ìà÷æçé øôñ æðâðzepaxwa mixac eteqa yiy -

.dxez ixac oixzeqyïîù éáøâ.wilcdl -äéäå
ìîùçá ïéáî.edn yexcl -
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ïáryx eze` epivn `le ,cexnp z` cli yek ixdy ,`wec e`l - ryxd cexnp ly epa

.xrpya `ed mb jlny ,eiyrn my lr `l` .yek rxfníéòáùmeyn e`l - dpy

glyy zegily iab ezltnl jenqy aixgpq zenin aeyge `v ixdy ,xzei yiyw did `ly

"wlg" zecb`a ogky`ck ,zeklnl dkf myne eziaa xteq didy epivn ,ediwfgl oc`la

.aiyg `w `zlinc `gxe` `l` (`,ev oixcdpq)

éìâøåoidibn yi - mlek cbpk zeigd

xy` zeige :xilwd cqiy `zyecwa

ynge ze`n yng lbx sk `qkl zeraexn dpd

itl dler ok ik mixne`e ,e"ied miwgene .dxyr

dpenye miriwx dray oipnl o`kay oeayg

,ze`n yng minrt dxyr yng `ed ,mixie`

e ze`n yng = x"y :dxyi oipn epiide-d"i

,edine .jk minrt dxyr yng dler oky `pniql

inlyexid it lr eixac cqiy ,edewgn mpga

jldn riwxl cre ux`n :iel 'x xn` :"d`exd"c

'x mya ealg 'xe dikxa 'x xn` ,dpy ze`n yng

,d"xyi oipnk cg` lbx dfn lecb :dwenq [`a`]

cqiy oipnk rnyn .'ek enlern deab dnk d`x

dnkay ekxc did oke .xyr dyng ze`n yng

ick eply cenlzd zhiy gipn did zenewn

,`pz did `edy ,inlyexi cenlzd zhiy feg`lª

:dilr ixwc oerny iaxa xfrl` 'x did `ede

ohiite ,uaexw ,`xw ,`pz :"lkex zwa` lkn"

it lr miycwn einiae .(l wxt dax `xwie)

.oey`x mein uaexw wx cqi `l mlerny ,dii`xd

ïéàaxdl dyw did - iebl dxez ixac oixqen

aiig dxeza wqerd iebc dil wetiz :opgl` epiax

:(`,hp oixcdpq) "zezin 'c" wxta xn`ck ,dzin

dxeza wqerd ieb-xaer ecnlnde ,dzin aiig

raya `niz ike !"leykn ozz `l xer iptl"`

cenlzd xn`ck ,dzin aiig epi`c ,edcic zevn

mzd-ol `wtpe ,mdl mxqenl `ki` devn `de

"mda ige mc`d mze` dyri xy`" :`xw i`dn

elit`y ,mc` `l` ,xn`p `l iele odk (gi `xwie)

yie !'eke dxeza wqere iebixiin `kdc :xnel

,ecnll dvexy xg` ieb `ki`c `kid elit`

:(a,e) dxf dceara opixn`ck "xer iptl" `kilc

xifpl oii qek hiyend-ipde ,"xer iptl"` xaer

ilin-ezpizp e`lay ,`xdpc `xar ixz` i`wc

ikd e`l i` la` .eil` e`iadl xyt` i`-epi`

ieby mewna elit` ,inp `kd ,"xer iptl"` xaer

"xer iptl" `kilc ,ecnll dvex xg`-lkn

'eke "awril eixac cibn" meyn xeq` mewn

.(fnw mildz)
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éáøáø étàåíéôðk òaøàå úçàì íéðt äòaøàå" øîBà ãçà áBúëå "ãçàì íéôðk LL íéôðk LL" :øîBà ãçà áeúk .éøèeæ étà ©¥©§§¥§©¥§¥¨¤¨¥¥§¨©¦¥§¨©¦§¤¨§¨¤¨¥§©§¨¨¨¦§©©§©§©§¨©¦
ïàk :àéL÷ àì !"íäì úçàì¯Lc÷nä úéaL ïîæaïàk ,íéi÷¯eèòîúpL ìBëéák ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa.úBiçä éôðk §©©¨¤¨©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¦§¨¤¦§©£©§¥©©

íézLáe" :àëä áéúk ,ïäa äøéL úBøîBàL ïúBà :áø øîà ìàððç áø øîà ?èeòîéà eäéépéî éäóôBòé"øîàå äæ ìà äæ àø÷å ¥¦©§¦§¨©©£©§¥¨©©¨¤§¦¨¨¤§¦¨¨¦§©¦§¥§¨¨¤¤¤§¨©
éòúä" :áéúëeéðéò óúBqënL ïúBà :éøîà ïðaøå ."epðéàå Ba Eåàì éàå "äøLé ìâø íäéìâøå" :øîàpL ,íäéìâø ïäaèeòîéàc¯àðî §¦£¨¦¥¤§¥¤§©¨©¨§¦¨¤§©¨¤©§¥¤¤¤¡©§©§¥¤¤¤§¨¨§¦¨§¦§§¨

éàìâéàc àîìc ?òãé äåäàéæçåéëä àîéú àì éàc .déì¯àlà ?èeòîéàc éîð éëä "íãà éðt íäéðt úeîãe"¯àéæçå éàìâéàc £¨¨©¦§¨§¦§©§©§¨¥§¦¨¥¨¨¦§§¥¤§¥¨¨¨¦©¦§¦§¤¨§¦§©§©§¨
éîð àëä ,déì¯détà àîìLa !àzLä éëä .déì àéæçå éàìâéàc¯déòøk ,déaø dén÷ ééelâì àòøà çøBà¯àòøà çøBà åàì ¥¨¨©¦§¦§©§©§¨¥¨¦¨§¨¦§¨¨©¥©©§¨§©¥©¥©¥©§¥¨©©§¨

ïéôìà óìà" :øîBà ãçà áeúk .déaø dén÷ ééelâìdépeLnLéBaøåïááøéäBîã÷øtñî Léä" :øîBà ãçà áeúëå "ïeîe÷é!"åéãeãâì §©¥©¥©¥¨¤¨¥¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦§§¨¤¨¥£¥¦§¨¦§¨
ïàk :àéL÷ àì¯ïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa¯äèòîúpL ìBëéák ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa,àéðz .äìòî ìL àéìît ¨©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¦§¨¤¦§©£¨¨©§¨¤©§¨©§¨

ïa éñBé àaà íeMî øîBà éaø:éàñBc"dépeLnLé ïéôìà óìà"¯øtñîãeãbåéãeãâìå" ,ãçààaà øa äéîøé éaøå ."øtñî ïéà ©¦¥¦©¨¥¤¨¦¤¤©§¦§©§¥¦§©§¤¨§¦§¨¥¦§¨§©¦¦§§¨©©¨
"dépeLnLé ïéôìà óìà" :øîà¯øäðìeðéc,øéäBîã÷ ïááø Baøå dépeLnLé ïéôìà óìà éäBîã÷ ïî ÷ôðe ãâð øeðéc øäð" :øîàpL ¨©¤¤©§¦§©§¥¦§©¦¤¤¡©§©¦¨¥§©¦¢¨¦¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦

÷éôð ïëéäî ."ïeîe÷é¯ïúòéfî.úBiç ìLïëéäìeéôL?C¯:øîàpL ,ípäéba íéòLø Làø ìò :áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà §¥¥¨¨¥¦¥¨¨¤©§¥¨¨¥¨©©§¨©¦¨¨©©©Ÿ§¨¦©¥¦¨¤¤¡©
äpä"úøòñääàöé äîç 'øòñåììBçúîøLà ìò :øîà á÷òé øa àçà áøå ."ìeçé íéòLø Làø ìò,eène÷øLà" :øîàpL ¦¥©£©¥¨¨§¨§©©¦§¥©Ÿ§¨¦¨§©©¨©©£Ÿ¨©©£¤§¤¤¡©£¤

÷öeé øäð úò àìå eène÷."íãBñéeènewL úBøBc òaøàå íéòáLå úBàî òLz eìà :ãéñçä ïBòîL éaø øîà ,àéðzúBàøaéäì §§Ÿ¥¨¨©§¨©§¨¨©©¦¦§¤¨¦¥§©¥§¦§¦§©§©¤§§¦¨§
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חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

oewixhep,úBìlîî Là úBiç.oxeaicn `vei y`y zeig xnelk ©¥§©§
àðz àúéðúîa`edy ,'lnyg'l xg` xe`ia epipy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨

zeigdy epiide ,'ln'e 'yg' milind izy ly oewixhepúBLç íézò¦¦¨
,zewzey ody mipnf yi ±úBìlîî íézòzelldn ody mipnf yie ± ¦¦§©§

y .xiya d"awd z` zegayneLBãwä étî àöBé øeaécäL äòLa§¨¨¤©¦¥¦¦©¨
,àeä CeøazeigdúBLç,zewzey ±étî àöBé øeaécä ïéàL äòLáe ¨¨§¨¨¤¥©¦¥¦¦

úBìlîî ,àeä Ceøa LBãwä.zegayne zelldn ± ©¨¨§©§
l`wfgi z`eapa xn`p(ci ` l`wfgi)äàøîk áBLå àBöø úBiçäå'§©©¨¨§©§¥

,'÷æaädlrnl iehpd riwxd zgzn oy`x ze`iven zeigdy ©¨¨
pikyd `xenn eze` zeqipkne zexfege ,odiy`xn,zexidna d

:`xnbd zxxan .aye ux `edy ,wfad itn `veid adlkéàîidn ± ©
ly zexidndïLákä étî àöBiä øeàk ,äãeäé áø øîà .'áBLå àBöø'¨¨¨©©§¨§©¥¦¦©¦§¨

.oa`l oa` oia zexidna z`vei y`de ,ciql mipa` ea mitxeyy
eéàîly ravd edne ±,àðéðç øa éñBé éaø øîà ,'÷æaä äàøîk' ©§©§¥©¨¨¨©©¦¥©£¦¨

,íéñøçä ïéaî àöBiä øeàkqxg ilk aewpl adf iwwfn jxcy §©¥¦¥©£¨¦
jeza mda oezp adfdy milgbd lr eze` zetkle ,miawp miawp
cinz z`vei dadlde ,qxg iab lr mipal ly miqxgd zyizk
dadld dze` d`xne ,zqpkpe zxfege ilkay miawpd mze` jxc

.mcnc` e` wxwxi ,mipeeb mipeeb
xn`p(c ` my),Làå ìBãb ïðò ,ïBôvä ïî äàa äøòñ çeø äpäå àøàå'¨¥¤§¦¥©§¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¥

,'Làä CBzî ìîLçä ïéòk dëBzîe ,áéáñ Bì dâBðå úçwìúîd`xy ¦§©©©§©¨¦¦¨§¥©©§©¦¨¥
:`xnbd zl`ey .oetvd on zxfeg dpikyd ceak `qk zakxn z`

ìæà ïëéäìed`xy aezkd yxit ixdy ,ceakd `qk jld okidl ± §¥¨¨©
:`xnbd daiyn .jld okidl yxit `le ,oetvd on `aáø øîà̈©©

øvðãëeáð úçz Blek íìBòä ìk úà LBaëì CìäL ,áø øîà äãeäé§¨¨©©¤¨©¦§¤¨¨¨©©§©§¤©
änì Ck ìëå .òLøäzgz mlerd lk z` yeakl jld recn ± ¨¨¨§¨¨¨¨

ick ,xvpckeapøñî äìôL äneà ãéa ,íìBòä úBneà eøîàé àlL¤ŸŸ§¨¨§©¨§¨¨¨©
,åéða úà àeä Ceøa LBãwädne` cia exqniy d"awd dyr okl ©¨¨¤¨¨

.mlerd lka zhleydøîàjk lrél íøb éî ,àeä Ceøa LBãwä ¨©©¨¨¦¨©¦
íéìéñt éãáBòì LnL äéäàL,mlerd z` yeakl mdl xefr`e ¤¤§¤©¨§§¥§¦¦

,él eîøb ïä ìàøNé ìL ïäéúBðBòjixv iziid mdizepeer zngny £¥¤¤¦§¨¥¥¨§¦
`ly ick ,elicbdl jixv iziid okle ,xvpckeap ici lr myiprdl

.dlty dne` cia l`xyi exqni
l`wfgi z`eapa xn`p(eh `),õøàa ãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå'¨¥¤©©§¦¥©¤¨¨¨¤

,øæòìà éaø øîà .'úBiçä ìöàl `id aezkd zpeekàeäL ãçà Càìî ¥¤©©¨©©¦¤§¨¨©§¨¤¨¤
àðz àúéðúîa .úBiçä ìöà òébî BLàøå ,õøàa ãîBò`ziixaa ± ¥¨¨¤§Ÿ©¦©¥¤©©§©§¦¨¨¨

j`ln eze` ,epipy,BîL ïBôìcðñj`ln `edeBøáçî dBábä± ©§©§§©¨©¥£¥
xeriyk mik`lnd x`ynéøBçà ãîBòå ,äðL úBàî Lîç Cìäî©£©£¥¥¨¨§¥£¥

BðB÷ì íéøúk øLB÷å ,äákønä.`ed jexa yecwdl ± ©¤§¨¨§¥§¨¦§
:`xnbd dywnéðéàmixzk xyew df j`lny xacd `ed jk ike ± ¥¦

,epewláéúkäå(ai b my),'BîB÷nî 'ä ãBák Ceøa'dzernyn ef oeyle §©§¦¨§¦§
,`vnp `edy mewn lka eze` migaynyòãéc àkéì BîB÷îc ììkî¦§¨¦§¥¨§¨©

déìxyew `ed cvike ,enewn okid rceiy in oi`y rnyne ± ¥
:`xnbd zvxzn .mixzk d"awdlàâzà íL øîàcj`ln eze` ± §¨©¥©¨¨

,xzkd lr yxetnd myd z` xikfndéLéøa áéúéå ìæàåxzkde ± ©£©§¨¦§¥¥
.my eaiyedl d"awd el wlgy mewna ayeie jled envrn

ìk ,àáø øîàdnìà÷æçé äàøL,dakxn dyrnaäàømbäéòLé ¨©¨¨¨¤¨¨§¤§¥¨¨§©§¨
xn`y enk ,ycewd gex eilr dzxyyk(` e diryi)'d z` d`x`e'̈¤§¤¤

dn z` xzei yxit l`wfgiy mrhde .'`Vpe mx `QM lr aWiŸ¥©¦¥¨§¦¨
y meyn ,d`xy,Cìnä úà äàøL øôk ïáì ,äîBc ìà÷æçé äîì§©§¤§¥¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

`ed jk meyne ,eze`xl libx epi`e.d`xy dn lk xtql ygäîìe§©
Cøk ïáì ,äîBc äéòLé[xir-],Cìnä úà äàøL`ed libxy §©§¨¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

oa didy diryi jk ,xtql yg epi`e dnze ldap epi`e ,eze`xl
.lkd z` yxtl yg `l ,oihlta lcbe mikln

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà(` eh zeny),'äàb äàâ ék 'äì äøéLà' ¨©¥¨¦©¦§¦¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨
exiy,éøà úBiçaL Cìî ,øî øîàc ,íéàbä ìò äàbúnL éîì äøéL¦¨§¦¤¦§¨¤©©¥¦§¨©©¤¤¤©©£¦

,ïäéìò äàbúî íãàå ,øLð úBôBòaL Cìî ,øBL úBîäaaL Cìî¤¤¤©§¥¤¤¤¨¤¤§¨¨¦§¨¤£¥¤
,Blek íìBòä ìk ìòå ïlek ìò äàbúî àeä Ceøa LBãwäåixdy §©¨¨¦§¨¤©¨§©¨¨¨

.mdn dlrnl `ede ,ceakd `qka miwewg mzrax`

lr l`wfgi ixaca miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd
:dakxndøîBà ãçà áeúk(i ` l`wfgi),éðôe ,íãà éðt íäéðt úeîãe' ¨¤¨¥§§¥¤§¥¨¨§¥

'åâå ïzòaøàì ìBàîOäî øBL éðôe ,ízòaøàì ïéîiä ìà äéøàiptE ©§¥¤©¨¦§©§©§¨§¥¥©§§©§©§¨§¥
.'oYrAx`l xWpáéúëeokn xg`l(ci i my),,ãçàì íéðô äòaøàå' ¤¤§©§©§¨§¦§©§¨¨¨¦§¤¨

äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥
áéLç à÷ àì øBL eléàå ,'øLð éðt éòéáøäåipt xikfd `l df weqt ± §¨§¦¦§¥¨¤§¦Ÿ¨¨¦

.aexk ipt enewna xikfd `l` ,xey
:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàla` ,xey ipt my eid dligza ¨©¥¨¦

íéîçø åéìò Lwéa ìà÷æçé,dakxna xey zenc didz `lyBëôäå §¤§¥¦¥¨¨©£¦©£¨
d"awd.áeøëìjkeøîàl`wfgiåéðôì,d"awd iptl ±ìL BðBaø ¦§¨©§¨¨¦¤

,íìBò`edy xeyd ikeøBâéh÷,l`xyil bxhwne `pey ±äNòé ¨©¥¥¨¤
øBâépñz` xikfn xeyd ixdy ,mdilr xyei uilnd ade`l jetdi ± ©¥

'd ly eizeakxny mikixv ep`e ,xey oa `ed lbrdy ,lbrd `hg
.mingx epilr eywai

:`xnbd zx`anéàîedn ±àéáøk ,eäaà éaø øîà ,'áeøk'iptk ± ©§¨©©¦©¨§©§¨
,wepizà÷eðéì ïéøB÷ ìááa ïkLwepizl ±.'àéáø' ¤¥§¨¤¦¦¨©§¨

:eda` iax ixac lr `xnbd dywnàlà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¤¨
äzòîdn ok m` ,wepiz ipt md aexk iptyéðt ãçàä éðt' áéúëc ¥©¨¦§¦§¥¨¤¨§¥

,'øLð éðt éòéáøäå äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤
ixdíãà éðt eðééä áeøk éðt eðééäxac md mc` ipte aexk ipt ± ©§§¥§©§§¥¨¨

:`xnbd zvxzn .mipyl aezkd mwlig recne ,cg`étàéáøáø ©¥©§§¥
éøèeæ étàåmc` ipt md 'aexk ipt'e ,lecb mc` ipt md 'mc` ipt' ± §©¥§¥

.ohw
:zeigd zxeva dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúk(a e diryi), ¨¤¨¥

,'ãçàì íéôðk LL íéôðk LL'cg` lkl yiy d`x diryiy ixd ¥§¨©¦¥§¨©¦§¤¨
,miitpk yy mitxydnøîBà ãçà áeúëå(e ` l`wfgi)íéðô äòaøàå' §¨¤¨¥§©§¨¨¨¦

,'íäì úçàì íéôðk òaøàå ,úçàìlkl yiy d`x l`wfgiy ixd §¤¨§©§©§¨©¦§©©¨¤
:`xnbd zvxzn .miitpk rax` wx zeigdn zg`ïàk ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨

mze` d`x diryiLc÷nä úéaL ïîæadidíéi÷eid f`e ,epekn lr ¦§©¤¥©¦§¨©¨
eli`e ,miitpk yy mdlïàkmze` d`x l`wfgi ±úéa ïéàL ïîæa ¨¦§©¤¥¥

,íéi÷ Lc÷närax` wx d`x okle ,axgidl epnf ribd xaky ©¦§¨©¨
,miitpkeèòîúpL ìBëéáknúBiçä éôðk.miitpk izy ¦§¨¤¦§©£©§¥©©

:`xnbd zxxanèeòîéà eäéépéî éä.ehrnzd miitpkdn el` ± ¥¦©§¦§
:`xnbd zx`anïúBà ,áø øîà ìàððç áø øîàmiitpk izy ¨©©£©§¥¨©©¨

Lzeigd.ïäa äøéL úBøîBàixdy ,xacl di`xeàëä áéúkxn`p ± ¤§¦¨¨¤§¦¨¨
diryia o`k(a e)eilbx dQki miYWaE eipt dQki miYWA'íézLáe ¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦§©¤©§¨¦§©¦

,'óôBòéxn`p dfl jenqa cine(b e my),'øîàå äæ ìà äæ àø÷å'epiide §¥§¨¨¤¤¤§¨©
,lewa oda zeywywny ,el` miitpk izya dxiy zexne`yáéúëe§¦

(d bk ilyn)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Ba Esern oeyl 'sirzd' miyxece £¨¦¥¤§¥¤£¨¦
,'EPpi`' od ixd ,oda zetr zeigd eidy miitpkd izyy ,miitpkd¥¤

.ehrnzdy
,éøîà ïðaøåod ehrnzdy miitpkd izyïúBàmiitpkdLeid §©¨¨¨§¦¨¤

zeigdïäa úBqënz`øîàpL ,íäéìâøzeigd lr l`wfgi ixaca §©¨¤©§¥¤¤¤¡©
(f ` l`wfgi)èeònéàc åàì éàå ,'äøLé ìâø íäéìâøå'`l m` ± §©§¥¤¤¤§¨¨§¦©§¦©

,miilbxd z` zeqkn eidy miitpkd izy zeigdn ehrnzdyàðî§¨
òãé äåäeid odilbx ixd ,dxyi lbx mdilbxy l`wfgi rci oipn ± £¨¨©

.oze` d`x `le zeqekn
,ehrnzd miitpk oze`y o`kn di`xd dn :opax lr `xnbd dywn

déì àéæçå éàlbéàc àîìceze`a odilbx z` elib zeigd ile` ± ¦§¨§¦©©§©§¨¥
,`xnbd dtiqene .l`wfgi oze` d`x jke ,onfdéëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦

zeywdl yi ok m` ,opax ixack xn`p `l` ,jk yxtp `l m`y ±
l`wfgi xn`y dnn(i ` my),'íãà éðt íäéðt úeîãe'z` mb ixde §§¥¤§¥¨¨

,mdipt z` l`wfgi d`x cvike ,zeqkn miitpk izy eid miptdéëä̈¦
èeònéàc énðz` zeqkn eidy miitpkdy xn`p o`k mb m`d ± ©¦§¦©

.rax` `le ehrnzd miitpk izy wx ixde ,ehrnzd miptdàlà¤¨
déì àéæçå éàlbéàceze`a mdipt elbzdy yxtl epilr gxkda ± §¦©©§©§¨¥

ok m`e ,l`wfgi mze` d`x jke onfddéì àéæçå éàlbéàc énð àëä̈¨©¦§¦©©§©§¨¥
,l`wfgil e`xpe onfd eze`a zeigd ilbx elbzdy yxtp ,o`k mb ±

.miitpka miqekn eidy s` lr
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קלה jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtohw cren
úåììîî ùà úåéç.oxeaicn `vei y` -áåùå àåöøiehpd riwxd zgzn oy`x ze`iven -

ly daiye dvixk ,zexidna dpikyd `xenn oze` zeqipkne zexfege ,odiy`xn dlrnl

.wfad itn `veid adlïùáëä,`ed mixay ixay oeyl wfae .ciql mipa` ea oitxeyy -

`ly yakd iab lr gln oiwfea :(`,cw) oiaexira opzck ,oa`l oa` oia `vei xe`dy

.mipdkd ewilgiíéñøçä ïéáîadf iwwfn jxc -

lr eze` oiteke ,miawp miawp qxg ilk aewpl

zyizk jeza oda oezp adfdy milgb iab

`vei adle ,qxg iab lr mipal ly miqxgd

mipeeb ieyr `ede ,ilkd iawp jxc dlrnl

.qpkpe `vei cinze mipeebïåôöä ïî,laan -

"drxd gztz oetvn" xn`py ,oetva `edy

.(` edinxi)íúä àéòá éàîdkld dnl -

.laaläéòùé äàø,ycwd gex eilr dzxyyk -

ayei 'd z` d`x`e" :xn`py dnkmx `qk lr

z` yxtl yg `ly `l` ,(e diryi) 'ebe "`ype

jxk oae ,oihlta lcbe mikln oa didy ,lkd

epi`e ,dnz epi`e ldap epi` jlnd z` d`exd

.xtql yg'åë éøà úåéçáù êìîel`e -

.odn dlrnl `ede ,`qka ozrax`øåâéè÷
øåâéðñ äùòðjzeakxn eywaiy oikixv ep` -

.`ed xebihw xeyde ,mingx epilrøåâéè÷-

.xyei uiln ,ade` - xebipq ,`peyàéáøë-

.wepiz iptíãà éðô åðééä áåøë éðô åðééädn -

!?od cg` `l ike ?mc` ipt od dn ,aexk ipt od

éøèåæ éôàå éáøáø éôàcg`de lecb ipt cg`d -

.ohw iptíéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ïàëinia -

l`wfgi iniae .epekna miiw ycwnd did diryi

ly `ilnt dhrnzpe ,axgiy onf ribd xak

.dlrnóôåòé íéúùáådf `xwe" :dil jinqe -

dxiy eda ixn`c edpip jpd `nl` ."df l`

"eppi`e" aizk jpdae ,mditpk lewa zeywywny

] .sirzd iab'åëå ïéàù ïîæá ïàël`ipc inia .[

.ziad axg xakìåëéáëdpiky `av itlk s` -

xnel lekiy mce xyaa enk ,jk xnel epwwfed

.herin eaïéôìà óìàcecb lk ly xtqn `ed -

.yi oicecb dnk xtqn oi` la` ,cecbeøäðì
øåðéã.aizk xepic xdp iab inp `xw i`dc -ìò

åèîå÷ øùàon xiardy zexec c"rwzz lr -

ipzwck ,o`xa `le dxez ozn mcew mlerd

:oda xn`py ,ltep mdilre ,mpdiba opzpe ,onwl

wveny ,xepic xdp epiide ,"mceqi wvei xdpe"

.mdilrúåàøáéäì åèîå÷,ze`xaidl exfbp -

."did crl iphnwze" oeyl
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úåéçäåx`yl zencl okxce ,zenner milgbn ody itl :l`ppg epiax yxit - aeye `evx

.aeye `evx epiide ,xfeg uevipde ,dadl `ivedle mitxyàìùcia exn`i

l`xyil xvind lk :(a,ep) oihiba xn`c `iddc yexitk epiide - eipa z` xqn dlty dne`

.mdl xviny mcew y`x dyrp xak :xnelk .y`x dyrp

øùå÷åmiwicv ly ozltzn - epewl mixzk

.zexhr dyer `ed

ïáì`iadl el jixvy - jlnd d`xy xtk

itl ,edepin`iy mcew mixg`l mipniq

.my ze`xzdl ekxc oi`e ,enewna `ly ed`xy

xak xdp lr ed`xy l`wfgi xn` inp ikde-

.eirney ednzp jkitl

áåúëg`cg` aezke mitpk yy xne` c

dfy ab lr s`e - mitpk rax` xne`

mitxya dfe aizk zeigamewn lkn -xazqn

.mitxyd enk mitpk yya zeigd mby

ïúòéæî,mik`ln epnn mi`veie - zeig ly

ikde .micxhp cine ,dxiy mixne`e

"mixwal miycg" :(b dki`) yxcna epivn-

oicxhpe ,dxiy mixne`e ,mei lka mik`ln `xeay

mik`lna ze` yiy meyn ,jenqa xn`ck .odl

el`e ,dxiy xnel dfl df mipiznny mireawd

,xxeyl oixdnn zcd mircei mpi`y miycgd

iyp` ecqie epwz xy` epiide .dilk eaiigzpe

dfl df zeyx oipzepe" :xveia dlecbd zqpk

:dlrnl mbe ."mixne`e oiper cg`k mlek dyecw

mexa micner mlek eizxyn xy`e mizxyn xvei"

,oicxhpe miycg `xea mei lka ,xnelk "mler

.crl oicnere mireaw eizxyn la`
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Là úBiç.úBìlîîíézò :àðz àúéðúîaúBLç ©¥§©§§©§¦¨¨¨¦¦¨
LBãwä étî àöBé øeaécäL äòLa .úBìlîî íézò¦¦§©§§¨¨¤©¦¥¦¦©¨

àeä Ceøa¯étî àöBé øeaécä ïéàL äòLáe ,úBLç ¨¨§¨¨¤¥©¦¥¦¦
àeä Ceøa LBãwä¯àBöø úBiçäå".úBìlîîáBLå ©¨¨§©§§©©¨¨

äàøîk."÷æaä:äãeäé áø øîà ?áBLå àBöø éàî §©§¥©¨¨©¨¨¨©©§¨
øeàkétî àöBiä.ïLákäøîà ?"÷æaä äàøîk" éàî §©¥¦¦©¦§¨©§©§¥©¨¨¨©
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:áø øîà äãeäé áø øîà ?ìæà ïëéäì ."Làä CBzî¦¨¥§¥¨£©¨©©§¨¨©©
øvðãëeáð úçz Blek íìBòä ìk úà LBaëì CìäL¤¨©¦§¤¨¨¨©©§©§¤©
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,õøàa ãîBò àeäL ãçà Càìî :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©§¨¤¨¤¥¨¨¤
:àðz àúéðúîa .úBiçä ìöà òébî BLàøåïBôìcðñ §Ÿ©¦©¥¤©©§©§¦¨¨¨©§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dbibg(oey`x meil)

oewixhep,úBìlîî Là úBiç.oxeaicn `vei y`y zeig xnelk ©¥§©§
àðz àúéðúîa`edy ,'lnyg'l xg` xe`ia epipy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨

zeigdy epiide ,'ln'e 'yg' milind izy ly oewixhepúBLç íézò¦¦¨
,zewzey ody mipnf yi ±úBìlîî íézòzelldn ody mipnf yie ± ¦¦§©§

y .xiya d"awd z` zegayneLBãwä étî àöBé øeaécäL äòLa§¨¨¤©¦¥¦¦©¨
,àeä CeøazeigdúBLç,zewzey ±étî àöBé øeaécä ïéàL äòLáe ¨¨§¨¨¤¥©¦¥¦¦

úBìlîî ,àeä Ceøa LBãwä.zegayne zelldn ± ©¨¨§©§
l`wfgi z`eapa xn`p(ci ` l`wfgi)äàøîk áBLå àBöø úBiçäå'§©©¨¨§©§¥

,'÷æaädlrnl iehpd riwxd zgzn oy`x ze`iven zeigdy ©¨¨
pikyd `xenn eze` zeqipkne zexfege ,odiy`xn,zexidna d

:`xnbd zxxan .aye ux `edy ,wfad itn `veid adlkéàîidn ± ©
ly zexidndïLákä étî àöBiä øeàk ,äãeäé áø øîà .'áBLå àBöø'¨¨¨©©§¨§©¥¦¦©¦§¨

.oa`l oa` oia zexidna z`vei y`de ,ciql mipa` ea mitxeyy
eéàîly ravd edne ±,àðéðç øa éñBé éaø øîà ,'÷æaä äàøîk' ©§©§¥©¨¨¨©©¦¥©£¦¨

,íéñøçä ïéaî àöBiä øeàkqxg ilk aewpl adf iwwfn jxcy §©¥¦¥©£¨¦
jeza mda oezp adfdy milgbd lr eze` zetkle ,miawp miawp
cinz z`vei dadlde ,qxg iab lr mipal ly miqxgd zyizk
dadld dze` d`xne ,zqpkpe zxfege ilkay miawpd mze` jxc

.mcnc` e` wxwxi ,mipeeb mipeeb
xn`p(c ` my),Làå ìBãb ïðò ,ïBôvä ïî äàa äøòñ çeø äpäå àøàå'¨¥¤§¦¥©§¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¥

,'Làä CBzî ìîLçä ïéòk dëBzîe ,áéáñ Bì dâBðå úçwìúîd`xy ¦§©©©§©¨¦¦¨§¥©©§©¦¨¥
:`xnbd zl`ey .oetvd on zxfeg dpikyd ceak `qk zakxn z`

ìæà ïëéäìed`xy aezkd yxit ixdy ,ceakd `qk jld okidl ± §¥¨¨©
:`xnbd daiyn .jld okidl yxit `le ,oetvd on `aáø øîà̈©©

øvðãëeáð úçz Blek íìBòä ìk úà LBaëì CìäL ,áø øîà äãeäé§¨¨©©¤¨©¦§¤¨¨¨©©§©§¤©
änì Ck ìëå .òLøäzgz mlerd lk z` yeakl jld recn ± ¨¨¨§¨¨¨¨

ick ,xvpckeapøñî äìôL äneà ãéa ,íìBòä úBneà eøîàé àlL¤ŸŸ§¨¨§©¨§¨¨¨©
,åéða úà àeä Ceøa LBãwädne` cia exqniy d"awd dyr okl ©¨¨¤¨¨

.mlerd lka zhleydøîàjk lrél íøb éî ,àeä Ceøa LBãwä ¨©©¨¨¦¨©¦
íéìéñt éãáBòì LnL äéäàL,mlerd z` yeakl mdl xefr`e ¤¤§¤©¨§§¥§¦¦

,él eîøb ïä ìàøNé ìL ïäéúBðBòjixv iziid mdizepeer zngny £¥¤¤¦§¨¥¥¨§¦
`ly ick ,elicbdl jixv iziid okle ,xvpckeap ici lr myiprdl

.dlty dne` cia l`xyi exqni
l`wfgi z`eapa xn`p(eh `),õøàa ãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå'¨¥¤©©§¦¥©¤¨¨¨¤

,øæòìà éaø øîà .'úBiçä ìöàl `id aezkd zpeekàeäL ãçà Càìî ¥¤©©¨©©¦¤§¨¨©§¨¤¨¤
àðz àúéðúîa .úBiçä ìöà òébî BLàøå ,õøàa ãîBò`ziixaa ± ¥¨¨¤§Ÿ©¦©¥¤©©§©§¦¨¨¨

j`ln eze` ,epipy,BîL ïBôìcðñj`ln `edeBøáçî dBábä± ©§©§§©¨©¥£¥
xeriyk mik`lnd x`ynéøBçà ãîBòå ,äðL úBàî Lîç Cìäî©£©£¥¥¨¨§¥£¥

BðB÷ì íéøúk øLB÷å ,äákønä.`ed jexa yecwdl ± ©¤§¨¨§¥§¨¦§
:`xnbd dywnéðéàmixzk xyew df j`lny xacd `ed jk ike ± ¥¦

,epewláéúkäå(ai b my),'BîB÷nî 'ä ãBák Ceøa'dzernyn ef oeyle §©§¦¨§¦§
,`vnp `edy mewn lka eze` migaynyòãéc àkéì BîB÷îc ììkî¦§¨¦§¥¨§¨©

déìxyew `ed cvike ,enewn okid rceiy in oi`y rnyne ± ¥
:`xnbd zvxzn .mixzk d"awdlàâzà íL øîàcj`ln eze` ± §¨©¥©¨¨

,xzkd lr yxetnd myd z` xikfndéLéøa áéúéå ìæàåxzkde ± ©£©§¨¦§¥¥
.my eaiyedl d"awd el wlgy mewna ayeie jled envrn

ìk ,àáø øîàdnìà÷æçé äàøL,dakxn dyrnaäàømbäéòLé ¨©¨¨¨¤¨¨§¤§¥¨¨§©§¨
xn`y enk ,ycewd gex eilr dzxyyk(` e diryi)'d z` d`x`e'̈¤§¤¤

dn z` xzei yxit l`wfgiy mrhde .'`Vpe mx `QM lr aWiŸ¥©¦¥¨§¦¨
y meyn ,d`xy,Cìnä úà äàøL øôk ïáì ,äîBc ìà÷æçé äîì§©§¤§¥¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

`ed jk meyne ,eze`xl libx epi`e.d`xy dn lk xtql ygäîìe§©
Cøk ïáì ,äîBc äéòLé[xir-],Cìnä úà äàøL`ed libxy §©§¨¤§¤§¨¤¨¨¤©¤¤

oa didy diryi jk ,xtql yg epi`e dnze ldap epi`e ,eze`xl
.lkd z` yxtl yg `l ,oihlta lcbe mikln

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà(` eh zeny),'äàb äàâ ék 'äì äøéLà' ¨©¥¨¦©¦§¦¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨
exiy,éøà úBiçaL Cìî ,øî øîàc ,íéàbä ìò äàbúnL éîì äøéL¦¨§¦¤¦§¨¤©©¥¦§¨©©¤¤¤©©£¦

,ïäéìò äàbúî íãàå ,øLð úBôBòaL Cìî ,øBL úBîäaaL Cìî¤¤¤©§¥¤¤¤¨¤¤§¨¨¦§¨¤£¥¤
,Blek íìBòä ìk ìòå ïlek ìò äàbúî àeä Ceøa LBãwäåixdy §©¨¨¦§¨¤©¨§©¨¨¨

.mdn dlrnl `ede ,ceakd `qka miwewg mzrax`

lr l`wfgi ixaca miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd
:dakxndøîBà ãçà áeúk(i ` l`wfgi),éðôe ,íãà éðt íäéðt úeîãe' ¨¤¨¥§§¥¤§¥¨¨§¥

'åâå ïzòaøàì ìBàîOäî øBL éðôe ,ízòaøàì ïéîiä ìà äéøàiptE ©§¥¤©¨¦§©§©§¨§¥¥©§§©§©§¨§¥
.'oYrAx`l xWpáéúëeokn xg`l(ci i my),,ãçàì íéðô äòaøàå' ¤¤§©§©§¨§¦§©§¨¨¨¦§¤¨

äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥
áéLç à÷ àì øBL eléàå ,'øLð éðt éòéáøäåipt xikfd `l df weqt ± §¨§¦¦§¥¨¤§¦Ÿ¨¨¦

.aexk ipt enewna xikfd `l` ,xey
:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàla` ,xey ipt my eid dligza ¨©¥¨¦

íéîçø åéìò Lwéa ìà÷æçé,dakxna xey zenc didz `lyBëôäå §¤§¥¦¥¨¨©£¦©£¨
d"awd.áeøëìjkeøîàl`wfgiåéðôì,d"awd iptl ±ìL BðBaø ¦§¨©§¨¨¦¤

,íìBò`edy xeyd ikeøBâéh÷,l`xyil bxhwne `pey ±äNòé ¨©¥¥¨¤
øBâépñz` xikfn xeyd ixdy ,mdilr xyei uilnd ade`l jetdi ± ©¥

'd ly eizeakxny mikixv ep`e ,xey oa `ed lbrdy ,lbrd `hg
.mingx epilr eywai

:`xnbd zx`anéàîedn ±àéáøk ,eäaà éaø øîà ,'áeøk'iptk ± ©§¨©©¦©¨§©§¨
,wepizà÷eðéì ïéøB÷ ìááa ïkLwepizl ±.'àéáø' ¤¥§¨¤¦¦¨©§¨

:eda` iax ixac lr `xnbd dywnàlà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¤¨
äzòîdn ok m` ,wepiz ipt md aexk iptyéðt ãçàä éðt' áéúëc ¥©¨¦§¦§¥¨¤¨§¥

,'øLð éðt éòéáøäå äéøà éðt éLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤
ixdíãà éðt eðééä áeøk éðt eðééäxac md mc` ipte aexk ipt ± ©§§¥§©§§¥¨¨

:`xnbd zvxzn .mipyl aezkd mwlig recne ,cg`étàéáøáø ©¥©§§¥
éøèeæ étàåmc` ipt md 'aexk ipt'e ,lecb mc` ipt md 'mc` ipt' ± §©¥§¥

.ohw
:zeigd zxeva dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúk(a e diryi), ¨¤¨¥

,'ãçàì íéôðk LL íéôðk LL'cg` lkl yiy d`x diryiy ixd ¥§¨©¦¥§¨©¦§¤¨
,miitpk yy mitxydnøîBà ãçà áeúëå(e ` l`wfgi)íéðô äòaøàå' §¨¤¨¥§©§¨¨¨¦

,'íäì úçàì íéôðk òaøàå ,úçàìlkl yiy d`x l`wfgiy ixd §¤¨§©§©§¨©¦§©©¨¤
:`xnbd zvxzn .miitpk rax` wx zeigdn zg`ïàk ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨

mze` d`x diryiLc÷nä úéaL ïîæadidíéi÷eid f`e ,epekn lr ¦§©¤¥©¦§¨©¨
eli`e ,miitpk yy mdlïàkmze` d`x l`wfgi ±úéa ïéàL ïîæa ¨¦§©¤¥¥

,íéi÷ Lc÷närax` wx d`x okle ,axgidl epnf ribd xaky ©¦§¨©¨
,miitpkeèòîúpL ìBëéáknúBiçä éôðk.miitpk izy ¦§¨¤¦§©£©§¥©©

:`xnbd zxxanèeòîéà eäéépéî éä.ehrnzd miitpkdn el` ± ¥¦©§¦§
:`xnbd zx`anïúBà ,áø øîà ìàððç áø øîàmiitpk izy ¨©©£©§¥¨©©¨

Lzeigd.ïäa äøéL úBøîBàixdy ,xacl di`xeàëä áéúkxn`p ± ¤§¦¨¨¤§¦¨¨
diryia o`k(a e)eilbx dQki miYWaE eipt dQki miYWA'íézLáe ¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦§©¤©§¨¦§©¦

,'óôBòéxn`p dfl jenqa cine(b e my),'øîàå äæ ìà äæ àø÷å'epiide §¥§¨¨¤¤¤§¨©
,lewa oda zeywywny ,el` miitpk izya dxiy zexne`yáéúëe§¦

(d bk ilyn)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Ba Esern oeyl 'sirzd' miyxece £¨¦¥¤§¥¤£¨¦
,'EPpi`' od ixd ,oda zetr zeigd eidy miitpkd izyy ,miitpkd¥¤

.ehrnzdy
,éøîà ïðaøåod ehrnzdy miitpkd izyïúBàmiitpkdLeid §©¨¨¨§¦¨¤

zeigdïäa úBqënz`øîàpL ,íäéìâøzeigd lr l`wfgi ixaca §©¨¤©§¥¤¤¤¡©
(f ` l`wfgi)èeònéàc åàì éàå ,'äøLé ìâø íäéìâøå'`l m` ± §©§¥¤¤¤§¨¨§¦©§¦©

,miilbxd z` zeqkn eidy miitpkd izy zeigdn ehrnzdyàðî§¨
òãé äåäeid odilbx ixd ,dxyi lbx mdilbxy l`wfgi rci oipn ± £¨¨©

.oze` d`x `le zeqekn
,ehrnzd miitpk oze`y o`kn di`xd dn :opax lr `xnbd dywn

déì àéæçå éàlbéàc àîìceze`a odilbx z` elib zeigd ile` ± ¦§¨§¦©©§©§¨¥
,`xnbd dtiqene .l`wfgi oze` d`x jke ,onfdéëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦

zeywdl yi ok m` ,opax ixack xn`p `l` ,jk yxtp `l m`y ±
l`wfgi xn`y dnn(i ` my),'íãà éðt íäéðt úeîãe'z` mb ixde §§¥¤§¥¨¨

,mdipt z` l`wfgi d`x cvike ,zeqkn miitpk izy eid miptdéëä̈¦
èeònéàc énðz` zeqkn eidy miitpkdy xn`p o`k mb m`d ± ©¦§¦©

.rax` `le ehrnzd miitpk izy wx ixde ,ehrnzd miptdàlà¤¨
déì àéæçå éàlbéàceze`a mdipt elbzdy yxtl epilr gxkda ± §¦©©§©§¨¥

ok m`e ,l`wfgi mze` d`x jke onfddéì àéæçå éàlbéàc énð àëä̈¨©¦§¦©©§©§¨¥
,l`wfgil e`xpe onfd eze`a zeigd ilbx elbzdy yxtp ,o`k mb ±

.miitpka miqekn eidy s` lr
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המשך בעמוד זפ



xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dbibg(ipy meil)

,eàøáð àìå ,íìBòä àøápL íãB÷dkixv dxezd dzid dligzny ¤¤¦§¨¨¨§Ÿ¦§§
xn`py ,mlerd z`ixan zexec sl` xg`l ozpidl(g dw mildz)

leki mlerd oi`y d"awd d`xyke ,'xFC sl`l dEv xaC'¨¨¦¨§¤¤
mixyr xg`l dxezd z` ozp ,dxez `ll zexec sl` miiwzdl

zexec drax`e miray ze`n ryz mze`e ,zexec yyeãîò̈©
ïìúLe àeä Ceøa LBãwämdn hrn lzy ±ïä ïäå ,øBãå øBc ìëa ©¨¨§¨¨§¨¨§¥¥

.øBcaL íéðt éfò©¥¨¦¤©
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøåweqtdeène÷ øLà'wvEi xdp zr `le §©©§¨©¦§¨¨©£¤§§Ÿ¥¨¨©

`l` ,ecxhpy el` zexec lr yxcp epi` 'mcFqiàeä äëøáì §¨¦§¨¨
,áéúëc,yxcp `ed jkeïéèn÷nL íéîëç éãéîìz elàmihrnny ± ¦§¦¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦

ïîöòdpiyn,äfä íìBòa äøBz éøác ìòdf xkyaeCeøa LBãwä ©§¨©¦§¥¨¨¨©¤©¨¨
ãBñ íäì älâî àeäxdpd.'íãBñé ÷öeé øäð' øîàpL ,àaä íìBòì §©¤¨¤¨¨©¨¤¤¡©¨¨©§¨

àéøà øa ,áø øa àéiçì ìàeîL déì øîàly epa xnelk ,dix` oa ± ¨©¥§¥§¦¨©©©©§¨
,lecb mc`àúléî Cì àîéà àz,xac jl xne`e `a ±éléî éðäî ¨¥¨¨¦§¨¥¨¥¦¥

Ceáà øîà äåäc àúeélòîjia` didy milernd mixacd mze`n ± §©§¨©£¨¨©£
,jia` xn` jke .xne`àîBéå àîBé ìkmeie mei lka ±éëàìî ïéàøáð ¨¨§¨¦§¨¦©§£¥

éìháe äøéL éøîàå ,øeðéc øäpî úøMä,d"awdl dxiy mixne`e ± ©¨¥¦§©¦§¨§¦¦¨¨§¦
,milha md jk xg`eøîàpL(bk b dki`)äaø íéø÷aì íéLãç' ¤¤¡©£¨¦©§¨¦©¨

,'Eúðeîàici lr ,d"awd ly ezlidz daxzn ycgn xwea lkay ¡¨¤
.mik`lnd mze`

éðîçð øa ìàeîL éaøc àâéìôeiax lr ax wleg el` mixacae ± §¦¨§©¦§¥©©§¨¦
,ipngp xa l`enyìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨

,ãçà Càìî epnî àøáð ,àeä Ceøa LBãwä étî àöBiL øeaéãå øeaéc¦§¦¤¥¦¦©¨¨¦§¨¦¤©§¨¤¨
øîàpL(e bl mildz),'íàáö ìk åét çeøáe eNòð íéîL 'ä øáãa' ¤¤¡©¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

,mik`lnd `av lk `xap d"awd ly eit gexay o`kn miyxece
xdpn `le ,d"awd ly exeacn mi`xap mik`lnd eixacly ixd

.ax ixack xepic
dlbp eay d`xnd oipra ,miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd

:ei`iapl d"awdøîBà ãçà áeúkd"awd d`xn lr l`ipc ixaca ¨¤¨¥
enelga(h f l`ipc),'à÷ð øîòk dLàø øòNe øeéç âìúk déLeáì'± §¥¦§©¦¨§©¥¥©£©§¥

dlbpy ixd ,iwp xnvk did ey`x xrye ,blyk oal did eyeal
,zepal zexryaexg` weqtaáéúk(`i d mixiyd xiy)åéúBvå÷' §¦§ª¨

,'áøBòk úBøBçL íélzìz.zexegy zexrya dlbpy ixd ©§©¦§¨¥
:`xnbd zvxznäáéLéa ïàk ,àéL÷ àìeizexryy xn`py dn ± Ÿ©§¨¨¦¦¨

,owfk d`xp `ed f`y ,oicd ayena ei`iapl d`xpyk `ed ,zepal
eli`eïàkd`xpyk `ed ,zexegy eizexryy xn`py dn ± ¨

ei`iaplazr,äîçìî.xegak d`xp `ed f`eäàð Eì ïéà ,øî øîàc §¦§¨¨§¨©©¥§¨¤
.øeça àlà äîçìîa äàð Eì ïéàå ,ï÷æ àlà äáéLéa¦¦¨¤¨¨¥§¥§¨¤§¦§¨¨¤¨¨

:miweqta ztqep dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúkixaca ¨¤¨¥
enelga d"awd d`xn lr l`ipc(h f l`ipc),'øeðéc ïéáéáL diñøk'± ¨§§¥§¦¦¦

yiy ixd ,cigi oeyla `id 'diqxk' zaize ,y` ly zevevip e`qk
,cg` `qk myøîBà ãçà áeúëå(my)ïéîBé ÷ézòå åéîø ïåñøë éc ãò' §¨¤¨¥©¦¨§¨¨§¦§©¦¦

'áéúédncpy d"awde ,mdilr zayl ze`qk egpede elhedy cr ± §¦
oeyla `id 'oeqxk' zaize ,ze`qkd lr ayei minia wizr owfk¨§¨¨

.ze`qk ipy my yiy rnyne ,miax
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì`qkBì ãçà,`ed jexa yecwdl ± Ÿ©§¨¤¨

å`qkàéðúãk .ãåãì ãçà`qk ,`ziixaaå Bì ãçà`qk,ãåãì ãçà §¤¨§¨¦¦§©§¨¤¨§¤¨§¨¦
éìéìbä éñBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác,`aiwr iaxlãò ,àáé÷ò ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¥©§¦¦£¦¨©

,ìBç äðéëL äNBò äzà éúîcva mc` ayeiy xne` dz`y ¨©©¨¤§¦¨
.d"awdàlà`qky ,ililbd iqei iax uxznå ,ïéãì ãçà`qkãçà ¤¨¤¨§¦§¤¨
.ä÷ãöì¦§¨¨

:`xnbd zwtzqndépéî dìaé÷ixac z` `aiwr iax laiw m`d ± ¦§¨¦¥
,eixacn ea xfge ,ililbd iqei iax.dépéî dìaé÷ àì Bàzhyet Ÿ¦§¨¦¥

:`xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyéøác ,ä÷ãöì ãçàå ïéãì ãçà ¨§©¤¨§¦§¤¨¦§¨¨¦§¥
÷ò éaøäéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà .àáé,`aiwr iaxläî ,àáé÷ò ©¦£¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©

éúBøacî Clk ,äãbä ìöà ClEribzy cr jixacn lcg ±ìöà ¨¥¤©¨¨©¥¦¦§¤¥¤
,úBìäàå íéòâðccegn dz` odae ,zexenge zewenr zekld ody §¨¦¨¢¨

.dcbda `leàlàipy ecrep dnl dixfr oa xfrl` iax uxzn ¤¨
,ze`qkdì ãçàå àqëì ãçàóøôøL,ohw lqtq ±àqkickáLéì ¤¨§¦¥§¤¨¦§©§©¦¥¥¥

,åéìòeåéìâø íBãäì óøôøL,eilbx z` eilr gipdl ±øîàpLdiryi) ¨¨§©§©©£©§¨¤¤¡©
(` eq.'éìâø íBãä õøàäå éàñk íéîMä'`ziixaa yxetny ixd ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨

.ililbd iqei iax ixack xn`e ,ea xfg `aiwr iaxy
lirl exn`(.bi)ea yiy inl `l` dxez ixzq mixqen oi`y ,

oeape miyxg mkge ureie mipt `eype miyng xy ,mixac dyng
zex`azn day ,inic ax ly `xnin d`ian `xnbd .ygl

:elld zelrndàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
,ìàøNé úà äéòLé ìlé÷ úBìì÷ äøNò äðBîL ,øîà`apzdy ¨©§¤¤§¥§¨¦¥§©§¨¤¦§¨¥

,zeieprxet dxyr dpeny mdilr e`eaiyãò Bzòc äøø÷úð àìå§Ÿ¦§¨§¨©§©
äfä àø÷nä íäì øîàL(d b diryi),äì÷päå ï÷fa øòpä eáäøé' ¤¨©¨¤©¦§¨©¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤

'ãaëpaeäðéð éàî úBìì÷ äøNò äðBîL .,od dn ±áéúëc(c-` b my) ©¦§¨§¤¤§¥§¨©¦§¦§¦
ìLeøéî øéñî úBàáö 'ä ïBãàä äpä ék',äðòLîe ïòLî ,äãeäiîe í ¦¦¥¨¨§¨¥¦¦¨©¦¦§¨©§¥©§¥¨

àéáðå èôBL ,äîçìî Léàå øBab ,íéî ïòLî ìëå íçì ïòLî ìkŸ¦§©¤¤§Ÿ¦§©¨¦¦§¦¦§¨¨¥§¨¦
,Lçì ïBáðe íéLøç íëçå õòBéå ,íéðô àeNðe íéMîç øN ,ï÷æå íñB÷å§¥§¨¥©£¦¦§¨¦§¥©£©£¨¦§¨©

.'åâå 'íá eìLîé íéìeìòúå íäéøN íéøòð ézúðå§¨©¦§¨¦¨¥¤§©£¦¦§§¨
:elld zelrndn zg` lk idn `xnbd zx`aneéìòa elà ,'ïòLî'©§¥¥©£¥

àø÷î.azkay dxezd z` mirceid ±,äðLî éìòa elà ,'äðòLî' ¦§¨©§¥¨¥©£¥¦§¨
da eâéìt .åéøéáçå àîéz ïa äãeäé éaø ïBâkdfa ewlgpe ±àtt áø §©¦§¨¤¥¨©£¥¨§¦¨©¨¨

ïðaøå,dligza eid dpyn ixcq dnkéøãñ úBàî LL øîà ãç §©¨¨©¨©¥¥¦§¥
.äðLî éøãñ úBàî òáL øîà ãçå ,äðLî¦§¨§©¨©§©¥¦§¥¦§¨

,ãeîìz éìòa elà ,'íçì ïòLî ìk'enk mz`xed lr jenql yiy ¨¦§©¤¤¥©£¥©§
,mgl zlik` lr miknqpyøîàpL(d h ilyn)éîçìá eîçì eëì' ¤¤¡©§©£§©§¦

Baì ïéëLBnL ,äãbà éìòa elà ,'íéî ïòLî ìëå' .'ézëñî ïééa eúLe§§©¦¨¨§¦§¨¦§©¨¦¥©£¥©¨¨¤§¦¦
,úBòeîL ìòa äæ ,'øBab' .äãbàa íénk íãà ìLrnyy xnelk ¤¨¨©©¦¨©¨¨¦¤©©§

.eita md zexebye ,eizeaxn zeweqt zekldäæ ,'äîçìî Léàå'in §¦¦§¨¨¤
ïéc ïcL ïéic äæ ,'èôBL' .äøBz ìL dzîçìîa ïzéìå àOéì òãBiL¤¥©¦¨§¦¥§¦§©§¨¤¨¥¤©¨¤¨¦

øîàpL ,Cìî äæ ,'íñB÷' .BòîLîk ,'àéáð' .Bzéîàì úîà(i fh my) ¡¤©£¦¨¦§©§¨¥¤¤¤¤¤¡©
äáéLéì éeàøL äæ ,'ï÷æ' .'Cìî éúôN ìò íñ÷'dvr epnn lehile ¤¤©¦§¥¤¤¨¥¤¤¨¦¦¨

.dnkg xac lka
òãBiL äæ ,'ïéLneç øN' àlà 'íéMîç øN' éø÷z ìà ,'íéMîç øN'©£¦¦©¦§¥©£¦¦¤¨©¨¦¤¤¥©

'íéMîç øN' ,øçà øác .äøBz éLîeç äMîça ïzéìå àOéìeyexit ¦¨§¦¥©£¦¨§¥¨¨¨©¥©£¦¦
ìò ïîbøeúî ïéãéîòî ïéàL ïàkî ,eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøãk¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¦¨¤¥©£¦¦§§§¨©

øeavä`ed yxecd axd m` ,axd ixac lr xeaivl xfegd mc` ± ©¦
î úBçtoa,äðL íéMîçzpeeke .onbxezn `ll jk yexci `l` ¨¦£¦¦¨¨

k mdn xiqiy ,`id aezkdcinrdl ie`xe miying oa `edy ax l
.onbxezn eiptl

äæ ,'íéðô àeNðe'inäìòîì Bøeáòa BøBãì íéðt ïéàNBpL,minya §¨¦¤¤§¦¨¦§©£§©§¨
,ezekfa mipefip lkdy xnelk,àñBc ïa àðéðç éaø ïBâkexn`y §©¦£¦¨¤¨

ziprza(:ck)liaya oefip mlerd lk' ,dxn`e lew za d`viy
execl exeara mipt mi`yepy in oke .'ipa `pipgähîì,ux`a §©¨

,exeara exec z` micakn zene`d iklnyeäaà éaø ïBâkdidy §©¦©¨
aeygøñé÷ éazial daiyidn `a did xy`ky ,jlnd ziaa ± ¥¥¨

.ecakl ez`xwl ze`vei jlnd zia ly zexiabd eid ,jlnd
,'õòBé'in dfãéîìz äæ ,'íëçå' .íéLãç òBa÷ìå íéðL øaòì òãBiL ¥¤¥©§©¥¨¦§¦§©¢¨¦©£©¤©§¦

,'íéLøç' .åéúBaø úà íékçnäy in dfL äòLa`edéøáãa çúBt ©©§¦¤©¨£¨¦§¨¨¤¥©§¦§¥
,'Lçì' .øác CBzî øác ïéánä äæ ,'ïBáðe' .ïéLøçk ïéNòð ìkä ,äøBz¨©Ÿ©£¦§¥§¦§¤©¥¦¨¨¦¨¨¨©

äæin,Lçìa äðzépL äøBz éøác Bì øBñîì éeàøLixzq epiidc ¤¤¨¦§¦§¥¨¤¦§¨§¨©
eaxwa b`ec eale oic zia a` `edy oebk ,dxez.

.'íäéøN íéøòð ézúðå':`xnbd zx`an,'íäéøN íéøòð ézúðå' éàî §¨©¦§¨¦¨¥¤©§¨©¦§¨¦¨¥¤
,øæòìà éaø øîà'mixrp'ïéøòBðnL íãà éða elàmipwexny ±ïî ¨©©¦¤§¨¨§¨¦¥§¥¨¨¤§¨¦¦

,úBönä.mdly mixyd eidi mdeáø øîà ,'íá eìLîé íéìeìòúå' ©¦§§©£¦¦§§¨¨©©
,á÷òé øa (àtt)fnx `ed ,m"icnl ipya 'milElrY' xn`py dn ¨¨©©£Ÿ©£¦

léìòú éða éìòzmiltydy epiidc ,milrey ipa milrey ± ©§¥§¥©§¥
.mda elyni xzeia miylgde

Bzòc äøø÷úð àìåzellwd lk z` mdl xn`y s` ,diryi ly §Ÿ¦§¨§¨©§
,elld.'(ãaëpa äì÷päå) ï÷fa øòpä eáäøé' íäì øîàL ãòzx`an ©¤¨©¨¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤©¦§¨

'xrp' :`xnbdïéøòBðnL íãà éða elàmipwexny ±,úBönä ïîmde ©©¥§¥¨¨¤§¨¦¦©¦§
,ïBnøk úBöîa àleînL éîa eáäøé.eilr e`bziy epiidcäì÷päå' ¦§£§¦¤§¨§¦§©¦§©¦§¤

L éî àáé ,'ãaëpazeevn,úBl÷k åéìò úBîBc úBøeîçxnelk ©¦§¨¨Ÿ¦¤£¨¨§©
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המשך בעמוד קב

oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtohw cren
íìåòä àøáðù íãå÷oi`y d`xyke ,xec sl` seql ozpidl dxez dzid die`x ,(dw mildz) "xec sl`l dev xac" :xn`py dn miiwl ,dxez ozn mcew zeidl ze`xadl mdilr xfbp -

.epiax dyn cr oey`xd mc`n zexec dyye mixyr seql dpzpe ,ocxhe cnr - dxez `la miiwzn mlerdêúðåîà äáø.odilr jzldz dax -äéñøë.cg` `qk rnyn -ïåñøë
åéîø.odilr ayil epwzp ,elhed ze`qk ipy -ìåç äðéëù.eciva mc` aiyedl -êéúåøáãî êìë.zewenr zekld ody ,zeld`e mirbp lv` ribzy cr ,jixacn lcg -äéòùé ììé÷

ìàøùé úà.zeiprxet dxyr dpeny odilr `apzp :xnelk -åáäøé.e`bzi -äðùî éøãñ úåàî ùù.odinia eid -ãåîìúä éìòá åìà íçì.mgl zkinqk oz`xed lr jenql yiy -

úåòåîù ìòázeweqt zekld rnyy -

.eita zexebye ,eizeaxnäáéùéá áùéì éåàø-

.dnkg xac lka dvr epnn lehileåäáà éáøãë
.miaxa yexcl onbxezn eiptl cinrdl -

åøåãì åøåáòá íéðô ïéàùåð äìòîìlkdy -

,`qec oa `pipg iax oebk ,ezekfa oipefip

mlerd lk :(a,ck ziprz) `nlra opixn`ck

.ipa `pipg liaya `l` oefip epi`äèîìikln -

eda` 'x oebk ,eliaya oze` oicakn zene`d

zkqna opixn`ck ,jlnd ziaa aeyg didy

(`,ci) oixcdpqxqiw iac `zdn` iwtp eedc

.'ek dit`l'åë åì øåñîì éåàøùzia a` oebk -

.eaxwa b`ec eale oicéìòú.milrey -ùôúé éë
åéçàá ùéàeid `ly xnel opbn did aezkd -

.dkld mil`eyl aiydl oirceiíãà éðáù
ïäá ïéñëúîitl ,odl el`yi `ly oi`agp -

.oda oi`iwa oi`yêãé úçú ïðùédz` :xnelk -

.oda iwaíäá ìùëð ïë íà àìàcinlzdyk -

ozep `ed ,dipye dpey`x mrt ezrenya lykp

.ezreny lr cenrl aläéäà àìlibx ipi` -

.zeidlàîìãiyp`c meyn e`l inp i`d -

eed ,`pxinb xn` ded i`c `l` ,eid dpn`

ol `ni` dil ixn`.rci ded `l `ede ,
úôå÷ú
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yg `l jkle dpeyn oeyld j` ,dey inlyexia

oeik ,"`pyil i`da dl ixn`c `ki`" ipznl

.daiz `cg wx dl dpyn epi`yâéìôåiax`

mik`lny xne` `edy - ipngp xa l`eny

.xepic xdpn `le ,mewnd xeaca mi`xap

éáølra didy - dlrnl `qec oa `pipg

.exec ipa lkn xzei miyrn

äèîìådid `ly meyn e`le - xqiw ziaa

mby meyn `l` ,dlrnl aeyg
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Ceøa LBãwä ãîò ,eàøáð àìå íìBòä àøápL íãB÷¤¤¦§¨¨¨§Ÿ¦§§¨©©¨¨
.øBcaL íéðô éfò ïä ïäå ,øBãå øBc ìëa ïìúLe àeä§¨¨§¨¨§¥¥©¥¨¦¤©

"eène÷ øLà" :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå¯äëøáì §©©§¨©¦§¨¨©£¤§¦§¨¨
ìò ïîöò ïéèn÷nL íéîëç éãéîìz elà ,áéúëc àeä¦§¦¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦©§¨©
älâî àeä Ceøa LBãwä ,äfä íìBòa äøBú éøác¦§¥¨¨¨©¤©¨¨§©¤
."íãBñé ÷öeé øäð" :øîàpL ,àaä íìBòì ãBñ íäì̈¤¨¨©¨¤¤¡©¨¨©§¨
àîéà ,àz !àéøà øa :áø øa àéiçì ìàeîL déì øîà£©¥§¥§¦¨©©©©§¨¨¥¨
:Ceáà øîà äåäc àúeéìòî éléî éðäî àúléî Cì̈¦§¨¥¨¥¦¥©©§¨©£¨¨©£

àîBéå àîBé ìk,øeðéc øäpî úøMä éëàìî ïéàøáð ¨¨§¨¦§¨¦©§£¥©¨¥¦§©¦
íéLãç" :øîàpL ,éìèáe äøéL éøîàåäaø íéø÷aì §¨§¦¦¨¨§¦¤¤¡©£¨¦©§¨¦©¨

."Eúðeîàéaø øîàc ,éðîçð øa ìàeîL éaøã àâéìôe ¡¨¤§¦¨§©¦§¥©©§¨¦§¨©©¦
øeaécå øeaéc ìk :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦§¦
Càìî epnî àøáð àeä Ceøa LBãwä étî àöBiL¤¥¦¦©¨¨¦§¨¦¤©§¨

øáãa" :øîàpL ,ãçàäçeøáe eNòð íéîL 'ìk åét ¤¨¤¤¡©¦§©¨©¦©£§©¦¨
déLeáì" :øîBà ãçà áeúk ."íàáöâìúkøeéçøòNedLéøøîòkåéúBvå÷" :áéúëe "à÷ð §¨¨¨¤¨¥§¥¦§©¦¨§©¥¥©£©§¥§¦§ª¨

íélzìzúBøBçLïàk ,äáéLéa ïàk :àéL÷ àì !"áøBòk¯Eì ïéà :øî øîàc .äîçìîa ©§©¦§¨¥¨©§¨¨¦¦¨¨§¦§¨¨§¨©¨¥§
ïéáéáL déñøk" :øîBà ãçà áeúk .øeça àlà äîçìîa äàð Eì ïéàå ,ï÷æ àlà äáéLéa äàð̈¤¦¦¨¤¨¨¥§¥§¨¤§¦§¨¨¤¨¨¨¤¨¥¨§§¥§¦¦
Bì ãçà :àéL÷ àì !"áéúé ïéîBé ÷ézòå åéîø ïåñøë éc ãò" :øîBà ãçà áeúëå "øeðéc¦§¨¤¨¥©¦¨§¨¨§¦§©¦¦§¦¨©§¨¤¨
:éìéìbä éñBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,ãåãì ãçàå Bì ãçà :àéðúãk .ãåãì ãçàå§¤¨§¨¦¦§©§¨¤¨§¤¨§¨¦¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¥©§¦¦
ãçà :òîL àz ?dépéî dìaé÷ àì Bà dépéî dìaé÷ .ä÷ãöì ãçàå ïéãì ãçà :àlà !ìBç äðéëL äNBò äzà éúî ãò !àáé÷ò£¦¨©¨©©¨¤§¦¨¤¨¤¨§¦§¤¨¦§¨¨¦§¨¦¥¨¦§¨¦¥¨§©¤¨

Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,ä÷ãöì ãçàå ïéãìéúBøacî Cìk ?äãbä ìöà El äî !àáé÷ò :äéøæò ïa øæòìà éaøEíéòâð ìöà §¦§¤¨¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©§¥¤©¨¨§¨¦©§¤¥¤§¨¦
ãçàå àqëì ãçà :àlà .úBìäàåì,óøôøLàqk¯óøôøL ,åéìò áLéì¯íBãäìíBãä õøàäå éàñk íéîMä" øîàpL ,åéìâø ¨¢¨¤¨¤¨§¦¥§¤¨¦§©§©¦¥¥¥¨¨§©§©©£©§¨¤¤¡©©¨©¦¦§¦§¨¨¤£

àø÷nä íäì øîàL ãò Bzòc äøø÷úð àìå ,ìàøNé úà äéòLé ìlé÷ úBìì÷ äøNò äðBîL :øîà éîéc áø àúà ék ."éìâø©§¨¦£¨©¦¦£©§¤¤§¥§¨¦¥§©§¨¤¦§¨¥§Ÿ¦§¨§¨©§©¤¨©¨¤©¦§¨
eáäøé" :äfäøòpäï÷faäì÷päå."ãaëpaïBãàä äpä ék" :áéúëc ¯ eäðéð éàî úBìì÷ äøNò äðBîLäøéñî úBàáö 'íìLeøéî ©¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤©¦§¨§¤¤§¥§¨©¦§¦§¦¦¦¥¨¨§¨§¦¦¨©¦

äãeäéîeïòLîäðòLîeàéáðå èôBL äîçìî Léàå øBaâ .íéî ïòLî ìëå íçì ïòLî ìkíñB÷åíéðô àeNðe íéMîç øN .ï÷æå ¦¨©§¥©§¥¨Ÿ¦§©¤¤§Ÿ¦§©¨¦¦§¦¦§¨¨¥§¨¦§¥§¨¥©£¦¦§¨¦
õòBéåíäéøN íéøòð ézúðå .Lçì ïBáðe íéLøç íëçåíéìeìòúå"ïòLî" .'Bâå "íá eìLîé¯" ,àø÷î éìòa elà"äðòLî¯elà §¥§¨¨£¨¦§¨©§¨©¦§¨¦¨¥¤§©£¦¦§§¨©§¥¥©£¥¦§¨©§¥¨¥
éìòaïBâk ,äðLîòáL :øîà ãçå ,äðLî éøãñ úBàî LL :øîà ãç ,ïðaøå àtt áø da eâéìt .åéøéáçå àîéz ïa äãeäé éaø ©£¥¦§¨§©¦§¨¤¥¨©£¥¨§¦¨©©¨§©¨©©£©¥¥¦§¥¦§¨§©£©§©

éøãñ úBàî"íçì ïòLî ìk" .äðLî¯eîçì eëì" :øîàpL ,ãeîìú éìòa eìàéîçìáïééa eúLe"íéî ïòLî ìëå" ,"ézëñî¯ ¥¦§¥¦§¨Ÿ¦§©¤¤¥©£¥©§¤¤¡©§©£§©§¦§§©¦¨¨§¦§Ÿ¦§©¨¦
elàïéëùBnL ,äãâà éìòaíénk íãà ìL Baì.äãâàa"øBaâ"¯,úBòeîL ìòa äæ"äîçìî Léàå"¯òãBiL äæïzéìå àOéì ¥©£¥£¨¨¤§¦¦¤¨¨©©¦©£¨¨¦¤©©§§¦¦§¨¨¤¤¥©¦¨§¦¥

"èôBL" .äøBz ìL dzîçìîa¯ïcL ïéic äæ"àéáð" ,Bzéîàì úîà ïéc¯"íñB÷" ,BòîLîk¯éúôN ìò íñ÷" :øîàpL ,Cìî äæ §¦§©§¨¤¨¥¤©¨¤¨¦¡¤©£¦¨¦§©§¨¥¤¤¤¤¤¡©¤¤©¦§¥
"ï÷æ" ,"Cìî¯éeàøL äæ,äáéLéì"íéMîç øN"¯äMîça ïzéìå àOéì òãBiL äæ ,ïéLîeç øN àlà "íéMîç øN" éø÷z ìà ¤¤¨¥¤¤¨¦¦¨©£¦¦©¦§¥©£¦¦¤¨©§¦¤¤¥©¦¨§¦¥©£¦¨

"íéMîç øN" :øçà øác .äøBú éLîeç¯íéMîçî úeçt øeavä ìò ïîbøeúî ïéãéîòî ïéàL ïàkî :eäaà éaø øîàc .eäaà éaøãk §¥¨¨¨©¥©£¦¦¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¦¨¤¥©£¦¦§§§¨©©¦¨¥£¦¦
"íéðô àeNðe" .äðL¯ïéàNBpL äæíéðtäìòîì ,Bøeáòa BøBãì¯ähîì ,àñBc ïa àðéðç éaø ïBâk¯.øñé÷ éa eäaà éaø ïBâk ¨¨§¨¦¤¤§¦¨¦§©£§©§¨§©¦£¦¨¤¨§©¨§©¦©¨¥¥¨

"õòBé"¯íéðL øaòì òãBiLòBa÷ìå"íëçå" ,íéLãç¯ãéîìz äæíékçnäúà"íéLøç" ,åéúBaø¯çúBtL äòLaäøBú éøáãa ¥¤¥©§©¥¨¦§¦§©¢¨¦§¨¨¤©§¦©©§¦¤©¨£¨¦§¨¨¤¥©§¦§¥¨
"ïBáðe" ,ïéLøçk ïéNòð ìkä¯"Lçì" ,øác CBzî øác ïéánä äæ¯éeàøL äæøBñîìäðzépL äøBú éøác Bìézúðå" .Lçìa ©Ÿ©£¦§¥§¦§¤©¥¦¨¨¦¨¨¨©¤¤¨¦§¦§¥¨¤¦§¨§¨©§¨©¦

?"íäéøN íéøòð ézúðå" éàî ,"íäéøN íéøòðïéøòBðnL íãà éða elà :øæòìà éaø øîà"íá eìLîé íéìeìòúå" .úBönä ïîøîà §¨¦¨¥¤©§¨©¦§¨¦¨¥¤¨©©¦¤§¨¨¥§¥¨¨¤§¨¦¦©¦§§©£¦¦§§¨¨©
:á÷òé øa àtt áøéìòzäì÷päå ï÷fa øòpä eáäøé" íäì øîàL ãò Bzòc äøø÷úð àìå .éìòz éðá"ãaëpa¯íãà éða elà ©©¨©©£Ÿ©£¥§¥©£¥§Ÿ¦§¨§¨©§©¤¨©¨¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤©¦§¨¥§¥¨¨

àleînL éîa eáäøé ,úBönä ïî ïéøòBðnL"ãaëpa äì÷päå" ,ïBnøk úBöîa¯úBøeîçL éî àáéåéìò úBîBceáäøéå úBl÷kéîa ¤§¨¦¦©¦§¦§£§¦¤§¨§¦§¨¦§©¦§¤©¦§¨¨Ÿ¦¤£¨¨§©§¦§£§¦
úòLa eléôà :àðéè÷ áø øîà .úBøeîçk åéìò úBîBc úBlwLdðBìLkék" :øîàpL ,äðîà éìòa íäî e÷ñt àì íéìLeøé ìLNtúé ¤©¨¨©£¨©©§¦¨£¦¦§©¦§¨¤§¨©¦Ÿ¨§¥¤©£¥£¨¨¤¤¡©¦¦§Ÿ

Eì äìîN øîàì åéáà úéa åéçàa Léàïéö÷äìîNk ïéqkúî íãà éðaL íéøác "eðì äéäz"úàfä äìLënäå" ,Eãé úçz ïðLé ¦§¨¦¥¨¦¥Ÿ¦§¨§¨¦¦§¤¨§¨¦¤§¥¨¨¦§©¦§¦§¨¤§¨©©¨§§©©§¥¨©Ÿ
ïäéìò ïéãîBò íãà éða ïéàL íéøác ?"úàfä äìLënäå" éàîøîàì àeää íBiá àOé" ,Eãé úçz ïðLé ,ïäa ìLëð ïk íà àlà ©§©©§¥¨©Ÿ§¨¦¤¥§¥¨¨§¦£¥¤¤¨¦¥¦§©¨¤¤§¨©©¨§¦¨©©¥Ÿ

äéäà àìLáBçéúéááeàì äìîN ïéàå íçì ïéàéðeîéNúì àlà àOé ïéà ,"àOé" ."íò ïéö÷àOú àì" :øîàpL ,äòeáL ïBL Ÿ¤§¤¥§¥¦¥¤¤§¥¦§¨Ÿ§¦¦¨¦¨¦¨¥¦¨¤¨§§¨¤¤¡©Ÿ¦¨
íL úàäéäìà 'éúééä àì ,"LáBç äéäà àì" ,"E"äìîN ïéàå íçì ïéà éúéááe" ,Løãnä úéa éLáBçî¯àø÷î àì éãéa ïéàL ¤¥¡Ÿ¤Ÿ¤§¤¥Ÿ¨¦¦¥§¥¥©¦§¨§¥¦¥¤¤§¥¦§¨¤¥§¨¦Ÿ¦§¨

àìåàðøénâ eäì øîà éàc ,íúä éðàL àîìãå .àøîb àìå äðLî¯àì" éàî ,çëLå øîb øîéîì déì äåä !ïì àîéà :déì éøîà §Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨§¦§¨¨¥¨¨§¦£©§¨¥§¨¨§¦¥¥¨¨£¨¥§¥©¨©§¨©©Ÿ
"LáBç äéäà¯e÷ñtL ãò íéìLeøé äáøç àì :àáø øîàäå !?éðéà .ììk LáBç äéäà àìeèèBL" :øîàpL ,äðîà éìòa äpnî ¤§¤¥Ÿ¤§¤¥§¨¦¦§¨¨©¨¨Ÿ¨§¨§¨©¦©¤¨§¦¤¨©£¥£¨¨¤¤¡©§

íìLeøé úBöeçaeàøeàðeòãeeLwáeäéúBáBçøáíàeàöîzäðeîà Lwáî ètLî äNBò Lé íà Léàçìñàå:àéL÷ àì !"dì §§¨©¦§¨§©§¦§¤¨¦¦§§¦¦¥¤¦§¨§©¥¡¨§¤§©¨¨©§¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dbibg(ipy meil)

,eàøáð àìå ,íìBòä àøápL íãB÷dkixv dxezd dzid dligzny ¤¤¦§¨¨¨§Ÿ¦§§
xn`py ,mlerd z`ixan zexec sl` xg`l ozpidl(g dw mildz)

leki mlerd oi`y d"awd d`xyke ,'xFC sl`l dEv xaC'¨¨¦¨§¤¤
mixyr xg`l dxezd z` ozp ,dxez `ll zexec sl` miiwzdl

zexec drax`e miray ze`n ryz mze`e ,zexec yyeãîò̈©
ïìúLe àeä Ceøa LBãwämdn hrn lzy ±ïä ïäå ,øBãå øBc ìëa ©¨¨§¨¨§¨¨§¥¥

.øBcaL íéðt éfò©¥¨¦¤©
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøåweqtdeène÷ øLà'wvEi xdp zr `le §©©§¨©¦§¨¨©£¤§§Ÿ¥¨¨©

`l` ,ecxhpy el` zexec lr yxcp epi` 'mcFqiàeä äëøáì §¨¦§¨¨
,áéúëc,yxcp `ed jkeïéèn÷nL íéîëç éãéîìz elàmihrnny ± ¦§¦¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦

ïîöòdpiyn,äfä íìBòa äøBz éøác ìòdf xkyaeCeøa LBãwä ©§¨©¦§¥¨¨¨©¤©¨¨
ãBñ íäì älâî àeäxdpd.'íãBñé ÷öeé øäð' øîàpL ,àaä íìBòì §©¤¨¤¨¨©¨¤¤¡©¨¨©§¨

àéøà øa ,áø øa àéiçì ìàeîL déì øîàly epa xnelk ,dix` oa ± ¨©¥§¥§¦¨©©©©§¨
,lecb mc`àúléî Cì àîéà àz,xac jl xne`e `a ±éléî éðäî ¨¥¨¨¦§¨¥¨¥¦¥

Ceáà øîà äåäc àúeélòîjia` didy milernd mixacd mze`n ± §©§¨©£¨¨©£
,jia` xn` jke .xne`àîBéå àîBé ìkmeie mei lka ±éëàìî ïéàøáð ¨¨§¨¦§¨¦©§£¥

éìháe äøéL éøîàå ,øeðéc øäpî úøMä,d"awdl dxiy mixne`e ± ©¨¥¦§©¦§¨§¦¦¨¨§¦
,milha md jk xg`eøîàpL(bk b dki`)äaø íéø÷aì íéLãç' ¤¤¡©£¨¦©§¨¦©¨

,'Eúðeîàici lr ,d"awd ly ezlidz daxzn ycgn xwea lkay ¡¨¤
.mik`lnd mze`

éðîçð øa ìàeîL éaøc àâéìôeiax lr ax wleg el` mixacae ± §¦¨§©¦§¥©©§¨¦
,ipngp xa l`enyìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨

,ãçà Càìî epnî àøáð ,àeä Ceøa LBãwä étî àöBiL øeaéãå øeaéc¦§¦¤¥¦¦©¨¨¦§¨¦¤©§¨¤¨
øîàpL(e bl mildz),'íàáö ìk åét çeøáe eNòð íéîL 'ä øáãa' ¤¤¡©¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

,mik`lnd `av lk `xap d"awd ly eit gexay o`kn miyxece
xdpn `le ,d"awd ly exeacn mi`xap mik`lnd eixacly ixd

.ax ixack xepic
dlbp eay d`xnd oipra ,miweqt ipy oia dxizq dywn `xnbd

:ei`iapl d"awdøîBà ãçà áeúkd"awd d`xn lr l`ipc ixaca ¨¤¨¥
enelga(h f l`ipc),'à÷ð øîòk dLàø øòNe øeéç âìúk déLeáì'± §¥¦§©¦¨§©¥¥©£©§¥

dlbpy ixd ,iwp xnvk did ey`x xrye ,blyk oal did eyeal
,zepal zexryaexg` weqtaáéúk(`i d mixiyd xiy)åéúBvå÷' §¦§ª¨

,'áøBòk úBøBçL íélzìz.zexegy zexrya dlbpy ixd ©§©¦§¨¥
:`xnbd zvxznäáéLéa ïàk ,àéL÷ àìeizexryy xn`py dn ± Ÿ©§¨¨¦¦¨

,owfk d`xp `ed f`y ,oicd ayena ei`iapl d`xpyk `ed ,zepal
eli`eïàkd`xpyk `ed ,zexegy eizexryy xn`py dn ± ¨

ei`iaplazr,äîçìî.xegak d`xp `ed f`eäàð Eì ïéà ,øî øîàc §¦§¨¨§¨©©¥§¨¤
.øeça àlà äîçìîa äàð Eì ïéàå ,ï÷æ àlà äáéLéa¦¦¨¤¨¨¥§¥§¨¤§¦§¨¨¤¨¨

:miweqta ztqep dxizq dywn `xnbdøîBà ãçà áeúkixaca ¨¤¨¥
enelga d"awd d`xn lr l`ipc(h f l`ipc),'øeðéc ïéáéáL diñøk'± ¨§§¥§¦¦¦

yiy ixd ,cigi oeyla `id 'diqxk' zaize ,y` ly zevevip e`qk
,cg` `qk myøîBà ãçà áeúëå(my)ïéîBé ÷ézòå åéîø ïåñøë éc ãò' §¨¤¨¥©¦¨§¨¨§¦§©¦¦

'áéúédncpy d"awde ,mdilr zayl ze`qk egpede elhedy cr ± §¦
oeyla `id 'oeqxk' zaize ,ze`qkd lr ayei minia wizr owfk¨§¨¨

.ze`qk ipy my yiy rnyne ,miax
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì`qkBì ãçà,`ed jexa yecwdl ± Ÿ©§¨¤¨

å`qkàéðúãk .ãåãì ãçà`qk ,`ziixaaå Bì ãçà`qk,ãåãì ãçà §¤¨§¨¦¦§©§¨¤¨§¤¨§¨¦
éìéìbä éñBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác,`aiwr iaxlãò ,àáé÷ò ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¥©§¦¦£¦¨©

,ìBç äðéëL äNBò äzà éúîcva mc` ayeiy xne` dz`y ¨©©¨¤§¦¨
.d"awdàlà`qky ,ililbd iqei iax uxznå ,ïéãì ãçà`qkãçà ¤¨¤¨§¦§¤¨
.ä÷ãöì¦§¨¨

:`xnbd zwtzqndépéî dìaé÷ixac z` `aiwr iax laiw m`d ± ¦§¨¦¥
,eixacn ea xfge ,ililbd iqei iax.dépéî dìaé÷ àì Bàzhyet Ÿ¦§¨¦¥

:`xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyéøác ,ä÷ãöì ãçàå ïéãì ãçà ¨§©¤¨§¦§¤¨¦§¨¨¦§¥
÷ò éaøäéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà .àáé,`aiwr iaxläî ,àáé÷ò ©¦£¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©

éúBøacî Clk ,äãbä ìöà ClEribzy cr jixacn lcg ±ìöà ¨¥¤©¨¨©¥¦¦§¤¥¤
,úBìäàå íéòâðccegn dz` odae ,zexenge zewenr zekld ody §¨¦¨¢¨

.dcbda `leàlàipy ecrep dnl dixfr oa xfrl` iax uxzn ¤¨
,ze`qkdì ãçàå àqëì ãçàóøôøL,ohw lqtq ±àqkickáLéì ¤¨§¦¥§¤¨¦§©§©¦¥¥¥

,åéìòeåéìâø íBãäì óøôøL,eilbx z` eilr gipdl ±øîàpLdiryi) ¨¨§©§©©£©§¨¤¤¡©
(` eq.'éìâø íBãä õøàäå éàñk íéîMä'`ziixaa yxetny ixd ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨

.ililbd iqei iax ixack xn`e ,ea xfg `aiwr iaxy
lirl exn`(.bi)ea yiy inl `l` dxez ixzq mixqen oi`y ,

oeape miyxg mkge ureie mipt `eype miyng xy ,mixac dyng
zex`azn day ,inic ax ly `xnin d`ian `xnbd .ygl

:elld zelrndàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
,ìàøNé úà äéòLé ìlé÷ úBìì÷ äøNò äðBîL ,øîà`apzdy ¨©§¤¤§¥§¨¦¥§©§¨¤¦§¨¥

,zeieprxet dxyr dpeny mdilr e`eaiyãò Bzòc äøø÷úð àìå§Ÿ¦§¨§¨©§©
äfä àø÷nä íäì øîàL(d b diryi),äì÷päå ï÷fa øòpä eáäøé' ¤¨©¨¤©¦§¨©¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤

'ãaëpaeäðéð éàî úBìì÷ äøNò äðBîL .,od dn ±áéúëc(c-` b my) ©¦§¨§¤¤§¥§¨©¦§¦§¦
ìLeøéî øéñî úBàáö 'ä ïBãàä äpä ék',äðòLîe ïòLî ,äãeäiîe í ¦¦¥¨¨§¨¥¦¦¨©¦¦§¨©§¥©§¥¨

àéáðå èôBL ,äîçìî Léàå øBab ,íéî ïòLî ìëå íçì ïòLî ìkŸ¦§©¤¤§Ÿ¦§©¨¦¦§¦¦§¨¨¥§¨¦
,Lçì ïBáðe íéLøç íëçå õòBéå ,íéðô àeNðe íéMîç øN ,ï÷æå íñB÷å§¥§¨¥©£¦¦§¨¦§¥©£©£¨¦§¨©

.'åâå 'íá eìLîé íéìeìòúå íäéøN íéøòð ézúðå§¨©¦§¨¦¨¥¤§©£¦¦§§¨
:elld zelrndn zg` lk idn `xnbd zx`aneéìòa elà ,'ïòLî'©§¥¥©£¥

àø÷î.azkay dxezd z` mirceid ±,äðLî éìòa elà ,'äðòLî' ¦§¨©§¥¨¥©£¥¦§¨
da eâéìt .åéøéáçå àîéz ïa äãeäé éaø ïBâkdfa ewlgpe ±àtt áø §©¦§¨¤¥¨©£¥¨§¦¨©¨¨

ïðaøå,dligza eid dpyn ixcq dnkéøãñ úBàî LL øîà ãç §©¨¨©¨©¥¥¦§¥
.äðLî éøãñ úBàî òáL øîà ãçå ,äðLî¦§¨§©¨©§©¥¦§¥¦§¨

,ãeîìz éìòa elà ,'íçì ïòLî ìk'enk mz`xed lr jenql yiy ¨¦§©¤¤¥©£¥©§
,mgl zlik` lr miknqpyøîàpL(d h ilyn)éîçìá eîçì eëì' ¤¤¡©§©£§©§¦

Baì ïéëLBnL ,äãbà éìòa elà ,'íéî ïòLî ìëå' .'ézëñî ïééa eúLe§§©¦¨¨§¦§¨¦§©¨¦¥©£¥©¨¨¤§¦¦
,úBòeîL ìòa äæ ,'øBab' .äãbàa íénk íãà ìLrnyy xnelk ¤¨¨©©¦¨©¨¨¦¤©©§

.eita md zexebye ,eizeaxn zeweqt zekldäæ ,'äîçìî Léàå'in §¦¦§¨¨¤
ïéc ïcL ïéic äæ ,'èôBL' .äøBz ìL dzîçìîa ïzéìå àOéì òãBiL¤¥©¦¨§¦¥§¦§©§¨¤¨¥¤©¨¤¨¦

øîàpL ,Cìî äæ ,'íñB÷' .BòîLîk ,'àéáð' .Bzéîàì úîà(i fh my) ¡¤©£¦¨¦§©§¨¥¤¤¤¤¤¡©
äáéLéì éeàøL äæ ,'ï÷æ' .'Cìî éúôN ìò íñ÷'dvr epnn lehile ¤¤©¦§¥¤¤¨¥¤¤¨¦¦¨

.dnkg xac lka
òãBiL äæ ,'ïéLneç øN' àlà 'íéMîç øN' éø÷z ìà ,'íéMîç øN'©£¦¦©¦§¥©£¦¦¤¨©¨¦¤¤¥©

'íéMîç øN' ,øçà øác .äøBz éLîeç äMîça ïzéìå àOéìeyexit ¦¨§¦¥©£¦¨§¥¨¨¨©¥©£¦¦
ìò ïîbøeúî ïéãéîòî ïéàL ïàkî ,eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøãk¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¦¨¤¥©£¦¦§§§¨©

øeavä`ed yxecd axd m` ,axd ixac lr xeaivl xfegd mc` ± ©¦
î úBçtoa,äðL íéMîçzpeeke .onbxezn `ll jk yexci `l` ¨¦£¦¦¨¨

k mdn xiqiy ,`id aezkdcinrdl ie`xe miying oa `edy ax l
.onbxezn eiptl

äæ ,'íéðô àeNðe'inäìòîì Bøeáòa BøBãì íéðt ïéàNBpL,minya §¨¦¤¤§¦¨¦§©£§©§¨
,ezekfa mipefip lkdy xnelk,àñBc ïa àðéðç éaø ïBâkexn`y §©¦£¦¨¤¨

ziprza(:ck)liaya oefip mlerd lk' ,dxn`e lew za d`viy
execl exeara mipt mi`yepy in oke .'ipa `pipgähîì,ux`a §©¨

,exeara exec z` micakn zene`d iklnyeäaà éaø ïBâkdidy §©¦©¨
aeygøñé÷ éazial daiyidn `a did xy`ky ,jlnd ziaa ± ¥¥¨

.ecakl ez`xwl ze`vei jlnd zia ly zexiabd eid ,jlnd
,'õòBé'in dfãéîìz äæ ,'íëçå' .íéLãç òBa÷ìå íéðL øaòì òãBiL ¥¤¥©§©¥¨¦§¦§©¢¨¦©£©¤©§¦

,'íéLøç' .åéúBaø úà íékçnäy in dfL äòLa`edéøáãa çúBt ©©§¦¤©¨£¨¦§¨¨¤¥©§¦§¥
,'Lçì' .øác CBzî øác ïéánä äæ ,'ïBáðe' .ïéLøçk ïéNòð ìkä ,äøBz¨©Ÿ©£¦§¥§¦§¤©¥¦¨¨¦¨¨¨©

äæin,Lçìa äðzépL äøBz éøác Bì øBñîì éeàøLixzq epiidc ¤¤¨¦§¦§¥¨¤¦§¨§¨©
eaxwa b`ec eale oic zia a` `edy oebk ,dxez.

.'íäéøN íéøòð ézúðå':`xnbd zx`an,'íäéøN íéøòð ézúðå' éàî §¨©¦§¨¦¨¥¤©§¨©¦§¨¦¨¥¤
,øæòìà éaø øîà'mixrp'ïéøòBðnL íãà éða elàmipwexny ±ïî ¨©©¦¤§¨¨§¨¦¥§¥¨¨¤§¨¦¦

,úBönä.mdly mixyd eidi mdeáø øîà ,'íá eìLîé íéìeìòúå' ©¦§§©£¦¦§§¨¨©©
,á÷òé øa (àtt)fnx `ed ,m"icnl ipya 'milElrY' xn`py dn ¨¨©©£Ÿ©£¦

léìòú éða éìòzmiltydy epiidc ,milrey ipa milrey ± ©§¥§¥©§¥
.mda elyni xzeia miylgde

Bzòc äøø÷úð àìåzellwd lk z` mdl xn`y s` ,diryi ly §Ÿ¦§¨§¨©§
,elld.'(ãaëpa äì÷päå) ï÷fa øòpä eáäøé' íäì øîàL ãòzx`an ©¤¨©¨¤¦§£©©©©¨¥§©¦§¤©¦§¨

'xrp' :`xnbdïéøòBðnL íãà éða elàmipwexny ±,úBönä ïîmde ©©¥§¥¨¨¤§¨¦¦©¦§
,ïBnøk úBöîa àleînL éîa eáäøé.eilr e`bziy epiidcäì÷päå' ¦§£§¦¤§¨§¦§©¦§©¦§¤

L éî àáé ,'ãaëpazeevn,úBl÷k åéìò úBîBc úBøeîçxnelk ©¦§¨¨Ÿ¦¤£¨¨§©

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

המשך בעמוד קב

oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtohw cren
íìåòä àøáðù íãå÷oi`y d`xyke ,xec sl` seql ozpidl dxez dzid die`x ,(dw mildz) "xec sl`l dev xac" :xn`py dn miiwl ,dxez ozn mcew zeidl ze`xadl mdilr xfbp -

.epiax dyn cr oey`xd mc`n zexec dyye mixyr seql dpzpe ,ocxhe cnr - dxez `la miiwzn mlerdêúðåîà äáø.odilr jzldz dax -äéñøë.cg` `qk rnyn -ïåñøë
åéîø.odilr ayil epwzp ,elhed ze`qk ipy -ìåç äðéëù.eciva mc` aiyedl -êéúåøáãî êìë.zewenr zekld ody ,zeld`e mirbp lv` ribzy cr ,jixacn lcg -äéòùé ììé÷

ìàøùé úà.zeiprxet dxyr dpeny odilr `apzp :xnelk -åáäøé.e`bzi -äðùî éøãñ úåàî ùù.odinia eid -ãåîìúä éìòá åìà íçì.mgl zkinqk oz`xed lr jenql yiy -

úåòåîù ìòázeweqt zekld rnyy -

.eita zexebye ,eizeaxnäáéùéá áùéì éåàø-

.dnkg xac lka dvr epnn lehileåäáà éáøãë
.miaxa yexcl onbxezn eiptl cinrdl -

åøåãì åøåáòá íéðô ïéàùåð äìòîìlkdy -

,`qec oa `pipg iax oebk ,ezekfa oipefip

mlerd lk :(a,ck ziprz) `nlra opixn`ck

.ipa `pipg liaya `l` oefip epi`äèîìikln -

eda` 'x oebk ,eliaya oze` oicakn zene`d

zkqna opixn`ck ,jlnd ziaa aeyg didy

(`,ci) oixcdpqxqiw iac `zdn` iwtp eedc

.'ek dit`l'åë åì øåñîì éåàøùzia a` oebk -

.eaxwa b`ec eale oicéìòú.milrey -ùôúé éë
åéçàá ùéàeid `ly xnel opbn did aezkd -

.dkld mil`eyl aiydl oirceiíãà éðáù
ïäá ïéñëúîitl ,odl el`yi `ly oi`agp -

.oda oi`iwa oi`yêãé úçú ïðùédz` :xnelk -

.oda iwaíäá ìùëð ïë íà àìàcinlzdyk -

ozep `ed ,dipye dpey`x mrt ezrenya lykp

.ezreny lr cenrl aläéäà àìlibx ipi` -

.zeidlàîìãiyp`c meyn e`l inp i`d -

eed ,`pxinb xn` ded i`c `l` ,eid dpn`

ol `ni` dil ixn`.rci ded `l `ede ,
úôå÷ú
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ïãøèå:i"yx yxit .olzye :xn`c o`nl `ki`e

,mpdiba oznyp ozp oey`x oeyl itl

,`pic `la `pic ciar ike :`ed dnize .e`xap `le

ocxhe :yxtl d`xpe ?mpdiba zeidl eryt dn ik

-,xce xec lkl hrn m` ik ,cgia e`xap `ly

zepeyld ipye .mlerd eaixgi `ly ick

yg `l jkle dpeyn oeyld j` ,dey inlyexia

oeik ,"`pyil i`da dl ixn`c `ki`" ipznl

.daiz `cg wx dl dpyn epi`yâéìôåiax`

mik`lny xne` `edy - ipngp xa l`eny

.xepic xdpn `le ,mewnd xeaca mi`xap

éáølra didy - dlrnl `qec oa `pipg

.exec ipa lkn xzei miyrn

äèîìådid `ly meyn e`le - xqiw ziaa

mby meyn `l` ,dlrnl aeyg

.ezenk dyrn iyp` eid execa
dprp
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Ceøa LBãwä ãîò ,eàøáð àìå íìBòä àøápL íãB÷¤¤¦§¨¨¨§Ÿ¦§§¨©©¨¨
.øBcaL íéðô éfò ïä ïäå ,øBãå øBc ìëa ïìúLe àeä§¨¨§¨¨§¥¥©¥¨¦¤©

"eène÷ øLà" :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå¯äëøáì §©©§¨©¦§¨¨©£¤§¦§¨¨
ìò ïîöò ïéèn÷nL íéîëç éãéîìz elà ,áéúëc àeä¦§¦¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦©§¨©
älâî àeä Ceøa LBãwä ,äfä íìBòa äøBú éøác¦§¥¨¨¨©¤©¨¨§©¤
."íãBñé ÷öeé øäð" :øîàpL ,àaä íìBòì ãBñ íäì̈¤¨¨©¨¤¤¡©¨¨©§¨
àîéà ,àz !àéøà øa :áø øa àéiçì ìàeîL déì øîà£©¥§¥§¦¨©©©©§¨¨¥¨
:Ceáà øîà äåäc àúeéìòî éléî éðäî àúléî Cì̈¦§¨¥¨¥¦¥©©§¨©£¨¨©£

àîBéå àîBé ìk,øeðéc øäpî úøMä éëàìî ïéàøáð ¨¨§¨¦§¨¦©§£¥©¨¥¦§©¦
íéLãç" :øîàpL ,éìèáe äøéL éøîàåäaø íéø÷aì §¨§¦¦¨¨§¦¤¤¡©£¨¦©§¨¦©¨
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ïä ïä :øîàå Làä ïî Càìî äðòð ."déeììä íéæøà ìëå éøt õò" "úBîBäz ìëå íéðépz©¦¦§¨§¥§¦§¨£¨¦©§¨©£¨©§¨¦¨¥§¨©¥¥
,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ãîò .äákønä äNòîCeøa :øîàå ,BLàø ìò B÷LðeäìàøNé éäìà ' ©£¥©¤§¨¨¨©©¨¨¨¤©©§¨©Ÿ§¨©¨¡Ÿ¥¦§¨¥

øB÷çìå ïéáäì òãBiL eðéáà íäøáàì ïa ïúpLLBøãìåïéàå LøBc äàð Lé .äákøî äNòîa ¤¨©¥§©§¨¨¨¦¤¥©§¨¦§©§§¦§§©£¥¤§¨¨¥¨¤¥§¥
éøLà .íéi÷î äàðå LøBc äàð äzà ,LøBc äàð ïéàå íéi÷î äàð ,íéi÷î äàðíäøáà E ¨¤§©¥¨¤§©¥§¥¨¤¥©¨¨¤¥§¨¤§©¥©§¤©§¨¨

øæòìàL eðéáààöé Cøò ïaéöìçîéaøå àeä äéä òLBäé éaø éðôì íéøácä eøîàpLëe .E ¨¦¤¤§¨¨¤£¨¨¨¥£¨¤§¤¤¡§©§¨¦¦§¥©¦§ª©¨¨§©¦
.Løãå òLBäé éaø çút .äákøî äNòîa LBøãð eðà óà :eøîà ,Cøca íéëläî ïäkä éñBé¥©Ÿ¥§©§¦©¤¤¨§©¨¦§§©£¥¤§¨¨¨©©¦§ª©§¨©

,äéä æeîz úôe÷z íBiä BúBàåeøM÷úðéëàìî eéäå ,ïðòa úL÷ ïéîk äàøðå íéáòa íéîL §©§©©¨¨¦§©§¨©¦§¨¦§¦§¤§¦¤¤¤¨¨§¨©§£¥
ì ïéàáe ïéöa÷úî úøMäúBàøì ïéàáe ïéöa÷únL íãà éðák ,òBîL.älëå ïúç éèeîæîa ©¨¥¦§©§¦¨¦¦§©¦§¥¨¨¤¦§©§¦¨¦¦§§©§¥¨¨§©¨

å ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì íéøác øtéñå ïäkä éñBé éaø CìäíëéøLà :øîàéøLàå,íëzãìBé ¨©©¦¥©Ÿ¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©§¨©©§¥¤§©§¥©§§¤
úa eðéìò äðzðå ,éðéñ øä ìò eðééä ïéaeñî éîBìça ízàå éðà óàå .eàø CkL éðéò éøLà©§¥¥©¤¨¨§©£¦§©¤©£¦§¦¨¦©©¦©§¦§¨¨¥©

íéìBãb ïéì÷øè !ïàëì eìò ,ïàëì eìò :íéîMä ïî ìB÷úBòvîeízà ,íëì úBòöeî úBàð ¦©¨©¦£§¨£§¨§©§¦§¦©¨¨¨¨¤©¤
äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúäå ?éðéà .úéLéìL úëì ïéðneæî íëéãéîìú éãéîìúå íëéãéîìúå§©§¦¥¤§©§¦¥©§¦¥¤§¨¦¤©§¦¦¦¦§¨©§¨©¦¥§©¦§¨

ìL :øîBààáé÷ò éaø ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì íéøác äöøä òLBäé éaø :ïä úBàöøä äL ¥§¨©§¨¥©¦§ª©¦§¨§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©©¦£¦¨
eléàå .àáé÷ò éaø éðôì äöøä éàðéëç ïa àéððç ,òLBäé éaø éðôì äöøäCøò ïa øæòìà éaø ¦§¨¦§¥©¦§ª©£©§¨¤£¦©¦§¨¦§¥©¦£¦¨§¦©¦¤§¨¨¤£¨

éöøàc ?áéLç à÷ àìeöøàådén÷¯dén÷ eöøà àìå éöøàc ,áéLç÷¯.áéLç à÷ àì ¨¨¨¥§©§¦§©§©¥¨¨¥§©§¦§¨©§©¥¨¨¨¥
eðz.éöøàc ïàî dén÷ àäéî éöøàc !áéLç à÷å dén÷ eöøà àìc éàðéëç ïa àéððç àäå§¨£©§¨¤£¦©§¨©§©¥§¨¨¥§©§¦¦¨©¥©§©§¦¨

eñðëð äòaøà :ïðaø,ñcøtaíäì øîà .àáé÷ò éaøå ,øçà ,àîBæ ïáe ,éàfò ïa :ïä elàå ©¨©©§¨¨¦§§©©§¥§¥¥¤©©¤¨©¥§©¦£¦¨¨©¨¤
:àáé÷ò éaøízàLk:øîàpL íeMî !"íéî íéî" eøîàz ìà øBäè LéL éðáà ìöà ïéòébî ©¦£¦¨§¤©¤©¦¦¥¤©§¥©¦¨©Ÿ§©¦©¦¦¤¤¡©

øáBc"ø÷é" :øîBà áeúkä åéìò ,úîå õéöä éàfò ïa ."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Léðéòa ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨¤©©¥¦¨¥¨¨©¨¥¨¨§¥¥
ä'äúånä."åéãéñçìõéöä àîBæ ïa,òâôðåìBëà úàöî Lác" :øîBà áeúkä åéìòåjéic ©¨§¨©£¦¨¤¨¥¦§¦§©§¨¨©¨¥§©¨¨¨¡©¤¨
ïtepòaNz."Búà÷äåøçàõvé÷:àîBæ ïa úà eìàL .íBìLa àöé àáé÷ò éaø .úBòéèða ¤¦§¨¤©£¥Ÿ©¥¦¥©§¦©¦£¦¨¨¨§¨¨£¤¤¨

eäîíëöøàáe" :íäì øîà ?àaìk éñeøñì"eNòú àì¯íëöøàaL ìkeìàL .eNòú àì ©§¨¥©§¨¨©¨¤§©§§¤Ÿ©£Ÿ¤§©§§¤Ÿ©£¨£
eäî äøaéòL äìeúa :àîBæ ïa úà?ìBãb ïäëìïðéLééç éî,ìàeîLãì:ìàeîL øîàã ¤¤¨§¨¤¦§¨©§Ÿ¥¨¦¨§¦©§¦§¥§¨©§¥
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חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dbibg(ipy meil)

eåä äøBz éøáãa ,ïzîe àOîa àä ,äøBz éøáãa àämipn`p eid ± ¨§¦§¥¨¨§©¨©¨§¦§¥¨£
la` ,xwy lr milldzn `leeåä àì ïzîe àOîaiyp` eid `l ± §©¨©¨Ÿ£

.dpn`
:dakxn dyrn iabl `ziixa d`ian `xnbdïaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¨

øæòìà éaøå ,Cøca Cläî äéäå ,øBîçä ìò áëBø äéäL éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¤¨¨¥©©£§¨¨§©¥©¤¤§©¦¤§¨¨
ønçî Cøò ïaxengd z` bidpn ±,åéøçà.eitn dxez cenll ick ¤£¨§©¥©£¨

Bì øîà,i`kf oa opgei oaxl jxr oa xfrl` iax÷øt él äðL ,éaø ¨©©¦§¥¦¤¤
Bì øîà .äákøî äNòîa ãçàike ,i`kf oa opgei oaxéúéðL Ck àì ¤¨§©£¥¤§¨¨¨©Ÿ¨¨¦¦

'ãéçéa äákøna àìå' ,íëìelit` dakxn dyrna miyxec oi` ± ¨¤§Ÿ©¤§¨¨§¨¦
,cigi cinlzlíëç äéä ïk íà àlàe,Bzòcî ïéáîmkg jpi` dz`e ¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§

.dakxn dyrna jl zepyl il xeq`e ,jzrcn oianeBì øîàiax ¨©
,jxr oa xfrl`éðéLøz ,éaøzeyx il oz ±éðôì øîBìãçà øác E ©¦©§¥¦©§¨¤¨¨¤¨

Bì øîà .éðzãnlL,i`kf oa opgei oaxïa ïðçBé ïaø ãøé ãiî .øBîà ¤¦©§©¦¨©¡¦©¨©©¨¨¨¤
úçz ïáàä ìò áLéå óhòúðå ,øBîçä ìòî éàkæurúéfä.my didy ©©¥©©£§¦§©¥§¨©©¨¤¤©©©©¦

Bì øîà,jxr oa xfrl` iaxøîà .øBîçä ìòî zãøi äî éðtî ,éaø ¨©©¦¦§¥¨¨©§¨¥©©£¨©
ike ,i`kf oa opgei oax eløLôàyäzàdidz,äákøî äNòîa LøBc ¤§¨©¨¥§©£¥¤§¨¨

.øBîçä ìò ákøà éðàå ,eðúBà ïéeìî úøMä éëàìîe ,eðnò äðéëLe§¦¨¦¨©§£¥©¨¥§©¦¨©£¦¤§©©©£
ïî Là äãøéå ,Løãå äákønä äNòîa Cøò ïa øæòìà éaø çút ãiî¦¨¨©©¦¤§¨¨¤£¨§©£¥©¤§¨¨§¨©§¨§¨¥¦

ïlek eçút .äãOaL úBðìéàä ìk äáaéñå ,íéîMäzepli`d lk ± ©¨©¦§¦§¨¨¨¦¨¤©¨¤¨§¨
,dcyay,eøîà äøéM äî .äøéL eøîàåmiweqtd z` exn`mildz) §¨§¦¨©¦¨¨§

nw(ci-f gúBîäz ìëå íéðépz õøàä ïî 'ä úà eìlä','ebeìëå éøt õò ©§¤¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ¥§¦§¨
íéæøà'ebe,øîàå Làä ïî Càìî äðòð .'déeììäiax yxcy mixacd £¨¦©§¨©£¨©§¨¦¨¥§¨©

,jxr oa xfrl`B÷Lðe éàkæ ïa ïðçBé ïaø ãîò .äákønä äNòî ïä ïä¥¥©£¥©¤§¨¨¨©©¨¨¨¤©©§¨
jxr oa xfrl` iaxlïúpL ,ìàøNé éäìà 'ä Ceøa ,øîàå ,BLàø ìò©Ÿ§¨©¨¡Ÿ¥¦§¨¥¤¨©

.äákøî äNòîa LBøãìå øB÷çìå ïéáäì òãBiL ,eðéáà íäøáàì ïa¥§©§¨¨¨¦¤¥©§¨¦§©§§¦§§©£¥¤§¨¨
,íéi÷î äàð ïéàå LøBc äàð Léyie,LøBc äàð ïéàå íéi÷î äàð ¥¨¤¥§¥¨¤§©¥¨¤§©¥§¥¨¤¥

eli`eéøLà .íéi÷î äàðå LøBc äàð äzàøæòìàL eðéáà íäøáà E ©¨¨¤¥§¨¤§©¥©§¤©§¨¨¨¦¤¤§¨¨
éöìçî àöé Cøò ïa.E ¤£¨¨¨¥£¨¤

ïäkä éñBé éaøå àeä äéä ,òLBäé éaø éðôì íéøácä eøîàpLëe§¤¤¤§©§¨¦¦§¥©¦§ª©¨¨§©¦¥©Ÿ¥
éaø çút .äákøî äNòîa LBøãð eðà óà ,eøîà ,Cøca íéëläî§©§¦©¨¤¨§©¨¦§§©£¥¤§¨¨¨©©¦

íBiä BúBàå ,Løãå òLBäéa,äéä æenz úôe÷úmpi` mipprdy §ª©§¨©§©§©©¨¨
ok it lr s`e ,minya miievnïéîk äàøðå ,íéáòa íéîL eøM÷úð¦§©§¨©¦§¨¦§¦§¨§¦

ðòa úL÷ì ïéàáe ïéöa÷úî úøMä éëàìî eéäå ,ïòBîL,mdixac z` ¤¤§¨¨§¨©§£¥©¨¥¦§©§¦¨¦¦§©
éèeîæîa úBàøì ïéàáe ïéöa÷únL íãà éðákwegy ipina ± ¦§¥¨¨¤¦§©§¦¨¦¦§§©§¥

iptl miwgyny.älëå ïúç̈¨§©¨
øtéñå ,ïäkä éñBé éaø Cìäd z`íéøácelld,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¨©©¦¥©Ÿ¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©

øîàå,i`kf oa opgei oaxCkL éðéò éøLà ,íëzãìBé éøLàå íëéøLà §¨©©§¥¤§©§¥©§§¤©§¥¥©¤¨
.eàø,i`kf oa opgei oax siqedeízàå éðà óàåepi`xp,éîBìça ¨§©£¦§©¤©£¦

eäðzðå ,éðéñ øä ìò eðééä ïéaeñîdrnyp ±íéîMä ïî ìB÷ úa eðéìò §¦¨¦©©¦©§¦§¨¨¥©¦©¨©¦
,dxn`yïàëì eìò ïàëì eìò,minylïéì÷øèzepenx` ±íéìBãb £§¨£§¨§©§¦§¦

,mkl mipkenéãéîìúå íëéãéîìúå ízà ,íëì úBòöeî úBàð úBòvîe©¨¨¨¨¤©¤§©§¦¥¤§©§¦¥
úkì ïéðneæî íëéãéîìzdúéLéìLiptl zeayeid zezikdn ©§¦¥¤§¨¦©©§¦¦

.dpikyd
jxr oa xfrl` iaxy ,`ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:i`kf oa opgei oax iptl dakxn dyrna yxcéðéà`ed jk m`d ± ¦¦
,xacdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±é éaø,øîBà äãeäé éaøa éñB §¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥

ìLïä úBàöøä äL,eid dakxn dyrna zeyxc yly ±òLBäé éaø §¨©§¨¥©¦§ª©
íéøác äöøädakxn dyrna yxc ±éaø ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¦§¨§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©©¦

éaø éðôì äöøä éàðéëç ïa àéððç ,òLBäé éaø éðôì äöøä àáé÷ò£¦¨¦§¨¦§¥©¦§ª©£©§¨¤£¦©¦§¨¦§¥©¦
eléàå .àáé÷òz`áéLç à÷ àì Cøò ïa øæòìà éaødzpn `l ± £¦¨§¦©¦¤§¨¨¤£¨Ÿ¨¨¦

.dakxn dyrna yxc `l `edy rnyne ,`ziixad
:`xnbd zvxznáéLç÷ dén÷ eöøàå éöøàcwx dpen `ziixad ± §©§¥§©§©¥¨¨¦

evxd mixg` mbe ,dakxn dyrna mixg` iptl dvxdy in z`
la` ,eiptldén÷ eöøà àìå éöøàcla` ,mixg` iptl dvxdy in ± §©§¥§Ÿ©§©¥

,jxr oa xfrl` iax enk ,eiptl evxd `l mixg`áéLç à÷ àì± Ÿ¨¨¦
.mixg`l dvxd `l `edy di`x o`kn oi` j` ,`ziixad dzpn `l

:dywne `xnbd zxfegàäåixde ±eöøà àìc ,éàðéëç ïa àéððç §¨£©§¨¤£¦©§Ÿ©§
dén÷dvxd `ed wx `l` ,dakxn dyrna eiptl evxd `ly ± ©¥

,`aiwr iax iptaáéLç à÷å.`ziixad eze` dxikfde ± §¨¨¦
,eiptl evxd `l mixg` mpn` :`xnbd zvxzndén÷ àäéî éöøàc§©§¥¦¨©¥

éöøàc ïàîexfgy mixg` iptl dvxd `ed mewn lkn la` ± ©§©§¥
`aiwr iaxe ,`aiwr iaxl dvxd `ed ixdy ,mixg`l evxde
ick ,eze` xikfdl `ziixad dkxved okle ,ryedi iaxl dvxd
iax la` .eiptl evxd mbe dvxd `aiwr iaxy ricedl lkezy
ipta dvxd `l `ed mbe ,eiptl mixg` evxd `l ,jxr oa xfrl`

.`ziixaa xkfed `l okle ,mixg`l dvxdy in
:dakxn dyrn oipra ztqep `ziixaäòaøà ,ïðaø eðzmiyp` ¨©¨¨©§¨¨

ñcøôa eñðëð,my ici lr riwxl elr ±,àîBæ ïáe ,éàfò ïa ,ïä elàå ¦§§§©§¥¥§¥¥¤©©¤¨
øçà,diea` oa ryil` ±,àáé÷ò éaø íäì øîà .àáé÷ò éaøå ©¥§©¦£¦¨¨©¨¤©¦£¦¨

ïéòébî ízàLkriwxa,øBäè LéL éðáà ìöà`edy mewnl xnelk §¤©¤©¦¦¥¤©§¥©¦¨
,milelv mink widaníéî íéî eøîàz ìàixdy ,jlp ji`e ,o`k yi ©Ÿ§©¦©¦

min my yiy xne`de ,min zenck d`xp `l` ,llk min my oi`
,scdp `ede ,xwy xne` `ed ixdøîàpL íeMî(f `w mildz)øáBc' ¦¤¤¡©¥

õéöä éàfò ïa .'éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Lxnelk ,dpikyd cvl §¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨¤©©¥¦
,dxi`n dixlwtq`a hiadl ick zeny xikfdl siqed,úîåeåéìò ¨¥¨¨

øîBà áeúkä(eh fhw mildz),'åéãéñçì äúånä 'ä éðéòa ø÷é'xnelk ©¨¥¨¨§¥¥©¨§¨©£¦¨
.xega ecera zny itl ,d"awd iptl i`fr oa ly ezzin dywyïa¤

õéöä àîBæ,dpikyd cvlòbôðå,ezrc dtxhp ±øîBà áeúkä åéìòå ¨¥¦§¦§©§¨¨©¨¥
(fh dk ilyn),'Búà÷äå epòaNz ït ,jéic ìBëà úàöî Lác'myky §©¨¨¨¡©¤¨¤¦§¨¤©£¥

ik ,eytp z` aiydl hrn wx epnn lk`iy ie`x yac `vendy
z` mb ca`le lkd `iwdl lelr `ed driay ick daxd lk`i m`
xzei biydl dvxiy inl dxwi ok enke ,dligza lk`y hrnd

.xeg`l aeyi miptl zkll dvxiyk ,ezbyde ezlkinøçà,uivd ©¥
eúBòéèpa õvé÷wxe .dlrn itlk xaicy ,zeeire lwlw ±àáé÷ò éaø ¦¥©§¦©¦£¦¨

e uivd.íBìLa àöé̈¨§¨
àaìk éñeøñì eäî ,àîBæ ïa úà eìàL,alk qxql xzen m`d ± ¨£¤¤¨©§¨¥©§¨

iabl dxeza xn`p dnda qxql xeqi`d ixdy ,ciledl lkei `ly
xn`py ,zepaxwd inen(ck ak `xwie)jErnE'`l zExke wEzpe zEzke ¨§§¨§¨§¨Ÿ

mixaca wxy okzi ok m`e ,'EUrz `l mkvx`aE 'dl Eaixwz©§¦©§©§§¤Ÿ©£
alk la` ,qxql `ly dxezd dxidfd ,gafnl maixwdl xyt`y
dxedh dndaa edetilgd m` elit`e ,gafnd lr axw epi`y
,xaca welig oi`y e` ,qexiqa xzen didi ,daixwdl xeq`
axwidl dlekiy dnda lr `weec xn`p `l qxql xeqi`de

.gafnl,íäì øîàweqtd oeyl'eNòú àì íëöøàáe'y ,dzpeekìk ¨©¨¤§©§§¤Ÿ©£¨
LepyieNòz àì íëöøàamipind wx `le ,qexiq dyrn ea ¤§©§§¤Ÿ©£

.alk mb qxql xeq` okle ,gafnd lr miaxwd
ztqep dl`y,àîBæ ïa úà eìàLz`yl el xzeny ,lecb odk iabl ¨£¤¤¨

xn`py ,dlrapy dy` `le dleza dy` wx(bi `k `xwie)`Ede'§
ok m`e ,'gTi dilEzaa dX`äøaéòL äìeúa`id j` ,dxarzdy ± ¦¨¦§¤¨¦¨§¨¤¦§¨

,dleza dpcer `ide ,dlrap `ly zxne`,ìBãb ïäëì eäîm`d ©§Ÿ¥¨
,dleza d`vne dy` `ypy lecb odk oke .dze` z`yl el xzen
xzen m`d ,d`ypy mcew cer zxaern dzidy dlbzd jk xg`e

:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .dniiwl elìàeîLcì ïðéLééç éî¦©§¦¨§¦§¥
,l`eny ixacl yeygp m`d ±,ìàeîL øîàc§¨©§¥
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קלט
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtohw cren

äåä æåîú úôå÷ú.miara miny xywzdl jxc oi`c -ïúç éèåîæîáwegy ipin -

.odiptl oiwgynyøôéñ.elld mixac -úéùéìù úëìiptl zeayeid zezik ly -

.dpikydíéøáã äöøä.dakxnd dyrna yxc -äéî÷ åöøàå éöøàãiptl dvxdy -

.eiptl evxd mixg`e mixg`éöøàã ïàî äéî÷ àäéî éöøàãeiptl mixg` evxd `l m` -

mixg` iptl dvxde xfgy in iptl dvxd `ed

,`aiwr iaxc meyn o`k zepnidl wwfed jkl

la` .eiptl evxd mixg`e dvxd `edy ricedl

`ed `le eiptl evxd mixg` `l xfrl` iax

.mixg` iptl dvxdy in iptl dvxdåñðëð
ñãøôì.my ici lr riwxl elr -øåäè ùéù-

.oilelv mink widaníéî íéî åøîàú ìàyi -

.jlp ji` ,o`kõéöä.dpikyd cvl -òâôðå-

.ezrc dtxhpåéãéñçì äúåîä 'ä éðéòá ø÷é-

it lr s`e .xega zny itl eiptl ezzin dywed

`l ik" :xn`py meyn ,zeni `ly xyt` i` ok

.(bl zeny) "ige mc`d ip`xiàîåæ ïá úà åìàù
àáìë éñåøñì åäîlv` aizk qexiqe li`ed -

gafnl xeq` eitilg elit` alke ,oaxw inen

.`l e` eqxql xeq` ,alk xign meynäìåúá
ìåãâ ïäëì åäî äøáéòùe`vniy zxne` `ide -

rci `le d`yp lecb odk ,inp i` .mileza dl

jk xg`e ,mileza dl `vne ,zxaern `idy

dleza" meyn dniiwl edn ,zxaern z`vnp

?(`k `xwie) "gwi einrn
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äðòðeppxi f`" :`xw iziin inlyexiae .zend j`ln opiqxb `le opiqxb y`d jezn j`ln

."xrid ivréèåîæîá.`id `ide ,ozg zgnya :qxb inlyexiae - dlke ozg

àéðúäåoeik ,xnelk .ivx`c o`n dinw zdin ivx`c :i"yx yxit - yi ze`vxd dyly

ryedi 'x iptl ivx`c ,`aiwr iax iptl dvxd i`pikg oa `ippgy-aygin

jxr oa xfrl` iaxc iwet`l .dinw ivx`c enk

ipta dvxd `ly ,i`kf oa opgei oax iptl dvxdy

,aiygc dil `pnc :llk il rnyn `le .mc` mey

dinw ivx`c o`nk ivx`c o`n dinw ivx`c oeik

,lirlc evexiz itl ezhiy ied `lc :cere ?inc

dia xcd i` `zyde .aiygc dinw evx`e ivx`c

-dn mbe !'ek ivx`c oeik "`l`" xninl dil ded

`pyil dil rnync ield epiax mya i"yx yxity

`ippg iptl dvxd xg` mc`y-ok m`c ,okzi `l

dvxdc `d dil `pn :cere .oeda ze`vxd rax`

lr ?`ziixa meya yxetn epi`e ,`ippg ipta xg`

xtqa yxity enk wgvi epiax axdl d`xp ok

aiygw dinw evx`e ivx`c :xyid-oze`

'x ,ikd max ipta zevxdl jk lk egilvdy

`aiwr iaxe ,i`kf oa opgei oax eax ipta ryedi

.eax `aiwr iax ipta `ippg iaxe ,eax didy eipta

iwet`l .df oipra ekldy ze`vxd dyly aiyge

elit`e .eipta evxd `ly jxr oa xfrl` iax

dvxd-`xwirne .ivx`c o`n inwn dvxd `l

eixac lk dywnd oiad `ly `l` ,elek dil ipy

el did `ippg inwn evxd `ly oeik .dil jixtc

:dil ipyne !`ippg enk jxr oa xfrl` iax zepnl

iax ipta dvxd `edy ,evx`c o`n dinwn ivx`c

evx`e ivx`e ryedi 'x ipta gilvdy ,eax `aiwr

dinw-iax iwet`l ,`aiwr 'xa dil `pixw

evxd 'it`e .eiptl evxd `ly jxr oa xfrl`

eiptl-xjkld ,dvxdy epivn `l eax opgei oa

yxit wcwcpyk ,edine .`xciq i`dl inc `l

`din ivx`c :xn`w inp ikdc eayil yi i"yx

eiptl mixg` evxd `l m` ,ivx`c o`n dinw-

iax meyne ,ivx`c o`n inwn `din dvxd `ed

la` .dinw evx`e ivx`c ,ezepnl wwfed `aiwr

`le ,eiptl evxed `l ?diaygp dnl xfrl` iax

.ivx`c o`n dinwn evxed

åñðëðelr `le .my ici lr oebk - qcxtlª

mdl d`xp did `l` ,ynn dlrnl

.jexra yxit oke .elry enkéñåøñì`alk

ith el el`y oaxwl xeq` exign s`y meyn -

.i"yx yxit oke ,ipixg`n

äìåúáyxite - lecb odkl edn dxairy

i`e ,ip` dleza zxne` `idy :i"yx

l`enyc `giky-epiax axdl dywe .`pnidn

dzid :opz (`,bi) zeaezkc `nw wxt `dc :wgvi

df xaer ly eaih dn ,zxaern-ipelt yi`n

oiig ep` ditn `l :xn` ryedi iax 'eke `ed odke

.`nlr ilekc `ail` `irawc rnyn `kde .'ek

:aizkck ,xeqi`d llka `id s`y o`k `nye

giwi dia ixw ,["gwi dilezaa dy` `ede"]-

opigxhc :d`xp wgvi epiax axdle .zpn`p

.(a,i) zeaezk yixa `zi`ck ziag it lr dwceal

giky `l l`enyc i`e-dnwene ,opigxh `l

jda dil `irainw :inp i` .dlera zwfga

opiwqn `dc :wgvi epiax axdl dyw j` .dixaeb axc l`eny ip`y :(a,cq dcp) "zwepiz" yixa opiwqn oke .giky `l l`enyc ,dti dwcap `l `ny opiyiig i` ,ziagd it lr depwcac

xarzzy ick xnb la` ,dyrn zrya oi`iwa aex d`ia zligz i`cec :xnel yie !diihda oi`iwa aexc ,ciwt cwtin mcc oizrnya (a,e) zeaezka-.l`enyl m` ik xyt` i`
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la` ,xwy lr milldzn `leeåä àì ïzîe àOîaiyp` eid `l ± §©¨©¨Ÿ£
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eäðzðå ,éðéñ øä ìò eðééä ïéaeñîdrnyp ±íéîMä ïî ìB÷ úa eðéìò §¦¨¦©©¦©§¦§¨¨¥©¦©¨©¦
,dxn`yïàëì eìò ïàëì eìò,minylïéì÷øèzepenx` ±íéìBãb £§¨£§¨§©§¦§¦

,mkl mipkenéãéîìúå íëéãéîìúå ízà ,íëì úBòöeî úBàð úBòvîe©¨¨¨¨¤©¤§©§¦¥¤§©§¦¥
úkì ïéðneæî íëéãéîìzdúéLéìLiptl zeayeid zezikdn ©§¦¥¤§¨¦©©§¦¦

.dpikyd
jxr oa xfrl` iaxy ,`ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:i`kf oa opgei oax iptl dakxn dyrna yxcéðéà`ed jk m`d ± ¦¦
,xacdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±é éaø,øîBà äãeäé éaøa éñB §¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥

ìLïä úBàöøä äL,eid dakxn dyrna zeyxc yly ±òLBäé éaø §¨©§¨¥©¦§ª©
íéøác äöøädakxn dyrna yxc ±éaø ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì ¦§¨§¨¦¦§¥©¨¨¨¤©©©¦

éaø éðôì äöøä éàðéëç ïa àéððç ,òLBäé éaø éðôì äöøä àáé÷ò£¦¨¦§¨¦§¥©¦§ª©£©§¨¤£¦©¦§¨¦§¥©¦
eléàå .àáé÷òz`áéLç à÷ àì Cøò ïa øæòìà éaødzpn `l ± £¦¨§¦©¦¤§¨¨¤£¨Ÿ¨¨¦

.dakxn dyrna yxc `l `edy rnyne ,`ziixad
:`xnbd zvxznáéLç÷ dén÷ eöøàå éöøàcwx dpen `ziixad ± §©§¥§©§©¥¨¨¦

evxd mixg` mbe ,dakxn dyrna mixg` iptl dvxdy in z`
la` ,eiptldén÷ eöøà àìå éöøàcla` ,mixg` iptl dvxdy in ± §©§¥§Ÿ©§©¥

,jxr oa xfrl` iax enk ,eiptl evxd `l mixg`áéLç à÷ àì± Ÿ¨¨¦
.mixg`l dvxd `l `edy di`x o`kn oi` j` ,`ziixad dzpn `l

:dywne `xnbd zxfegàäåixde ±eöøà àìc ,éàðéëç ïa àéððç §¨£©§¨¤£¦©§Ÿ©§
dén÷dvxd `ed wx `l` ,dakxn dyrna eiptl evxd `ly ± ©¥

,`aiwr iax iptaáéLç à÷å.`ziixad eze` dxikfde ± §¨¨¦
,eiptl evxd `l mixg` mpn` :`xnbd zvxzndén÷ àäéî éöøàc§©§¥¦¨©¥

éöøàc ïàîexfgy mixg` iptl dvxd `ed mewn lkn la` ± ©§©§¥
`aiwr iaxe ,`aiwr iaxl dvxd `ed ixdy ,mixg`l evxde
ick ,eze` xikfdl `ziixad dkxved okle ,ryedi iaxl dvxd
iax la` .eiptl evxd mbe dvxd `aiwr iaxy ricedl lkezy
ipta dvxd `l `ed mbe ,eiptl mixg` evxd `l ,jxr oa xfrl`

.`ziixaa xkfed `l okle ,mixg`l dvxdy in
:dakxn dyrn oipra ztqep `ziixaäòaøà ,ïðaø eðzmiyp` ¨©¨¨©§¨¨

ñcøôa eñðëð,my ici lr riwxl elr ±,àîBæ ïáe ,éàfò ïa ,ïä elàå ¦§§§©§¥¥§¥¥¤©©¤¨
øçà,diea` oa ryil` ±,àáé÷ò éaø íäì øîà .àáé÷ò éaøå ©¥§©¦£¦¨¨©¨¤©¦£¦¨

ïéòébî ízàLkriwxa,øBäè LéL éðáà ìöà`edy mewnl xnelk §¤©¤©¦¦¥¤©§¥©¦¨
,milelv mink widaníéî íéî eøîàz ìàixdy ,jlp ji`e ,o`k yi ©Ÿ§©¦©¦

min my yiy xne`de ,min zenck d`xp `l` ,llk min my oi`
,scdp `ede ,xwy xne` `ed ixdøîàpL íeMî(f `w mildz)øáBc' ¦¤¤¡©¥

õéöä éàfò ïa .'éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Lxnelk ,dpikyd cvl §¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨¤©©¥¦
,dxi`n dixlwtq`a hiadl ick zeny xikfdl siqed,úîåeåéìò ¨¥¨¨

øîBà áeúkä(eh fhw mildz),'åéãéñçì äúånä 'ä éðéòa ø÷é'xnelk ©¨¥¨¨§¥¥©¨§¨©£¦¨
.xega ecera zny itl ,d"awd iptl i`fr oa ly ezzin dywyïa¤

õéöä àîBæ,dpikyd cvlòbôðå,ezrc dtxhp ±øîBà áeúkä åéìòå ¨¥¦§¦§©§¨¨©¨¥
(fh dk ilyn),'Búà÷äå epòaNz ït ,jéic ìBëà úàöî Lác'myky §©¨¨¨¡©¤¨¤¦§¨¤©£¥

ik ,eytp z` aiydl hrn wx epnn lk`iy ie`x yac `vendy
z` mb ca`le lkd `iwdl lelr `ed driay ick daxd lk`i m`
xzei biydl dvxiy inl dxwi ok enke ,dligza lk`y hrnd

.xeg`l aeyi miptl zkll dvxiyk ,ezbyde ezlkinøçà,uivd ©¥
eúBòéèpa õvé÷wxe .dlrn itlk xaicy ,zeeire lwlw ±àáé÷ò éaø ¦¥©§¦©¦£¦¨

e uivd.íBìLa àöé̈¨§¨
àaìk éñeøñì eäî ,àîBæ ïa úà eìàL,alk qxql xzen m`d ± ¨£¤¤¨©§¨¥©§¨

iabl dxeza xn`p dnda qxql xeqi`d ixdy ,ciledl lkei `ly
xn`py ,zepaxwd inen(ck ak `xwie)jErnE'`l zExke wEzpe zEzke ¨§§¨§¨§¨Ÿ

mixaca wxy okzi ok m`e ,'EUrz `l mkvx`aE 'dl Eaixwz©§¦©§©§§¤Ÿ©£
alk la` ,qxql `ly dxezd dxidfd ,gafnl maixwdl xyt`y
dxedh dndaa edetilgd m` elit`e ,gafnd lr axw epi`y
,xaca welig oi`y e` ,qexiqa xzen didi ,daixwdl xeq`
axwidl dlekiy dnda lr `weec xn`p `l qxql xeqi`de

.gafnl,íäì øîàweqtd oeyl'eNòú àì íëöøàáe'y ,dzpeekìk ¨©¨¤§©§§¤Ÿ©£¨
LepyieNòz àì íëöøàamipind wx `le ,qexiq dyrn ea ¤§©§§¤Ÿ©£

.alk mb qxql xeq` okle ,gafnd lr miaxwd
ztqep dl`y,àîBæ ïa úà eìàLz`yl el xzeny ,lecb odk iabl ¨£¤¤¨

xn`py ,dlrapy dy` `le dleza dy` wx(bi `k `xwie)`Ede'§
ok m`e ,'gTi dilEzaa dX`äøaéòL äìeúa`id j` ,dxarzdy ± ¦¨¦§¤¨¦¨§¨¤¦§¨

,dleza dpcer `ide ,dlrap `ly zxne`,ìBãb ïäëì eäîm`d ©§Ÿ¥¨
,dleza d`vne dy` `ypy lecb odk oke .dze` z`yl el xzen
xzen m`d ,d`ypy mcew cer zxaern dzidy dlbzd jk xg`e

:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .dniiwl elìàeîLcì ïðéLééç éî¦©§¦¨§¦§¥
,l`eny ixacl yeygp m`d ±,ìàeîL øîàc§¨©§¥
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dbibg(iyily meil)

àìa úBìéòa änk ìBòáì éðà ìBëé`viyícip`y meyn ,mileza ¨£¦¦§©¨§¦§Ÿ¨
m`e ,mc `vi `ly ote`a yinyzd zrya miccvl diihda iwa
odkl dxeq` `id ixde ,dxarzd jke df ote`a dlrapy okzi ok

,dlrap ixdy ,dleza dx`ypy s` ,lecbàì ìàeîLc ,àîìc Bà¦§¨¦§¥Ÿ
àçéëLzelzl oi`e ,ievn epi` l`eny ixaca xen`d ote`d ± §¦¨

ixde ,oldlcke ,dlrapy ila dxarzdy i`ceae ,jk dlrapy
.zxzen `ideäì øîà,`nef oaànL ïðéLééçå ,çéëL àì ìàeîLc ¨©§¦§¥Ÿ§¦©§©§¦¨¤¨

dvgxy zra,äøaéò éèanàazaky mc` my `ived okl mcewy §©§©¦¦§¨
odkl zxzen `id ok m`e ,dpnn dxarzde dirna dqpkpe ,rxf

.dlrap `l ixdy ,zxaern `idy s` lecb
z`vnpd rxf zakyn dxarzdy okzi cvik :`xnbd dywn

,ihan`aBðéà ,õçk äøBé BðéàL òøæ úáëL ìk ,ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¨¦§©¤©¤¥¤§¥¥
úòøæîrxf zaky :`xnbd zvxzn .dpnn zxarzn dy`d oi` ± ©§©©

,efäåä õçk äøBé énð àøwéòîdzid ,etebn d`viyk ,dligzn ± ¥¦¨¨©¦¤§¥£¨
.dpnn xarzdl dy`d dleki okle ,ugk dxei

:ziy`xa dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbdäNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤
äìòî áb ìò ãîBò äéäL äéððç ïa òLBäé éaøa[dbxcn±],úéaä øäa §©¦§ª©¤£©§¨¤¨¨¥©©©£¨§©©¨¦

ãîò àìå ,àîBæ ïa eäàøå`nef oaåéðôlî.ecaklBì øîàiax §¨¨¤¨§Ÿ¨©¦§¨¨¨©
,ryediïéàî`a dz`ïéàìejled dz`,àîBæ ïajal dna xnelk ¥©¦§©¦¤¨

.cexhBì øîà,`nef oaéúééä äôBö,ziy`xa dyrna izppeazd ± ¨©¤¨¦¦
yi wgxn dnkíéðBzçzä íéîì íéðBéìòä íéî ïéa,mxeaig mewna ¥©¦¨¤§¦§©¦©©§¦

,rwxwl riwxd ztik dribn eay mewna epiidcåy izi`xïéà §¥
wgxndàlà äæì äæ ïéaxeriykìLøîàpL ,ãáìa úBòaöà L ¥¤¨¤¤¨¨¤§¨¦§¨¤¤¡©

(a ` ziy`xa),'íénä éðt ìò úôçøî íéäìà çeøå''ztgxn' zernyne §©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦
`idúòâBð dðéàå äéða ìò úôçønL äðBékmipeilrd mind jk ,mda §¨¤§©¤¤©¨¤¨§¥¨©©

.mda mirbep mpi`e mipezgzd minl mikenqe mitgxn
õeçaî àîBæ ïa ïééãò ,åéãéîìúì òLBäé éaø ïäì øîà,ezrcn ueg ± ¨©¨¤©¦§ª©§©§¦¨£©¦¤¨¦©

éãkîxn`py dn ixdy ±úîéà ,'íénä éðt ìò úôçøî íéäìà çeøå' ¦§¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦¥©
éåäixd ,df xac did izn ±did dfïBLàøä íBiaeli`e ,d`ixal £¥©¨¦

däìcáämipeilrd mind oia `ed jexa yecwd licady ©§¨¨
,mipezgzléàåäc àåä éðL íBéa,dzid ±áéúëcipyd meiaziy`xa) §¥¦¦©£©¦§¦

(e `,'íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå'midl` gExe' weqtd ,ok m`e ¦¦©§¦¥©¦¨¨¦§©¡Ÿ¦
,mipezgzl mipeilrd mind oia wgxnd lr cnln epi` 'ztgxn§©¤¤

.dfn df elcaed `l oiicr md ixdy
:`xnbd zxxan ,`nef oa ixac egcpy xg`nänëå`ed ok m` §©¨

:`xnbd zx`an .mipezgzl mipeilrd mind oia wgxndáø øîà̈©©
àîéð àìîk ,á÷òé øa àçà.dxry iaerk ±àãeâ ék ,éøîà ïðaøå ©¨©©£Ÿ¦§Ÿ¦¨§©¨¨¨§¦¦¨

àìîâcdf mze` mixcqn xy`ky ,xybd lry urd zegelk ± §©§¨
oia wgxnde ,mdipia hren geix didi `ly xyt` i` ,df cvl

.df geixk `ed mipezgzl mipeilrd mindáø àîéúéàå àøèeæ øî©§¨§¦¥¨©
éããäà éñéøôc éîéìb éøúk ,øîà éqàlr df miqextd micba ipyk ± ©¦¨©¦§¥§¦¥¦§¦¦©£¨¥

.hren geix mdipia yiy ,dfdì éøîàå,mixne` yie ±éñk éøúk §¨§¦¨¦§¥¨¥
éããäà éôéçñcyiy ,ef lr ef zegpene zetetkd zeqek izyk ± ¦§¦¦©£¨¥

.hren geix odipia
lirl xen`d z` x`al zxfeg `xnbd(:ci)xtl qpkp xg`y ,qc ¥

:zerihpa uviweøçàdiea` oa ryil` ±úBòéèpa õvé÷lwlw ± ©¥¦¥©§¦
e ,dlrn itlk xaice zeeireøîBà áeúkä åéìò(d d zldw),ïzz ìà' ¨¨©¨¥©¦¥

ét úà,'EøNa úà àéèçì E.oldlcke ,cxhpe lykp exeaic ici lry ¤¦©£¦¤§¨¤
:`xnbd zx`anàéä éàîdryay .xg` ly ezerh dzid dn ± ©¦¥

,qcxtl qpkpyàæç`xwpd j`lnd z` d`x ±àáäéúàc ,ïBøèhéî £¨¦©§§¦§§¦¨
ìàøNéc àúååëæ ázëéîì áúéîì àúeLø déìzeyxd el dpzipy ± ¥§¨§¥©§¦§©©§¨¨§¦§¨¥

z`f d`xyk .l`xyi ly zeiekfd z` aezkle zaylàøéîb ,øîà̈©§¦¨
,izeaxn izlaiw ±äìòîìcmik`lnd lv`éåä àì[oi`-]àì ¦§©§¨Ÿ¨¥Ÿ

óøBò àìå ,úeøçz àìå ,äáéLémdl yi `l` ,sxer mik`lnl oi` ± §¦¨§Ÿ©£§Ÿ¤
,miccvd zrax` lkn miptéetéò àìåok m`e .zetiir mlv` oi` ± §Ÿ¦
,minya oexhhin ayi cvikïä úBieLø ézL íBìLå ñç ànLyi ± ¤¨©§¨§¥¨¥

.ayei `ed okle ,envrl zekln yi oexhhinly ,zeiekln izy
,xg` ixac z` minya ernyykeäe÷tàede`ived ±,ïBøèhéîì ¥©§§¦©§

àøeðc éñìet ïézéL eäeéçîely zelwna zewln miyiy edewlde ± ©§¦¦§¥§¨
y`.mik`lnd x`yn xzei zleki oexhhinl oi`y xg`l ricedl ,¥

edéì eøîà,oexhhinldénwî zî÷ àì déúéæç ék àîòè éàî± ¨§¥©©£¨¦£¦¥Ÿ©§§¦©¥

ribn did `l jke ,jnewnn znw `l xg` z` zi`xyk recn¥
,df dyrn xg`le .dfa zerhl÷çîéîì àúeLø déì àáéäéúéà¦§§¦¨¥§¨§¦§©

øçàc àúååëæly eizeiekf z` wegnl zeyxd oexhhinl dpzip ± ©§¨¨§©¥
e .xg`,äøîàå ìB÷ úa äúöéxn`py s`(ak b dinxi)íéða eáeL' ¥¨§¨©§¨§¨¨¦

,'íéááBLdf ixd,øçàî õeç,daeyza aeyl leki epi` `edy ¨¦¥©¥
,xg` z`f rnyyke .ea cxne 'd ceak z` rciy xg`nøîàlr ¥¨©

,envràîìò àeääî àøáb àeää ãéøhéàå ìéàBäizcxhpe li`ed ± ¦§¦§¦©©§¨¥©¨§¨
,xefgl cer leki ipi`e izeiekf ewgnp ixdy ,`ad mlerdn÷etéì¥

àîìò éàäa éðäúéì.dfd mlera dpd`e `v` ±÷ôð`vi ±øçà ¦§©¥§©¨§¨¨©©¥
÷ôð .äòø úeaøúìe ,`vi ±çkLà`vn ±,äðBæedòáz.dnr zepfl §©§¨¨¨©©§©¨§¨¨

å ,déì äøîàik,zà äéeáà ïa òLéìà åàìlecb mc`y okzi ji`e ¨§¨¥§©¡¦¨¤£¨©§
.dfk dyrn dyri jenkø÷òxg`àøLéîî àìâetezbexrn oepv ± ¨©¥§¨¦¥¨¨

áäéå ,úaLaozpe ±,äøîà .dìoa ryil` df oi`y i`ce ,jk m` §©¨§¨©¨¨§¨
mc` `l` ,diea`.àeä øçà©¥

øéàî éaø úà øçà ìàL,ecinlzàöiL øçàìxg`,äòø úeaøúì ¨©©¥¤©¦¥¦§©©¤¨¨¥§©§¨¨
áéúëc éàî ,déì øîàweqtd zpeek dn ±(ci f zldw)äæ úà íb' ¨©¥©¦§¦©¤¤

Bì øîà .'íéäìàä äNò äæ úneòì,xi`n iaxLBãwä àøaM äî ìk §©¤¨¨¨¡Ÿ¦¨©¨©¤¨¨©¨
àøa ,àeä Ceøael deeyd sqep xac.úBòáb àøa ,íéøä àøa .Bãâðk ¨¨¨§¤§¨¨¨¦¨¨§¨

Bì øîà .úBøäð àøa ,íéné àøa,xg`Ck øîà àì Eaø àáé÷ò éaø ¨¨©¦¨¨§¨¨©¥©¦£¦¨©§Ÿ¨©¨
.weqtd yexitaàlàd"awdy ,yxit jkíé÷écö àøae,íéòLø àøá ¤¨¨¨©¦¦¨¨§¨¦

ïãò ïb àøae,ípäéb àøáeïâa ãçà ,íé÷ìç éðL Bì Lé ãçàå ãçà ìë ¨¨©¥¤¨¨¥¦Ÿ¨¤¨§¤¨¥§¥£¨¦¤¨§©
ípäéâa ãçàå ïãòBøáç ÷ìçå B÷ìç ìèð ,÷écö äëæ .ryxd,ïãò ïâa ¥¤§¤¨§¥¦Ÿ¨¨©¦¨©¤§§¥¤£¥§©¥¤

Bøáç ÷ìçå B÷ìç ìèð ,òLø áéiçúðwicvdáø øîà .ípäéba ¦§©¥¨¨¨©¤§§¥¤£¥§¥¦Ÿ¨©©
äàø÷ éàî ,àiLøLîoky ,df xac micnel epnny weqtd edn ± §©§¦¨©§¨¨

láéúk íé÷écö éabxn`p ±(e `q diryi),'eLøéé äðLî íöøàa ïëì' ©¥©¦¦§¦¨¥§©§¨¦§¤¦¨
oba milhepy o`kne ,letk xky elawiy rnyn 'dpWn' daizdne¦§¤

le .miryxd lye mdly ,miwlg ipy ocráéúk íéòLø éabfi dinxi) ©¥§¨¦§¦
(gidrx mFi mdilr `iad','íøáL ïBøaL äðLîeelawiy rnyne ¨¦£¥¤¨¨¦§¤¦¨¨§¥

lye mdly ,miwlg ipy mpdiba milhepy o`kne ,letk oexay
.miwicvd

àöiL øçàì øéàî éaø úà øçà ìàLxg`éàî ,äòø úeaøúì ¨©©¥¤©¦¥¦§©©¤¨¨¥§©§¨¨©
áéúëcaezkd xe`ia dn ±(fi gk aei`)úéëeëæe áäæ äpëøòé àì' ¦§¦Ÿ©©§¤¨¨¨§¦

Bì øîà .'æô éìk dúøeîúe,xi`n iaxelàmdïéL÷L ,äøBz éøác §¨¨§¦¨¨©¥¦§¥¨¤¨¦
æt éìëe áäæ éìëk ïúBð÷ì,mixwi milk mdyïãaàì ïéçBðålwe ± ¦§¨¦§¥¨¨§¥¨§¦§©§¨

,dgky ici lr dxezd ixac z` ca`lúéëeëæ éìëkmiltep m`y ¦§¥§¦
.mixaypBì øîà,xg`Ck øîà àì Eaø àáé÷ò éaø,weqtd yexita ¨©¥©¦£¦¨©§Ÿ¨©¨

àlà,yxit jkíäì Lé eøaLpL ét ìò óà úéëeëæ éìëe áäæ éìk äî ¤¨©§¥¨¨§¥§¦©©¦¤¦§§¥¨¤
,äðwz,mzencwl mxifgdle mkizdl lekiyóà ,íëç ãéîìz óà ©¨¨©©§¦¨¨©

,äðwz Bì Lé çøqL ét ìòiax rnyyk .daeyza xefgl lekiy ©¦¤¨©¥©¨¨
,df yexit xi`nBì øîà,ok m` ,xg`lEa øBæç äzà óà,daeyza ¨©¥©©¨£§

.gxqy mkg cinlzl dpwz yiy xne` dz` ixdyBì øîà,xg` ¨©¥
ézòîL øákd`viy lew zaãBbøtä éøBçàî,dxn`eíéða eáeL' §¨¨©§¦¥£¥©©§¨¦

,øçàî õeç 'íéááBL.dpwz il oi`e ¨¦¥©¥
úaLa ñeqä ìò áëBø äéäL øçàa äNòî ,ïðaø eðz`viy xg`l ¨©¨¨©£¤§©¥¤¨¨¥©©§©¨

,drx zeaxzlåéøçà Cläî øéàî éaø äéäåick.åétî äøBz ãBîìì §¨¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§¨¦¦
Bì øîà,xg`éøçàì øBæç ,øéàîE,xirl aeyeézøòéL øákL ¨©¥¥¦£§©£¤¤§¨¦©§¦
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õeçaî àîBæ ïa ïééãò ,åéãéîìúì òLBäé éaø ïäì øîà,ezrcn ueg ± ¨©¨¤©¦§ª©§©§¦¨£©¦¤¨¦©

éãkîxn`py dn ixdy ±úîéà ,'íénä éðt ìò úôçøî íéäìà çeøå' ¦§¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦¥©
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däìcáämipeilrd mind oia `ed jexa yecwd licady ©§¨¨
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,mipezgzl mipeilrd mind oia wgxnd lr cnln epi` 'ztgxn§©¤¤

.dfn df elcaed `l oiicr md ixdy
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,xefgl cer leki ipi`e izeiekf ewgnp ixdy ,`ad mlerdn÷etéì¥
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,dgky ici lr dxezd ixac z` ca`lúéëeëæ éìëkmiltep m`y ¦§¥§¦
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xird on dn` miitl`n xzei.déì øîà,xi`n iaxøBæç äzà óà ¨©¥©©¨£

déì øîà .Ea,xg`åik,Eì ézøîà øák àìyézòîL øáklew za §¨©¥¥§Ÿ§¨¨©§¦§§¨¨©§¦
ãBbøtä éøBçàî,dxn`y,øçàî õeç 'íéááBL íéða eáeL'il oi`e ¥£¥©©§¨¦¨¦¥©¥

.dpwz
déô÷z,dwfga xg` z` xi`n iax fg` ±àLøãî éáì déìéiò± ©§¥¥©§¥§¥¦§¨¨

.yxcnd zial eqipkdedéì øîàxg`à÷eðéì,clil ±él ÷Bñt ¨©¥¥¦¨§¦
C÷eñt.zcnly weqt il xen` ±Bì øîàweqtd z` izcnl ,clid §¨¨©

(ak gn diryi)àzLéðk éáì déìéiò .'íéòLøì 'ä øîà íBìL ïéà'¥¨¨©¨§¨¦©§¥§¥§¦§¨
éúéøçà.xg` zqpk zial xi`n iax eqipkd ±déì øîàxg` ©£¦¦¨©¥¥

,Bì øîà .C÷eñt él ÷Bñt ,à÷eðéìweqtd z` izcnl(ak a dinxi)ék' ¦¨§¦§¨¨©¦
ðBò ízëð úéøBa Cì éaøúå øúpa éñaëz íà,'éðôì C`ly fnxl ¦§©§¦©¤¤§©§¦¨¦¦§¨£¥§¨©
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déìxg` ¥¥

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

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtohw cren
ìåòáì éðà ìåëé.ok zlrap inp efe ,diihda iwa didy -éèáîàálk ea oivgexy ilk -

.dirna qpkpe rxf zaky mc` my gihdy xnel yie .sebdàø÷éòî.mc`d on z`viyk -

ïéàìå ïéàî?cexh jal oi`e `az oi`n -éúééä äôåö.ziy`xa dyrna iziid opeazn -

ïäéðéá ïéàå.rwxwa riwxd ztik ixyw mewn ,oxeaig mewna -àìîâã àãåâoixcqnyk -

`dz `ly xyt` i` ,ef lv` ef xyb ly oigeel

.iqk oke ,inilb oke ,mizpia geixïéôåçñ-

.oitetkúåòéèðá õöé÷ øçàzeire lwlw -

dnicy itle .zerihpd uvwne qcxtl qpkpyk

hwp ,qcxtl qpkpl mixacd zlgza oze`

.zerihpa uviwc `pyiläãéîò àì.opiqxb `l -

óøåò àì.mipt mdl yi odicv lkac -éåôéò-

.zetiréñìåô.i"c`pehya* ,lwn zkn -àìâåô
.oepv -àøùéîî.dbexr -ïãáàì ïéçåðålr -

.dgky ici
éë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

åäåéçîå.ipixg`n xzei oexhhnl zleki oi`y el ricedl - oiqlet oiziyåáåùmipa

yxecy ze`xwn ith `ki`e ,jk el rxi` dnl yxtn inlyexia - miaaey

n`e .dxez ixac ixaec bxed didelr dedc cer `le ,lihw ded dil ing dedc cinlz lk :x

oirny eedc oeik 'ek `kd oicar el` o`n :xn`e ,`xteq dinw `ilh ing ded ,`cre zial

i`n ,xi`n iax dil xn`we .oilf`e oiway dil

"dpynl aei`l xy` lk z` (jxia 'de") :aizkc

aiyd `ede .epenn el ltky :el xn`e (an aei`)

miyrne zevn zekfa dil yixc `aiwr iaxy

zixg` aeh" dil iziine .eziy`xn jxa miaeh

mc`l xi`n iax dil yixce "eziy`xn xac

ciled ezepwfae ,ezne ezeclia mipa ciledy

,yxc jk `l jax `aiwr iax :el xn`e .eniiwzpe

[iae] .eziy`xn aeh `edy xac zixg` aeh `l`

milyexi ilecbn ded ia` diea` :dyrnd ded

milyexi ilecb lkl `xw ilednl `ay meiae

ryedi 'xle xfril` iaxle ,cg` ziaa oaiyede

oigthn oixy ,oizye oilk`c on .xg` mewna

weqrp edcica oiwqr oil`c cr :ixn` ,micwxne

on y` dcxi .dxez ixaca ewqrzpe eayi .ocica

,oixab :`a` diea` oel xn` .oze` dtiwde minyd

`l` ,melye qg :el exn` ?izia sexyl mz`a dn

mi`iapl dxezn ,dxez ixac oixfege epiid oiayei

ozpizpk migny mixacd eide ,miaezkl mi`iapne

ly dgk jke li`ed :xn` ?epzp y`a `l ,ipiqn

dfd oad miiwzi m` ,dxez-.eyixtn ip` dxezl

eniiwzp `l jkitl minyl ezpek dzid `ly itle

yi ,cebxtd ixeg` eply `xnba yiy mewnae .ea

mzd `zi` cer .miycwd iycw zia ixeg`n myl

,zaya zeidl lgy mixetkd meia akex didy

oiyecwc `nw wxtc `edd iziine .'ek rnye

z` gliye mipad lhpy cg`(n) d`xy (a,hl)

'xk yxec did `le ,zne ltp izii` ike ,m`d

iax oeyl d`xy :`zi` cere .mzd iziinck ,awri

dax `xab epiide ,alk ita oezp mezgpd dcedi

zxaern en` dzidyk :xne` ozp iaxe .oiyecwc

oind eze`n dgixde ,dxf dcear iptl dxar epnn

,`pkrk dteba rfrcfn oind eze` dide ,dlk`e

jax :xi`n iaxl el exn`e ,`pepzn dlg seqale

!ja xefg :dil xn`e dizxwal diab lf` ,yi`a`

aizkde ,dil xn` ?oilawzn `pxcd i` :xn`

ipa eaey xn`ze `kc cr yep` ayz" :(v mildz)

dnec :xi`n iax xn` .xhtpe ryil` dka ."mc`

[dipexawc] on ike - (q)xhtp daeyz jezny

iaxl el xn`e .eze` dtxye minyd on y` dcxi

qixt `we [`z` ,ciwe`] jaxc xaw `d :xi`n

'ebe dlild (dt) ipil" xn`e ,dilr dinilbzex) "

"dt ipil" ,(b-dide" ,dlill dnecy dfd mlera

"xweaa-"l`bi aeh jl`bi m`" `ad mlerl-df

mildz) "lkl 'd aeh" :xn`py `ed jexa yecwd

jizl`be jl`bl uetgi `l m`e" ,l`bi ,(dnw

`nlr `idda jl [oixn`] oi` :dil exn` ."ikp`

jaxl e` jea`l `ziincw daxwnl ira z` o`nl

xn` .`a`l ok xzae ,iencw iaxl axwin oel xn`

oilivn :opipz ok `le :el xn` ?jl opirnye :el

zekfa ryil` oilivn ?xtqd mr xtqd wiz

.ezxez
`d

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

àîìc Bà ,íc àìa úBìéòa änk ìBòáì éðà ìBëé̈£¦¦§©¨§¦§Ÿ¨¦§¨
,çéëL àì ìàeîLc :eäì øîà ?àçéëL àì ìàeîLc¦§¥¨§¦¨£©§¦§¥¨§¦©
ìk :ìàeîL øîàäå .døaéò éèaîàa ànL ïðéLééçå§¨§¦©¤¨§©§©¦¦§¨§¨¨©§¥¨
àøwéòî !úòøæî Bðéà õçk äøBé BðéàL òøæ úáëL¦§©¤©¤¥¤©¥¥©§©©¥¦¨¨
ïa òLBäé éaøa äNòî :ïðaø eðz.äåä õçk äøBé éîð©¦¤©¥£¨¨©¨©©£¤§©¦§ª©¤
eäàøå ,úéaä øäa äìòî áb ìò ãîBò äéäL äéððç£©§¨¤¨¨¥©©©£¨§©©©¦§¨¨

ïéàî :Bì øîà .åéðôlî ãîò àìå àîBæ ïaïéàìeïa ¤¨§Ÿ¨©¦§¨¨¨©¥©¦§©¦¤
íéîì íéðBéìòä íéî ïéa éúééä äôBö :Bì øîà ?àîBæ¨¨©¤¨¦¦¥©¦¨¤§¦§©¦

ìL àlà äæì äæ ïéa ïéàå ,íéðBzçzäìò úôçøî íéäìà çeøå" :øîàpL ,ãáìa úBòaöà L ©©§¦§¥¥¤¨¤¤¨¨¤§¨¦§©¤¤¡©§©¡Ÿ¦§©¤¤©
"íénä éðt¯úôçønL äðBékïééãò :åéãéîìúì òLBäé éaø ïäì øîà .úòâBð dðéàå äéða ìò §¥©¨¦§¨¤§©¤¤©¨¤¨§¥¨©©¨©¨¤©¦§ª©§©§¦¨£©¦

éåä úîéà "íénä éðt ìò úôçøî íéäìà çeøå" éãkî .õeçaî àîBæ ïa¯,ïBLàøä íBia ¤¨¦©¦§¥§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦¥©¨¥©¨¦
äìcáä¯àçà áø øîà ?änëå ."íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå" :áéúëc ,éàåäc àeä éðL íBéa ©§¨¨§¥¦©£©¦§¦¦¦©§¦¥©¦¨¨¦§©¨¨©©©¨

:øîà éñà áø àîéúéàå àøèeæ øî .àìîâc àãeb ék :éøîà ïðaøå .àîéð àìîk :á÷òé øa©©£Ÿ¦§Ÿ¦¨§©¨©¨§¦¦¨§©§¨¨§¨§¦¥¨©©¦¨©
éîéìâ éøúkéñë éøúk :dì éøîàå ,éããäà éñéøôcéôéçñcåéìò ,úBòéèða õvé÷ øçà .éããäà ¦§¥§¦¥¦§¦¥©£¨¥§¨§¦¨¦§¥¨¥¦§¦¥©£¨¥©¥¦¥¦§¦¨¨

ét úà ïzz ìà" :øîBà áeúkäúà àéèçì E."EøNaàæç ?àéä éàîïBøèèéîàáäéúàc ©¨¥©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤©¦£¨¦©§§¦§¨£¨
:øîà ,ìàøNéc àúååëæ ázëéîì áúéîì àúeLø déìàøéîbäìòîìcàìå äáéLé àì éåä àì ¥§¨§¥©§¦§©©§¨¨§¦§¨¥£©§¦¨¦§©§¨¨¨¥Ÿ§¦¨§Ÿ

àìå óøBò àìå úeøçz,éetéòeäeéçîe ïBøèèéîì eäe÷tà .ïä úBieLø ézL íBìLå ñç ànL ©£§Ÿ¤§Ÿ¦¤¨©§¨§¥¨¥©§§¦©§©§
.àøeðc éñìet ïézéL:déì eøîàdéì àáéäéúéà ?dénwî zî÷ àì déúéæç ék àîòè éàî ¦¦§¥§¨¨§¥©©§¨¦£¦¥¨©§§¦©¥¦§§¦¨¥

àúeLø÷çîéîì:äøîàå ìB÷ úa äúöé ,øçàc àúååëæ.øçàî õeç "íéááBL íéða eáeL" §¨§¦§©©§¨¨§©¥¨§¨©§¨§¨¨¦¨¦¥©¥
ìéàBä :øîààîìò àeääî àøáb àeää ãéøèéàå÷Btéìøçà ÷ôð .àîìò éàäa épäúéì £©¦§¦§¦©©§¨¥©¨§¨¥¦§©¥§©¨§¨§©©¥

àìâet ø÷ò ?zà äéeáà ïa òLéìà åàìå :déì äøîà .dòáz ,äðBæ çkLà ÷ôð .äòø úeaøúì§©§¨¨§©¤§©¨§¨¨£¨¨¥§¨¡¦¨¤£¨©§¨©§¨
àøLénîúà øçà ìàL .àeä øçà :äøîà .dì áäéå úaLaúeaøúì àöiL øçàì øéàî éaø ¦¥§¨§©¨¦©¨¨§¨©¥¨©©¥¤©¦¥¦§©©¤¨¨§©§

,äòø:déì øîàäæ úà íb" :áéúëc éàîúneòìäî ìk :Bì øîà ?"íéäìàä äNò äæ ¨¨£©¥©¦§¦©¤¤§©¤¨¨¨¡Ÿ¦¨©¨©
àeä Ceøa LBãwä àøaL¯íéøä àøa ,Bãâðk àøa¯íéné àøa ,úBòáb àøa¯.úBøäð àøa ¤¨¨©¨¨¨¨§¤§¨¨¨¦¨¨§¨¨¨©¦¨¨§¨

íé÷écö àøa :àlà ,Ck øîà àì Caø àáé÷ò éaø :Bì øîà¯ïãò ïb àøa ,íéòLø àøa ¨©©¦£¦¨©¨Ÿ¨©¨¤¨¨¨©¦¦¨¨§¨¦¨¨©¥¤
¯Lé ãçàå ãçà ìk .ípäéb àøa÷écö äëæ ,ípäéba ãçàå ïãò ïâa ãçà ,íé÷ìç éðL Bì ¨¨¥¦¨¨¤¨§¤¨¥§¥£¨¦¤¨§©¥¤§¤¨©¥¦¨¨¨©¦
¯úð ,ïãò ïâa Bøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðòLø áéiç¯áø øîà .ípäéba Bøáç ÷ìçå B÷ìç ìèð ¨©¤§§¥¤£¥§©¥¤¦§©¥¨¨¨©¤§§¥¤£¥©¥¦¨¨©©

ïëì" :áéúk íé÷écö éaâ ?dàø÷ éàî :àéLøLî:áéúk íéòLø éaâ ."eLøéé äðLî íöøàa §©§¦¨©§¨¨©¥©¦¦§¦¨¥§©§¨¦§¤¦¨©¥§¨¦§¦
ïBøaL äðLîe"úà øçà ìàL ."íøáL:áéúëc éàî :äòø úeaøúì àöiL øçàì øéàî éaø ¦§¤¦¨¨§¥¨©©¥¤©¦¥¦§©©¤¨¨§©§¨¨©¦§¦

àì"éìk dúøeîúe úéëeëæe áäæ äpëøòéïéLwL ,äøBú éøác elà :Bì øîà ?"æôïúBð÷ì Ÿ©©§¤¨¨¨§¦§¨¨§¦¨¨©¥¦§¥¨¤¨¦¦§¨
éìëe áäæ éìëk,æôïéçBðå,Ck øîà àì Eaø àáé÷ò éaø :Bì øîà .úéëeëæ éìëk ïãaàì ¦§¦¨¨§¦¨§¦§©§¨¦§¦§¦¨©©¦£¦¨©§Ÿ¨©¨

eøaLpL ét ìò óà ,úéëeëæ éìëe áäæ éìk äî :àlàäðwz íäì Lé¯óà ,íëç ãéîìz óà ¤¨©§¥¨¨§¥§¦©©¦¤¦§§¥¨¤©¨¨©©§¦¨¨©
éøBçàî ézòîL øák :Bì øîà !Ea øBæç äzà óà :Bì øîà .äðwz Bì Lé çøqL ét ìò©¦¤¨©¥©¨¨¨©©©¨£§¨©§¨¨©§¦¥£¥

íéááBL íéða eáeL :ãBbøtä¯ìò áëBø äéäL øçàa äNòî :ïðaø eðz .øçàî õeçñeqä ©©§¨¦¨¦¥©¥¨©¨©©£¤§©¥¤¨¨¥©©
éøçàì øBæç ,øéàî :Bì øîà .åétî äøBz ãBîìì åéøçà Cläî øéàî éaø äéäå ,úaLa,E §©¨§¨¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§¨¦¦¨©¥¦£§©£¤

.úaL íeçz ïàk ãò éñeñ éá÷òa ézøòéL øákL:déì øîà:déì øîà .Ea øBæç äzà óà ¤§¨¦©§¦§¦§¥¦©©§©¨£©¥©©¨£§£©¥
"íéááBL íéða eáeL" ãBbøtä éøBçàî ézòîL øák :Eì ézøîà øák àìå¯.øçàî õeç §Ÿ§¨¨©§¦§§¨¨©§¦¥£¥©©§¨¦¨¦¥©¥

øîà íBìL ïéà" :Bì øîà !E÷eñt éì ÷Bñt :à÷Bðéì déì øîà .àLøãî éáì déìééò ,déô÷z§¨¥¨§¥§¥¦§¨¨£©¥§¨¨§¦§§¨©¥¨¨©
äék" :Bì øîà !E÷eñt éì ÷Bñt :à÷Bðéì déì øîà ,éúéøçà àzLéðë éáì déìééò ."íéòLøì '¨§¨¦¨§¥§¥§¦§¨©£¦¦£©¥§¨¨§¦§§¨©¦

íàéñaëzøúpaéaøúåðBò ízëð úéøBa Cìdéì øîà ,éúéøçà àzLéðë éáì déìééò ."éðôì C ¦§©§¦©¤¤§©§¦¨¦¦§¨£¥§¨©¨§¥§¥§¦§¨©£¦¦£©¥
:à÷åðéì

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

חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



oiglbnקמב el`ea cenr eh sc ± iyily wxtohw cren
áéëù éë.xg` -éøîà.'ek dipiicip oicin `l :riwxa -àððéá äåä àãç?`ad mlerl e`iadl eplek oia gk oi`e ,drx zeaxzl `vie lykpe ,epipia did cg` cinlz -äéì éè÷ð éà

äéì éîøî ïàî ãéá.xakr ita xkk iab ,dipin diinx` iienx` :(a,i) migqta `nbec el yie .icin lhep oeyl inxn ?icin epgwi in ,`ad mlerl e`iadl ecia ip` fge` m` -ïàî-

.`ed xvw oeyl ,i`pn enkçúôä øîåù.myn xg` `ivedl j`eaa ,epiax ,jiptl cnr `l ,mpdib ly -øîàð àì íúòãì.jpf` hd :xn`we ,opiwiqr iriyxa `nl` -êðæà éèä-

.oze` icnlz l`e igky mdiyrn z`e ,renylìåãâ.eitn dxez cenll leki - eiyrn [cenli `ly] xdfil rceid -àìçú.dxnza lk`pd oevigd ixt -àìçéù.zwxfpd dpirxb -

øîà÷ àúùäxn`e jlewl rny eiykr -

.eitn drenyéùàøî éðì÷dxn` xi`n iax -

zllw ik" :yxcna .(`,en) oixcdpq zkqna

.lw ipi` ,zil lw :(`k mixac) "ielz midl`

.dlrn itlk xacd dpik `ilrn `pyileéðì÷
éòåøæîzny df izxviy ,irexfn ip` cak -

.eperaàùãã àøáéòá éìúå.gixad lr oryp -

ïðáøá.drx zeaxzl oi`veid micinlza -

ïéì÷åùitl ,lwn xenge xengn lw yexcl -

.xnege lw ly zlewyndøéåàá çøåôä ìãâîá
c"nl ly edaeb oiyxecy :miyxtn yi -

xec lcbn :mixne` yie .z`f lk ea oiyxece

,opiqxb xie`l geztd lcbn :d`xp ile .dbltd

oixewy ,ur ly lcbn .zeld` zekldn ode

e` drwal gezt egzte gzta cnere ,x"iihyn*

iriax wxt) zeld` zkqna ,xie` `edy xvgl

.xie`a cnerd lcbn :dpyn dpyi (` dpyn

úåèåéãä äòáøàltezig`e b`ece mrla -

."wlg" wxta ,ifgbeíáìá äúéä àðéèmiryx -

.mdinin eidéàî øçà,jk icil `a dn iptn -

?eilr ezxez dpibd `le÷ñô àì éðååé øîæ
åúéáî,ziad oaxeg liaya gipdl el dide -

.(ck diryi) "oii ezyi `l xiya" :aizkcïéøùåð
å÷éçî.drx zeaxzl envr xiwtdy mcew -

.eala zeed `pih :`nl`äøåéì úéçðã øîò ìë
÷éìñoipnnq ly dxeil ozipy xnv lk -

:xnelk ?dler epi` e` ,erav el dler ,reavl

ozxez odl dler ,minkg iptl micneld lk

?`hgd on odilr oibdläéîéà áâà é÷ðã ìë-

,xnelk .erav el dler - dfiba jlklzp `ly

,el dler - eznkgl zncew e`hg z`xiy lk

zigpc xnr lk :oiyxtn izeaxe .ipira d`xp ok

.dler mpdiba oecil cxiy lk - wilq dxeil

dler hiha qnxp `ly enei oa xnv - en` ab`

.dler ecia zeikf yiy :xnelk ,ravd el
éàî

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

àä`xza wxt yixc `de - ohwa `d lecba

,diprney epq eedc (`,fi) ohw crenc

eed miphwc xninl `ki` ,dcedi ax diznyc

:inp i` .ikynin `nlc opiyiige ,dinw iqxbc

`vny oeik ,dcedi ax edcip milecb eed elit`

axd .diprney epqc oeik ,did oicae ,ezecpl mewn

.opgl` epiax

ìëin :xnelk - dini` ab` zigp iwpc xnr

eznkgl zncew ez`xiy-eznkg

ozxez edl ipbn `lc ltezig`e b`ece .zniiwzn

-dheqa `zi`ck ,llk d`xi mdl did `ly itl

.(`,`k) "lhep" wxt
ipak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:déì øîà !E÷eñt éì ÷Bñt :à÷BðéìãeãL zàå" §¨¨§¦§§£©¥§©§¨
äîéNòzékéLaìúék éðLécòúáäæ éãòék ©©£¦¦¦§§¦¨¦¦©§¦£¦¨¨¦

éòø÷úéðéò Cetáì CàåLétéúzéáì déìééò ."'åâå ¦§§¦©¥©¦©¨§¦§©¦¨§¥§¥
déìééòc ãò ,éúéøçà àzLéðëøñéìúì,àúLéðë éa §¦§¨©£¦¦©§¨§¥¦§¥©¥§¦¨¨

:déì øîà àøúáì .àðååb éàä ék déì e÷ñt eälek§¨§¥¦©©§¨§©§¨£©¥
òLøìå" :déì øîà !E÷eñt éì ÷Bñtíéäìà øîà §¦§§£©¥§¨¨¨¨©¡Ÿ¦

íbîâî äåä à÷Bðé àeää ."'åâå éwç øtñì El äî©§§©¥ª¨©¨¨£¨§©§¥
,déðMéìaònzLàøîà òLéìàìå" déì øîàc äîk §¦¨¥¦§©©§¨©£©¥§¤¡¦¨¨©

,déòø÷e déãäa äåä àðékñ :éøîàc àkéà ."íéäìà¡Ÿ¦¦¨§¨§¦©¦¨£¨©£¥§¨¥
déøãLeéà :øîà ,éøîàc àkéàå .ézLéðë éa øñéìúì §©¥¦§¥©¥§¦§¥§¦¨§¨§¦£©¦

àðékñ éãéa éàåä¯déLôð çð ék .dél àðòø÷ äåä £©§¨¦©¦¨£¨¨©£¨¥¦¨©§¥
déðééãéì ïãéî àì .éúéì éúàc àîìòì àìå ,déðééãéì ïãéî àì :éøîà øçàc¯÷ñòc íeMî §©¥¨§¦¨¥©¦©§¥§¨§¨§¨§¨¥¥¥¨¥©¦©§¥¦§¨©

éúéì éúàc àîìòì àìå ,àúééøBàa¯øîà .àèçc íeMî:øéàî éaøéúéìå déðééãéìc áèeî §©§¨§¨§¨§¨§¨¥¥¥¦§¨¨¨©©¦¥¦¨§¦©§¥§¥¥
úeîà éúî ,éúàc àîìòìäìòàåïLò.Bøáwîàøèe÷ ÷éìñ øéàî éaøã déLôð çð ék §¨§¨§¨¥¨©¨§©£¤¨¨¦¦§¦¨©§¥§©¦¥¦§¥§¨

ì àúøeáb :ïðçBé éaø øîà .øçàc déøáwî.déìevàì ïðéöî àìå àððéa äåä ãç !?déaø àì÷éî ¦¦§¥§©¥£©©¦¨¨§§¨§¦§¨©¥©£¨¥¨¨§¨¨¥©§©¥
ãéa déè÷ð éà¯déLôð çð ék !Bøáwî ïLò äaëàå úeîà éúî :øîà !?ïàî ,déì énøî ïàî ¦¨§¥§©©§©¥¥©¨©¨©¨©£©¤¨¨¦¦§¦¨©§¥

ïðçBé éaøã¯àì çútä øîBL eléôà :àðcôñ àeää déìò çút .øçàc déøáwî àøèe÷ ÷ñt §©¦¨¨§©§¨¦¦§¥§©¥¨©£¥©©§¨¨£¦¥©¤©Ÿ
éðôì ãîò:dì øîà .éðñðøt ,éaø :déì äøîà ,éaøc dén÷ì àéúà øçà ìL Bza .eðéaø ,E ¨©§¨¤©¥¦¤©¥¨§¨§©¥§©¦¨§¨¥©¦©§§¥¦¨©¨

:áéúk àäå ?íìBòa Bòøfî Lé ïééãò :dì øîà .éðà øçà ìL Bza :Bì äøîà ?zà éî úa©¦©§¨§¨¦¤©¥£¦¨©¨£©¦¥¦©§¨¨§¨§¦
àì"ïéðàìå BìãëðøBëæ :Bì äøîà !"åéøeâîa ãéøN ïéàå Bnòa.åéNòî øBkæz ìàå BúøBúì Ÿ¦§Ÿ¤¤§©§¥¨¦¦§¨¨§¨§§¨§©¦§©£¨

äëñëñå Là äãøé ãiîäîe :éaø øîàå äëa .éaø ìL Bìñôñïépbúnìda¯,CkïéçazLnì ¦¨¨§¨¥§¦§§¨©§¨¤©¦¨¨§¨©©¦©©¦§©¦¨¨©¦§©§¦
da¯øa äaø øîàäå ?øçàc déîetî äøBz øîb éëéä øéàî éaøå .änëå änk úçà ìò ¨©©©©¨§©¨§©¦¥¦¥¦¨©¨¦¥§©¥§¨¨©©¨©

úòc eøîLé ïäë éúôN ék" :áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà äðç øaäøBúåeL÷áéeäétîék ©¨¨¨©©¦¨¨©¦§¦¦¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦
CàìîäCàìîì áøä äîBc íà ,"àeä úBàáö 'äúBàáö '¯åàì íàå .eäétî äøBz eLwáé ©§©§¨¦¤¨©§©§©§¨§©§¨¦¦§¦¨

¯øîà !eäétî äøBz eLwáé ìà:Lé÷ì Léøèä" :Løãå çkLà àø÷ øéàî éaøðæàòîLe E ©§©§¨¦¦¨©¥¨¦©¦¥¦§¨©§©§¨©©¨§§§©
íéîëç éøácEaìåúéLz."ézòãìízòãì:àëäî øîà àðéðç áø .ézòãì àlà ,øîàð àì ¦§¥£¨¦§¦§¨¦§©§¦§©§¨Ÿ¤¡©¤¨§©§¦©£¦¨¨©¥¨¨

úá éòîL"éàøeéhäåðæàéáà úéáe Cnò éçëLå Càä ,àéL÷ àì !éããäà éàø÷ eL÷ ."'åâå C ¦§¦©§¦§©¦¨§¥§¦§¦©¥¥¨¦¨§¨¥©£¨¥¨©§¨¨
¯àä ,ìBãâa¯:àáøòîa éøîà ,øîà éîéc áø àúà ék .ïè÷aìëà øéàî éaøàìçzàãLe §¨¨§¨¨¦£¨©¦¦£©¨§¦§©£¨¨©¦¥¦£©©§¨§¨

ìà" :áéúëc éàî :àáø Løc .àøáì àìçéLúpbúBàøì ézãøé æBâàéaàaìçpä:Eì øîBì ?æBâàì íéîëç éãéîìz eìLîð änì "'åâå ¦£¨§¨¨¨©¨¨©¦§¦¤¦©¡¨©§¦¦§§¦¥©¨©¨¨¦§§©§¦¥£¨¦¤¡©§
äàBöáe èéèa CìëeìnL ét ìò óà ,äæ æBâà äî¯BëBúaM äî ïéà,ñàîð,íëç ãéîìz óàçøqL ét ìò óà¯.úñàîð BúøBz ïéà ¨¡¤©©¦¤§§¨§¦§¨¥©¤§¦§¨©©§¦¨¨©©¦¤¨©¥¨¦§¤¤

:déì øîà ,eäiìàì àìéL øa äaø déçkLà?àeä Ceøa LBãwä ãéáò à÷ éàî:déì øîààúòîL øîà÷eäééîetî,ïðaø eäleëc ©§§¥©¨©¥¨§¥¦¨£©¥©¨¨¥©¨¨£©¥¨¨©§©£¨¦©§§§©¨©
déîetîe:déì øîà .øîà÷ àì øéàî éaøc:déì øîà .øçàc déîetî àúòîL øîb à÷c íeMî ?éànà?éànà,àöî ïBîø øéàî éaø ¦¥§©¦¥¦¨¨¨©£©¥©©¦§¨¨©§©£¨¦¥§©¥£©¥©©©¦¥¦¦¨¨

:déì øîà !÷øæ Bútéì÷ ,ìëà BëBzl äî äðéëL øòèöî íãàL ïîæa :øîBà éða øéàî :øîà÷ àzLäúøîBà ïBL¯,éLàøî éðl÷ ¨©§¦¨¨©£©¥¨§¨¨¨©¥¦§¦¥¦§©¤¨¨¦§©¥§¦¨©¨¤¤©©¦§Ÿ¦
íéòLø ìL ïîc ìò øòèöî àeä Ceøa LBãwä Ck íà .éòBøfî éðl÷¯.CtLpL íé÷écö ìL ïîc ìò øîBçå ì÷áøì ìàeîL déçkLà ©©¦¦§¦¦¨©¨¨¦§©¥©¨¨¤§¨¦©¨¤©¨¨¤©¦¦¤¦§©©§§¥§¥§©

øôBñ äià" ïðaøa eäa áéúëc éàî àøèeæ éî déì øîà ?úéëa à÷ éàî ,àðpéL :déì øîà .éëa à÷å àMãc àøáéòa éìúc äãeäé§¨§¨¥§¦§¨§©¨§¨¨¥£©¥¦¨¨©¨¨¥£©¥¦§¨©¦§¦§§©¨©©¥¥
"øôBñ äià" ."íéìcânä úà øôBñ äià ì÷BL äià¯ì÷BL äià ,äøBzaL úBiúBà ìk íéøôBñ eéäL¯ïéøeîçå ïél÷ íéì÷BL eéäL ©¥¥©¥¥¤©¦§¨¦©¥¥¤¨§¦¨¦¤©¨©¥¥¤¨§¦©¦©£¦

"íéìcânä úà øôBñ äià" .äøBzaL¯ìL ïéðBL eéäLeòa ééòa äàî úìz :éîà éaø øîàå .øéåàa çøBtä ìcâîa úBëìä úBàî L ¤©¨©¥¥¤©¦§¨¦¤¨¦§¥£¨§¦§¨©¥©©£¦©£©©¦©¦§©¥¨§©¥¨
âàBcìôBúéçàåìL :ïðúe .øéåàa çøBtä ìcâîaøîà !?ïìò éåäz äî ïðà ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà úBèBéãä äòaøàå íéëìî äL ¥©£¦¤§¦§¨©¥©©£¦§©§¨§¨¦§©§¨¨¤§¥¨¤¥¤¨¨©¨£©©¤¡¥£©£©
:déìéàî øçà .íaìa äúéä àðéè ,àðpéL¯Løãnä úéaî ãîBò äéäL äòLa ,øçà ìò åéìò eøîà .déîetî ÷ñt àì éðååé øîæ ¥¦¨¨¦¨¨§¨§¦¨©¥©¤¤§¨¦¨§©¦¥¨§¨¨©©¥§¨¨¤¨¨¥¦¥©¦§¨

ìàL .B÷éçî ïéøLBð ïéðéî éøôñ äaøäñBîéðéãøbäúà:øéàî éaø:déì øîà ?÷éìñ äøBéì úéçðc øîò ìkábà é÷ð äåäc ïàî ìk ©§¥¦§¥¦¦§¦¥¥¨©¦©©§¦¤©¦¥¦¨£©§¨¦§¨§¥£©¥¨©©£¨¨¦©©
dénéà¯dénéà ábà é÷ð äåä àìc ìk ,÷éìñ¯íBìLa äìò àáé÷ò éaø .÷éìñ àìãøéåéøçà éðëLî" :øîBà áeúkä åéìòå ,íBìLaE ¦¥§¥¨§¨£¨¨¦©©¦¥¨§¥©¦£¦¨¨¨§¨§¨©§¨§¨¨©¨¥¨§¥¦©£¤

."äöeøðúøMä éëàìî eLwa àáé÷ò éaø óàå,BôçBãì.éãBáëa LnzLäì éeàøL ,äæ ï÷æì eçépä :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ¨¨§©©¦£¦¨¦§©§£¥©¨¥§£¨©¨¤©¨¨©¦§¨¥¤¤¨§¦§©¥¦§¦
éàî
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חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dbibg(iyily meil)

,déì øîà .C÷eñt él ÷Bñt ,à÷eðéìweqtd z` izcnl(l c dinxi) ¦¨§¦§¨¨©¥
éòø÷ú ék áäæ éãò écòú ék éðL éLaìú ék ,éNòz äî ãeãL zàå'§©§¨©©£¦¦¦§§¦¨¦¦©§¦£¦¨¨¦¦§§¦

éðéò Cetá,'åâå 'étéúz àåMì ,Ccnly dxezd iteie icr mby fnxl ©¥©¦©¨§¦§©¦
.el elirei `ldéìéiòxi`n iax,éúéøçà àzLéðk éáìexn` my mbe ©§¥§¥§¦§¨©£¦¦

,daeyza xefgl leki epi`y elàzLéðk éa øñéìúì déìéiòc ãò± ©§©§¥¦§¥©¥§¦§¨
ae ,zeiqpk iza xyr dylyl eqipkdy créàä ék déì e÷ñt eäleë§¨§¥¦©

àðååbmlekny xnelk ,el`l minecd miweqta el eaiyd mlekae ± ©§¨
.daeyza lawzn epi`y cnlàøúáìzqpkd zial eribdyk ± §©§¨

,oexg`ddéì øîà,`wepil xg`déì øîà .C÷eñt él ÷Bñt,clid ¨©¥¥§¦§¨¨©¥
weqtd z` izcnl(fh p mildz)øtñì El äî íéäìà øîà òLøìå'§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§§©¥

déðMéìa íbîâî äåä à÷eðé àeää .'åâå 'éwçmbnbn did cli eze` ± ª¨©§¨£¨§©§¥§¦§¥
,exeaicaònzLàdéì øîàc äîkxn`y enk xg`l rnyp dide ± ¦§©©§¨§¨©¥¥
clid el'íéäìà øîà òLéìàìå'.'ryxle' mewna,éøîàc àkéà §¤¡¦¨¨©¡Ÿ¦¦¨§¨§¦

déãäa äåä àðékñ,el dzid oikq ±éa øñéìúì déøcLå ,déòø÷å ©¦¨£¨©£¥§©§¥§©§¥¦§¥©¥
ézLéðkxyr dylyl mglye ,miwlg xyr dyelyl eze` rxwe ± §¦§¥

.zeiqpk izaéøîàc àkéàåwx `l` ,jk dyr `lyéàåä éà ,øîà §¦¨§¨§¦¨©¦£©
àðékñ éãéa,oikq icia dzid m` ±déì àðòø÷ äåärxew iziid ± ¦¦©¦¨£¨¨©§¨¥

.eze`
øçàc déLôð çð ék,xg` znyk ±éøîà,riwxa exn` ±ïãéî àì ¦¨©§¥§©¥¥¨§¦Ÿ¥©

déðééãéì,mirxd eiyrn lr mepdiba ypridl eze` oecp `l ±àìå ¦©§¥§Ÿ
éúéì éúàc àîìòìeiyrn xky z` lawl `ad mlerl `eai `l ± §¨§¨§¨¥¥¥

.ocr oba miaehdàúééøBàa ÷ñòc íeMî ,déðééãéì ïãéî àìmeyn ± Ÿ¥©¦©§¥¦§¨©§©§¨
.mepdibd ypern eilr dpibn `ide ,dxeza wqryòì àìåàîì §Ÿ§¨§¨

àèçc íeMî ,éúéì éúàc`eaiy zekf mey el oi`e ,`hgy meyn ± §¨¥¥¥¦©£¨
.`ad mlerl dxeardéðééãéìc áèeî ,øéàî éaø øîàedepeciy ± ¨©©¦¥¦¨§¦©§¥

,eizepeer extkzie mepdiba yprieéúàc àîìòì éúéìåjk xg`e ± §¥¥§¨§¨§¨¥
.cnly dxezd liaya ,ocr obl ,`ad mlerl `eai,úeîà éúî̈©¨

Bøáwî ïLò äìòàåzcwei y`a eze` oeciy d"awdn ywa` ± §©£¤¨¨¦¦§
.`ad mlerl dkfie eizepeer extkziy ick ,oyr dlrn

e ,jk lr mingx ywia zenl xi`n iax ly epnf ribdykçð éë¦¨
øçàc déøáwî àøèe÷ ÷éìñ ,øéàî éaøc déLôðexawn oyr dlr ± ©§¥§©¦¥¦¨¦§¨¦¦§¥§©¥

.xg` lyøîàjk lrdéaø àì÷éîì àzøeáb ,ïðçBé éaødxeab ike ± ¥¨©©¦¨¨§§¨§¦§¨©¥
.eax ly exawn oyr zelrdl `id dlrneàððéa äåä ãçcinlz ± ©£¨¥¨¨

,drx zeaxzl `vie lykpy epipia did cg`déìevàì ïðéöî àìå± §Ÿ¨¦©§©¥
,`ad mlerl e`iadle elivdl cgi eplek cia gk oi`edéè÷ð éà¦¨§¥

ãéa,`ad mlerl e`iadl xg` ly ecia ip` fge` m` ±énøî ïàî §¨¥©©§¥
ïàî déì.ipnn eze` gwi in ±øîà,opgei iaxäaëàå ,úeîà éúî ¥¦¨¨©¨©¨©£©¤

d z`Bøáwî ïLò,ok`e .xg` ly÷ñt ,ïðçBé éaøc déLôð çð ék ¨¨¦¦§¥¦¨©§¥§©¦¨¨¨©
èe÷øçàc déøáwî àø.xg` ly exawn zelrl oyrd wiqtd ±çút §¨¦¦§¥§©¥¥¨©

àðcôñ àeää déìò,opgei iax lr cg` octq xn` ±øîBL eléôà £¥©©§¨¨£¦¥
çútä,mepdibd lyéðôì ãîò àìeðéaø Exg` z` `ivedl j`eaa ©¤©Ÿ¨©§¨¤©¥¥
.myn

:`xnbd zxtqn,øçà ìL Bza,dipr dzidyéaøc dén÷ì àéúà± ¦¤©¥¨§¨§©¥§©¦
.iax iptl d`aäøîà .zà éî úa ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,déì äøîà̈§¨¥©¦©§§¥¦¨©¨©¦©§¨§¨

,dì øîà .éðà øçà ìL Bza ,Bìm`dBòøfî Lé ïééãòxg` ly ¦¤©¥£¦¨©¨£©¦¥¦©§¥
áéúk àäå ,íìBòaryxd iabl xn`p ixde ±(hi gi aei`)Bì ïéð àì' ¨¨§¨§¦Ÿ¦

,'åéøeâîa ãéøN ïéàå Bnòa ãëð àìåxkf el x`yi `ly epiidc §Ÿ¤¤§©§¥¨¦¦§¨
.dqpxtl dvx `le ,mleraBúøBúì øBëæ ,Bì äøîà,xg` ly ¨§¨§§¨¥

,ipqpxt dzekfaeåéNòî øBkæz ìàå.mirxdäëñëñå Là äãøé ãiî §©¦§©£¨¦¨¨§¨¥§¦§§¨
a dkkgzd ±,éaø ìL Bìñôñ.ezxez z` xekfiy iaxl fnxläëa ©§¨¤©¦¨¨

da ïépbúnl äîe ,éaø øîàådxeza ±,Cklr jk lk oibn d"awdy §¨©©¦©©¦§©¦¨¨
,mceakda ïéçazLnì,dxezd z` miniiwne micakny ±úçà ìò ©¦§©§¦¨©©©

änëå änk.xky mdl mlyie mceak lr obi d"awdy ©¨§©¨
`viy ixg` mb xg`n dxez cnl xi`n iaxy lirl x`azd¥

:`xnbd dywn .drx zeaxzldénetî äøBz øîb éëéä ,øéàî éaøå§©¦¥¦¥¦¨©¨¦¥
øçàc,xg` ly eitn dxez cnl cvik ±äðç øa øa äaø øîàäå §©¥¥§¨¨©©¨©©¨¨

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàaezkd xe`ia dn ±(f a ik`ln)éúôN ék' ¨©©¦¨¨©¦§¦¦¦§¥
,'àeä úBàáö 'ä Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úòc eøîLé ïäëŸ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©§¨

y cnll `a df weqtúBàáö 'ä Càìîì áøä äîBc íà,ezwcva ¦¤¨©§©§©§¨
eäétî äøBz eLwáé,dxez epnn ecnli ±åàì íàådnec epi` m` ± §©§¨¦¦§¦©

,ze`av 'd j`lnl,eäétî äøBz eLwáé ìàxeq`y i`ce ok m`e ©§©§¨¦¦
.ryxn dxez cenll

:`xnbd zvxznçkLà àø÷ øéàî éaø ,Lé÷ì Léø øîà`vn ± ¨©¥¨¦©¦¥¦§¨©§©
weqt,Løãåxn`p oky ,ryxn cenll xzeny mipte` yiyilyn) §¨©
(fi akðæà èä','ézòãì úéLz Eaìå ,íéîëç éøác òîLe Eyxtl oi`y ©¨§§§©¦§¥£¨¦§¦§¨¦§©§¦

ixdy ,minkgd lr `id 'iYrcl ziWY LAle' weqtd zpeeky§¦§¨¦§©§¦
''ézòãì' àlà ,øîàð àì 'ízòãìly ezrcl xnelk ,cigi oeyla §©§¨Ÿ¤¡©¤¨§©§¦

jilr okle ,miryx mdy minkga xaecny i`ce ok m`e ,d"awd
ok it lr s`e ,mzrcl `le d"awd ly ezrcl jal z` zehdl
renyl xzeny ixd ,'minkg ixaC rnWE Lpf` hd' mdilr xn`p©¨§§§©¦§¥£¨¦

.dxez mdn cenlleàëäî ,øîà àðéðç áøz`f cnl xi`n iax ± ©£¦¨¨©¥¨¨
xn`py ,xg` weqtn xnelk ,o`kn(`i dn mildz)éàøe úá éòîL'¦§¦©§¦

ðæà éhäåéáà úéáe Cnò éçëLå C,'åâå 'Cyiy aezkd zpeeky yxce §©¦¨§¥§¦§¦©¥¥¨¦
yi eiyrn z` j` ,ryx `edy axn mb renyle ofe`d z` zehdl

.epnn cenll `le gekyl
:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ixdy ,df lr df miyw miweqtd ± ¨§¨¥©£¨¥

,ryx mc`n dxez cenll oi`y ecnl 'odk iztU iM' weqtdn¦¦§¥Ÿ¥
xzeny `pipg axe yiwl yix eyxc elld miweqtd ipyn eli`e

:`xnbd zvxzn .ryxn cenllìBãâa àä ,àéL÷ àìmiweqtd ± Ÿ©§¨¨§¨
rceie ,lecb `edy cinlza miwqer ryxn cenll mixiznd

,ecnlnd ly mirxd eiyrnn cenll `ly xdfidlïè÷a àä± ¨§¨¨
cinlza wqer ,ryxn cenll xqe`d 'odk iztU iM' weqtd eli`e¦¦§¥Ÿ¥

.xdfidl rcei epi`y ,ohw
àúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`néøîà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¨§¦
àáøòîa,l`xyi ux`a exn` ±àìçz ìëà øéàî éaøz` lk` ± §©£¨¨©¦¥¦¨©©§¨

,lk`pd wlgd `edy ,xnzay ipevigd wlgdàøáì àìçéL àãLå§¨¨¦§¨§¨¨
lke`d z` xxay xnelk ,dvegd xnzd ly oirxbd z` wxfe ±

.mirxd eiyrnn cnl `le zleqtd jezn
:oipr eze`a ztqep dyxc d`ian `xnbdáéúëc éàî ,àáø Løc± ¨©¨¨©¦§¦

aezkd xe`ia dn(`i e mixiyd xiy)éaàa úBàøì ézãøé æBâà úpb ìà'¤¦©¡¨©§¦¦§§¦¥
äæ æBâà äî ,Eì øîBì ,æBâàì íéîëç éãéîìz eìLîð äîì ,'åâå 'ìçpä©¨©¨¨¦§§©§¦¥£¨¦¤¡©§¨¡¤

,ñàîð BëBúaM äî ïéà ,äàBöáe èéèa CìëeìnL ét ìò óàixdy ©©¦¤§§¨§¦§¨¥©¤§¦§¨
,eilr zxney dtilwdBúøBz ïéà çøqL ét ìò óà ,íëç ãéîìz óà©©§¦¨¨©©¦¤¨©¥¨

.úñàîð¦§¤¤
:`xnbd zxtqndéçkLà[ybt±]eäiìàì àìéL øa äaø.`iapd ©§§¥©¨©¦¨§¥¦¨

déì øîà,edil`l `liy xa daxãéáò à÷ éàîwqer dna ±LBãwä ¨©¥©¨¨¦©¨
déì øîà .àeä Ceøa,edil`ïðaø eäleëc eäééîetî àzòîL øîà÷ ¨¨©¥¨¨©§©§¨¦©§§§©¨¨

,minkgd lk ly mnyn dxez ixac ly zereny xne` `ed ±
øîà÷ àì øéàî éaøc dénetîe.xne` epi` xi`n iax ly enyne ± ¦¥§©¦¥¦Ÿ¨¨©

déì øîà,`liy xa daxéànàiax ly enyn xne` epi` recn ± ¨©¥©©
,edil` el dpr .xi`nøçàc dénetî àzòîL øîb à÷c íeMî± ¦§¨¨©§©§¨¦¥§©¥

xg` ly eitn dxez cnly iptn.déì øîà,`liy xa dax,éànà ¥¨©¥©©
ixd,ìëà BëBz ,àöî ïBnø ,øéàî éaøe,÷øæ Bútéì÷cnly xnelk ©¦¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨©

did ok m`e ,mirxd eiyrnn cnl `le ,eay dxezd z` wx xg`n¥
.eitn dxez cenll el xzendéì øîà,edil`øîà÷ àzLä± ¨©¥©§¨¨¨©

d"awd rny ,xi`n iax ly eiyrn z` zvxizy xg`l eiykr
,xne` `ed jke ,xi`n iax ly eitn dreny xne`e ,jlewløéàî¥¦

,øîBà éðaxn`p(bk `k mixac)z` milezy oic zia ibexd iabl §¦¥
mFIA EPxAwY xFaw iM ,urd lr Fzlap oilz `l' ,urd lr mzlapŸ¨¦¦§¨©¨¥¦¨¦§§¤©
'zllw' zaiz z` xi`n iax yxce ,'iElY midl` zllw iM ,`Edd©¦¦§©¡Ÿ¦¨¦§©

y ,lw ipi` ip` xnelk ,'zil lw' xn`p eli`k,øòèöî íãàL ïîæa ©¥¦§©¤¨¨¦§©¥
,epeera zeprxet eilr d`ay xnelkl äî äðéëLúøîBà ïBL± §¦¨©¨¤¤

,rbie siir `edy mc`k zlaew `id ,eilr zlaew `id oeyl efi`a
,zxne` `id jkeéòBøfî éðì÷ ,éLàøî éðì÷cak ,iy`xn ip` cak ± ©©¦¥Ÿ¦©©¦¦§¦

irexfn ip`e .epeera dlzpy df z` izxviy ,Ceøa LBãwä Ck íà¦¨©¨¨
íéòLø ìL ïîc ìò øòèöî àeä,oica dzin eaiigzdyøîBçå ì÷ ¦§©¥©¨¨¤§¨¦©¨¤

xrhvn `edy.CtLpL íé÷écö ìL ïîc ìò©¨¨¤©¦¦¤¦§©
déçkLà[ybt±]éëa à÷å àLãc àøáéòa éìúc ,äãeäé áøì ìàeîL ©§§¥§¥§©§¨§¨¥§¦§¨§¨¨§¨¨¥

.dkea dide ,zlcd gixa lr orype cner didy ±déì øîàl`eny ¨©¥
,dcedi axlàððéL,ccegne oepy ±úéëa à÷ éàîdz` dn lr ± ¦§¨©¨¨¦
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קמג oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtohw cren
áéëù éë.xg` -éøîà.'ek dipiicip oicin `l :riwxa -àððéá äåä àãç?`ad mlerl e`iadl eplek oia gk oi`e ,drx zeaxzl `vie lykpe ,epipia did cg` cinlz -äéì éè÷ð éà

äéì éîøî ïàî ãéá.xakr ita xkk iab ,dipin diinx` iienx` :(a,i) migqta `nbec el yie .icin lhep oeyl inxn ?icin epgwi in ,`ad mlerl e`iadl ecia ip` fge` m` -ïàî-

.`ed xvw oeyl ,i`pn enkçúôä øîåù.myn xg` `ivedl j`eaa ,epiax ,jiptl cnr `l ,mpdib ly -øîàð àì íúòãì.jpf` hd :xn`we ,opiwiqr iriyxa `nl` -êðæà éèä-

.oze` icnlz l`e igky mdiyrn z`e ,renylìåãâ.eitn dxez cenll leki - eiyrn [cenli `ly] xdfil rceid -àìçú.dxnza lk`pd oevigd ixt -àìçéù.zwxfpd dpirxb -

øîà÷ àúùäxn`e jlewl rny eiykr -

.eitn drenyéùàøî éðì÷dxn` xi`n iax -

zllw ik" :yxcna .(`,en) oixcdpq zkqna

.lw ipi` ,zil lw :(`k mixac) "ielz midl`

.dlrn itlk xacd dpik `ilrn `pyileéðì÷
éòåøæîzny df izxviy ,irexfn ip` cak -

.eperaàùãã àøáéòá éìúå.gixad lr oryp -

ïðáøá.drx zeaxzl oi`veid micinlza -

ïéì÷åùitl ,lwn xenge xengn lw yexcl -

.xnege lw ly zlewyndøéåàá çøåôä ìãâîá
c"nl ly edaeb oiyxecy :miyxtn yi -

xec lcbn :mixne` yie .z`f lk ea oiyxece

,opiqxb xie`l geztd lcbn :d`xp ile .dbltd

oixewy ,ur ly lcbn .zeld` zekldn ode

e` drwal gezt egzte gzta cnere ,x"iihyn*

iriax wxt) zeld` zkqna ,xie` `edy xvgl

.xie`a cnerd lcbn :dpyn dpyi (` dpyn

úåèåéãä äòáøàltezig`e b`ece mrla -

."wlg" wxta ,ifgbeíáìá äúéä àðéèmiryx -

.mdinin eidéàî øçà,jk icil `a dn iptn -

?eilr ezxez dpibd `le÷ñô àì éðååé øîæ
åúéáî,ziad oaxeg liaya gipdl el dide -

.(ck diryi) "oii ezyi `l xiya" :aizkcïéøùåð
å÷éçî.drx zeaxzl envr xiwtdy mcew -

.eala zeed `pih :`nl`äøåéì úéçðã øîò ìë
÷éìñoipnnq ly dxeil ozipy xnv lk -

:xnelk ?dler epi` e` ,erav el dler ,reavl

ozxez odl dler ,minkg iptl micneld lk

?`hgd on odilr oibdläéîéà áâà é÷ðã ìë-

,xnelk .erav el dler - dfiba jlklzp `ly

,el dler - eznkgl zncew e`hg z`xiy lk

zigpc xnr lk :oiyxtn izeaxe .ipira d`xp ok

.dler mpdiba oecil cxiy lk - wilq dxeil

dler hiha qnxp `ly enei oa xnv - en` ab`

.dler ecia zeikf yiy :xnelk ,ravd el
éàî
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àä`xza wxt yixc `de - ohwa `d lecba

,diprney epq eedc (`,fi) ohw crenc
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:déì øîà !E÷eñt éì ÷Bñt :à÷BðéìãeãL zàå" §¨¨§¦§§£©¥§©§¨
äîéNòzékéLaìúék éðLécòúáäæ éãòék ©©£¦¦¦§§¦¨¦¦©§¦£¦¨¨¦

éòø÷úéðéò Cetáì CàåLétéúzéáì déìééò ."'åâå ¦§§¦©¥©¦©¨§¦§©¦¨§¥§¥
déìééòc ãò ,éúéøçà àzLéðëøñéìúì,àúLéðë éa §¦§¨©£¦¦©§¨§¥¦§¥©¥§¦¨¨

:déì øîà àøúáì .àðååb éàä ék déì e÷ñt eälek§¨§¥¦©©§¨§©§¨£©¥
òLøìå" :déì øîà !E÷eñt éì ÷Bñtíéäìà øîà §¦§§£©¥§¨¨¨¨©¡Ÿ¦

íbîâî äåä à÷Bðé àeää ."'åâå éwç øtñì El äî©§§©¥ª¨©¨¨£¨§©§¥
,déðMéìaònzLàøîà òLéìàìå" déì øîàc äîk §¦¨¥¦§©©§¨©£©¥§¤¡¦¨¨©

,déòø÷e déãäa äåä àðékñ :éøîàc àkéà ."íéäìà¡Ÿ¦¦¨§¨§¦©¦¨£¨©£¥§¨¥
déøãLeéà :øîà ,éøîàc àkéàå .ézLéðë éa øñéìúì §©¥¦§¥©¥§¦§¥§¦¨§¨§¦£©¦

àðékñ éãéa éàåä¯déLôð çð ék .dél àðòø÷ äåä £©§¨¦©¦¨£¨¨©£¨¥¦¨©§¥
déðééãéì ïãéî àì .éúéì éúàc àîìòì àìå ,déðééãéì ïãéî àì :éøîà øçàc¯÷ñòc íeMî §©¥¨§¦¨¥©¦©§¥§¨§¨§¨§¨¥¥¥¨¥©¦©§¥¦§¨©

éúéì éúàc àîìòì àìå ,àúééøBàa¯øîà .àèçc íeMî:øéàî éaøéúéìå déðééãéìc áèeî §©§¨§¨§¨§¨§¨¥¥¥¦§¨¨¨©©¦¥¦¨§¦©§¥§¥¥
úeîà éúî ,éúàc àîìòìäìòàåïLò.Bøáwîàøèe÷ ÷éìñ øéàî éaøã déLôð çð ék §¨§¨§¨¥¨©¨§©£¤¨¨¦¦§¦¨©§¥§©¦¥¦§¥§¨

ì àúøeáb :ïðçBé éaø øîà .øçàc déøáwî.déìevàì ïðéöî àìå àððéa äåä ãç !?déaø àì÷éî ¦¦§¥§©¥£©©¦¨¨§§¨§¦§¨©¥©£¨¥¨¨§¨¨¥©§©¥
ãéa déè÷ð éà¯déLôð çð ék !Bøáwî ïLò äaëàå úeîà éúî :øîà !?ïàî ,déì énøî ïàî ¦¨§¥§©©§©¥¥©¨©¨©¨©£©¤¨¨¦¦§¦¨©§¥

ïðçBé éaøã¯àì çútä øîBL eléôà :àðcôñ àeää déìò çút .øçàc déøáwî àøèe÷ ÷ñt §©¦¨¨§©§¨¦¦§¥§©¥¨©£¥©©§¨¨£¦¥©¤©Ÿ
éðôì ãîò:dì øîà .éðñðøt ,éaø :déì äøîà ,éaøc dén÷ì àéúà øçà ìL Bza .eðéaø ,E ¨©§¨¤©¥¦¤©¥¨§¨§©¥§©¦¨§¨¥©¦©§§¥¦¨©¨

:áéúk àäå ?íìBòa Bòøfî Lé ïééãò :dì øîà .éðà øçà ìL Bza :Bì äøîà ?zà éî úa©¦©§¨§¨¦¤©¥£¦¨©¨£©¦¥¦©§¨¨§¨§¦
àì"ïéðàìå BìãëðøBëæ :Bì äøîà !"åéøeâîa ãéøN ïéàå Bnòa.åéNòî øBkæz ìàå BúøBúì Ÿ¦§Ÿ¤¤§©§¥¨¦¦§¨¨§¨§§¨§©¦§©£¨

äëñëñå Là äãøé ãiîäîe :éaø øîàå äëa .éaø ìL Bìñôñïépbúnìda¯,CkïéçazLnì ¦¨¨§¨¥§¦§§¨©§¨¤©¦¨¨§¨©©¦©©¦§©¦¨¨©¦§©§¦
da¯øa äaø øîàäå ?øçàc déîetî äøBz øîb éëéä øéàî éaøå .änëå änk úçà ìò ¨©©©©¨§©¨§©¦¥¦¥¦¨©¨¦¥§©¥§¨¨©©¨©

úòc eøîLé ïäë éúôN ék" :áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà äðç øaäøBúåeL÷áéeäétîék ©¨¨¨©©¦¨¨©¦§¦¦¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦
CàìîäCàìîì áøä äîBc íà ,"àeä úBàáö 'äúBàáö '¯åàì íàå .eäétî äøBz eLwáé ©§©§¨¦¤¨©§©§©§¨§©§¨¦¦§¦¨

¯øîà !eäétî äøBz eLwáé ìà:Lé÷ì Léøèä" :Løãå çkLà àø÷ øéàî éaøðæàòîLe E ©§©§¨¦¦¨©¥¨¦©¦¥¦§¨©§©§¨©©¨§§§©
íéîëç éøácEaìåúéLz."ézòãìízòãì:àëäî øîà àðéðç áø .ézòãì àlà ,øîàð àì ¦§¥£¨¦§¦§¨¦§©§¦§©§¨Ÿ¤¡©¤¨§©§¦©£¦¨¨©¥¨¨

úá éòîL"éàøeéhäåðæàéáà úéáe Cnò éçëLå Càä ,àéL÷ àì !éããäà éàø÷ eL÷ ."'åâå C ¦§¦©§¦§©¦¨§¥§¦§¦©¥¥¨¦¨§¨¥©£¨¥¨©§¨¨
¯àä ,ìBãâa¯:àáøòîa éøîà ,øîà éîéc áø àúà ék .ïè÷aìëà øéàî éaøàìçzàãLe §¨¨§¨¨¦£¨©¦¦£©¨§¦§©£¨¨©¦¥¦£©©§¨§¨

ìà" :áéúëc éàî :àáø Løc .àøáì àìçéLúpbúBàøì ézãøé æBâàéaàaìçpä:Eì øîBì ?æBâàì íéîëç éãéîìz eìLîð änì "'åâå ¦£¨§¨¨¨©¨¨©¦§¦¤¦©¡¨©§¦¦§§¦¥©¨©¨¨¦§§©§¦¥£¨¦¤¡©§
äàBöáe èéèa CìëeìnL ét ìò óà ,äæ æBâà äî¯BëBúaM äî ïéà,ñàîð,íëç ãéîìz óàçøqL ét ìò óà¯.úñàîð BúøBz ïéà ¨¡¤©©¦¤§§¨§¦§¨¥©¤§¦§¨©©§¦¨¨©©¦¤¨©¥¨¦§¤¤

:déì øîà ,eäiìàì àìéL øa äaø déçkLà?àeä Ceøa LBãwä ãéáò à÷ éàî:déì øîààúòîL øîà÷eäééîetî,ïðaø eäleëc ©§§¥©¨©¥¨§¥¦¨£©¥©¨¨¥©¨¨£©¥¨¨©§©£¨¦©§§§©¨©
déîetîe:déì øîà .øîà÷ àì øéàî éaøc:déì øîà .øçàc déîetî àúòîL øîb à÷c íeMî ?éànà?éànà,àöî ïBîø øéàî éaø ¦¥§©¦¥¦¨¨¨©£©¥©©¦§¨¨©§©£¨¦¥§©¥£©¥©©©¦¥¦¦¨¨

:déì øîà !÷øæ Bútéì÷ ,ìëà BëBzl äî äðéëL øòèöî íãàL ïîæa :øîBà éða øéàî :øîà÷ àzLäúøîBà ïBL¯,éLàøî éðl÷ ¨©§¦¨¨©£©¥¨§¨¨¨©¥¦§¦¥¦§©¤¨¨¦§©¥§¦¨©¨¤¤©©¦§Ÿ¦
íéòLø ìL ïîc ìò øòèöî àeä Ceøa LBãwä Ck íà .éòBøfî éðl÷¯.CtLpL íé÷écö ìL ïîc ìò øîBçå ì÷áøì ìàeîL déçkLà ©©¦¦§¦¦¨©¨¨¦§©¥©¨¨¤§¨¦©¨¤©¨¨¤©¦¦¤¦§©©§§¥§¥§©

øôBñ äià" ïðaøa eäa áéúëc éàî àøèeæ éî déì øîà ?úéëa à÷ éàî ,àðpéL :déì øîà .éëa à÷å àMãc àøáéòa éìúc äãeäé§¨§¨¥§¦§¨§©¨§¨¨¥£©¥¦¨¨©¨¨¥£©¥¦§¨©¦§¦§§©¨©©¥¥
"øôBñ äià" ."íéìcânä úà øôBñ äià ì÷BL äià¯ì÷BL äià ,äøBzaL úBiúBà ìk íéøôBñ eéäL¯ïéøeîçå ïél÷ íéì÷BL eéäL ©¥¥©¥¥¤©¦§¨¦©¥¥¤¨§¦¨¦¤©¨©¥¥¤¨§¦©¦©£¦

"íéìcânä úà øôBñ äià" .äøBzaL¯ìL ïéðBL eéäLeòa ééòa äàî úìz :éîà éaø øîàå .øéåàa çøBtä ìcâîa úBëìä úBàî L ¤©¨©¥¥¤©¦§¨¦¤¨¦§¥£¨§¦§¨©¥©©£¦©£©©¦©¦§©¥¨§©¥¨
âàBcìôBúéçàåìL :ïðúe .øéåàa çøBtä ìcâîaøîà !?ïìò éåäz äî ïðà ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà úBèBéãä äòaøàå íéëìî äL ¥©£¦¤§¦§¨©¥©©£¦§©§¨§¨¦§©§¨¨¤§¥¨¤¥¤¨¨©¨£©©¤¡¥£©£©
:déìéàî øçà .íaìa äúéä àðéè ,àðpéL¯Løãnä úéaî ãîBò äéäL äòLa ,øçà ìò åéìò eøîà .déîetî ÷ñt àì éðååé øîæ ¥¦¨¨¦¨¨§¨§¦¨©¥©¤¤§¨¦¨§©¦¥¨§¨¨©©¥§¨¨¤¨¨¥¦¥©¦§¨

ìàL .B÷éçî ïéøLBð ïéðéî éøôñ äaøäñBîéðéãøbäúà:øéàî éaø:déì øîà ?÷éìñ äøBéì úéçðc øîò ìkábà é÷ð äåäc ïàî ìk ©§¥¦§¥¦¦§¦¥¥¨©¦©©§¦¤©¦¥¦¨£©§¨¦§¨§¥£©¥¨©©£¨¨¦©©
dénéà¯dénéà ábà é÷ð äåä àìc ìk ,÷éìñ¯íBìLa äìò àáé÷ò éaø .÷éìñ àìãøéåéøçà éðëLî" :øîBà áeúkä åéìòå ,íBìLaE ¦¥§¥¨§¨£¨¨¦©©¦¥¨§¥©¦£¦¨¨¨§¨§¨©§¨§¨¨©¨¥¨§¥¦©£¤

."äöeøðúøMä éëàìî eLwa àáé÷ò éaø óàå,BôçBãì.éãBáëa LnzLäì éeàøL ,äæ ï÷æì eçépä :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ¨¨§©©¦£¦¨¦§©§£¥©¨¥§£¨©¨¤©¨¨©¦§¨¥¤¤¨§¦§©¥¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dbibg(iyily meil)

,déì øîà .C÷eñt él ÷Bñt ,à÷eðéìweqtd z` izcnl(l c dinxi) ¦¨§¦§¨¨©¥
éòø÷ú ék áäæ éãò écòú ék éðL éLaìú ék ,éNòz äî ãeãL zàå'§©§¨©©£¦¦¦§§¦¨¦¦©§¦£¦¨¨¦¦§§¦

éðéò Cetá,'åâå 'étéúz àåMì ,Ccnly dxezd iteie icr mby fnxl ©¥©¦©¨§¦§©¦
.el elirei `ldéìéiòxi`n iax,éúéøçà àzLéðk éáìexn` my mbe ©§¥§¥§¦§¨©£¦¦

,daeyza xefgl leki epi`y elàzLéðk éa øñéìúì déìéiòc ãò± ©§©§¥¦§¥©¥§¦§¨
ae ,zeiqpk iza xyr dylyl eqipkdy créàä ék déì e÷ñt eäleë§¨§¥¦©

àðååbmlekny xnelk ,el`l minecd miweqta el eaiyd mlekae ± ©§¨
.daeyza lawzn epi`y cnlàøúáìzqpkd zial eribdyk ± §©§¨

,oexg`ddéì øîà,`wepil xg`déì øîà .C÷eñt él ÷Bñt,clid ¨©¥¥§¦§¨¨©¥
weqtd z` izcnl(fh p mildz)øtñì El äî íéäìà øîà òLøìå'§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§§©¥

déðMéìa íbîâî äåä à÷eðé àeää .'åâå 'éwçmbnbn did cli eze` ± ª¨©§¨£¨§©§¥§¦§¥
,exeaicaònzLàdéì øîàc äîkxn`y enk xg`l rnyp dide ± ¦§©©§¨§¨©¥¥
clid el'íéäìà øîà òLéìàìå'.'ryxle' mewna,éøîàc àkéà §¤¡¦¨¨©¡Ÿ¦¦¨§¨§¦

déãäa äåä àðékñ,el dzid oikq ±éa øñéìúì déøcLå ,déòø÷å ©¦¨£¨©£¥§©§¥§©§¥¦§¥©¥
ézLéðkxyr dylyl mglye ,miwlg xyr dyelyl eze` rxwe ± §¦§¥

.zeiqpk izaéøîàc àkéàåwx `l` ,jk dyr `lyéàåä éà ,øîà §¦¨§¨§¦¨©¦£©
àðékñ éãéa,oikq icia dzid m` ±déì àðòø÷ äåärxew iziid ± ¦¦©¦¨£¨¨©§¨¥

.eze`
øçàc déLôð çð ék,xg` znyk ±éøîà,riwxa exn` ±ïãéî àì ¦¨©§¥§©¥¥¨§¦Ÿ¥©

déðééãéì,mirxd eiyrn lr mepdiba ypridl eze` oecp `l ±àìå ¦©§¥§Ÿ
éúéì éúàc àîìòìeiyrn xky z` lawl `ad mlerl `eai `l ± §¨§¨§¨¥¥¥

.ocr oba miaehdàúééøBàa ÷ñòc íeMî ,déðééãéì ïãéî àìmeyn ± Ÿ¥©¦©§¥¦§¨©§©§¨
.mepdibd ypern eilr dpibn `ide ,dxeza wqryòì àìåàîì §Ÿ§¨§¨

àèçc íeMî ,éúéì éúàc`eaiy zekf mey el oi`e ,`hgy meyn ± §¨¥¥¥¦©£¨
.`ad mlerl dxeardéðééãéìc áèeî ,øéàî éaø øîàedepeciy ± ¨©©¦¥¦¨§¦©§¥

,eizepeer extkzie mepdiba yprieéúàc àîìòì éúéìåjk xg`e ± §¥¥§¨§¨§¨¥
.cnly dxezd liaya ,ocr obl ,`ad mlerl `eai,úeîà éúî̈©¨

Bøáwî ïLò äìòàåzcwei y`a eze` oeciy d"awdn ywa` ± §©£¤¨¨¦¦§
.`ad mlerl dkfie eizepeer extkziy ick ,oyr dlrn

e ,jk lr mingx ywia zenl xi`n iax ly epnf ribdykçð éë¦¨
øçàc déøáwî àøèe÷ ÷éìñ ,øéàî éaøc déLôðexawn oyr dlr ± ©§¥§©¦¥¦¨¦§¨¦¦§¥§©¥

.xg` lyøîàjk lrdéaø àì÷éîì àzøeáb ,ïðçBé éaødxeab ike ± ¥¨©©¦¨¨§§¨§¦§¨©¥
.eax ly exawn oyr zelrdl `id dlrneàððéa äåä ãçcinlz ± ©£¨¥¨¨

,drx zeaxzl `vie lykpy epipia did cg`déìevàì ïðéöî àìå± §Ÿ¨¦©§©¥
,`ad mlerl e`iadle elivdl cgi eplek cia gk oi`edéè÷ð éà¦¨§¥

ãéa,`ad mlerl e`iadl xg` ly ecia ip` fge` m` ±énøî ïàî §¨¥©©§¥
ïàî déì.ipnn eze` gwi in ±øîà,opgei iaxäaëàå ,úeîà éúî ¥¦¨¨©¨©¨©£©¤

d z`Bøáwî ïLò,ok`e .xg` ly÷ñt ,ïðçBé éaøc déLôð çð ék ¨¨¦¦§¥¦¨©§¥§©¦¨¨¨©
èe÷øçàc déøáwî àø.xg` ly exawn zelrl oyrd wiqtd ±çút §¨¦¦§¥§©¥¥¨©

àðcôñ àeää déìò,opgei iax lr cg` octq xn` ±øîBL eléôà £¥©©§¨¨£¦¥
çútä,mepdibd lyéðôì ãîò àìeðéaø Exg` z` `ivedl j`eaa ©¤©Ÿ¨©§¨¤©¥¥
.myn

:`xnbd zxtqn,øçà ìL Bza,dipr dzidyéaøc dén÷ì àéúà± ¦¤©¥¨§¨§©¥§©¦
.iax iptl d`aäøîà .zà éî úa ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,déì äøîà̈§¨¥©¦©§§¥¦¨©¨©¦©§¨§¨

,dì øîà .éðà øçà ìL Bza ,Bìm`dBòøfî Lé ïééãòxg` ly ¦¤©¥£¦¨©¨£©¦¥¦©§¥
áéúk àäå ,íìBòaryxd iabl xn`p ixde ±(hi gi aei`)Bì ïéð àì' ¨¨§¨§¦Ÿ¦

,'åéøeâîa ãéøN ïéàå Bnòa ãëð àìåxkf el x`yi `ly epiidc §Ÿ¤¤§©§¥¨¦¦§¨
.dqpxtl dvx `le ,mleraBúøBúì øBëæ ,Bì äøîà,xg` ly ¨§¨§§¨¥

,ipqpxt dzekfaeåéNòî øBkæz ìàå.mirxdäëñëñå Là äãøé ãiî §©¦§©£¨¦¨¨§¨¥§¦§§¨
a dkkgzd ±,éaø ìL Bìñôñ.ezxez z` xekfiy iaxl fnxläëa ©§¨¤©¦¨¨

da ïépbúnl äîe ,éaø øîàådxeza ±,Cklr jk lk oibn d"awdy §¨©©¦©©¦§©¦¨¨
,mceakda ïéçazLnì,dxezd z` miniiwne micakny ±úçà ìò ©¦§©§¦¨©©©

änëå änk.xky mdl mlyie mceak lr obi d"awdy ©¨§©¨
`viy ixg` mb xg`n dxez cnl xi`n iaxy lirl x`azd¥

:`xnbd dywn .drx zeaxzldénetî äøBz øîb éëéä ,øéàî éaøå§©¦¥¦¥¦¨©¨¦¥
øçàc,xg` ly eitn dxez cnl cvik ±äðç øa øa äaø øîàäå §©¥¥§¨¨©©¨©©¨¨

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàaezkd xe`ia dn ±(f a ik`ln)éúôN ék' ¨©©¦¨¨©¦§¦¦¦§¥
,'àeä úBàáö 'ä Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úòc eøîLé ïäëŸ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©§¨

y cnll `a df weqtúBàáö 'ä Càìîì áøä äîBc íà,ezwcva ¦¤¨©§©§©§¨
eäétî äøBz eLwáé,dxez epnn ecnli ±åàì íàådnec epi` m` ± §©§¨¦¦§¦©

,ze`av 'd j`lnl,eäétî äøBz eLwáé ìàxeq`y i`ce ok m`e ©§©§¨¦¦
.ryxn dxez cenll

:`xnbd zvxznçkLà àø÷ øéàî éaø ,Lé÷ì Léø øîà`vn ± ¨©¥¨¦©¦¥¦§¨©§©
weqt,Løãåxn`p oky ,ryxn cenll xzeny mipte` yiyilyn) §¨©
(fi akðæà èä','ézòãì úéLz Eaìå ,íéîëç éøác òîLe Eyxtl oi`y ©¨§§§©¦§¥£¨¦§¦§¨¦§©§¦

ixdy ,minkgd lr `id 'iYrcl ziWY LAle' weqtd zpeeky§¦§¨¦§©§¦
''ézòãì' àlà ,øîàð àì 'ízòãìly ezrcl xnelk ,cigi oeyla §©§¨Ÿ¤¡©¤¨§©§¦

jilr okle ,miryx mdy minkga xaecny i`ce ok m`e ,d"awd
ok it lr s`e ,mzrcl `le d"awd ly ezrcl jal z` zehdl
renyl xzeny ixd ,'minkg ixaC rnWE Lpf` hd' mdilr xn`p©¨§§§©¦§¥£¨¦

.dxez mdn cenlleàëäî ,øîà àðéðç áøz`f cnl xi`n iax ± ©£¦¨¨©¥¨¨
xn`py ,xg` weqtn xnelk ,o`kn(`i dn mildz)éàøe úá éòîL'¦§¦©§¦

ðæà éhäåéáà úéáe Cnò éçëLå C,'åâå 'Cyiy aezkd zpeeky yxce §©¦¨§¥§¦§¦©¥¥¨¦
yi eiyrn z` j` ,ryx `edy axn mb renyle ofe`d z` zehdl

.epnn cenll `le gekyl
:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ixdy ,df lr df miyw miweqtd ± ¨§¨¥©£¨¥

,ryx mc`n dxez cenll oi`y ecnl 'odk iztU iM' weqtdn¦¦§¥Ÿ¥
xzeny `pipg axe yiwl yix eyxc elld miweqtd ipyn eli`e

:`xnbd zvxzn .ryxn cenllìBãâa àä ,àéL÷ àìmiweqtd ± Ÿ©§¨¨§¨
rceie ,lecb `edy cinlza miwqer ryxn cenll mixiznd

,ecnlnd ly mirxd eiyrnn cenll `ly xdfidlïè÷a àä± ¨§¨¨
cinlza wqer ,ryxn cenll xqe`d 'odk iztU iM' weqtd eli`e¦¦§¥Ÿ¥

.xdfidl rcei epi`y ,ohw
àúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`néøîà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¨§¦
àáøòîa,l`xyi ux`a exn` ±àìçz ìëà øéàî éaøz` lk` ± §©£¨¨©¦¥¦¨©©§¨

,lk`pd wlgd `edy ,xnzay ipevigd wlgdàøáì àìçéL àãLå§¨¨¦§¨§¨¨
lke`d z` xxay xnelk ,dvegd xnzd ly oirxbd z` wxfe ±

.mirxd eiyrnn cnl `le zleqtd jezn
:oipr eze`a ztqep dyxc d`ian `xnbdáéúëc éàî ,àáø Løc± ¨©¨¨©¦§¦

aezkd xe`ia dn(`i e mixiyd xiy)éaàa úBàøì ézãøé æBâà úpb ìà'¤¦©¡¨©§¦¦§§¦¥
äæ æBâà äî ,Eì øîBì ,æBâàì íéîëç éãéîìz eìLîð äîì ,'åâå 'ìçpä©¨©¨¨¦§§©§¦¥£¨¦¤¡©§¨¡¤

,ñàîð BëBúaM äî ïéà ,äàBöáe èéèa CìëeìnL ét ìò óàixdy ©©¦¤§§¨§¦§¨¥©¤§¦§¨
,eilr zxney dtilwdBúøBz ïéà çøqL ét ìò óà ,íëç ãéîìz óà©©§¦¨¨©©¦¤¨©¥¨

.úñàîð¦§¤¤
:`xnbd zxtqndéçkLà[ybt±]eäiìàì àìéL øa äaø.`iapd ©§§¥©¨©¦¨§¥¦¨

déì øîà,edil`l `liy xa daxãéáò à÷ éàîwqer dna ±LBãwä ¨©¥©¨¨¦©¨
déì øîà .àeä Ceøa,edil`ïðaø eäleëc eäééîetî àzòîL øîà÷ ¨¨©¥¨¨©§©§¨¦©§§§©¨¨

,minkgd lk ly mnyn dxez ixac ly zereny xne` `ed ±
øîà÷ àì øéàî éaøc dénetîe.xne` epi` xi`n iax ly enyne ± ¦¥§©¦¥¦Ÿ¨¨©

déì øîà,`liy xa daxéànàiax ly enyn xne` epi` recn ± ¨©¥©©
,edil` el dpr .xi`nøçàc dénetî àzòîL øîb à÷c íeMî± ¦§¨¨©§©§¨¦¥§©¥

xg` ly eitn dxez cnly iptn.déì øîà,`liy xa dax,éànà ¥¨©¥©©
ixd,ìëà BëBz ,àöî ïBnø ,øéàî éaøe,÷øæ Bútéì÷cnly xnelk ©¦¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨©

did ok m`e ,mirxd eiyrnn cnl `le ,eay dxezd z` wx xg`n¥
.eitn dxez cenll el xzendéì øîà,edil`øîà÷ àzLä± ¨©¥©§¨¨¨©

d"awd rny ,xi`n iax ly eiyrn z` zvxizy xg`l eiykr
,xne` `ed jke ,xi`n iax ly eitn dreny xne`e ,jlewløéàî¥¦

,øîBà éðaxn`p(bk `k mixac)z` milezy oic zia ibexd iabl §¦¥
mFIA EPxAwY xFaw iM ,urd lr Fzlap oilz `l' ,urd lr mzlapŸ¨¦¦§¨©¨¥¦¨¦§§¤©
'zllw' zaiz z` xi`n iax yxce ,'iElY midl` zllw iM ,`Edd©¦¦§©¡Ÿ¦¨¦§©

y ,lw ipi` ip` xnelk ,'zil lw' xn`p eli`k,øòèöî íãàL ïîæa ©¥¦§©¤¨¨¦§©¥
,epeera zeprxet eilr d`ay xnelkl äî äðéëLúøîBà ïBL± §¦¨©¨¤¤

,rbie siir `edy mc`k zlaew `id ,eilr zlaew `id oeyl efi`a
,zxne` `id jkeéòBøfî éðì÷ ,éLàøî éðì÷cak ,iy`xn ip` cak ± ©©¦¥Ÿ¦©©¦¦§¦

irexfn ip`e .epeera dlzpy df z` izxviy ,Ceøa LBãwä Ck íà¦¨©¨¨
íéòLø ìL ïîc ìò øòèöî àeä,oica dzin eaiigzdyøîBçå ì÷ ¦§©¥©¨¨¤§¨¦©¨¤

xrhvn `edy.CtLpL íé÷écö ìL ïîc ìò©¨¨¤©¦¦¤¦§©
déçkLà[ybt±]éëa à÷å àLãc àøáéòa éìúc ,äãeäé áøì ìàeîL ©§§¥§¥§©§¨§¨¥§¦§¨§¨¨§¨¨¥

.dkea dide ,zlcd gixa lr orype cner didy ±déì øîàl`eny ¨©¥
,dcedi axlàððéL,ccegne oepy ±úéëa à÷ éàîdz` dn lr ± ¦§¨©¨¨¦
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המשך בעמוד קפ



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dbibg(iriax meil)

:`xnbd zl`eyLøc éàîepnny ,`aiwr iax yxc weqt dfi` ± ©¨©
:`xnbd daiyn .myl uivdl `ly xdfpe dpikyd mewn okid oiad

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàweqta xn`p(a bl mixac)'d' , ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
'ebe `A ipiqn,'Lã÷ úBááøî [äúàå] (àúàå)oeyln 'dz`' yxce ¦¦©¨§¨¨¥¦£Ÿ¤¨¨

d"awdy ,'ze`'BlL äááøa àeä úBàxnelk ,ely mik`lnd oia ± ¨§¨¨¤
.d"awd `ed okid mik`lnd oia xkid oniq yiy,øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©

xn`p(i d mixiyd xiy)mFc`e gv icFc','äááøî ìeâco`kn yxce ¦©§¨¨¥§¨¨
d"awdy,BlL äááøa àeä àîâecoia xkip enewny xnelk §¨¨§¨¨¤

dUr dfk xnele eze`xdl `nbecl cnerd xac oirk ,mik`lnd¥
.il,øîà Lé÷ì Léøåxn`p(a gn diryi),'BîL úBàáö 'ä'o`kn yxce §¥¨¦¨©§¨§

d"awdy,BlL àáva àeä ïBãà.`ed okid ely `ava xkipy xnelk ¨©¨¨¤
,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøå`iapd edil`l 'd dlbzdyk §©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

xn`p(ai-`i hi '` mikln)xAWnE mixd wxtn wfge dlFcB gExe' ,§©§¨§¨¨§¨¥¨¦§©¥
,'d iptl mirlqøçàå ,'ä Lòøá àì ,Lòø çeøä øçàå ,'ä çeøá àì §¨¦¦§¥Ÿ¨©§©©¨©©©Ÿ¨©©§©©

,'äwã äîîc ìB÷ Làä øçàå ,'ä Làá àì ,Là Lòøäjk lr xn`pe ¨©©¥Ÿ¨¥§©©¨¥§¨¨©¨
(my),'øáBò 'ä äpäå'o`kne ,dwc dnnc lewa xaer 'dy xnelk §¦¥¥

.dwc dnnc mewna `ed d"awdy rci
:micyd oipra `ziixa d`ian `xnbdíéøác äML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨§¨¦

ìL .íéãMa eøîàðäLmdy mixacìLe ,úøMä éëàìîkäLmixac ¤¤§©¥¦§¨§©§£¥©¨¥§¨
mdyìL .íãà éðák,úøMä éëàìîk äLyéëàìîk íéôðk íäì Lé ¦§¥¨¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤§¨©¦§©§£¥

äî ïéòãBéå ,úøMä éëàìîk BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïéñèå ,úøMä©¨¥§¨¦¦¨¨§©§©§£¥©¨¥§§¦©
.úøMä éëàìîk úBéäì ãéúòM:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ïéòãBé ¤¨¦¦§§©§£¥©¨¥§¦¨§¨©§¨

zvxzn .zeidl cizry dn mircei micydy jzrca dler ike ±
:`xnbdãBbøtä éøBçàî ïéòîBL ,àlà,zeidl cizry dnéëàìîk ¤¨§¦¥£¥©©§§©§£¥

ìLe .úøMääLmdy mixac,íãà éðáky,íãà éðák ïéúBLå ïéìëBà ©¨¥§¨¦§¥¨¨§¦§¦¦§¥¨¨
e.íãà éðák íéúîe ,íãà éðák ïéáøå ïéøô̈¦§¨¦¦§¥¨¨¥¦¦§¥¨¨

:`ziixad dkiynnìL .íãà éðáa eøîàð íéøác äMLäLmdy ¦¨§¨¦¤¤§¦§¥¨¨§¨
,úøMä éëàìîkeìLäLmdy mixacìL .äîäákéëàìîk äL §©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨§¨§©§£¥

,úøMäyäôe÷æ äîB÷a ïéëläîe ,úøMä éëàìîk úòc íäì Lé ©¨¥¥¨¤©©§©§£¥©¨¥§©§¦§¨§¨
ìa íéøtñîe ,úøMä éëàìîk.úøMä éëàìîk Lãwä ïBLeìLäL §©§£¥©¨¥§©§¦¦§©Ÿ¤§©§£¥©¨¥§¨

mdy mixac,äîäáky,äîäák ïéáøå ïéøôe ,äîäák ïéúBLå ïéìëBà ¦§¥¨§¦§¦¦§¥¨¨¦§¨¦¦§¥¨
.äîäák éòø ïéàéöBîe¦¦§¦¦§¥¨

yna epipydp(:`i lirl):éeúø íéøác äòaøàa ìkzñnä ìkaeh-] ¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨
[dtie,'eë íìBòì àa àlL Bìdne miptl dn dhnl dn dlrnl dn ¤Ÿ¨¨¨

.xeg`l
:`xnbd dywnäìòîl äî àîìLaeähîl äîeéiçì ,øBçàl äî± ¦§¨¨©§©§¨©§©¨©§¨§©¥

el` mixaca opeaziy jezny ,mda xewgl xeq`y xacd oaen
.d"awd lr zeie`x opi`y zeaygn aeygl `eaiíéðôì àlà± ¤¨§¨¦

ixd ,mlerd z`ixa iptl didy dnaäåä äåäc äîdidy dn ± ©©£¨£¨
:`xnbd zvxzn .dfa xewgl xeq` recne ,didéaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦

él eða åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîì ìLî ,eäééåøz éøîàc øæòìà¤§¨¨§¨§¦©§©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨§¦
ïéøéèìt[zepenx`±],ätLàä ìò ïéìBãbeBì eðáe eëìäz` ©§¥¦§¦©¨©§¨¨§¨

ixd ,zepenx`døékæäì Cìî ìL BðBöø ïéàz`íLdätLàdzidy ¥§¤¤¤§©§¦¥©§¨
z` dpa eli`k eaygiy dvex `l` ,oenx`d ziipa mcew my
zerha mc` aeygiy epevx oi` ,d"awd jke .iept mewna oenx`d
oi`dn e`xa `l` ,mlerd z` `xay mcew d`ixa efi` dzidy

.hlgend qt`de
dpyna epipy(:`i lirl):lL ìkéeúø ,BðB÷ ãBák ìò ñç à[dtie aeh-] ¨¤Ÿ¨©§¨

.íìBòì àa àlL Bì¤Ÿ¨¨¨
:`xnbd zxxanàéä éàî.epew ceak lr qg epi`y df `ed in ±éaø ©¦©¦

äøéáò øáBòä äæ ,øîà óñBé áø .úLwa ìkzñnä äæ ,øîà àaà©¨¨©¤©¦§©¥©¤¤©¥¨©¤¨¥£¥¨
,øúqazx`an .mc` ipan xzzqn dxiar xaery dryay ©¥¤

d :`xnbdáéúëc ,úLwa ìkzñî(gk ` l`wfgi)øLà úLwä äàøîk' ¦§©¥©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤
ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk ,íLbä íBéa ïðòá äéäé¦§¤¤¨¨§©¤¤¥©§¥©Ÿ©¨¦©§¥§§

,''äokle ,zywd d`xnl 'd ceak z` dncn aezkdy ixd
e .epew ceak lr qg epi` zywa lkzqndøáBòä äæ ,øîà óñBé áø©¥¨©¤¨¥

äøéáò øáBòä ìk ,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk ,øúqa äøéáò£¥¨©¥¤¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥£¥¨
÷çBc eléàk ,øúqaz`éìâødäðéëLeli`k ayegy ,mewnd eze`n ©¥¤§¦¥©§¥§¦¨

z` rcei epi`e ,ea xzzqdy mewnd eze`a `vnp d"awd oi`
,ux`a `vnp d"awdy cirn aezkde ,eiyrnøîàpL(` eq diryi) ¤¤¡©

.'éìâø íBãä õøàäå éàqk íéîMä 'ä øîà äk'Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨

:`xnbd dywnéðéàxaerdn xzei rexb xzqa dxiar xaerd ike ± ¥¦
,ielbaåéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà ,ï÷fä àòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨¨©¨¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨

,ecbpk cenrl leki epi`e,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìéoi` myy ¥¥§¨¤¥©¦¦
,exvi gk lwi `nye ,eilr dqb ezrcïéøBçL óhòúéå ïéøBçL Laìéå§¦§©§¦§¦§©¥§¦

,eaal jxi ile`e ,eceaka envr d`xi `ly ickBalM äî äNòéå§©£¤©¤¦
õôç,xzqa,àéñäøôa íéîL íL ìlçé ìàåm` s` mewnd eze`ay ¨¥§©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨

cere ,mdipira aeyg epi`y itl ,jkl al miny miyp` oi` `hgi
xy`n xzqa dxiar xearl sicry ixd .mixegy yeal `edy

.ielba
:`xnbd zvxznéék éöîc àä ,àéL÷ àìdéøöéì déì óiax ixac ± Ÿ©§¨¨§¨¥¨¥¥§¦§¥

jk lr gheae xaer ok it lr s`e ,exvi z` sekl lekiyk md wgvi
ceak lr qg epi`e dpiky ilbx wgeck `ed okle ,xzqa `edy

.epewéék éöî àìc àädéøöéì óepi`yk md `rli` iax ixace ± ¨§Ÿ¨¥¨¥§¦§¥
meyn ielba `le xzqa xeariy sicr okle ,exvi z` sekl leki

.'d lelig
ìkzñnä ìk ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî éðîçð éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦¨©¦§©¥

ìLa,úBäk åéðéò íéøác äL,md el`e.íéðäkáe ,àéNpáe ,úLwa ¦§¨§¨¦¥¨¥©¤¤©¨¦©Ÿ£¦
:`xnbd zx`anáéúëc ,úLwa(gk ` l`wfgi)àøîk'øLà úLwä ä ©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤

íLbä íBéa ïðòá äéäé,'ebe,''ä ãBák úeîc äàøî àeäzywdy ixd ¦§¤¤¨¨§©¤¤©§¥§§
.dpikyd zenca `idáéúëc ,àéNpajenqiy dynl d"awd ieeiva ©¨¦¦§¦

eixg` `iypl ryedi z`(k fk xacna),,'åéìò EãBäî äzúðå'ixd §¨©¨¥§¨¨
lr xaecn ,mipdkae .dpikyd eif `iypl yiyíéðäka ìkzñnä©¦§©¥©Ÿ£¦

,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæakúà ïéëøáîe ïðëec ìò ïéãîBò eéäL ¦§©¤¥©¦§¨©¨¤¨§¦©¨¨§¨§¦¤
ìàøNémipdk zkxaa,LøBônä íMalr dxey dpikyd dzide ¦§¨¥©¥©§¨

.mda lkzqdl xeq` okle ,mdizerav` ixyw
áéúëc éàî ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî éðîçð éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦©¦§¦

(d f dkin),'óelàa eçèáz ìà òøá eðéîàz ìà'yøöé Eì øîàé íà ©©£¦§¥©©¦§§§©¦Ÿ©§¥¤
ïîàz ìà ,ìçBî àeä Ceøa LBãwäå àBèç ,òøä,elìà' (øîàpL) ¨©£§©¨¨¥©©£¥¤¤¡©©

òøa ïîàzsEN`A EghaY l`øîàpL ,òøä øöé àlà 'òø' ïéàå ,' ©£¥§¥©©¦§§§©§¥¥©¤¨¥¤¨©¤¤¡©
(`k g ziy`xa)Ceøa LBãwä àlà 'óelà' ïéàå ,'òø íãàä áì øöé ék'¦¥¤¥¨¨¨©§¥©¤¨©¨¨
øîàpL ,àeä(c b dinxi),'äzà éøeòð óelà'xvil oin`z `ly xnelk ¤¤¡©©§©¨¨

ly ezligna ghaz l`e ,lgni d"awde `hgzy jl xne`d rxd
.d"awd

:`xnbd dtiqen,øîàz ànLe xzq mewna `hg`éa ãéòî éî ¤¨Ÿ©¦¥¦¦
,iz`hgyøîàpL ,Ba ïéãéòî íä íãà ìL Búéa úBøB÷å Búéa éðáà©§¥¥§¥¤¨¨¥§¦¦¤¤¡©

(`i a wewag),'äpðòé õòî ñéôëå ÷òæz øéwî ïáà ék'oa`dy ixd ¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨
.mc`a ea eciri urd zkizgeíãà ìL BúîLð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¨¤¨¨

øîàpL ,Ba äãéòî(d f dkin)éô éçút øBîL E÷éç úáëMî'Bæ éà ,'E §¦¨¤¤¡©¦Ÿ¤¤¥¤§¦§¥¦¥
,äîLð Bæ øîBà éåä ,íãà ìL B÷éça úáëBML øác àéäjixvy ¦¨¨¤¤¤§¥¤¨¨£¥¥§¨¨

.eznyp mdilr cirz `ly ick zexiarn etebe eit z` xenyléaø©¦
øîàpL ,Ba ïéãéòî ïä BúBà ïéeìnä úøMä éëàìî éðL ,øîà à÷éøæ§¦¨¨©§¥©§£¥©¨¥©§©¦¥§¦¦¤¤¡©

(`i `v mildz)ì Cì äeöé åéëàìî ék'éëøc ìëa EøîL,'E`hgz m`e ¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤
.ja eciri md[íéøîBà Léå] (íéøîåà íéîëçå)íãà ìL åéøáà ,od §¥§¦¥¨¨¤¨¨

øîàpL ,Ba ïéãéòî(ai bn diryi),'ìà éðàå 'ä íàð éãò ízàå'xnelk §¦¦¤¤¡©§©¤¥©§ª©£¦¥
mkizepeer lr mknvra ecirze ,icr eidz mknvr mz`y

.mkipta gike`y

äðùî
xzeny zepaxwd lr dkinq zevn miiwl xzen m` dpc dpynd
xaca ewlgpe .aeh meia jenql xeq`y e` ,aeh meia maixwdl
mze` dpen dpynde ,oic iza zea` cbpk mi`iyp ly zebef dnk
dpey`xd zwelgnd `id ef zwelgne .xec xg` xec ,mxcq itl

:l`xyi inkg oia dzidyCBîñì àlL ,øîBà øæòBé ïa (éñBé)lr ¥¤¤¤¥¤Ÿ¦§
eli`e ,aeh mei axrn `l` ,aeh meia oaxw,øîBà ïðçBé ïa óñBé¥¤¨¨¥

CBîñì.aeh meiaéàzéð ,CBîñì àlL øîBà äéçøt ïa òLBäé ¦§§ª©¤§©§¨¥¤Ÿ¦§¦©
ïa ïBòîL ,CBîñì àlL øîBà éàaè ïa äãeäé .CBîñì øîBà éìaøàä̈©§¥¦¥¦§§¨¤©©¥¤Ÿ¦§¦§¤
àlL øîBà ïBéìèáà ,CBîñì øîBà äéòîL .CBîñì øîBà çèL¤©¥¦§§©§¨¥¦§©§©§¥¤Ÿ

e÷ìçð àì íçðîe ìlä .CBîñìyke .df xacaíçðî àöéa` didy ¦§¦¥§©¥Ÿ¤§§¨¨§©¥
,oic ziaéànL ñðëðllde i`ny ewlgpe ,eizgz oic zia a` zeidl ¦§©©©

,xaca.CBîñì øîBà ìlä ,CBîñì àlL øîBà éànL©©¥¤Ÿ¦§¦¥¥¦§

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

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtohw cren
ùøã éàîenk drh `ly inp i` .my uivd `ly xdfpy dpikyd mewn oiad okidn -

.xg` drhyàîâåãdf oi`e .il dyr dfk :xnel ,eze`xdl ,`nbecl cnerd xkid xac -

.xkip enewn o`k s` .xkipd xac `l`äèîì äîå"mler zerexf zgzne" :xn` ixde -

opiqxb `l `axrna dlr ihiil .epew ceak lr qg `l - olaq in l`y m`e ,(bl mixac)

.dläðéëùä éìâø ÷çåã åìàëoi` :eala xne` -

."ilbx mecd ux`de" :aizke ,o`k dpikyd

åúåà ïéøéëî ïéàù íå÷îì,eilr dqb ezrc oi` -

mc` oi` - `hgi m` mbe .exvi gk lwi `nye

yeala oke .mdipira aeyg epi`y itl ,al ozep

.mixegyééë éöîãäéøöéì äéì ólr gheae -

.milbxd wgec eli`k ,xzqa `agp `edyàëéä
ééë éöî àìãäéøöéì äéì ó`rpiva el aeh -

.`iqdxtnùøåôîä íùá íòä úà ïéëøáîå-

.mdizerav` ixyw lr dxey dpikydyìà
òøá åðéîàú.`hg jl xne`d -åçèáú ìàå

óåìàá.legniy xnel -ñéôëå,ur zkizg -

.(`,a) `xza `aaa oiqitk enkéãò íúà`ed -

.eipta gike`y zeper lka envra cirn

äðùîêåîñì àìù øîåà øæòåé ïá éñåé-

dzidy dpey`x zwelgn `id efe ,aeh meia

.l`xyi inkgaäéçøô ïá òùåäéxec olek -

.xec xg`íçðî àöéokidl yxtn `xnba -

.`viéàîù ñðëð.eizgz oic zia a` zeidl -
íéðåùàøä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

éðáë.dndal incc iab onwlck ,mc` ipak irix oi`ivene mipyi ayginl ivn ded - mc`

'igky` irac meyn `l` dil aiyg ded `l onwl s`e ipd llka iedc xninl `ki`e

.opgl` epiax axd .dndal oinec dylyäùòéåahenc rnyn .ixnbl - utg ealy dn

`nw wxt idliyc l`ppg epiax yexitk `le .`iqdxta `le xzqa evtg dyriy mc`l el

xizn didy dlilge qgc yxitc (`,n) oiyecwc

jlie mixegy yali :xn`w `l` ,dxiar zeyrl

oixayn ze`pqk`e mixegy zyialc ,xg` mewnl

eiykrn zeyrl lkeie ,dxiar icil `ai `le ,eal

utg ealy dn-.eilr xabzn exvi oi` i`cec

yixae `kd eixack rnyn epi` `zrnyc `ibeqe

.(`,fi) ohw crenc `xza wxt

íéðäëáo`kn - miiw ycwnd ziay onfa

iyily wxtc i"yx yexit lr dyw

zeipwdea eici :opzc `idd lr (a,ck) dlibnc-

.ea oilkzqn mrdy meyn :yxite ,eitk `yi `l

drya mipdka lkzqnd :dbibga opixn`e

oditk oi`yepy-,`zil `de .zedk eipir

eli`e .miiw ycwnd ziay onfa `wec :opiwqnc

`iddn `xnba dipin iywncn ,mileaba mzd

!dici qixt dede `ped axc dizeaaiya dedc

s`c yxtl d`xpe ,ded exira yc `nlc :ipyne

`zi` ikde .zrcd gqid meyn xqzin oileaba

dxn` `cd :iqei 'x xn` ,mzdc inlyexia

z` oikxan mdy drya mipdka lkzqdl xeq`y

,gqid meyn `l` xn` melk :ibg 'x xn` ,mrd

.i`zrc `pgqn `le lkzqn `p`

éñåédpey`xa :xn` inlyexia - 'ek xfrei oa

dkinqd lr `l` zwelgn did `l

eaxyn .drax` eyre llde i`ny ecnre ,cala

okxev lk eyny `ly llde i`ny icinlz-eax

yie .zezik izyl ewlgpe ,l`xyia zewelgn

deln lr le`y inia xak ewlgp ixd :denzl

ziae le`yc oeik ,`nye !(`,hi oixcdpq) dhexte

wleg mc` did `le ,deln` ezrc ixaq eed epic

cec zxaq itl wx ,eilr-.zwelgn ixwzn `l

eyre llde i`ny ecnre :inlyexia xn`y dne

drax`-wx (a,ci) zayc `nw wxta epivn `l

.oda ewlgpy mixac dyly

íéðùjenql exn`y mipexg`d zebefn

`d lr dnzz l`e - eed mi`iyp

ilekl `iyp llde ,lld inwn i`ny aiygc

zebefn yly ik zeida xninl `ki` .`nlr

,mi`iyp eid jenql `ly exn` xy` mipey`xd

ediizeek xaq i`nye-ab`e .dpey`xa dil hwp

dpey`xa `kd dil hwpc-mewn lka dil aiyg

qpkpy itl ,irhinl `kil `kde .lld inwn i`ny

zia a` ok m`e ,lld xg` aiygc mgpn mewna

.ikd inp i`ny oke ,did oic
d`x`

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

:ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ?Løc éàî©¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
äúàå"úBááøî"Lã÷¯àeä úBàäááøa.BlL §¨¨¥¦£Ÿ¤¨§¨¨¤

ìeâc" :øîà eäaà éaøå"äááøî¯àeä àîâec §©¦©¨¨©¨¥§¨¨§¨
ä" :øîà Lé÷ì Léøå .BlL äááøa"BîL úBàáö ' ¨§¨¨¤§¥¨¦¨©§¨§

¯àeä ïBãààávaàaà øa àéiç éaøå .BlLøîà ¨©¨¨¤§©¦¦¨©©¨¨©
àì" :ïðçBé éaøçeøáäçeøä øçàå 'Lòøàì ©¦¨¨Ÿ¨©§©©¨©©©Ÿ

LòøáäLàá àì Là Lòøä øçàå 'äøçàå ' ¨©©§©©¨©©¥Ÿ¨¥§©©
ìB÷ Làääîîcä äpäå" "äwc:ïðaø eðz."øáBò ' ¨¥§¨¨©¨§¦¥¥¨©¨©

eøîàð íéøác äMLìL ,íéãMaúøMä éëàìîk äL ¦¨§¨¦¤¤§©¥¦§¨§©§£¥©¨¥
ìLeìL .íãà éðák äLíäì Lé :úøMä éëàìîk äL §¨¦§¥¨¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤

,úøMä éëàìîk íéôðkïéñèåBôBñ ãòå íìBòä óBqî §¨©¦§©§£¥©¨¥§¨¦¦¨¨§©
éëàìîk úBéäì ãéúòL äî ïéòãBéå ,úøMä éëàìîk§©§£¥©¨¥§§¦©¤¨¦¦§§©§£¥

ïéòãBé .úøMä!?Cúòc à÷ìñéøBçàî ïéòîBL :àlà ©¨¥§¦¨§¨©£¨¤¨§¦¥£¥
ìLe .úøMä éëàìîk ãBbøtäïéìëBà :íãà éðák äL ©©§§©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨¨§¦

éðák íéúîe ,íãà éðák ïéáøå ïéøt ,íãà éðák ïéúBLå§¦¦§¥¨¨¨¦§¨¦¦§¥¨¨¥¦¦§¥
ìL ,íãà éðáa eøîàð íéøác äML .íãàéëàìîk äL ¨¨¦¨§¨¦¤¤§¦§¥¨¨§¨§©§£¥

ìL ,úøMäìL .äîäák äL,úøMä éëàìîk úòc íäì Lé :úøMä éëàìîk äLïéëläîe ©¨¥§¨¦§¥¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤©©§©§£¥©¨¥§©§¦
,úøMä éëàìîk äôe÷æ äîB÷aíéøtñîeìaìL .úøMä éëàìîk Lãwä ïBL:äîäák äL §¨§¨§©§£¥©¨¥§©§¦¦§©Ÿ¤§©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨

,äîäák ïéúBLå ïéìëBàïéøôeìkzñnä ìk" .äîäák éòø ïéàéöBîe ,äîäák ïéáøåäòaøàa §¦§¦¦§¥¨¨¦§¨¦¦§¥¨¦¦§¦¦§¥¨¨©¦§©¥§©§¨¨
'åë íìBòì àa àlL Bì éeúø íéøácàlà ,éiçì øBçàl äî ähîl äî äìòîl äî àîìLa ." §¨¦¨¤Ÿ¨¨¨¦§¨¨©§©§¨©§©¨©§¨§©¥¤¨

íéðôì¯ïðçBé éaø !äåä äåäc äîøîàL íãå øNa Cìîì ìLî :eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå §¨¦©©£¨£¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©
:åéãáòìeðaéìïéøéèìtïéìBãbìò,ätLàäíL øékæäì Cìî ìL BðBöø ïéà ,Bì eðáe eëìä ©£¨¨§¦©§¥¦§¦©¨©§¨¨§¨¥§¤¤¤§©§¦¥

äæ :øîà àaà éaø ?àéä éàî "íìBòì àa àlL Bì éeúø BðB÷ ãBák ìò ñç àlL ìk" .ätLà©§¨¨¤Ÿ¨©§¨¤Ÿ¨¨¨©¦©¦©¨¨©¤
úLwa ìkzñî .øúña äøéáò øáBòä äæ :øîà óñBé áø ,úLwa ìkzñnä¯äàøîk" :áéúëc ©¦§©¥©¤¤©¥¨©¤¨¥£¥¨§¥¤¦§©¥©¤¤¦§¦§©§¥

äàøî ïk íLbä íBéa ïðòa äéäé øLà úLwäãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpääáø ."' ©¤¤£¤¦§¤¤¨¨§©¤¤¥©§¥©Ÿ©¨¦©§¥§§©
øúña äøéáò øáBòä ìk :÷çöé éaø øîàc .÷çöé éaøãk ,øúña äøéáò øáBòä äæ :øîà óñBé¥¨©¤¨¥£¥¨§¥¤¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥£¥¨§¥¤

øîà äk" :øîàpL ,äðéëL éìâø ÷çBc eléàkä?éðéà ."éìâø íBãä õøàäå éàñk íéîMä ' §¦¥©§¥§¦¨¤¤¡©Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨¦¦
åéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà :ï÷fä àòìà éaø øîàäå¯,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìé §¨¨©©¦¤§¨©¨¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨¥¥§¨¤¥©¦¦

ïéøBçL Laìéåóhòúéåàì !àéñäøôa íéîL íL ìlçé ìàå ,õôç BalL äî äNòéå ,ïéøBçL §¦§©§¦§¦§©¥§¦§©£¤©¤¦¨¥§©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨¨
àä :àéL÷¯éöîcéékéék éöî àìc àä ,déøöéì déì óéaøa äãeäé éaø Løc .déøöéì ó ©§¨¨§¨¥¨¥¥§¦§¥¨§¨¨¥¨¥§¦§¥¨©©¦§¨§©¦

ìLa ìkzñnä ìk :Lé÷ì Léøc déðîâøeúî ,éðîçðåéðéò íéøác äL:úBäk,àéNpáe ,úLwa ©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦¨©¦§©¥¦§¨§¨¦¥¨¥©¤¤©¨¦
úLwa .íéðäkáe¯úeîc äàøî àeä íLbä íBéa ïðòá äéäé øLà úLwä äàøîk" :áéúëc ©Ÿ£¦©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤¦§¤¤¨¨§©¤¤©§¥§

ãBákäàéNpa ,"'¯zúðå" :áéúëcLc÷nä úéaL ïîæa íéðäka ìkzñnä ."åéìò EãBäî §©¨¦¦§¦§¨©¨¥§¨¨©¦§©¥©Ÿ£¦¦§©¤¥©¦§¨
ìò ïéãîBò eéäL ,íéi÷ïðëecéðîçð éaøa äãeäé éaø Løc .LøBôîä íMa ìàøNé úà ïéëøáîe ©¨¤¨§¦©¨¨§¨§¦¤¦§¨¥©¥©§¨¨©©¦§¨§©¦©£¨¦

ìà" :áéúëc éàî :Lé÷ì Léøc déðîbøeúîeðéîàzòøáeçèáz ìàEì øîàé íà ?"óelàa §§§¨¥§¥¨¦©¦§¦©©£¦§¥©©¦§§§©¦Ÿ©§
òøä øöéàBèçìçBî àeä Ceøa LBãwäå¯ìà,ïîàzáì øöé ék" :øîàpL ,òøä øöé àlà òø ïéàå "òøá ïîàz ìà" :øîàpL ¥¤¨©£§©¨¨¥©©£¦¤¤¡©©©£¦§¥©§¥©¤¨¥¤¨¨¤¤¡©¦¥¤¥

óelà" :øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà óeìà ïéàå "òø íãàäéøeòðBúéá éðáà ?éa ãéòî éî :øîàz ànL ."äzàBúéa úBøB÷å ¨¨¨©§¥©¤¨©¨¨¤¤¡©©§©¨¨¤¨Ÿ©¦¥¦¦©§¥¥§¥
÷òæz øéwî ïáà ék" :øîàpL ,Ba ïéãéòî íä ,íãà ìLñéôëå:øîàpL ,Ba äãéòî íãà ìL BúîLð :íéøîBà íéîëçå ."äpðòé õòî ¤¨¨¥§¦¦¤¤¡©¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨©£¨¦§¦¦§¨¤¨¨§¦¨¤¤¡©

éô éçút øBîL E÷éç úáëMî"úáëBML øác àéä Bæ éà "Eíãà ìL B÷éça¯éëàìî éðL :øîà à÷éøæ éaø .äîLð Bæ øîBà éåä ¦Ÿ¤¤¥¤§¦§¥¦¥¦¨¨¤¤¤§¥¤¨¨¡¥¥§¨¨©¦§¦¨¨©§¥©§£¥
úøMäïéeìîäì Cl äeöé åéëàìî ék" :øîàpL ,Ba ïéãéòî ïä BúBàéëøc ìëa EøîLïéãéòî íãà ìL åéøáà :íéøîBà íéîëçå ."E ©¨¥©§©¦¥§¦¦¤¤¡©¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤©£¨¦§¦¥¨¨¤¨¨§¦¦

íàð éãò ízàå" :øîàpL ,Baäéðàå '."ìàäðùîäéçøt ïa òLBäé ,CBîñì øîBà ïðçBé ïa óñBé ,CBîñì àlL øîBà øæòBé ïa éñBé ¤¤¡©§©¤¥©§ª©£¦¥¥¤¤¤¥¤Ÿ¦§¥¤¨¨¥¦§§ª©¤§©§¨
.CBîñì àlL øîBàéàzéðøîBà äéòîL ,CBîñì øîBà çèL ïa ïBòîL .CBîñì àlL øîBà éàaè ïa äãeäé ,CBîñì øîBà éìaøàä ¥¤Ÿ¦§¦©¨©§¥¦¥¦§§¨¤©©¥¤Ÿ¦§¦§¤¨¨¥¦§§©§¨¥

.CBîñì øîBà ìlä ,CBîñì àlL øîBà éànL .éànL ñðëð íçðî àöé ,e÷ìçð àì íçðîe ìlä .CBîñì àlL øîBà ïBéìèáà ,CBîñì¦§©§©§¥¤Ÿ¦§¦¥§©¥Ÿ¤§§¨¨§©¥¦§©©©©©¥¤Ÿ¦§¦¥¥¦§
íéðåùàøä

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



קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dbibg(iriax meil)

:`xnbd zl`eyLøc éàîepnny ,`aiwr iax yxc weqt dfi` ± ©¨©
:`xnbd daiyn .myl uivdl `ly xdfpe dpikyd mewn okid oiad

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàweqta xn`p(a bl mixac)'d' , ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
'ebe `A ipiqn,'Lã÷ úBááøî [äúàå] (àúàå)oeyln 'dz`' yxce ¦¦©¨§¨¨¥¦£Ÿ¤¨¨

d"awdy ,'ze`'BlL äááøa àeä úBàxnelk ,ely mik`lnd oia ± ¨§¨¨¤
.d"awd `ed okid mik`lnd oia xkid oniq yiy,øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©

xn`p(i d mixiyd xiy)mFc`e gv icFc','äááøî ìeâco`kn yxce ¦©§¨¨¥§¨¨
d"awdy,BlL äááøa àeä àîâecoia xkip enewny xnelk §¨¨§¨¨¤

dUr dfk xnele eze`xdl `nbecl cnerd xac oirk ,mik`lnd¥
.il,øîà Lé÷ì Léøåxn`p(a gn diryi),'BîL úBàáö 'ä'o`kn yxce §¥¨¦¨©§¨§

d"awdy,BlL àáva àeä ïBãà.`ed okid ely `ava xkipy xnelk ¨©¨¨¤
,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøå`iapd edil`l 'd dlbzdyk §©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

xn`p(ai-`i hi '` mikln)xAWnE mixd wxtn wfge dlFcB gExe' ,§©§¨§¨¨§¨¥¨¦§©¥
,'d iptl mirlqøçàå ,'ä Lòøá àì ,Lòø çeøä øçàå ,'ä çeøá àì §¨¦¦§¥Ÿ¨©§©©¨©©©Ÿ¨©©§©©

,'äwã äîîc ìB÷ Làä øçàå ,'ä Làá àì ,Là Lòøäjk lr xn`pe ¨©©¥Ÿ¨¥§©©¨¥§¨¨©¨
(my),'øáBò 'ä äpäå'o`kne ,dwc dnnc lewa xaer 'dy xnelk §¦¥¥

.dwc dnnc mewna `ed d"awdy rci
:micyd oipra `ziixa d`ian `xnbdíéøác äML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨§¨¦

ìL .íéãMa eøîàðäLmdy mixacìLe ,úøMä éëàìîkäLmixac ¤¤§©¥¦§¨§©§£¥©¨¥§¨
mdyìL .íãà éðák,úøMä éëàìîk äLyéëàìîk íéôðk íäì Lé ¦§¥¨¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤§¨©¦§©§£¥

äî ïéòãBéå ,úøMä éëàìîk BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïéñèå ,úøMä©¨¥§¨¦¦¨¨§©§©§£¥©¨¥§§¦©
.úøMä éëàìîk úBéäì ãéúòM:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ïéòãBé ¤¨¦¦§§©§£¥©¨¥§¦¨§¨©§¨

zvxzn .zeidl cizry dn mircei micydy jzrca dler ike ±
:`xnbdãBbøtä éøBçàî ïéòîBL ,àlà,zeidl cizry dnéëàìîk ¤¨§¦¥£¥©©§§©§£¥

ìLe .úøMääLmdy mixac,íãà éðáky,íãà éðák ïéúBLå ïéìëBà ©¨¥§¨¦§¥¨¨§¦§¦¦§¥¨¨
e.íãà éðák íéúîe ,íãà éðák ïéáøå ïéøô̈¦§¨¦¦§¥¨¨¥¦¦§¥¨¨

:`ziixad dkiynnìL .íãà éðáa eøîàð íéøác äMLäLmdy ¦¨§¨¦¤¤§¦§¥¨¨§¨
,úøMä éëàìîkeìLäLmdy mixacìL .äîäákéëàìîk äL §©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨§¨§©§£¥

,úøMäyäôe÷æ äîB÷a ïéëläîe ,úøMä éëàìîk úòc íäì Lé ©¨¥¥¨¤©©§©§£¥©¨¥§©§¦§¨§¨
ìa íéøtñîe ,úøMä éëàìîk.úøMä éëàìîk Lãwä ïBLeìLäL §©§£¥©¨¥§©§¦¦§©Ÿ¤§©§£¥©¨¥§¨

mdy mixac,äîäáky,äîäák ïéáøå ïéøôe ,äîäák ïéúBLå ïéìëBà ¦§¥¨§¦§¦¦§¥¨¨¦§¨¦¦§¥¨
.äîäák éòø ïéàéöBîe¦¦§¦¦§¥¨

yna epipydp(:`i lirl):éeúø íéøác äòaøàa ìkzñnä ìkaeh-] ¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨
[dtie,'eë íìBòì àa àlL Bìdne miptl dn dhnl dn dlrnl dn ¤Ÿ¨¨¨

.xeg`l
:`xnbd dywnäìòîl äî àîìLaeähîl äîeéiçì ,øBçàl äî± ¦§¨¨©§©§¨©§©¨©§¨§©¥

el` mixaca opeaziy jezny ,mda xewgl xeq`y xacd oaen
.d"awd lr zeie`x opi`y zeaygn aeygl `eaiíéðôì àlà± ¤¨§¨¦

ixd ,mlerd z`ixa iptl didy dnaäåä äåäc äîdidy dn ± ©©£¨£¨
:`xnbd zvxzn .dfa xewgl xeq` recne ,didéaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦

él eða åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîì ìLî ,eäééåøz éøîàc øæòìà¤§¨¨§¨§¦©§©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨§¦
ïéøéèìt[zepenx`±],ätLàä ìò ïéìBãbeBì eðáe eëìäz` ©§¥¦§¦©¨©§¨¨§¨

ixd ,zepenx`døékæäì Cìî ìL BðBöø ïéàz`íLdätLàdzidy ¥§¤¤¤§©§¦¥©§¨
z` dpa eli`k eaygiy dvex `l` ,oenx`d ziipa mcew my
zerha mc` aeygiy epevx oi` ,d"awd jke .iept mewna oenx`d
oi`dn e`xa `l` ,mlerd z` `xay mcew d`ixa efi` dzidy

.hlgend qt`de
dpyna epipy(:`i lirl):lL ìkéeúø ,BðB÷ ãBák ìò ñç à[dtie aeh-] ¨¤Ÿ¨©§¨

.íìBòì àa àlL Bì¤Ÿ¨¨¨
:`xnbd zxxanàéä éàî.epew ceak lr qg epi`y df `ed in ±éaø ©¦©¦

äøéáò øáBòä äæ ,øîà óñBé áø .úLwa ìkzñnä äæ ,øîà àaà©¨¨©¤©¦§©¥©¤¤©¥¨©¤¨¥£¥¨
,øúqazx`an .mc` ipan xzzqn dxiar xaery dryay ©¥¤

d :`xnbdáéúëc ,úLwa ìkzñî(gk ` l`wfgi)øLà úLwä äàøîk' ¦§©¥©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤
ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk ,íLbä íBéa ïðòá äéäé¦§¤¤¨¨§©¤¤¥©§¥©Ÿ©¨¦©§¥§§

,''äokle ,zywd d`xnl 'd ceak z` dncn aezkdy ixd
e .epew ceak lr qg epi` zywa lkzqndøáBòä äæ ,øîà óñBé áø©¥¨©¤¨¥

äøéáò øáBòä ìk ,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk ,øúqa äøéáò£¥¨©¥¤¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥£¥¨
÷çBc eléàk ,øúqaz`éìâødäðéëLeli`k ayegy ,mewnd eze`n ©¥¤§¦¥©§¥§¦¨

z` rcei epi`e ,ea xzzqdy mewnd eze`a `vnp d"awd oi`
,ux`a `vnp d"awdy cirn aezkde ,eiyrnøîàpL(` eq diryi) ¤¤¡©

.'éìâø íBãä õøàäå éàqk íéîMä 'ä øîà äk'Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨

:`xnbd dywnéðéàxaerdn xzei rexb xzqa dxiar xaerd ike ± ¥¦
,ielbaåéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà ,ï÷fä àòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨¨©¨¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨

,ecbpk cenrl leki epi`e,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìéoi` myy ¥¥§¨¤¥©¦¦
,exvi gk lwi `nye ,eilr dqb ezrcïéøBçL óhòúéå ïéøBçL Laìéå§¦§©§¦§¦§©¥§¦

,eaal jxi ile`e ,eceaka envr d`xi `ly ickBalM äî äNòéå§©£¤©¤¦
õôç,xzqa,àéñäøôa íéîL íL ìlçé ìàåm` s` mewnd eze`ay ¨¥§©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨

cere ,mdipira aeyg epi`y itl ,jkl al miny miyp` oi` `hgi
xy`n xzqa dxiar xearl sicry ixd .mixegy yeal `edy

.ielba
:`xnbd zvxznéék éöîc àä ,àéL÷ àìdéøöéì déì óiax ixac ± Ÿ©§¨¨§¨¥¨¥¥§¦§¥

jk lr gheae xaer ok it lr s`e ,exvi z` sekl lekiyk md wgvi
ceak lr qg epi`e dpiky ilbx wgeck `ed okle ,xzqa `edy

.epewéék éöî àìc àädéøöéì óepi`yk md `rli` iax ixace ± ¨§Ÿ¨¥¨¥§¦§¥
meyn ielba `le xzqa xeariy sicr okle ,exvi z` sekl leki

.'d lelig
ìkzñnä ìk ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî éðîçð éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦¨©¦§©¥

ìLa,úBäk åéðéò íéøác äL,md el`e.íéðäkáe ,àéNpáe ,úLwa ¦§¨§¨¦¥¨¥©¤¤©¨¦©Ÿ£¦
:`xnbd zx`anáéúëc ,úLwa(gk ` l`wfgi)àøîk'øLà úLwä ä ©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤

íLbä íBéa ïðòá äéäé,'ebe,''ä ãBák úeîc äàøî àeäzywdy ixd ¦§¤¤¨¨§©¤¤©§¥§§
.dpikyd zenca `idáéúëc ,àéNpajenqiy dynl d"awd ieeiva ©¨¦¦§¦

eixg` `iypl ryedi z`(k fk xacna),,'åéìò EãBäî äzúðå'ixd §¨©¨¥§¨¨
lr xaecn ,mipdkae .dpikyd eif `iypl yiyíéðäka ìkzñnä©¦§©¥©Ÿ£¦

,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæakúà ïéëøáîe ïðëec ìò ïéãîBò eéäL ¦§©¤¥©¦§¨©¨¤¨§¦©¨¨§¨§¦¤
ìàøNémipdk zkxaa,LøBônä íMalr dxey dpikyd dzide ¦§¨¥©¥©§¨

.mda lkzqdl xeq` okle ,mdizerav` ixyw
áéúëc éàî ,Lé÷ì Léøc déðîbøeúî éðîçð éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦©¦§¦

(d f dkin),'óelàa eçèáz ìà òøá eðéîàz ìà'yøöé Eì øîàé íà ©©£¦§¥©©¦§§§©¦Ÿ©§¥¤
ïîàz ìà ,ìçBî àeä Ceøa LBãwäå àBèç ,òøä,elìà' (øîàpL) ¨©£§©¨¨¥©©£¥¤¤¡©©

òøa ïîàzsEN`A EghaY l`øîàpL ,òøä øöé àlà 'òø' ïéàå ,' ©£¥§¥©©¦§§§©§¥¥©¤¨¥¤¨©¤¤¡©
(`k g ziy`xa)Ceøa LBãwä àlà 'óelà' ïéàå ,'òø íãàä áì øöé ék'¦¥¤¥¨¨¨©§¥©¤¨©¨¨
øîàpL ,àeä(c b dinxi),'äzà éøeòð óelà'xvil oin`z `ly xnelk ¤¤¡©©§©¨¨

ly ezligna ghaz l`e ,lgni d"awde `hgzy jl xne`d rxd
.d"awd

:`xnbd dtiqen,øîàz ànLe xzq mewna `hg`éa ãéòî éî ¤¨Ÿ©¦¥¦¦
,iz`hgyøîàpL ,Ba ïéãéòî íä íãà ìL Búéa úBøB÷å Búéa éðáà©§¥¥§¥¤¨¨¥§¦¦¤¤¡©

(`i a wewag),'äpðòé õòî ñéôëå ÷òæz øéwî ïáà ék'oa`dy ixd ¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨
.mc`a ea eciri urd zkizgeíãà ìL BúîLð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¨¤¨¨

øîàpL ,Ba äãéòî(d f dkin)éô éçút øBîL E÷éç úáëMî'Bæ éà ,'E §¦¨¤¤¡©¦Ÿ¤¤¥¤§¦§¥¦¥
,äîLð Bæ øîBà éåä ,íãà ìL B÷éça úáëBML øác àéäjixvy ¦¨¨¤¤¤§¥¤¨¨£¥¥§¨¨

.eznyp mdilr cirz `ly ick zexiarn etebe eit z` xenyléaø©¦
øîàpL ,Ba ïéãéòî ïä BúBà ïéeìnä úøMä éëàìî éðL ,øîà à÷éøæ§¦¨¨©§¥©§£¥©¨¥©§©¦¥§¦¦¤¤¡©

(`i `v mildz)ì Cì äeöé åéëàìî ék'éëøc ìëa EøîL,'E`hgz m`e ¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤
.ja eciri md[íéøîBà Léå] (íéøîåà íéîëçå)íãà ìL åéøáà ,od §¥§¦¥¨¨¤¨¨

øîàpL ,Ba ïéãéòî(ai bn diryi),'ìà éðàå 'ä íàð éãò ízàå'xnelk §¦¦¤¤¡©§©¤¥©§ª©£¦¥
mkizepeer lr mknvra ecirze ,icr eidz mknvr mz`y

.mkipta gike`y

äðùî
xzeny zepaxwd lr dkinq zevn miiwl xzen m` dpc dpynd
xaca ewlgpe .aeh meia jenql xeq`y e` ,aeh meia maixwdl
mze` dpen dpynde ,oic iza zea` cbpk mi`iyp ly zebef dnk
dpey`xd zwelgnd `id ef zwelgne .xec xg` xec ,mxcq itl

:l`xyi inkg oia dzidyCBîñì àlL ,øîBà øæòBé ïa (éñBé)lr ¥¤¤¤¥¤Ÿ¦§
eli`e ,aeh mei axrn `l` ,aeh meia oaxw,øîBà ïðçBé ïa óñBé¥¤¨¨¥

CBîñì.aeh meiaéàzéð ,CBîñì àlL øîBà äéçøt ïa òLBäé ¦§§ª©¤§©§¨¥¤Ÿ¦§¦©
ïa ïBòîL ,CBîñì àlL øîBà éàaè ïa äãeäé .CBîñì øîBà éìaøàä̈©§¥¦¥¦§§¨¤©©¥¤Ÿ¦§¦§¤
àlL øîBà ïBéìèáà ,CBîñì øîBà äéòîL .CBîñì øîBà çèL¤©¥¦§§©§¨¥¦§©§©§¥¤Ÿ

e÷ìçð àì íçðîe ìlä .CBîñìyke .df xacaíçðî àöéa` didy ¦§¦¥§©¥Ÿ¤§§¨¨§©¥
,oic ziaéànL ñðëðllde i`ny ewlgpe ,eizgz oic zia a` zeidl ¦§©©©

,xaca.CBîñì øîBà ìlä ,CBîñì àlL øîBà éànL©©¥¤Ÿ¦§¦¥¥¦§

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

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtohw cren
ùøã éàîenk drh `ly inp i` .my uivd `ly xdfpy dpikyd mewn oiad okidn -

.xg` drhyàîâåãdf oi`e .il dyr dfk :xnel ,eze`xdl ,`nbecl cnerd xkid xac -

.xkip enewn o`k s` .xkipd xac `l`äèîì äîå"mler zerexf zgzne" :xn` ixde -

opiqxb `l `axrna dlr ihiil .epew ceak lr qg `l - olaq in l`y m`e ,(bl mixac)

.dläðéëùä éìâø ÷çåã åìàëoi` :eala xne` -

."ilbx mecd ux`de" :aizke ,o`k dpikyd

åúåà ïéøéëî ïéàù íå÷îì,eilr dqb ezrc oi` -

mc` oi` - `hgi m` mbe .exvi gk lwi `nye

yeala oke .mdipira aeyg epi`y itl ,al ozep

.mixegyééë éöîãäéøöéì äéì ólr gheae -

.milbxd wgec eli`k ,xzqa `agp `edyàëéä
ééë éöî àìãäéøöéì äéì ó`rpiva el aeh -

.`iqdxtnùøåôîä íùá íòä úà ïéëøáîå-

.mdizerav` ixyw lr dxey dpikydyìà
òøá åðéîàú.`hg jl xne`d -åçèáú ìàå

óåìàá.legniy xnel -ñéôëå,ur zkizg -

.(`,a) `xza `aaa oiqitk enkéãò íúà`ed -

.eipta gike`y zeper lka envra cirn

äðùîêåîñì àìù øîåà øæòåé ïá éñåé-

dzidy dpey`x zwelgn `id efe ,aeh meia

.l`xyi inkgaäéçøô ïá òùåäéxec olek -

.xec xg`íçðî àöéokidl yxtn `xnba -

.`viéàîù ñðëð.eizgz oic zia a` zeidl -
íéðåùàøä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

éðáë.dndal incc iab onwlck ,mc` ipak irix oi`ivene mipyi ayginl ivn ded - mc`

'igky` irac meyn `l` dil aiyg ded `l onwl s`e ipd llka iedc xninl `ki`e

.opgl` epiax axd .dndal oinec dylyäùòéåahenc rnyn .ixnbl - utg ealy dn

`nw wxt idliyc l`ppg epiax yexitk `le .`iqdxta `le xzqa evtg dyriy mc`l el

xizn didy dlilge qgc yxitc (`,n) oiyecwc

jlie mixegy yali :xn`w `l` ,dxiar zeyrl

oixayn ze`pqk`e mixegy zyialc ,xg` mewnl

eiykrn zeyrl lkeie ,dxiar icil `ai `le ,eal

utg ealy dn-.eilr xabzn exvi oi` i`cec

yixae `kd eixack rnyn epi` `zrnyc `ibeqe

.(`,fi) ohw crenc `xza wxt

íéðäëáo`kn - miiw ycwnd ziay onfa

iyily wxtc i"yx yexit lr dyw

zeipwdea eici :opzc `idd lr (a,ck) dlibnc-

.ea oilkzqn mrdy meyn :yxite ,eitk `yi `l

drya mipdka lkzqnd :dbibga opixn`e

oditk oi`yepy-,`zil `de .zedk eipir

eli`e .miiw ycwnd ziay onfa `wec :opiwqnc

`iddn `xnba dipin iywncn ,mileaba mzd

!dici qixt dede `ped axc dizeaaiya dedc

s`c yxtl d`xpe ,ded exira yc `nlc :ipyne

`zi` ikde .zrcd gqid meyn xqzin oileaba

dxn` `cd :iqei 'x xn` ,mzdc inlyexia

z` oikxan mdy drya mipdka lkzqdl xeq`y

,gqid meyn `l` xn` melk :ibg 'x xn` ,mrd

.i`zrc `pgqn `le lkzqn `p`

éñåédpey`xa :xn` inlyexia - 'ek xfrei oa

dkinqd lr `l` zwelgn did `l

eaxyn .drax` eyre llde i`ny ecnre ,cala

okxev lk eyny `ly llde i`ny icinlz-eax

yie .zezik izyl ewlgpe ,l`xyia zewelgn

deln lr le`y inia xak ewlgp ixd :denzl

ziae le`yc oeik ,`nye !(`,hi oixcdpq) dhexte

wleg mc` did `le ,deln` ezrc ixaq eed epic

cec zxaq itl wx ,eilr-.zwelgn ixwzn `l

eyre llde i`ny ecnre :inlyexia xn`y dne

drax`-wx (a,ci) zayc `nw wxta epivn `l

.oda ewlgpy mixac dyly

íéðùjenql exn`y mipexg`d zebefn

`d lr dnzz l`e - eed mi`iyp

ilekl `iyp llde ,lld inwn i`ny aiygc

zebefn yly ik zeida xninl `ki` .`nlr

,mi`iyp eid jenql `ly exn` xy` mipey`xd

ediizeek xaq i`nye-ab`e .dpey`xa dil hwp

dpey`xa `kd dil hwpc-mewn lka dil aiyg

qpkpy itl ,irhinl `kil `kde .lld inwn i`ny

zia a` ok m`e ,lld xg` aiygc mgpn mewna

.ikd inp i`ny oke ,did oic
d`x`

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

:ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ?Løc éàî©¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
äúàå"úBááøî"Lã÷¯àeä úBàäááøa.BlL §¨¨¥¦£Ÿ¤¨§¨¨¤

ìeâc" :øîà eäaà éaøå"äááøî¯àeä àîâec §©¦©¨¨©¨¥§¨¨§¨
ä" :øîà Lé÷ì Léøå .BlL äááøa"BîL úBàáö ' ¨§¨¨¤§¥¨¦¨©§¨§

¯àeä ïBãààávaàaà øa àéiç éaøå .BlLøîà ¨©¨¨¤§©¦¦¨©©¨¨©
àì" :ïðçBé éaøçeøáäçeøä øçàå 'Lòøàì ©¦¨¨Ÿ¨©§©©¨©©©Ÿ

LòøáäLàá àì Là Lòøä øçàå 'äøçàå ' ¨©©§©©¨©©¥Ÿ¨¥§©©
ìB÷ Làääîîcä äpäå" "äwc:ïðaø eðz."øáBò ' ¨¥§¨¨©¨§¦¥¥¨©¨©

eøîàð íéøác äMLìL ,íéãMaúøMä éëàìîk äL ¦¨§¨¦¤¤§©¥¦§¨§©§£¥©¨¥
ìLeìL .íãà éðák äLíäì Lé :úøMä éëàìîk äL §¨¦§¥¨¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤

,úøMä éëàìîk íéôðkïéñèåBôBñ ãòå íìBòä óBqî §¨©¦§©§£¥©¨¥§¨¦¦¨¨§©
éëàìîk úBéäì ãéúòL äî ïéòãBéå ,úøMä éëàìîk§©§£¥©¨¥§§¦©¤¨¦¦§§©§£¥

ïéòãBé .úøMä!?Cúòc à÷ìñéøBçàî ïéòîBL :àlà ©¨¥§¦¨§¨©£¨¤¨§¦¥£¥
ìLe .úøMä éëàìîk ãBbøtäïéìëBà :íãà éðák äL ©©§§©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨¨§¦

éðák íéúîe ,íãà éðák ïéáøå ïéøt ,íãà éðák ïéúBLå§¦¦§¥¨¨¨¦§¨¦¦§¥¨¨¥¦¦§¥
ìL ,íãà éðáa eøîàð íéøác äML .íãàéëàìîk äL ¨¨¦¨§¨¦¤¤§¦§¥¨¨§¨§©§£¥

ìL ,úøMäìL .äîäák äL,úøMä éëàìîk úòc íäì Lé :úøMä éëàìîk äLïéëläîe ©¨¥§¨¦§¥¨§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤©©§©§£¥©¨¥§©§¦
,úøMä éëàìîk äôe÷æ äîB÷aíéøtñîeìaìL .úøMä éëàìîk Lãwä ïBL:äîäák äL §¨§¨§©§£¥©¨¥§©§¦¦§©Ÿ¤§©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨

,äîäák ïéúBLå ïéìëBàïéøôeìkzñnä ìk" .äîäák éòø ïéàéöBîe ,äîäák ïéáøåäòaøàa §¦§¦¦§¥¨¨¦§¨¦¦§¥¨¦¦§¦¦§¥¨¨©¦§©¥§©§¨¨
'åë íìBòì àa àlL Bì éeúø íéøácàlà ,éiçì øBçàl äî ähîl äî äìòîl äî àîìLa ." §¨¦¨¤Ÿ¨¨¨¦§¨¨©§©§¨©§©¨©§¨§©¥¤¨

íéðôì¯ïðçBé éaø !äåä äåäc äîøîàL íãå øNa Cìîì ìLî :eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå §¨¦©©£¨£¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©
:åéãáòìeðaéìïéøéèìtïéìBãbìò,ätLàäíL øékæäì Cìî ìL BðBöø ïéà ,Bì eðáe eëìä ©£¨¨§¦©§¥¦§¦©¨©§¨¨§¨¥§¤¤¤§©§¦¥

äæ :øîà àaà éaø ?àéä éàî "íìBòì àa àlL Bì éeúø BðB÷ ãBák ìò ñç àlL ìk" .ätLà©§¨¨¤Ÿ¨©§¨¤Ÿ¨¨¨©¦©¦©¨¨©¤
úLwa ìkzñî .øúña äøéáò øáBòä äæ :øîà óñBé áø ,úLwa ìkzñnä¯äàøîk" :áéúëc ©¦§©¥©¤¤©¥¨©¤¨¥£¥¨§¥¤¦§©¥©¤¤¦§¦§©§¥

äàøî ïk íLbä íBéa ïðòa äéäé øLà úLwäãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpääáø ."' ©¤¤£¤¦§¤¤¨¨§©¤¤¥©§¥©Ÿ©¨¦©§¥§§©
øúña äøéáò øáBòä ìk :÷çöé éaø øîàc .÷çöé éaøãk ,øúña äøéáò øáBòä äæ :øîà óñBé¥¨©¤¨¥£¥¨§¥¤¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨¥£¥¨§¥¤

øîà äk" :øîàpL ,äðéëL éìâø ÷çBc eléàkä?éðéà ."éìâø íBãä õøàäå éàñk íéîMä ' §¦¥©§¥§¦¨¤¤¡©Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨¦¦
åéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà :ï÷fä àòìà éaø øîàäå¯,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìé §¨¨©©¦¤§¨©¨¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨¥¥§¨¤¥©¦¦

ïéøBçL Laìéåóhòúéåàì !àéñäøôa íéîL íL ìlçé ìàå ,õôç BalL äî äNòéå ,ïéøBçL §¦§©§¦§¦§©¥§¦§©£¤©¤¦¨¥§©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨¨
àä :àéL÷¯éöîcéékéék éöî àìc àä ,déøöéì déì óéaøa äãeäé éaø Løc .déøöéì ó ©§¨¨§¨¥¨¥¥§¦§¥¨§¨¨¥¨¥§¦§¥¨©©¦§¨§©¦

ìLa ìkzñnä ìk :Lé÷ì Léøc déðîâøeúî ,éðîçðåéðéò íéøác äL:úBäk,àéNpáe ,úLwa ©§¨¦§§§¨¥§¥¨¦¨©¦§©¥¦§¨§¨¦¥¨¥©¤¤©¨¦
úLwa .íéðäkáe¯úeîc äàøî àeä íLbä íBéa ïðòá äéäé øLà úLwä äàøîk" :áéúëc ©Ÿ£¦©¤¤¦§¦§©§¥©¤¤£¤¦§¤¤¨¨§©¤¤©§¥§

ãBákäàéNpa ,"'¯zúðå" :áéúëcLc÷nä úéaL ïîæa íéðäka ìkzñnä ."åéìò EãBäî §©¨¦¦§¦§¨©¨¥§¨¨©¦§©¥©Ÿ£¦¦§©¤¥©¦§¨
ìò ïéãîBò eéäL ,íéi÷ïðëecéðîçð éaøa äãeäé éaø Løc .LøBôîä íMa ìàøNé úà ïéëøáîe ©¨¤¨§¦©¨¨§¨§¦¤¦§¨¥©¥©§¨¨©©¦§¨§©¦©£¨¦

ìà" :áéúëc éàî :Lé÷ì Léøc déðîbøeúîeðéîàzòøáeçèáz ìàEì øîàé íà ?"óelàa §§§¨¥§¥¨¦©¦§¦©©£¦§¥©©¦§§§©¦Ÿ©§
òøä øöéàBèçìçBî àeä Ceøa LBãwäå¯ìà,ïîàzáì øöé ék" :øîàpL ,òøä øöé àlà òø ïéàå "òøá ïîàz ìà" :øîàpL ¥¤¨©£§©¨¨¥©©£¦¤¤¡©©©£¦§¥©§¥©¤¨¥¤¨¨¤¤¡©¦¥¤¥

óelà" :øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà óeìà ïéàå "òø íãàäéøeòðBúéá éðáà ?éa ãéòî éî :øîàz ànL ."äzàBúéa úBøB÷å ¨¨¨©§¥©¤¨©¨¨¤¤¡©©§©¨¨¤¨Ÿ©¦¥¦¦©§¥¥§¥
÷òæz øéwî ïáà ék" :øîàpL ,Ba ïéãéòî íä ,íãà ìLñéôëå:øîàpL ,Ba äãéòî íãà ìL BúîLð :íéøîBà íéîëçå ."äpðòé õòî ¤¨¨¥§¦¦¤¤¡©¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨©£¨¦§¦¦§¨¤¨¨§¦¨¤¤¡©

éô éçút øBîL E÷éç úáëMî"úáëBML øác àéä Bæ éà "Eíãà ìL B÷éça¯éëàìî éðL :øîà à÷éøæ éaø .äîLð Bæ øîBà éåä ¦Ÿ¤¤¥¤§¦§¥¦¥¦¨¨¤¤¤§¥¤¨¨¡¥¥§¨¨©¦§¦¨¨©§¥©§£¥
úøMäïéeìîäì Cl äeöé åéëàìî ék" :øîàpL ,Ba ïéãéòî ïä BúBàéëøc ìëa EøîLïéãéòî íãà ìL åéøáà :íéøîBà íéîëçå ."E ©¨¥©§©¦¥§¦¦¤¤¡©¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤©£¨¦§¦¥¨¨¤¨¨§¦¦

íàð éãò ízàå" :øîàpL ,Baäéðàå '."ìàäðùîäéçøt ïa òLBäé ,CBîñì øîBà ïðçBé ïa óñBé ,CBîñì àlL øîBà øæòBé ïa éñBé ¤¤¡©§©¤¥©§ª©£¦¥¥¤¤¤¥¤Ÿ¦§¥¤¨¨¥¦§§ª©¤§©§¨
.CBîñì àlL øîBàéàzéðøîBà äéòîL ,CBîñì øîBà çèL ïa ïBòîL .CBîñì àlL øîBà éàaè ïa äãeäé ,CBîñì øîBà éìaøàä ¥¤Ÿ¦§¦©¨©§¥¦¥¦§§¨¤©©¥¤Ÿ¦§¦§¤¨¨¥¦§§©§¨¥

.CBîñì øîBà ìlä ,CBîñì àlL øîBà éànL .éànL ñðëð íçðî àöé ,e÷ìçð àì íçðîe ìlä .CBîñì àlL øîBà ïBéìèáà ,CBîñì¦§©§©§¥¤Ÿ¦§¦¥§©¥Ÿ¤§§¨¨§©¥¦§©©©©©¥¤Ÿ¦§¦¥¥¦§
íéðåùàøä

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

חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קמו
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtohw cren

íéðåùàøä.mi`iyp eid befe bef lka oey`x exkfedy -àøîâíîåæ ãòmfed `ly -

.ecal `ed `l`ïåãðä âøäéù ãòytp" oiyxec eidy .enfed jk xg`e ,dnfd mcew -

zeyrl mnf xy`k" :xn`p xak `lde ,minkg odl exn` .oinnef micra xen`d "ytpa

ly oicd xnbiy cr mibxdp oi`y - "ytpa ytp" :xn`p dnle ,miiw eig` oiicre "eig`l

.enfedy mcew oecipïé÷åì ïéàåedecird m` -

,odipy enefiy cr opiqxb edleka .zewln aiigy

xwy cr dpde" :i`xwn dl sili zekn zkqnae

ixd - cr xn`py mewn lk :xn xn`e ,"crd

.mipy o`kïåòîù éðôá àìàdrhi m`y -

.edcnliïåòîù éðôá äëìä äøåî à÷ã åðééä-

crc dpin rny ,'ek laiw cin xn`wcnc

.eipta ixe` `zydìáé÷ éàîåcrc e`l -

,einin eipta dxed `l i`cec ,dxed `zyd

.my oerny did `l mnef crl ebxdykeàì
àðôéøèöî.oerny icda `l` oica ayil -

ïå÷éøéñ.zekln icba yeal -íåùî àìà äðéà
úåáùoiler `l :zeay meyn od el` ,opzc -

.(a,el dvia) dnda iab lr oiakex `le ,oli`a

jneqy ,`ed miig ilraa ynzyn inp i`de

.onwl opixn`ck ,egk lka dilräåöîã úåáù
.opgei iax opirny` i`ne ,oizipzna `pipz inp -

øîàã ïàîî é÷åôàì:(`,k) dvia zkqna -

meyn e`l - xq`c o`ne ,ibilt dnvr dkinqa

inlyc dil `xiaqc meyn `l` ,xq` zeay

daeg- "jnqe" azk ikc ,dkinq era `l

,opixnb `l dacpn daege ,aizk dacp inlya

zeay meyn `nrhc opgei iax ol rnyn `w

.devn mlerl ozkinqe ,`edäðéî òîù-

,dkinq zeay meyn `nrh opgei 'x iwe`cn

ynzyn dil dede ,opira egk lka miycwc

.miig ilraaìàøùé éðá ìà øáã"ik mc` -

`piipr `edda aizke ,"'dl oaxw mkn aixwi

."jnqe"øæòìà àáà.eny jk -åëééãé åô÷à-

svd xac oeyl etw` mkici eliwd ,`twe oeyl

`twe - "lfxad svie" opinbxznck ,ciakn oi`e

.(e a mikln) `lfxaäðéî òîù,opgei 'xcn -

s`e .oixeq` oiccv ,zeay meyn `nrh iwe`c

oicd `ed - opixn` daikx zeay iabc ab lr

ieyr epi`y mewna elit`e ,yeniy lkl

iciv oicd `ede ,dndad iciv oebk ,ynzydl

zkqna `zlin `da i`xen` ibilte .oli`d

.(a,cpw) `xza wxta zayêåîñìy`x `dc -

.inc oiccvk dndad
éãäáã

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

äàøàze`xl lkei `l :xnelk ,xvw oeyla dreayc ,ied `lilw `pyil - dngpa

zgtewn ef dkldy ipa z` gtw` :el dnece .df dyr `l m` oeiv zengpa

oeyl epivn `nbece .(`,fi) zayc `nw wxta zrcxnc `zrnya oetxh iaxc ,l`xyia

.(ci xacna) "'ebe e`xi m` 'ebe 'd ceak `lnie ip` ig mle`e" :`xwndíàcr izbxd `l

`zyd :`kd opiywn `l i`n` :dniz - mnef

`ian `ed jexa yecwd oi` miwicv ly oznda

oci lr dlwz-?oky lk `l onvr miwicv

:xnel yie !(mye :d) oilegae (`,f) oihiba jixtck

i`pbc ,dlik` xac iab wx iieyw`l jiiy `lc

xzid xac la` .xeqi` xac lke`c wicvl `ed

xeqi`d zrya-y`xa jixt `l ikdle .jixt `l

laac `liyaz miqa dnk :xn`c (`,`k) dpyd

migqt) "migqt iaxra"e .`axrnc `ax `neva

mcew mirhe ilzyi`c `a` xa dinxi axa (a,ew

`xkq`a ezzinc ab lr s` ,dlcad-xac oi`c

.xeqi`d zrya xzid zlik` jk lk dpebn

øçîìmy ippi`yk hwp `lc `d - zn `ed

rnyp elew oi`-mixne` eidy meyn

la` .my epyiy drya `l` wrev epi`c el

diab `diy ,zn hwpcn ,`zyd-el did f`

.wervláà`iyp ipta dxen `w in oic zia-

dcedi xn`c o`n :xn` inlyexiae .oicl d`xed

`iyp i`ah oa-.dil riiqn `ixcpqkl`c `caer

,ielir elaw `le `iyp `pipn oera milyexi ipac

:oiazek milyexi ipa eide .`ixcpqkl`l lf`e wxr

izn cr :dphwd `ixcpqkl`l dlecbd mlyexin

o`ne .eilr dnebr zayei ip`e mklv` ayei ig`

`iyp ghy oa oerny ipzc-oelwy`c `caer

mipeny dlzy `caer `lek iziine ,dil riiqn

i"yx e`iad (a,cn) oixcdpqae .zeiptykn miyp

.ewenipa

àìlhal ick ,miax ixg` zehpl - `ptixhvn

.ghy oa oerny ixacøáãipa l`

miyp hrnl `kil dhigya la` - jnqe l`xyi

daxwdl ith jinqc ab lr s` ,`nrh i`dn

(`,al migaf) "oileqtd lk" yixa `dc ,dkinqn

dhigy itel`l `kil oke .dhigyl miyp opiaxn

ied `l ywid `eddc ,dkinqc `inec milraa

.opaxc `l`úåùòìoebke - miypl gex zgp

dkinql dnec `zyd ,odly dnda dzidy

(`,`l) oiyecwc `nw wxta .milraa zeidl

epiax yxit (`,bl) dpyd y`xc `xza wxtae

dyr zevn zeyrl ze`a m` ,ocic miypc :wgvi

odilr jxale `nxb onfdy-s` ,mcia oignn oi`

oke .dlhal dkxa ixwin `le ,zexehtc ab lr

dpyd y`xa mzd izyxit cere ,`kdn rnyn

.izkx`de
ax

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

,íéàéNð eéä íéðBLàøäíéiðLe.ïéc úéa áà íäì ¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤©¥¦
àøîâìL :ïðaø eðzäLúBâefîeøîàL íéðBLàøä ¨©¨©§¨¦¨¦¦¤¨§

eøîàL íéðBøçàä úBâefî íéðLe ,CBîñì àlL¤Ÿ¦§§©¦¦¨©£¦¤¨§
úBáà íäì íéiðLe ,íéàéNð eéä íéðBLàøä ,CBîñì¦§¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤£

,ïéc úéaäãeäé :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¨
éàaè ïa¯çèL ïa ïBòîLå ,ïéc úéa áà¯.àéNð ¤©©©¥¦§¦§¤¨¨¨¦

:éàaè ïa äãeäé éaø øîà :ïðaø eðúc àäì àðz ïàî©¨¨§¨§¨©¨©¨©©¦§¨¤©©
àì íà äîçpa äàøàézâøäïalî àéöBäì ,íîBæ ãò ¤§¤©¤¨¨¦Ÿ¨©§¦¥¥§¦¦§¨

ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéà" :íéøîBà eéäL ,ïé÷Bãö ìL¤§¦¤¨§¦¥¥¦§¦¤¡¨¦
âøäiL ãò."ïBãépääàøà :çèL ïa ïBòîL Bì øîà ©¤¥¨¥©¦¨©¦§¤¨¨¤§¤

zëôL àì íà äîçpa:íéîëç eøîà éøäL ,é÷ð íc ©¤¨¨¦Ÿ¨©§¨¨¨¦¤£¥¨§£¨¦
ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéà¯eîBfiL ãòïéàå ,íäéðL ¥¥¦§¦¤¡¨¦©¤¦§¥¤§¥

ïé÷Bì¯ïBîî ïéîlLî ïéàå ,íäéðL eîBfiL ãò¯ãò ¦©¤¦§¥¤§¥§©§¦¨©
BðéàL éàaè ïa äãeäé åéìò ìa÷ ãiî .íäéðL eîBfiL¤¦§¥¤¦¨¦¥¨¨§¨¤©©¤¥
ìL åéîé ìk .çèL ïa ïBòîL éðôa àlà äëìä äøBî¤£¨¨¤¨¦§¥¦§¤¨¨¨¨¨¤

äéä éàaè ïa äãeäéçhzLîBúBà ìL Bøá÷ ìò §¨¤©©¨¨¦§©¥©©¦§¤
äBìBwL øîBì íòä ïéøeáñk .òîLð BìB÷ äéäå ,âeø ¨§¨¨¦§©¦§¦¨¨©¤

,àeä éìB÷ :íäì øîà ,àeä âeøä ìLeòãzøçîlL ¤¨¨©¨¤¦¥§¤§¨¨
déøa àçà áø déì øîà .òîLð BìB÷ ïéàå úî àeä¥§¥¦§¨£©¥©©¨§¥

àîìãå :éLà áøì àáøcéñeitàðéãa Bà ,déñéit §¨¨§©©¦§¦§¨©¥©§¥§¦¨
,øéàî éaø àîìLa zøîà éà ?àä épî ?déòáz§¨¥©¦¨¦¨§©§¦§¨¨©¦¥¦

,ïéc úéa áà çèL ïa ïBòîL :øîàcïa äãeäé éaø §¨©¦§¤¨¨©¥¦©¦§¨¤
àéNð éàaè¯ïa ïBòîL éðôa äëìä éøBî à÷c eðééä ©©¨¦©§§¨¥£¨¨¦§¥¦§¤

éàaè ïa äãeäé :éøîàc ,ïðaø zøîà éà àlà .çèL̈¨¤¨¦¨§©§©¨©§¨§¦§¨¤©©
,ïéc úéa áààéNð çèL ïa ïBòîL¯éðôa ïéc úéa áà ©¥¦¦§¤¨¨¨¦©¥¦¦§¥

øîà÷c åéìò ìa÷ éàî ,àì ?äëìä äøBî éî àéNð¯ ¨¦¦¤£¨¨Ÿ©¦¥¨¨§¨¨©
,éôeøèöàìàì éîð éôeøèöà eléôàc.àðôéøèöîàöé" §¦§¨¥©£¦¦§¨¥©¦¨¦§¨¥§¨¨¨

'åë éànL ñðëðå íçðî:øîà ééaà ?àöé ïëéäì ." §©¥§¦§¨©©§¥¨¨¨©©¥¨©
.Cìnä úãBáòì àöé :øîà àáø .äòø úeaøúì àöé̈¨§©§¨¨¨¨¨©¨¨©£©©¤¤
Bnò eàöéå ,Cìnä úãBáòì íçðî àöé :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¨¨§©¥©£©©¤¤§¨§¦
ïîL áø øîà .ïB÷éøéñ ïéLeáì íéãéîìz úBâeæ íéðBîL§¦©§¦¦§¦¦¦¨©©¤¤

àaà øaéðéòa äl÷ úeáL àäz ìà íìBòì :ïðçBé éaø øîàíeMî àlà äðéà äëéîñ éøäL ,E ©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¥§©¨§¥¤¤£¥§¦¨¥¨¤¨¦
,úeáLe÷ìçðåé÷etàì !àèéLt éîð àä .déì àëéøèöà äåöî úeáL !àèéLt .øBcä éìBãb da §§¤§§¨§¥©§¦¨§¦§¨¦§§¦¨¥¨©¦§¦¨§©¥

øîàc ïànîäëéîñaïì òîLî à÷ ,éâéìt dôeb:ànç øa éîø øîà .éâéìôc àeä úeáLa ¦©§¨©¦§¦¨¨§¦¦¨©§©¨¦§¦§¦¦£©¨¦©©¨
Bçk ìëa ïðéòa àì Cúòc à÷ìñ éàc .ïðéòa Bçk ìëa äëéîñ dpéî òîL¯?ãéáò à÷ éàî!CBîñéììàøNé éða ìà øac" :éáéúéî §©¦¨§¦¨§¨Ÿ¨¥©§¦¨§¨©£¨¨¨¥©§¨Ÿ©¨¨¥¦§¥¦¦©¥¤§¥¦§¨¥

éaø .úBëîBñ ìàøNé úBða ïéàå ïéëîBñ ìàøNé éða ,"Cîñå:éñBé éaø øîà .úeLø úBëîBñ ìàøNé úBða :íéøîBà ìàòîLé éaøå éñBé §¨©§¥¦§¨¥§¦§¥§¦§¨¥§©¦¥§©¦¦§¨¥§¦§¦§¨¥§§¨©©¦¥
,íéîìL éçáæ ìL ìâò eðì äéä úçà íòt :øæòìà àaà éì çñeäeðàéáäå,íéLð úøæòìäëéîqL éðtî àì .íéLð åéìò eëîñåíéLða¯ ¨¦©¨¤§¨¨©©©©¨¨¨¥¤¤¦§¥§¨¦©£¦£§¤§©¨¦§¨§¨¨¨¦Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦

éàå .íéLðì çeø úçð úBNòì éãk àlàïðéòa Bçk ìëa äëéîñ Cúòc à÷ìñ¯çeø úçð íeMîíéLðcàlà ?íéLã÷a äãBáò ïðéãáò ¤¨§¥©£©©©©¨¦§¦¨§¨©£¨§¦¨§¨Ÿ¨¥©¦©©©§¨¦¨§¦©£¨§¨¨¦¤¨
:eäì øîàc .Bçk ìëa ïðéòa Cì àîéà íìBòì .Bçk ìëa ïðéòa àì :dpéî òîL åàìeô÷à?"íéLða äëéîqL éðtî àì" éëä éà .eëééãé ©§©¦¨¨¨¥©§¨Ÿ§¨¥¨¨¨¥©§¨Ÿ§¨©§©§¨©§¦¨¦Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦

!ììk äëéîñì dðéàc déì ÷Btézàãç ;øîà÷ ãBòå àãç :éîà øîà¯.íéLpì çeø úçð úBNòì éãk :ãBòå !ììk äëéîñì àúéìc ¥¥§¥¨¦§¦¨§¨£©©¦£¨§¨¨©£¨§¥¨¦§¦¨§¨§§¥©£©©©©¨¦
ïéøzeî ïéããö Cúòc à÷ìñ éàc ,ïéøeñà ïéããö dpéî òîL :àtt áø øîà¯.ïéøeñà ïéããö :dpéî òîL åàì àlà ,ïéããöì CBîñì ¨©©©¨§©¦¨§¨¦£¦§¦¨§¨©£¨§¨¦¨¦¦§¦§¨¦¤¨©§©¦¨§¨¦£¦
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חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dbibg(iriax meil)

:dpynd zniiqneíéðBLàøäbefe bef lka exkfedy,íéàéNð eéä ¨¦¦¨§¦¦
åexkfedy el`íäì íéiðLeid ,bef lka.ïéc úéa áà §§¦¦¨¤©¥¦

àøîâ
ïðaø eðzmze` ,`ziixaaìLäLmi`pzdîd zylyúBâef ¨©¨¨§¨¦
íéðBLàøädpyna exkfedy,CBîñì àlL eøîàLoa sqei epiidc ¨¦¦¤¨§¤Ÿ¦§

,i`ah oa dcedi ,digxt oa ryedi ,xfreiåmze` okî íéðLipy §§©¦¦
díéðBøçàä úBâefdpyna exkfedy,CBîñì eøîàLdirny epiidc ¨©£¦¤¨§¦§

,llde(íéðBLàøä)el` lkå .íéàéNð eéäexkfedy el`,íäì íéiðL ¨¦¦¨§¦¦§§¦¦¨¤
oeilha` ,ghy oa oerny ,ilax`d i`zip ,opgei oa sqei epiidc

mlek eid ,i`nye,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéc úéa úBáà£¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
éàaè ïa äãeäédidçèL ïa ïBòîLå ,ïéc úéa áàdid eilr wlgy §¨¤©©©¥¦§¦§¤¨©

.àéNð̈¦
zl`ey .xi`n iaxk dpnn dgikene `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàîdn z` dpyy `pzd `ed in ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa epipyyéàaè ïa äãeäé éaø øîà,dreay oeylaäàøà ¨©©¦§¨¤©©¤§¤

äîçða,oeiv zngpa d`x` `l ±íîBæ ãò ézâøä àì íàwx mfedy §¤¨¨¦Ÿ¨©§¦¥¥
,dzin aiig ipelty ecirde micr ipy eiptl e`ay ,ecal `ed
e`a ebxedl oic zia ewitqdy iptle ,mdit lr dzinl epic xnbpe
i`ah oa dcedi wqte ,mipey`xd micrd cg` z` enifde micr

ick ebxedlíéøîBà eéäL ,ïé÷Bãö ìL ïalî àéöBäìyíéãò ïéà §¦¦¦¨¤§¦¤¨§¦¥¥¦
ïBcépä âøäiL ãò ïéâøäð ïéîîBæm` `le ,enfedy iptl mdit lr §¦¤¡¨¦©¤¥¨¥©¦

.bxdpy iptl enfedçèL ïa ïBòîL Bì øîà,i`ah oa dcediläàøà ¨©¦§¤¨©¤§¤
é÷ð íc zëôL àì íà äîçða,ezbxdy jka,íéîëç eøîà éøäL §¤¨¨¦Ÿ¨©§¨©¨¦¤£¥¨§£¨¦

,íäéðL eîBfiL ãò ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéàcg` wx mfedyk `le ¥¥¦§¦¤¡¨¦©¤¦§¥¤
,mdnåokïé÷Bì ïéà,enfede zewln aiig ipelty ecird m`ãò §¥¦©

å ,íäéðL eîBfiLokìa÷ ãiî .íäéðL eîBfiL ãò ïBîî ïéîlLî ïéà ¤¦§¥¤§¥§©§¦¨©¤¦§¥¤¦¨¦¥
,çèL ïa ïBòîL éðôa àlà äëìä äøBî BðéàL éàaè ïa äãeäé åéìò̈¨§¨¤©©¤¥¤£¨¨¤¨¦§¥¦§¤¤©

e .edcnli drhi m`yìò çhzLî äéä éàaè ïa äãeäé ìL åéîé ìë̈¨¨¤§¨¤©©¨¨¦§©¥©©
âeøä BúBà ìL Bøá÷,ezlign ywalBìB÷ äéäåi`ah oa dcedi ly ¦§¤¨§¨¨

òîLðeid `lyk meia s` e` dlilae .exaw lr ghzyn didyk ¦§¨
,i`ah oa dcedi z` mi`ex mrdâeøä ìL BìBwL øîBì íòä ïéøeáqk©§¦¨¨©¤¤¨

àeä.rnypyíäì øîà,i`ah oa dcedieòãz .àeä éìB÷di`xe ± ¨©¨¤¦¥§
,`ed ilewy xaclòîLð BìB÷ ïéàå úî àeä øçîlLzen`yk ± ¤§¨¨¥§¥¦§¨

.rnyidl lewd wiqti
:i`ah oa dcedi `iady di`xd lr `iyew d`ian `xnbdøîà̈©

àîìãå ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déìly elew zn`a ile` ± ¥©©¨§¥§¨¨§©©¦§¦§¨
df ixd ,lewd wiqtd i`ah oa dcedi zny xg`ly dne ,`ed bexd

y meyndéñéit éñeitz` i`ah oa dcedi qiit ezen xg`l ± ¦¥©§¥
,bexdddéòáz àðéãa Bài`ah oa dcedi z` bexdd razy e` ± §¦¨©§¥

elew z` xzei rinyn epi` okle ,dlrn ly oic ziaa.
zl`ey .xi`n iax zrck `ziixadn gken cvik zx`an `xnbd

:`xnbdàä éðî.`id in zhiyk ef `ziixa ±éaø àîìLa zøîà éà ©¦¨¦¨§©§¦§¨¨©¦
øéàî,`idøîàcyïéc úéa áà çèL ïa ïBòîLe ,didïa äãeäé éaø ¥¦§¨©¦§¤¨©©¥¦©¦§¨¤

éøBî à÷c eðééä ,àéNð éàaèdid dyrn eze` iptl jk meyn ± ©©¨¦©§§¨¥
dxen i`ah oa dcediäëìäelit` ecal,çèL ïa ïBòîL éðôa £¨¨¦§¥¦§¤¨©

.eipta dkld zexedl el xzene ,oic zia a`n lecb `iyp ixdy
zøîà éà àlàk `id ef `ziixayéøîàc ,ïðaøyéàaè ïa äãeäé ¤¨¦¨§©§©¨¨§¨§¦§¨¤©©

didéc úéa áàe ,o,àéNð çèL ïa ïBòîLdid cvik ,dyw ok m` ©¥¦¦§¤¨©¨¦
eze` iptl ghy oa oerny ipta dkld dxen i`ah oa dcedi

,dyrnéî àéNð éðôa ïéc úéa áà`ed m`d ±,äëìä äøBîixd ©¥¦¦§¥¨¦¦¤£¨¨
.eipta dkld zexedl oic zia a`l xeq`e ,oic zia a`n lecb `iyp

:`xnbd dgecàìmlern i`ah oa dcediy okziy ,di`x ef oi` ± Ÿ
crd z` bxdyke ,ghy oa oerny ipta ecal dkld dxed `l

e ,my ghy oa oerny did `l mnefdéàîxe`iad dn ±åéìò ìa÷' ©¦¥¨¨
'ghy oa oerny ipta `l` dkld dxen epi`yøîà÷cdxn`y ± §¨¨©

epiid ,`ziixadéôeøèöàìlr laiwy ,dxez oicl sexiv oiprl ± §¦§¨¥
envràðôéøèöî àì énð éôeøèöà eléôàcsxhvdl elit`y ± ©£¦¦§¨¥©¦Ÿ¦§¨¦§¨

.ghy oa oerny mr `l` ,sxhvi `l oica zayl
:dpyna epipy.'åë éànL ñðëðå íçðî àöé̈¨§©¥§¦§©©©

:`xnbd zl`eyàöé ïëéäì:`xnbd daiyn .mgpnàöé ,øîà éiaà §¥¨¨¨©©¥¨©¨¨
éëä énð àéðz .Cìnä úãBáòì àöé ,øîà àáø .äòø úeaøúìixack §©§¨¨¨¨¨©¨¨©£©©¤¤©§¨©¦¨¦

,`axíéãéîìz úBâeæ íéðBîL Bnò eàöéå ,Cìnä úãBáòì íçðî àöé̈¨§©¥©£©©¤¤§¨§¦§¦©§¦¦
odykïB÷éøéñ ïéLeáì.zekln icba ± §¦¦¦

úeáL àäz ìà íìBòì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàxac ± ¨©©§¨©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¥§
,aeh meie zaya minkg exq`yéðéòa äl÷E,da lflfléøäL ©¨§¥¤¤£¥

äëéîñaeh meiadðéàdxeq`,úeáL íeMî àlàzxifb llka `idy §¦¨¥¨¤¨¦§
,dnda lr aekxl `ly minkgøBcä éìBãb da e÷ìçðå,epzpyna §¤§§¨§¥©

.`l e` aeh meia oaxw lr jenql xzen m`d
:`xnbd dywnàèéLtiax eprinyd dne ,zeaya lflfl xeq`y §¦¨

a :`xnbd zvxzn .opgeidéì àëéøèöà äåöî úeáL`edy xaca ± §¦§¨¦§§¦¨¥
opgei iax jxved dfa ,zaya ezeyrl minkg exq`e ,devn

.jipira dlw `dz `ly eprinydl
:dywne `xnbd zxfegàèéLt énð àäheyt devn zeaya mb ± ¨©¦§¦¨

`a opgei iax :`xnbd zvxzn .lflfl oi`yøîàc ïànî é÷etàì§©¥¦©§¨©
éâéìt dôeb äëéîñaxaeqd `pzd zrcn `ivedl ±(.k dvia) ¦§¦¨¨§¦¦

aeig yi m` ,dkinqd mvr iabl ewlgp epzpyna mi`pzdy
jenql mixqe`d ly mnrh ok m`e ,`l e` daeg inlya dkinq
dkinq daeg inlya oi`y mixaeq mdy `l` ,zeay meyn epi`

.lega elit` ,llkïì òîLî à÷y ,opgei iaxaoicàeä úeáL ¨©§©¨§§
,éâéìôclega la` ,`l e` devn mewna zeay aeh meia exizd m` ¦§¦¦

.dkinq miperh daeg inly mby micen mlek
,àîç øa éîø øîàm` `id mzwelgny x`iay opgei iax ixacn ¨©¨¦©¨¨

,devn mewna zeay exizdïðéòa Bçk ìëa äëéîñ ,dpéî òîL± §©¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨
meia jenql xeq` okle ,egek lka zeidl dkixv miycwa dkinqd

.miig ilraa ynzyn `edy oeik ,aehïðéòa àì Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦¨
dkinq,Bçk ìëaok m`ãéáò à÷ éàî,ezkinqa dyer `ed dn ± §¨Ÿ©¨¨¦
CBîñéìrecne ,miig ilraa ynzyn epi` ixd ,aeh meia jenqiy ± ¦§

.jenql xeq`
:`ng xa inx lr dywn `xnbd,éáéúéîlr `ziixaa epipyy ¥¦¥

weqtd(c-a ` `xwie)ìàøNé éða ìà øac'iM mc` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¨¨¦
,'ebe 'dl oAxw mMn aixwiCîñåy o`kn ,'dlrd W`x lr Fciéða ©§¦¦¤¨§¨©§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¥

ïéëîBñ ìàøNé,oaxwd lr,úBëîBñ ìàøNé úBða ïéàåzexeq`y ¦§¨¥§¦§¥§¦§¨¥§
.oaxwd lr jenqlìàøNé úBða ,íéøîBà (ìàòîLé) éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§¨¥§¦§¦§¨¥

la` ,jenql zeaiig opi`úeLø úBëîBñodl xzen evx m` ± §§
.jenqlìâò eðì äéä úçà íòt ,øæòìà àaà él çñ ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¨¦©¨¤§¨¨©©©©¨¨¨¥¤

,íéLð åéìò eëîñå ,íéLð úøæòì eäeðàéáäå ,íéîìL éçáæ ìLeàì ¤¦§¥§¨¦©£¦Ÿ§¤§©¨¦§¨§¨¨¨¦Ÿ
jk epiyryäëéîqL éðtî`id daegúçð úBNòì éãk àlà ,íéLða ¦§¥¤§¦¨§¨¦¤¨§¥©£©©
.íéLpì çeø.jenql ocia zeyxdy ,ixack gkene ©©¨¦¨©

:`ng xa inx lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`aneéàå§¦
Czòc à÷ìñy,ïðéòa Bçk ìëa äëéîñdcear `id ef dkinq ok m` ¨§¨©§¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨

ike ,jenql miypl egipd cvike ,miycwa,íéLðc çeø úçð íeMî¦©©©§¨¦
ïðéãáòmiyer ep` ±dpéî òîL åàì ,àlà .íéLã÷a äãBáòyàì ©§¦¨£¨§¨¨¦¤¨¨§©¦¨Ÿ

ïðéòadkinq,Bçk ìëa,miycwa dcear meyn dkinqa oi` ok m`e §¦¨§¨Ÿ
.jenql miypl egipd okle

:`xnbd zvxznïðéòa ,Cì àîéà íìBòìdkinq,Bçk ìëadne §¨¥¨¨§¦¨§¨Ÿ
xaecn ,jenql miypl egipdyeëééãé eô÷à eäì øîàcodl xn`y ± §¨©§©§§©§

ick ,gekd lka eknqz l`e ,dndad lrn okici eliwd ,miypl
.miycwa dcear didz `ly

:uexizd lr dywne `xnbd zxfeg,éëä éà`a` jxved recn ¦¨¦
xnel xfrl`äëéîñì dðéàc déì ÷etéz ,'íéLða äëéîqL éðtî àì'Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦¥¥§¥¨¦§¦¨

ììk.ogek lka eknq `ly ,llk dkinq ef oi` `linn ixd ± §¨
:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãç ,énà éaø øîàxfrl` `a` ± ¨©©¦©¦£¨§¨¨©

.xnel leki didy mrh cer yie ,cg` mrh xn`àúéìc ,àãç£¨§¥¨
äëéîñìììkef oi`y meyn ,jenql miypl egipdy cg` mrh ± ¦§¦¨§¨

,ogek lka eknq `ly oeik ,llk dkinqãBòå,mrhúçð úBNòì éãk §§¥©£©©
.íéLpì çeø©©¨¦

,àtt áø øîà,zeay meyn `ed jenql xeqi`dy opgei iax ixacn ¨©©¨¨
ïéøeñà ïéããö dpéî òîLiciva yeniy mby o`kn rnyn ± §©¦¨§¨¦£¦

meyn xeq` ,ea ynzydl milibx oi`y mewn `edy ,dndad
.exq` dab lr yeniy wx `le ,zeayïéããö Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨¦

,ïéøzeîok m`ïéããöì CBîñìy`x lr jenql xzen didiy ± ¨¦¦§¦§¨¦
.dndad icivk `ed y`xd ixdy ,dndad,dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨

mby.ïéøeñà ïéããö§¨¦£¦
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קמז
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtohw cren

íéðåùàøä.mi`iyp eid befe bef lka oey`x exkfedy -àøîâíîåæ ãòmfed `ly -

.ecal `ed `l`ïåãðä âøäéù ãòytp" oiyxec eidy .enfed jk xg`e ,dnfd mcew -

zeyrl mnf xy`k" :xn`p xak `lde ,minkg odl exn` .oinnef micra xen`d "ytpa

ly oicd xnbiy cr mibxdp oi`y - "ytpa ytp" :xn`p dnle ,miiw eig` oiicre "eig`l

.enfedy mcew oecipïé÷åì ïéàåedecird m` -

,odipy enefiy cr opiqxb edleka .zewln aiigy

xwy cr dpde" :i`xwn dl sili zekn zkqnae

ixd - cr xn`py mewn lk :xn xn`e ,"crd

.mipy o`kïåòîù éðôá àìàdrhi m`y -

.edcnliïåòîù éðôá äëìä äøåî à÷ã åðééä-

crc dpin rny ,'ek laiw cin xn`wcnc

.eipta ixe` `zydìáé÷ éàîåcrc e`l -

,einin eipta dxed `l i`cec ,dxed `zyd

.my oerny did `l mnef crl ebxdykeàì
àðôéøèöî.oerny icda `l` oica ayil -

ïå÷éøéñ.zekln icba yeal -íåùî àìà äðéà
úåáùoiler `l :zeay meyn od el` ,opzc -

.(a,el dvia) dnda iab lr oiakex `le ,oli`a

jneqy ,`ed miig ilraa ynzyn inp i`de

.onwl opixn`ck ,egk lka dilräåöîã úåáù
.opgei iax opirny` i`ne ,oizipzna `pipz inp -

øîàã ïàîî é÷åôàì:(`,k) dvia zkqna -

meyn e`l - xq`c o`ne ,ibilt dnvr dkinqa

inlyc dil `xiaqc meyn `l` ,xq` zeay

daeg- "jnqe" azk ikc ,dkinq era `l

,opixnb `l dacpn daege ,aizk dacp inlya

zeay meyn `nrhc opgei iax ol rnyn `w

.devn mlerl ozkinqe ,`edäðéî òîù-

,dkinq zeay meyn `nrh opgei 'x iwe`cn

ynzyn dil dede ,opira egk lka miycwc

.miig ilraaìàøùé éðá ìà øáã"ik mc` -

`piipr `edda aizke ,"'dl oaxw mkn aixwi

."jnqe"øæòìà àáà.eny jk -åëééãé åô÷à-

svd xac oeyl etw` mkici eliwd ,`twe oeyl

`twe - "lfxad svie" opinbxznck ,ciakn oi`e

.(e a mikln) `lfxaäðéî òîù,opgei 'xcn -

s`e .oixeq` oiccv ,zeay meyn `nrh iwe`c

oicd `ed - opixn` daikx zeay iabc ab lr

ieyr epi`y mewna elit`e ,yeniy lkl

iciv oicd `ede ,dndad iciv oebk ,ynzydl

zkqna `zlin `da i`xen` ibilte .oli`d

.(a,cpw) `xza wxta zayêåîñìy`x `dc -

.inc oiccvk dndad
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äàøàze`xl lkei `l :xnelk ,xvw oeyla dreayc ,ied `lilw `pyil - dngpa

zgtewn ef dkldy ipa z` gtw` :el dnece .df dyr `l m` oeiv zengpa

oeyl epivn `nbece .(`,fi) zayc `nw wxta zrcxnc `zrnya oetxh iaxc ,l`xyia

.(ci xacna) "'ebe e`xi m` 'ebe 'd ceak `lnie ip` ig mle`e" :`xwndíàcr izbxd `l

`zyd :`kd opiywn `l i`n` :dniz - mnef

`ian `ed jexa yecwd oi` miwicv ly oznda

oci lr dlwz-?oky lk `l onvr miwicv

:xnel yie !(mye :d) oilegae (`,f) oihiba jixtck

i`pbc ,dlik` xac iab wx iieyw`l jiiy `lc

xzid xac la` .xeqi` xac lke`c wicvl `ed

xeqi`d zrya-y`xa jixt `l ikdle .jixt `l

laac `liyaz miqa dnk :xn`c (`,`k) dpyd

migqt) "migqt iaxra"e .`axrnc `ax `neva

mcew mirhe ilzyi`c `a` xa dinxi axa (a,ew

`xkq`a ezzinc ab lr s` ,dlcad-xac oi`c

.xeqi`d zrya xzid zlik` jk lk dpebn

øçîìmy ippi`yk hwp `lc `d - zn `ed

rnyp elew oi`-mixne` eidy meyn

la` .my epyiy drya `l` wrev epi`c el

diab `diy ,zn hwpcn ,`zyd-el did f`

.wervláà`iyp ipta dxen `w in oic zia-

dcedi xn`c o`n :xn` inlyexiae .oicl d`xed

`iyp i`ah oa-.dil riiqn `ixcpqkl`c `caer

,ielir elaw `le `iyp `pipn oera milyexi ipac

:oiazek milyexi ipa eide .`ixcpqkl`l lf`e wxr

izn cr :dphwd `ixcpqkl`l dlecbd mlyexin

o`ne .eilr dnebr zayei ip`e mklv` ayei ig`

`iyp ghy oa oerny ipzc-oelwy`c `caer

mipeny dlzy `caer `lek iziine ,dil riiqn

i"yx e`iad (a,cn) oixcdpqae .zeiptykn miyp

.ewenipa

àìlhal ick ,miax ixg` zehpl - `ptixhvn

.ghy oa oerny ixacøáãipa l`

miyp hrnl `kil dhigya la` - jnqe l`xyi

daxwdl ith jinqc ab lr s` ,`nrh i`dn

(`,al migaf) "oileqtd lk" yixa `dc ,dkinqn

dhigy itel`l `kil oke .dhigyl miyp opiaxn

ied `l ywid `eddc ,dkinqc `inec milraa

.opaxc `l`úåùòìoebke - miypl gex zgp

dkinql dnec `zyd ,odly dnda dzidy

(`,`l) oiyecwc `nw wxta .milraa zeidl

epiax yxit (`,bl) dpyd y`xc `xza wxtae

dyr zevn zeyrl ze`a m` ,ocic miypc :wgvi

odilr jxale `nxb onfdy-s` ,mcia oignn oi`

oke .dlhal dkxa ixwin `le ,zexehtc ab lr

dpyd y`xa mzd izyxit cere ,`kdn rnyn

.izkx`de
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,íéàéNð eéä íéðBLàøäíéiðLe.ïéc úéa áà íäì ¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤©¥¦
àøîâìL :ïðaø eðzäLúBâefîeøîàL íéðBLàøä ¨©¨©§¨¦¨¦¦¤¨§

eøîàL íéðBøçàä úBâefî íéðLe ,CBîñì àlL¤Ÿ¦§§©¦¦¨©£¦¤¨§
úBáà íäì íéiðLe ,íéàéNð eéä íéðBLàøä ,CBîñì¦§¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤£

,ïéc úéaäãeäé :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¨
éàaè ïa¯çèL ïa ïBòîLå ,ïéc úéa áà¯.àéNð ¤©©©¥¦§¦§¤¨¨¨¦

:éàaè ïa äãeäé éaø øîà :ïðaø eðúc àäì àðz ïàî©¨¨§¨§¨©¨©¨©©¦§¨¤©©
àì íà äîçpa äàøàézâøäïalî àéöBäì ,íîBæ ãò ¤§¤©¤¨¨¦Ÿ¨©§¦¥¥§¦¦§¨

ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéà" :íéøîBà eéäL ,ïé÷Bãö ìL¤§¦¤¨§¦¥¥¦§¦¤¡¨¦
âøäiL ãò."ïBãépääàøà :çèL ïa ïBòîL Bì øîà ©¤¥¨¥©¦¨©¦§¤¨¨¤§¤

zëôL àì íà äîçpa:íéîëç eøîà éøäL ,é÷ð íc ©¤¨¨¦Ÿ¨©§¨¨¨¦¤£¥¨§£¨¦
ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéà¯eîBfiL ãòïéàå ,íäéðL ¥¥¦§¦¤¡¨¦©¤¦§¥¤§¥

ïé÷Bì¯ïBîî ïéîlLî ïéàå ,íäéðL eîBfiL ãò¯ãò ¦©¤¦§¥¤§¥§©§¦¨©
BðéàL éàaè ïa äãeäé åéìò ìa÷ ãiî .íäéðL eîBfiL¤¦§¥¤¦¨¦¥¨¨§¨¤©©¤¥
ìL åéîé ìk .çèL ïa ïBòîL éðôa àlà äëìä äøBî¤£¨¨¤¨¦§¥¦§¤¨¨¨¨¨¤

äéä éàaè ïa äãeäéçhzLîBúBà ìL Bøá÷ ìò §¨¤©©¨¨¦§©¥©©¦§¤
äBìBwL øîBì íòä ïéøeáñk .òîLð BìB÷ äéäå ,âeø ¨§¨¨¦§©¦§¦¨¨©¤

,àeä éìB÷ :íäì øîà ,àeä âeøä ìLeòãzøçîlL ¤¨¨©¨¤¦¥§¤§¨¨
déøa àçà áø déì øîà .òîLð BìB÷ ïéàå úî àeä¥§¥¦§¨£©¥©©¨§¥

àîìãå :éLà áøì àáøcéñeitàðéãa Bà ,déñéit §¨¨§©©¦§¦§¨©¥©§¥§¦¨
,øéàî éaø àîìLa zøîà éà ?àä épî ?déòáz§¨¥©¦¨¦¨§©§¦§¨¨©¦¥¦

,ïéc úéa áà çèL ïa ïBòîL :øîàcïa äãeäé éaø §¨©¦§¤¨¨©¥¦©¦§¨¤
àéNð éàaè¯ïa ïBòîL éðôa äëìä éøBî à÷c eðééä ©©¨¦©§§¨¥£¨¨¦§¥¦§¤

éàaè ïa äãeäé :éøîàc ,ïðaø zøîà éà àlà .çèL̈¨¤¨¦¨§©§©¨©§¨§¦§¨¤©©
,ïéc úéa áààéNð çèL ïa ïBòîL¯éðôa ïéc úéa áà ©¥¦¦§¤¨¨¨¦©¥¦¦§¥

øîà÷c åéìò ìa÷ éàî ,àì ?äëìä äøBî éî àéNð¯ ¨¦¦¤£¨¨Ÿ©¦¥¨¨§¨¨©
,éôeøèöàìàì éîð éôeøèöà eléôàc.àðôéøèöîàöé" §¦§¨¥©£¦¦§¨¥©¦¨¦§¨¥§¨¨¨

'åë éànL ñðëðå íçðî:øîà ééaà ?àöé ïëéäì ." §©¥§¦§¨©©§¥¨¨¨©©¥¨©
.Cìnä úãBáòì àöé :øîà àáø .äòø úeaøúì àöé̈¨§©§¨¨¨¨¨©¨¨©£©©¤¤
Bnò eàöéå ,Cìnä úãBáòì íçðî àöé :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¨¨§©¥©£©©¤¤§¨§¦
ïîL áø øîà .ïB÷éøéñ ïéLeáì íéãéîìz úBâeæ íéðBîL§¦©§¦¦§¦¦¦¨©©¤¤

àaà øaéðéòa äl÷ úeáL àäz ìà íìBòì :ïðçBé éaø øîàíeMî àlà äðéà äëéîñ éøäL ,E ©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¥§©¨§¥¤¤£¥§¦¨¥¨¤¨¦
,úeáLe÷ìçðåé÷etàì !àèéLt éîð àä .déì àëéøèöà äåöî úeáL !àèéLt .øBcä éìBãb da §§¤§§¨§¥©§¦¨§¦§¨¦§§¦¨¥¨©¦§¦¨§©¥

øîàc ïànîäëéîñaïì òîLî à÷ ,éâéìt dôeb:ànç øa éîø øîà .éâéìôc àeä úeáLa ¦©§¨©¦§¦¨¨§¦¦¨©§©¨¦§¦§¦¦£©¨¦©©¨
Bçk ìëa ïðéòa àì Cúòc à÷ìñ éàc .ïðéòa Bçk ìëa äëéîñ dpéî òîL¯?ãéáò à÷ éàî!CBîñéììàøNé éða ìà øac" :éáéúéî §©¦¨§¦¨§¨Ÿ¨¥©§¦¨§¨©£¨¨¨¥©§¨Ÿ©¨¨¥¦§¥¦¦©¥¤§¥¦§¨¥

éaø .úBëîBñ ìàøNé úBða ïéàå ïéëîBñ ìàøNé éða ,"Cîñå:éñBé éaø øîà .úeLø úBëîBñ ìàøNé úBða :íéøîBà ìàòîLé éaøå éñBé §¨©§¥¦§¨¥§¦§¥§¦§¨¥§©¦¥§©¦¦§¨¥§¦§¦§¨¥§§¨©©¦¥
,íéîìL éçáæ ìL ìâò eðì äéä úçà íòt :øæòìà àaà éì çñeäeðàéáäå,íéLð úøæòìäëéîqL éðtî àì .íéLð åéìò eëîñåíéLða¯ ¨¦©¨¤§¨¨©©©©¨¨¨¥¤¤¦§¥§¨¦©£¦£§¤§©¨¦§¨§¨¨¨¦Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦

éàå .íéLðì çeø úçð úBNòì éãk àlàïðéòa Bçk ìëa äëéîñ Cúòc à÷ìñ¯çeø úçð íeMîíéLðcàlà ?íéLã÷a äãBáò ïðéãáò ¤¨§¥©£©©©©¨¦§¦¨§¨©£¨§¦¨§¨Ÿ¨¥©¦©©©§¨¦¨§¦©£¨§¨¨¦¤¨
:eäì øîàc .Bçk ìëa ïðéòa Cì àîéà íìBòì .Bçk ìëa ïðéòa àì :dpéî òîL åàìeô÷à?"íéLða äëéîqL éðtî àì" éëä éà .eëééãé ©§©¦¨¨¨¥©§¨Ÿ§¨¥¨¨¨¥©§¨Ÿ§¨©§©§¨©§¦¨¦Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦

!ììk äëéîñì dðéàc déì ÷Btézàãç ;øîà÷ ãBòå àãç :éîà øîà¯.íéLpì çeø úçð úBNòì éãk :ãBòå !ììk äëéîñì àúéìc ¥¥§¥¨¦§¦¨§¨£©©¦£¨§¨¨©£¨§¥¨¦§¦¨§¨§§¥©£©©©©¨¦
ïéøzeî ïéããö Cúòc à÷ìñ éàc ,ïéøeñà ïéããö dpéî òîL :àtt áø øîà¯.ïéøeñà ïéããö :dpéî òîL åàì àlà ,ïéããöì CBîñì ¨©©©¨§©¦¨§¨¦£¦§¦¨§¨©£¨§¨¦¨¦¦§¦§¨¦¤¨©§©¦¨§¨¦£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dbibg(iriax meil)

:dpynd zniiqneíéðBLàøäbefe bef lka exkfedy,íéàéNð eéä ¨¦¦¨§¦¦
åexkfedy el`íäì íéiðLeid ,bef lka.ïéc úéa áà §§¦¦¨¤©¥¦

àøîâ
ïðaø eðzmze` ,`ziixaaìLäLmi`pzdîd zylyúBâef ¨©¨¨§¨¦
íéðBLàøädpyna exkfedy,CBîñì àlL eøîàLoa sqei epiidc ¨¦¦¤¨§¤Ÿ¦§

,i`ah oa dcedi ,digxt oa ryedi ,xfreiåmze` okî íéðLipy §§©¦¦
díéðBøçàä úBâefdpyna exkfedy,CBîñì eøîàLdirny epiidc ¨©£¦¤¨§¦§

,llde(íéðBLàøä)el` lkå .íéàéNð eéäexkfedy el`,íäì íéiðL ¨¦¦¨§¦¦§§¦¦¨¤
oeilha` ,ghy oa oerny ,ilax`d i`zip ,opgei oa sqei epiidc

mlek eid ,i`nye,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéc úéa úBáà£¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
éàaè ïa äãeäédidçèL ïa ïBòîLå ,ïéc úéa áàdid eilr wlgy §¨¤©©©¥¦§¦§¤¨©

.àéNð̈¦
zl`ey .xi`n iaxk dpnn dgikene `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàîdn z` dpyy `pzd `ed in ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa epipyyéàaè ïa äãeäé éaø øîà,dreay oeylaäàøà ¨©©¦§¨¤©©¤§¤

äîçða,oeiv zngpa d`x` `l ±íîBæ ãò ézâøä àì íàwx mfedy §¤¨¨¦Ÿ¨©§¦¥¥
,dzin aiig ipelty ecirde micr ipy eiptl e`ay ,ecal `ed
e`a ebxedl oic zia ewitqdy iptle ,mdit lr dzinl epic xnbpe
i`ah oa dcedi wqte ,mipey`xd micrd cg` z` enifde micr

ick ebxedlíéøîBà eéäL ,ïé÷Bãö ìL ïalî àéöBäìyíéãò ïéà §¦¦¦¨¤§¦¤¨§¦¥¥¦
ïBcépä âøäiL ãò ïéâøäð ïéîîBæm` `le ,enfedy iptl mdit lr §¦¤¡¨¦©¤¥¨¥©¦

.bxdpy iptl enfedçèL ïa ïBòîL Bì øîà,i`ah oa dcediläàøà ¨©¦§¤¨©¤§¤
é÷ð íc zëôL àì íà äîçða,ezbxdy jka,íéîëç eøîà éøäL §¤¨¨¦Ÿ¨©§¨©¨¦¤£¥¨§£¨¦

,íäéðL eîBfiL ãò ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéàcg` wx mfedyk `le ¥¥¦§¦¤¡¨¦©¤¦§¥¤
,mdnåokïé÷Bì ïéà,enfede zewln aiig ipelty ecird m`ãò §¥¦©

å ,íäéðL eîBfiLokìa÷ ãiî .íäéðL eîBfiL ãò ïBîî ïéîlLî ïéà ¤¦§¥¤§¥§©§¦¨©¤¦§¥¤¦¨¦¥
,çèL ïa ïBòîL éðôa àlà äëìä äøBî BðéàL éàaè ïa äãeäé åéìò̈¨§¨¤©©¤¥¤£¨¨¤¨¦§¥¦§¤¤©

e .edcnli drhi m`yìò çhzLî äéä éàaè ïa äãeäé ìL åéîé ìë̈¨¨¤§¨¤©©¨¨¦§©¥©©
âeøä BúBà ìL Bøá÷,ezlign ywalBìB÷ äéäåi`ah oa dcedi ly ¦§¤¨§¨¨

òîLðeid `lyk meia s` e` dlilae .exaw lr ghzyn didyk ¦§¨
,i`ah oa dcedi z` mi`ex mrdâeøä ìL BìBwL øîBì íòä ïéøeáqk©§¦¨¨©¤¤¨

àeä.rnypyíäì øîà,i`ah oa dcedieòãz .àeä éìB÷di`xe ± ¨©¨¤¦¥§
,`ed ilewy xaclòîLð BìB÷ ïéàå úî àeä øçîlLzen`yk ± ¤§¨¨¥§¥¦§¨

.rnyidl lewd wiqti
:i`ah oa dcedi `iady di`xd lr `iyew d`ian `xnbdøîà̈©

àîìãå ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déìly elew zn`a ile` ± ¥©©¨§¥§¨¨§©©¦§¦§¨
df ixd ,lewd wiqtd i`ah oa dcedi zny xg`ly dne ,`ed bexd

y meyndéñéit éñeitz` i`ah oa dcedi qiit ezen xg`l ± ¦¥©§¥
,bexdddéòáz àðéãa Bài`ah oa dcedi z` bexdd razy e` ± §¦¨©§¥

elew z` xzei rinyn epi` okle ,dlrn ly oic ziaa.
zl`ey .xi`n iax zrck `ziixadn gken cvik zx`an `xnbd

:`xnbdàä éðî.`id in zhiyk ef `ziixa ±éaø àîìLa zøîà éà ©¦¨¦¨§©§¦§¨¨©¦
øéàî,`idøîàcyïéc úéa áà çèL ïa ïBòîLe ,didïa äãeäé éaø ¥¦§¨©¦§¤¨©©¥¦©¦§¨¤

éøBî à÷c eðééä ,àéNð éàaèdid dyrn eze` iptl jk meyn ± ©©¨¦©§§¨¥
dxen i`ah oa dcediäëìäelit` ecal,çèL ïa ïBòîL éðôa £¨¨¦§¥¦§¤¨©

.eipta dkld zexedl el xzene ,oic zia a`n lecb `iyp ixdy
zøîà éà àlàk `id ef `ziixayéøîàc ,ïðaøyéàaè ïa äãeäé ¤¨¦¨§©§©¨¨§¨§¦§¨¤©©

didéc úéa áàe ,o,àéNð çèL ïa ïBòîLdid cvik ,dyw ok m` ©¥¦¦§¤¨©¨¦
eze` iptl ghy oa oerny ipta dkld dxen i`ah oa dcedi

,dyrnéî àéNð éðôa ïéc úéa áà`ed m`d ±,äëìä äøBîixd ©¥¦¦§¥¨¦¦¤£¨¨
.eipta dkld zexedl oic zia a`l xeq`e ,oic zia a`n lecb `iyp

:`xnbd dgecàìmlern i`ah oa dcediy okziy ,di`x ef oi` ± Ÿ
crd z` bxdyke ,ghy oa oerny ipta ecal dkld dxed `l

e ,my ghy oa oerny did `l mnefdéàîxe`iad dn ±åéìò ìa÷' ©¦¥¨¨
'ghy oa oerny ipta `l` dkld dxen epi`yøîà÷cdxn`y ± §¨¨©

epiid ,`ziixadéôeøèöàìlr laiwy ,dxez oicl sexiv oiprl ± §¦§¨¥
envràðôéøèöî àì énð éôeøèöà eléôàcsxhvdl elit`y ± ©£¦¦§¨¥©¦Ÿ¦§¨¦§¨

.ghy oa oerny mr `l` ,sxhvi `l oica zayl
:dpyna epipy.'åë éànL ñðëðå íçðî àöé̈¨§©¥§¦§©©©

:`xnbd zl`eyàöé ïëéäì:`xnbd daiyn .mgpnàöé ,øîà éiaà §¥¨¨¨©©¥¨©¨¨
éëä énð àéðz .Cìnä úãBáòì àöé ,øîà àáø .äòø úeaøúìixack §©§¨¨¨¨¨©¨¨©£©©¤¤©§¨©¦¨¦

,`axíéãéîìz úBâeæ íéðBîL Bnò eàöéå ,Cìnä úãBáòì íçðî àöé̈¨§©¥©£©©¤¤§¨§¦§¦©§¦¦
odykïB÷éøéñ ïéLeáì.zekln icba ± §¦¦¦

úeáL àäz ìà íìBòì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàxac ± ¨©©§¨©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¥§
,aeh meie zaya minkg exq`yéðéòa äl÷E,da lflfléøäL ©¨§¥¤¤£¥

äëéîñaeh meiadðéàdxeq`,úeáL íeMî àlàzxifb llka `idy §¦¨¥¨¤¨¦§
,dnda lr aekxl `ly minkgøBcä éìBãb da e÷ìçðå,epzpyna §¤§§¨§¥©

.`l e` aeh meia oaxw lr jenql xzen m`d
:`xnbd dywnàèéLtiax eprinyd dne ,zeaya lflfl xeq`y §¦¨

a :`xnbd zvxzn .opgeidéì àëéøèöà äåöî úeáL`edy xaca ± §¦§¨¦§§¦¨¥
opgei iax jxved dfa ,zaya ezeyrl minkg exq`e ,devn

.jipira dlw `dz `ly eprinydl
:dywne `xnbd zxfegàèéLt énð àäheyt devn zeaya mb ± ¨©¦§¦¨

`a opgei iax :`xnbd zvxzn .lflfl oi`yøîàc ïànî é÷etàì§©¥¦©§¨©
éâéìt dôeb äëéîñaxaeqd `pzd zrcn `ivedl ±(.k dvia) ¦§¦¨¨§¦¦

aeig yi m` ,dkinqd mvr iabl ewlgp epzpyna mi`pzdy
jenql mixqe`d ly mnrh ok m`e ,`l e` daeg inlya dkinq
dkinq daeg inlya oi`y mixaeq mdy `l` ,zeay meyn epi`

.lega elit` ,llkïì òîLî à÷y ,opgei iaxaoicàeä úeáL ¨©§©¨§§
,éâéìôclega la` ,`l e` devn mewna zeay aeh meia exizd m` ¦§¦¦

.dkinq miperh daeg inly mby micen mlek
,àîç øa éîø øîàm` `id mzwelgny x`iay opgei iax ixacn ¨©¨¦©¨¨

,devn mewna zeay exizdïðéòa Bçk ìëa äëéîñ ,dpéî òîL± §©¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨
meia jenql xeq` okle ,egek lka zeidl dkixv miycwa dkinqd

.miig ilraa ynzyn `edy oeik ,aehïðéòa àì Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦¨
dkinq,Bçk ìëaok m`ãéáò à÷ éàî,ezkinqa dyer `ed dn ± §¨Ÿ©¨¨¦
CBîñéìrecne ,miig ilraa ynzyn epi` ixd ,aeh meia jenqiy ± ¦§

.jenql xeq`
:`ng xa inx lr dywn `xnbd,éáéúéîlr `ziixaa epipyy ¥¦¥

weqtd(c-a ` `xwie)ìàøNé éða ìà øac'iM mc` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¨¨¦
,'ebe 'dl oAxw mMn aixwiCîñåy o`kn ,'dlrd W`x lr Fciéða ©§¦¦¤¨§¨©§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¥

ïéëîBñ ìàøNé,oaxwd lr,úBëîBñ ìàøNé úBða ïéàåzexeq`y ¦§¨¥§¦§¥§¦§¨¥§
.oaxwd lr jenqlìàøNé úBða ,íéøîBà (ìàòîLé) éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§¨¥§¦§¦§¨¥

la` ,jenql zeaiig opi`úeLø úBëîBñodl xzen evx m` ± §§
.jenqlìâò eðì äéä úçà íòt ,øæòìà àaà él çñ ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¨¦©¨¤§¨¨©©©©¨¨¨¥¤

,íéLð åéìò eëîñå ,íéLð úøæòì eäeðàéáäå ,íéîìL éçáæ ìLeàì ¤¦§¥§¨¦©£¦Ÿ§¤§©¨¦§¨§¨¨¨¦Ÿ
jk epiyryäëéîqL éðtî`id daegúçð úBNòì éãk àlà ,íéLða ¦§¥¤§¦¨§¨¦¤¨§¥©£©©
.íéLpì çeø.jenql ocia zeyxdy ,ixack gkene ©©¨¦¨©

:`ng xa inx lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`aneéàå§¦
Czòc à÷ìñy,ïðéòa Bçk ìëa äëéîñdcear `id ef dkinq ok m` ¨§¨©§¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨

ike ,jenql miypl egipd cvike ,miycwa,íéLðc çeø úçð íeMî¦©©©§¨¦
ïðéãáòmiyer ep` ±dpéî òîL åàì ,àlà .íéLã÷a äãBáòyàì ©§¦¨£¨§¨¨¦¤¨¨§©¦¨Ÿ

ïðéòadkinq,Bçk ìëa,miycwa dcear meyn dkinqa oi` ok m`e §¦¨§¨Ÿ
.jenql miypl egipd okle

:`xnbd zvxznïðéòa ,Cì àîéà íìBòìdkinq,Bçk ìëadne §¨¥¨¨§¦¨§¨Ÿ
xaecn ,jenql miypl egipdyeëééãé eô÷à eäì øîàcodl xn`y ± §¨©§©§§©§

ick ,gekd lka eknqz l`e ,dndad lrn okici eliwd ,miypl
.miycwa dcear didz `ly

:uexizd lr dywne `xnbd zxfeg,éëä éà`a` jxved recn ¦¨¦
xnel xfrl`äëéîñì dðéàc déì ÷etéz ,'íéLða äëéîqL éðtî àì'Ÿ¦§¥¤§¦¨§¨¦¥¥§¥¨¦§¦¨

ììk.ogek lka eknq `ly ,llk dkinq ef oi` `linn ixd ± §¨
:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãç ,énà éaø øîàxfrl` `a` ± ¨©©¦©¦£¨§¨¨©

.xnel leki didy mrh cer yie ,cg` mrh xn`àúéìc ,àãç£¨§¥¨
äëéîñìììkef oi`y meyn ,jenql miypl egipdy cg` mrh ± ¦§¦¨§¨

,ogek lka eknq `ly oeik ,llk dkinqãBòå,mrhúçð úBNòì éãk §§¥©£©©
.íéLpì çeø©©¨¦

,àtt áø øîà,zeay meyn `ed jenql xeqi`dy opgei iax ixacn ¨©©¨¨
ïéøeñà ïéããö dpéî òîLiciva yeniy mby o`kn rnyn ± §©¦¨§¨¦£¦

meyn xeq` ,ea ynzydl milibx oi`y mewn `edy ,dndad
.exq` dab lr yeniy wx `le ,zeayïéããö Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨¦

,ïéøzeîok m`ïéããöì CBîñìy`x lr jenql xzen didiy ± ¨¦¦§¦§¨¦
.dndad icivk `ed y`xd ixdy ,dndad,dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨

mby.ïéøeñà ïéããö§¨¦£¦
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dbibg(iying meil)

:`tt ax ly ezii`x lr wleg iy` axàîéz eléôà ,øîà éMà áø©©¦¨©£¦¥¨
y xn`z elit` ±,ïéøzeî ïéããöjenql exq` recn dyw df oi` §¨¦¨¦

y meyn ,aeh meiaäab éãäác ìkdeyy dndaa mewn lk ± ¨§©£¥©¨
,dndad abl edaebaéîc äaâk`le ,dndad abk oecip `ed ixd ± §©¨¨¥

y`x lr jenql xeq` okle ,aeh meia ea ynzydl xeq`e ,oiccvk
.dabl edaeba dey `edy ,dndad

äðùî
:aeh meia zepaxw zaxwd ipica zwqer epzpynéànL úéa¥©©

ïéàéáî ,íéøîBàzepaxwíéîìL,aeh meia maixwdl ycwnd zial §¦§¦¦§¨¦
lke`' jxev meyn jka yie ,mxya z` milke` milrady iptn

,aeh meia xzedy 'ytpïéàåmilradíäéìò ïéëîBñiptl aeh meia §¥§¦£¥¤
,da ynzyn `ed ixd dndad lr orypyky meyn ,daxwdd
xg`n ,aeh mei axra oaxwd lr jneq `l` ,opaxcn xeq` xacde
.dndad zhigyl jenq zeidl dkixv dkinqd oi` i`ny zialy

àì ìáàaeh meia miaixwnúBìBò,okn xg`l oaixwdl lekiy £¨Ÿ
'ytp lke`' jxev mda oi`e ,gafnd lr lilk zeaixw ody meyn
`le heicd ly 'ytp lke`' jxev wx xzed aeh meiae ,zeheicd ly

.gafnd lr oaixwdl xeq` okle ,deab jxev,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
ïéàéáîaeh meiaå íéîìLokúBìBò,dii`xås`íäéìò ïéëîBñmeia §¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

.zeay meyn mzkinq lhal exfb `l maixwdl xzeny oeiky ,aeh
iabl ewlgp okeúøöòzereayd bg ±,úaL áøòa úBéäì ìçL £¤¤¤¨¦§§¤¤©¨

yL úéaúaMä øçà çBáè íBé ,íéøîBà éànly dhigyd mei ± ¥©©§¦§©©©©©¨
zia itl ixdy ,oey`x mei cr dgcp dbibgd inlye dii`xd zeler
,dray lk oinelyz mdl yiy oeik ,aeh meia miaxw mpi` i`ny

.zaya miaxw mpi`y oky lkeïéà ,íéøîBà ìlä úéáemikixvíBé ¥¦¥§¦¥
,úaMä øçà çBáè.aeh meia zepaxwd z` aixwdl xzeny iptn §©©©©©¨

íéãBîe,i`ny zial lld ziaäìç íàLzxvrúaLa úBéäì ¦¤¦¨¨¦§§©¨
,dnvr,úaMä øçà çBáè íBiLdii`x oi`y micen md mby meyn ¤§©©©©©¨

.zayd z` zegec dbibge
,oey`x meia `edy zxvr ly 'geah mei' eze`aeìBãb ïäk ïéà¥Ÿ¥¨

åéìëa Laìúî,ely aeh mei icbaa ±åokïéøzeîmeid eze`a ¦§©¥§¥¨§¨¦
,úéðòúáe ãtñäalecb odk mday ,geah ini x`yak `ly §¤§¥§©£¦

.ziprzae ctqda xeqi` mda ebdpe ,aeh mei icbaa yalzn
ick ,jk mibdep zayd xg` zxvr ly geah mei lg m`y mrhde

,aeh mei epi` df meiy mlek epiaiyéøác íéi÷ì àlLmiwecvd ¤Ÿ§©¥¦§¥
ïéøîBàäyúøöò`weec zeidl dkixv,úaMä øçàmeia epiidc ¨§¦£¤¤©©©©¨
.oey`x

àøîâ
úøöòì ïéépî ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà,zereayd bgl ± ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¦©¦©£¤¤

dì LiLdizepaxwl ±,äòáL ìk ïéîeìLzmpnfa maixwd `l m`y ¤¥¨©§¦¨¦§¨
,mitqep mini dyy jyna aixwdl lekiøîàpL(fh fh mixac)WFlW' ¤¤¡©¨

,xgai xW` mFwOA Lidl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§¨

Léwî ,'úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä âçaaezkdúBòeáMä âç §©©©§©©¨ª§©©ª©¦©©¨
,úBvnä âçì,jl xnelúBvnä âç äîaeh meia aixwd `l m` §©©©©©©©

oey`xäòáL ìk ïéîeìLz dì Lé,bgd inidì Lé úBòeáMä âç óà ¥¨©§¦¨¦§¨©©©¨¥¨
.äòáL ìk ïéîeìLz©§¦¨¦§¨

,`weec zevnd bgl zxvr aezkd yiwdy oipn :`xnbd dywn
,dray lk oinelyz dl yiy cnllàîéàåy xn`p `ny ±Léwî §¥¨©¦

zereayd bg z` aezkddì Lé úBkeqä âç äî ,úBkeqä âçì§©©©©©¥¨
äðBîL ìk ïéîeìLzipinye zekeqd bg ini zray mdy ,mini ©§¦¨§¨

,zxvr,äðBîL ìk ïéîeìLz dì Lé úBòeáMä âç óàdray epiidc ©©©¨¥¨©§¦¨§¨
.bgd xg` mini

:`xnbd zvxznéðéîLzxvr,àeä Bîöò éðôa ìâøbgn wlg epi`e §¦¦¤¤¦§¥©§
zereayd bgl eidiy zekeqn cenll xyt` i` okle ,zekeqd

.dpeny lk oinelyz
:uexizd lr dywne `xnbd zxfegéøîàc øeîéàexn` dn iabl ± ¥§¨§¦

yéléî éðä ,àeä Bîöò éðôa ìâø éðéîLwxïéðòì,zekld dnk §¦¦¤¤¦§¥©§¨¥¦¥§¦§¨
odizeaiz iy`xy,á"ù÷ ø"æô,epiidcô,qiiæ,onø,lb÷,oaxù,xi

á,dkxïéîeìLz ïéðòì ìáàzxvr ipiny ,zekeqd bg zepaxw ly £¨§¦§¨©§¦
`l` ,envr ipta lbx epi`c ïéîeìLzaeh meiïBLàøbg ly ©§¦§¦

zekeqdïðúc ,àeädpyna epipy ixdy ±(.h lirl),âç àlL éî± ¦§©¦¤Ÿ¨
dbibg oaxw `iad `lyâç ìL ïBLàøä áBè íBéa,zekeqdúà ââBç §¨¦¤©¥¤

ìâøä ìk,bgd ini x`ya aixwn ±åa s`ïBøçàä áBè íBéipiny ± ¨¨¤¤§¨©£
bgl zereayd bg z` eyiwd recn ,`iyewd zxfeg ok m`e .zxvr
lk oinelyz el eidiy ,zekeqd bgl edeyiwd `le ,`weec zevnd

.dpeny
y ,`ed llk :`xnbd zvxznzNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz̈©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

.zNôz èòeîzqtez zg`d ,mikxc izy yiy mewn lkay ,xnelk ¨¨©§¨
,hrn zqtezd jxca hewpl aeh ,hrn zqtez zxg`de daexn
`vnp ,hrnd z` qetzl ziid jixve daexn qetzz m`y meyn
z` qtez dz` m` eli`e ,oick `ly did zqtzy dnn wlgy
jixvy jk xg` xxazi m` s` ,oick `ly xac zqtz `l ,hrnd
oke .daexnd llka `ed mb hrnd ixdy ,daexnd z` qetzl ziid
bgl e` zevnd bgl zxvrd z` yiwdl ep` milekiy ,o`k
el yiy ,hrnd `edy zevnd bgl dyiwdl ahen ,zekeqd
,daexnd `edy zekeqd bgl dyiwdln ,dray lk wx oinelyz

.dpeny lk oinelyz el yiy
:`xnbd dywnàlàbgl zereayd bg z` miyiwn oi`y xg`n ¤¨
ok m` ,zekeqdúBkeqä âçì àðîçø déáúk àúëìä éàîìjxevl ± §©¦§§¨©§¥©£¨¨§©©

.zekeqd bg z` mb my dxezd dazk dkld efi`
ick :`xnbd zvxznéLewàìzekeqd bg z` yiwdl ±,úBvnä âçì §©¥§©©©

úBvnä âç äîl`xyi yi` lkäðéì ïeòèaeh mei i`vena ©©©©¨¦¨
,zxgnl `l` ezial ay epi`e ,milyexiaäðéì ïeòè úBkeqä âç óà©©©¨¦¨

.milyexia aeh mei i`vena
:`xnbd zl`eyíúäå,envr zevnd bga ,my ±ïìðîoerh `edy §¨¨§¨¨

.milyexia aeh mei i`vena dpil
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dbibg(iyiy meil)

,oilega mb mici zlihpéøéôc äìéëàa ïàkdpyna eli`e ± ¨©£¦¨§¥¥
zlik`le ,zexit zlik`a xaecn dlihpn zxhetd mixekiaa

rna oia oilega oia ,mici zlihp epwz `l zexit.xyáø øîàc§¨©©
ì åéãé ìèBpä ìk ,ïîçðzlik`.çeøä éqbî äæ éøä úBøét ©§¨¨©¥¨¨§¥£¥¤¦©¥¨©

:mici zlihpa dpeek oipra `ziixa d`ian `xnbdìèBpä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥
åéãém` ,ilkaïåekúðoxdhl,úBøBäè åéãém`eïåekúð àì`l` ¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¦§©¥

mzq olhpåéãé ìéaènä ïëå .úBàîè åéãémin d`q mirax`a ¨¨§¥§¥©©§¦¨¨

m` ,oxdhlïåekúðoxdhl,úBøBäè åéãém`eïåekúð àì`l` oxdhl ¦§©¥¨¨§Ÿ¦§©¥
mzq olah.úBàîè åéãé̈¨§¥

:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd,àéðúäålaeh e` lhepd §¨©§¨
,eici z`ïåekúð ïéaoxdhl.úBøBäè åéãé ïåekúð àì ïéazvxzn ¥¦§©¥¥Ÿ¦§©¥¨¨§
:`xnbdïàk ,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàs` dxiyknd `ziixad - ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨

oxdhnyk epiid dpeek `laìzlik`,ïéleç ©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

המשך ביאור קמסכת חגיגה קיום שישי עמ' ב

oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
äáâ éãäáã.dnda ly abd daebl deyy -éîã äîäá ìù äáâëdaeba dey y`xde -

.dndad abl

äðùîíéîìù ïéàéáî.heicd zlik` ody aeh meia -ïäéìò ïéëîåñ ïéàå,opixn`ck -

dkinql skz opira `lc ,aeh meia ohgeye ,aeh mei axrn odilr jneq `l`

.dhigyúåìåò ïéàéáî àì ìáàlekiy oze`a -

dyri ecal `ed" :aizkc .aeh mei xg`l `iadl

.deabl `le mkl - (ai zeny) "mklçåáè íåé-

xg`l - aeh mei ly dbibge dii`x zepaxw ly

.zaya `le aeh meia `l oiaixw oi`y .zayd

çåáè íåé äì ïéà,geah mei dkixv dpi` -

.aeh meia oaixwdl xzenyìåãâ ïäë ïéà
íéìëá ùáìúîe`le .weyae eziaa mi`p -

,i`w dpedk icbaa `le ,xn`w dcear zrya

ly geah meiy ,meid eze`a d`pzi `ly `l`

mei meid epi`y lkd epiaiy ,zay xg` zxvr

xg` zxvr mixne` eidy oiwecvd iptn .aeh

.zay

àøîâìë ïéîåìùú äì ùé úåöîä âç äî
äòáù`nw wxta i`xw opiaxck -

,zevnd bgl oicd `ede .zekeqd (bga) (`,h)

.mini zray `ed s` ixdyá"ù÷ ø"æôq"iit -

ixt oiprl - qiit d"kxa x"iy o"axw l"bx o"nf

,odilr oiqiitn oi` bgd ini zray lk .bgd

oiaixwn oxciq itl zexnynd oeayg itl `l`

didy in :(a,dp) dkeq zkqna opzck ,oze`

xte .xgnl aixwn did `l meid mixt aixwn

zexnynd on edfi` eilr oiqiitn ipiny ly

lbx my el yiy - lbx .epiigdy - onf .epaixwi

oi`y - oaxw .zekeq iexw epi`e ,envr ipta

bgd ixty .bgd ixt xcqk eizepaxw zenda

lka xyr drax` odiyake ,oiklede oihrnzn

cg` li` cg` xt - ipinyae ,mipy mili`e mei

xcqk eizepaxw xiy oi` - xiy .miyak draye

zeiyxt oiprn xacn epi`e ,bgd zeni ly xiy

ly xiyl oniq `edy (`,dp dkeq) i"daned ly

,jlnd z` mikxan eidy - dkxa .bgd zeni

z` gly ipinyd meia" :ea xn`py dnlyl xkf

.(g ` mikln) "jlnd z` ekxaie mrdúùôú
úùôú àì äáåøîipy `vnzy mewn lk -

did elit`y .hrend z` yetzl jl aeh - hren ytez cg`e daexn ytez cg` ,mikxc

jzqitz - hrend z` yetzze daexnd z` yetzl jldaexnd llka yiy ,dqitz

`ly zytzy z`vnp - hrend yetzl jl dide ,daexnd yetzz m` la` .hrend

.zckäðéì ïåòè.aeh mei i`ven -
úéðôå
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áøiy` axl dil `xiaq `dc ,`nlra `iegic - oixzen oiccv `niz elit` ,xn` iy`

ikd `l` ,oixeq` oiccv opixn`c `zyd :iy` ax xn` ,(`,dpw) zayc `xza wxta

.dpin rnyinl `kil `dnc :xn`wúéáwxta dviaa - minly oi`ian mixne` i`ny

jix`ny ,rnyn oke .dbibga ixiiny ,`aqp `xxb ab` `kde ,xwir mzde .`ipzin (`,hi) ipy

`ipzin dviac dpin gikedl yie ,yxtl ith mzd

.oizlikn inwn

íåé`lc ab lr s`e - zayd xg` ely geah

oey`xa efg-o`nl elit` ,ipya dl iziin

wx dakrd oi`y oeik .oey`xc oinelyz xn`c

opixw `din `ifg ,lirl ziyixtck ,meid liaya

.dia

íåézepaxw :i"yx yxit - zayd xg` geah

aeh meia `l oiaixw oi`y ,dbibge dii`x

?`l i`n` dbibgc xnel okzi `le .zaya `le

,edine ?i`ny zial minlyn `py i`ne

mixcp :lld zial mdl exn` :iziin inlyexia

mixeq`e heicdl oixzeny] ,egikei zeacpe

zeacpe mixcpl dn :lld zia mdl exn` .[deabl

-dpnfy dbibga exn`z ,onf mdl reaw oi`y

dpnf oi` inp dbibg :i`ny zia mdl exn` !reaw

oey`xa bbg `l m`y ,reaw-lk jlede bbeg

bg `l m`y oeik :lld zia mdl exn` .lbxd

lbxd xg` begl leki epi` lbxa-epnf epiid

.ziyixtck ,ibilt dbibga s`c rnyn .reaw

ïéàmilka :i"yx yxit - eilka yalzn odk

`le ,dcear zrya `ly weyae eziaae .ely mi`p

mei eze`a d`pzi `ly `l` ,xn`w dpedk icbaa

:ixenl dywe :aeh mei epi`y lkd epiaiy ,geah

hwpinl dil iedc ,dil rnyn `l `pyilc ,`cg

elit` ?lecb odk `ixi` i`n :cere ,"oi`p milka"

,ixii` micba dpenyac el d`xpe !inp mc` x`y

liaya cearl lecb odk libx did miaeh miniay

ick oyael did `l geah meia la` ,meid ceak

di`xe .aeh mei zeidl d`xzi `ly ,cearl

oea xa iqei 'x xn` :oiwxita inlyexia eixacl

yalzn lecb odk mei lka :iel oa ryedi 'x mya

my yi m` .xgy ly cinz aixwne jlede eilka

zeacpe mixcp-`ae ,eziaa jlede ,oze` aixwn

ryedi 'x mya `awer iax .axr ly cinz aixwne

yalzne libx did `ly ,xnelk .miaeh minie zezaya `l` ok dyer did `l :xn` iel oa

ira i` la` .meid ceak iptn ,f` `l` cearle eilka-e` lka aixwn`neia opzck ,eytp z

mei `edy exiki `ly ,yalzn did `l `nlr ilekl s` ,geah meiae .y`xa aixwn :(`,ci)

.aehóàeide ,zxvra zn cec :oea xa iqei iax xn` ,inlyexia - oinelyz el yi zxvr

axdl dywe .oinelyz el didy rnyn mzdn :xnelk .xgnl eaixwde ,oippe` l`xyi lk

zaya rnynck ,zay didy oeik ,oey`xa eaixwd `l ikd e`la dil wetiz :opgl` epiax

.`d` bilt `l` ikd dil zil mzd `nye !cec xhtp zayac (`,l zay) "oiwilcn dna" wxtaø"æôenvr ipta lbx :i"yx yxit - a"yw-.zekeq llka epi`e ,envr ipta my el yiy

dkxae-dpile dkxa oaxw xiy oerh bgy myk :xn` (`,fn dkeq) "daxre alel" wxta `dc :mz epiaxl dywe .'ebe "mrd z` gly ipinyd meia" :aizkck ,jlnd zkxa `id-ipiny s`

envr ipta dkxa hwpc `pyil :cere .dltze oefnd zkxa ,`l !onf e`l i`n .dpile xiye oaxwe dkxa oerh zxvr-envr ipta dkxa :inlyexia `zi` ikde .dizi` mixg` minia s`c rnyn

o`ke "meiae" aizk edleka `dc ,lbx `edy opirci `pn myl yxtne ,dray lk `ki`c xninl ira dltze oefnd zkxaac rnyn ?`ki` in dray lk onf el xn` onf :dil xn` ?`id i`n

dkxa :mz epiaxl d`xpe .envr ipta lbx `edy cnll "meia"-lbxe ,zxvr ipiny z` oixikfny ,dltze oefnd zkxa-lbx :yxtn l`ppg epiaxe .milyexia dpil oerhy ,dpil epiid-oiprl

ely ipinye bgde bgd axr eilr exar ixd :(a,ck) ohw crenc `xza wxta `zi` `kde ,zelia`-xy`k mgci miyly zpil :ely aixrna mz epiax cqi mdipye .cg`e mixyr o`k ixd

yxtzi` `l :i"yxt ,xiy .dil `hiytc meyn l`ppg epiaxe i"yx ixacl ipzinl ira `l dpile .myl dpi` jlnd zkxae mini x`y` zigpc myn ,ipzinl ira `l jlnd zkxae .mgpi mila`

gvpnl" xn`y `vn l`ixfr iaxe .mly elek o`ke ,ipya miiqne xenfn cg` meia ligzny ,mzd yxtnck i"daned xne` bgd ini x`yac .mly ely xenfn xne`c :yxtn mz epiaxe .dil

zaya mixenfn mitiqeny enk ,dxnfc iweqta xne`y dn wx xacn `l mzdc :wgvi epax xne` ,edin ,"zipinyd lrmewn lkn -.xnel owzpc oeik ,ycwna eze` mixne` eidy rnyn

úùôú,okzi `le .seq yi hrenl la` ,zeaxdl lkez mlerlc ,davw oi` daexn dcnlc :miyxtn yie .izn` jciay oeayg mewn lkne dpn miz`n llka yiy itl - zytz hren

"mini" :daf iab `da i`pz ibilt mipdk zxezac-,zecn izy :dcedi 'x xn` .zytz `l daexn zytz ,hren ernyne daexn ernyny lk :`aiwr 'x xn` ?miaexn leki ,mipW mini herin§©¦

dlk dpi` zg`e dlM zg`-.lerpl e` geztl aezkd `a dnl 'eke dingp 'x xn` ,dlk dpi`ya oiccen oi`e dlk dcna oiccenóàawri oa xfril` 'xk `iz` - dpil oerh zekeqd bg ¨¨

mzd daxn inp ikde .xwal `l` edi `l dpet dz`y zepit lk ,xweaa zipte :aizkcn edl `wtp (`,d) dpyd y`xc `nw wxta oerny oa xfrl` 'xe orny 'xe `nw `pzl eli`c .xi`n 'xe

.`xw `kixv oi` ipy gqt (a,dv) migqta
aizkc
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éãäác ìk ,ïéøzeî ïéããö àîéz eléôà :øîà éLà áø©©¦¨©£¦¥¨§¨¦¨¦¨§©£¦
dab¯.éîc daâkäðùî:íéøîBà éànL úéa ©¨§©¨¨¦¥©©§¦

.úBìBò àì ìáà ,íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨Ÿ
ïéëîBñå úBìBòå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦
éànL úéa ,úaL áøòa úBéäì ìçL úøöò .íäéìò£¥¤£¤¤¤¨¦§§¤¤©¨¥©©

íBé :íéøîBà:íéøîBà ìlä úéáe ,úaMä øçà çeaè §¦¦©©©©©¨¥¦¥§¦
úBéäì äìç íàL íéãBîe .úaMä øçà çeaè íBé ïéà¥¦©©©©©¨¦¤¦¨¨¦§

íBiL ,úaMaìBãb ïäk ïéà .úaMä øçà çeaè ©©¨¤¦©©©©©¨¥Ÿ¥¨
Laìúîãtñäa ïéøzeîe ,åéìëa,úéðòúáeíéi÷ì àlL ¦§©¥§¥¨¨¦§¤§¥§©£¦¤Ÿ§©¥

éøáã:ïéøîBàä.úaMä øçà úøöòàøîâøîà ¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨¨©
LiL úøöòì ïéipî :àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¦©¦©£¤¤¤¥

äòáL ìk ïéîeìLz dì¯âça" :øîàpLúBvnä ¨©§¦¨¦§¨¤¤¡©¤©©©
úBòeáMä âç Léwî ,"úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe§©©¨§©©©¦©©¨
ìk ïéîeìLz dì Lé úBvnä âç äî :úBvnä âçì¤©©©©©©©¥¨©§¦¨
.äòáL ìk ïéîeìLz dì Lé úBòeáMä âç óà ,äòáL¦§¨©©©¨¥¨©§¦¨¦§¨
Lé úBkeqä âç äî ,úBkeqä âçì Léwî :àîéàå§¥¨©¦¤©©©©©¥

äðBîL ìk ïéîeìLz dì¯Lé úBòeáMä âç óà ¨©§¦¨§¨©©©¨¥
Bîöò éðôa ìâø éðéîL !äðBîL ìk ïéîeìLz dì̈©§¦¨§¨§¦¦¤¤¦§¥©§

éøîàc øeîéà .àeä,àeä Bîöò éðôa ìâø éðéîL ¥§¨§¦§¦¦¤¤¦§¥©§
ïéðòì éléî éðäø"æô,á"ù÷ïéîeìLz ïéðòì ìáà¯ ¨¥¦¥§¦§©£¨§¦§©©§¦

áBè íBéa âç àlL éî :ïðúc ?àeä ïBLàøc ïéîeìLz©§¦§¦¦§©¦¤Ÿ¨§
âç ìL ïBLàøä¯áBè íBéå ìâøä ìk úà ââBç ¨¦¤©¥¤¨¨¤¤§

äaeøî zNôz !ïBøçàä¯èòeî zNôz ,zNôz àì ¨©£¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨
¯âçì àðîçø déáúk àúëìä éàîì àlà .zNôz̈©§¨¤¨§©¦§§¨§©¥©£¨¨¤©

éLewàì ?úBkeqäâçìïeòè úBvnä âç äî ,úBvnä ©§©¥§©©©©©©©¨
äðéì¯?ïìðî íúäå .äðéì ïeòè úBkeqä âç óà ¦¨©©©¨¦¨§¨¨§¨©

:áéúëã
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dbibg(iying meil)

:`tt ax ly ezii`x lr wleg iy` axàîéz eléôà ,øîà éMà áø©©¦¨©£¦¥¨
y xn`z elit` ±,ïéøzeî ïéããöjenql exq` recn dyw df oi` §¨¦¨¦

y meyn ,aeh meiaäab éãäác ìkdeyy dndaa mewn lk ± ¨§©£¥©¨
,dndad abl edaebaéîc äaâk`le ,dndad abk oecip `ed ixd ± §©¨¨¥

y`x lr jenql xeq` okle ,aeh meia ea ynzydl xeq`e ,oiccvk
.dabl edaeba dey `edy ,dndad

äðùî
:aeh meia zepaxw zaxwd ipica zwqer epzpynéànL úéa¥©©

ïéàéáî ,íéøîBàzepaxwíéîìL,aeh meia maixwdl ycwnd zial §¦§¦¦§¨¦
lke`' jxev meyn jka yie ,mxya z` milke` milrady iptn

,aeh meia xzedy 'ytpïéàåmilradíäéìò ïéëîBñiptl aeh meia §¥§¦£¥¤
,da ynzyn `ed ixd dndad lr orypyky meyn ,daxwdd
xg`n ,aeh mei axra oaxwd lr jneq `l` ,opaxcn xeq` xacde
.dndad zhigyl jenq zeidl dkixv dkinqd oi` i`ny zialy

àì ìáàaeh meia miaixwnúBìBò,okn xg`l oaixwdl lekiy £¨Ÿ
'ytp lke`' jxev mda oi`e ,gafnd lr lilk zeaixw ody meyn
`le heicd ly 'ytp lke`' jxev wx xzed aeh meiae ,zeheicd ly

.gafnd lr oaixwdl xeq` okle ,deab jxev,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
ïéàéáîaeh meiaå íéîìLokúBìBò,dii`xås`íäéìò ïéëîBñmeia §¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

.zeay meyn mzkinq lhal exfb `l maixwdl xzeny oeiky ,aeh
iabl ewlgp okeúøöòzereayd bg ±,úaL áøòa úBéäì ìçL £¤¤¤¨¦§§¤¤©¨

yL úéaúaMä øçà çBáè íBé ,íéøîBà éànly dhigyd mei ± ¥©©§¦§©©©©©¨
zia itl ixdy ,oey`x mei cr dgcp dbibgd inlye dii`xd zeler
,dray lk oinelyz mdl yiy oeik ,aeh meia miaxw mpi` i`ny

.zaya miaxw mpi`y oky lkeïéà ,íéøîBà ìlä úéáemikixvíBé ¥¦¥§¦¥
,úaMä øçà çBáè.aeh meia zepaxwd z` aixwdl xzeny iptn §©©©©©¨

íéãBîe,i`ny zial lld ziaäìç íàLzxvrúaLa úBéäì ¦¤¦¨¨¦§§©¨
,dnvr,úaMä øçà çBáè íBiLdii`x oi`y micen md mby meyn ¤§©©©©©¨

.zayd z` zegec dbibge
,oey`x meia `edy zxvr ly 'geah mei' eze`aeìBãb ïäk ïéà¥Ÿ¥¨

åéìëa Laìúî,ely aeh mei icbaa ±åokïéøzeîmeid eze`a ¦§©¥§¥¨§¨¦
,úéðòúáe ãtñäalecb odk mday ,geah ini x`yak `ly §¤§¥§©£¦

.ziprzae ctqda xeqi` mda ebdpe ,aeh mei icbaa yalzn
ick ,jk mibdep zayd xg` zxvr ly geah mei lg m`y mrhde

,aeh mei epi` df meiy mlek epiaiyéøác íéi÷ì àlLmiwecvd ¤Ÿ§©¥¦§¥
ïéøîBàäyúøöò`weec zeidl dkixv,úaMä øçàmeia epiidc ¨§¦£¤¤©©©©¨
.oey`x

àøîâ
úøöòì ïéépî ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà,zereayd bgl ± ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¦©¦©£¤¤

dì LiLdizepaxwl ±,äòáL ìk ïéîeìLzmpnfa maixwd `l m`y ¤¥¨©§¦¨¦§¨
,mitqep mini dyy jyna aixwdl lekiøîàpL(fh fh mixac)WFlW' ¤¤¡©¨

,xgai xW` mFwOA Lidl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§¨

Léwî ,'úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä âçaaezkdúBòeáMä âç §©©©§©©¨ª§©©ª©¦©©¨
,úBvnä âçì,jl xnelúBvnä âç äîaeh meia aixwd `l m` §©©©©©©©

oey`xäòáL ìk ïéîeìLz dì Lé,bgd inidì Lé úBòeáMä âç óà ¥¨©§¦¨¦§¨©©©¨¥¨
.äòáL ìk ïéîeìLz©§¦¨¦§¨

,`weec zevnd bgl zxvr aezkd yiwdy oipn :`xnbd dywn
,dray lk oinelyz dl yiy cnllàîéàåy xn`p `ny ±Léwî §¥¨©¦

zereayd bg z` aezkddì Lé úBkeqä âç äî ,úBkeqä âçì§©©©©©¥¨
äðBîL ìk ïéîeìLzipinye zekeqd bg ini zray mdy ,mini ©§¦¨§¨

,zxvr,äðBîL ìk ïéîeìLz dì Lé úBòeáMä âç óàdray epiidc ©©©¨¥¨©§¦¨§¨
.bgd xg` mini

:`xnbd zvxznéðéîLzxvr,àeä Bîöò éðôa ìâøbgn wlg epi`e §¦¦¤¤¦§¥©§
zereayd bgl eidiy zekeqn cenll xyt` i` okle ,zekeqd

.dpeny lk oinelyz
:uexizd lr dywne `xnbd zxfegéøîàc øeîéàexn` dn iabl ± ¥§¨§¦

yéléî éðä ,àeä Bîöò éðôa ìâø éðéîLwxïéðòì,zekld dnk §¦¦¤¤¦§¥©§¨¥¦¥§¦§¨
odizeaiz iy`xy,á"ù÷ ø"æô,epiidcô,qiiæ,onø,lb÷,oaxù,xi

á,dkxïéîeìLz ïéðòì ìáàzxvr ipiny ,zekeqd bg zepaxw ly £¨§¦§¨©§¦
`l` ,envr ipta lbx epi`c ïéîeìLzaeh meiïBLàøbg ly ©§¦§¦

zekeqdïðúc ,àeädpyna epipy ixdy ±(.h lirl),âç àlL éî± ¦§©¦¤Ÿ¨
dbibg oaxw `iad `lyâç ìL ïBLàøä áBè íBéa,zekeqdúà ââBç §¨¦¤©¥¤

ìâøä ìk,bgd ini x`ya aixwn ±åa s`ïBøçàä áBè íBéipiny ± ¨¨¤¤§¨©£
bgl zereayd bg z` eyiwd recn ,`iyewd zxfeg ok m`e .zxvr
lk oinelyz el eidiy ,zekeqd bgl edeyiwd `le ,`weec zevnd

.dpeny
y ,`ed llk :`xnbd zvxznzNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz̈©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

.zNôz èòeîzqtez zg`d ,mikxc izy yiy mewn lkay ,xnelk ¨¨©§¨
,hrn zqtezd jxca hewpl aeh ,hrn zqtez zxg`de daexn
`vnp ,hrnd z` qetzl ziid jixve daexn qetzz m`y meyn
z` qtez dz` m` eli`e ,oick `ly did zqtzy dnn wlgy
jixvy jk xg` xxazi m` s` ,oick `ly xac zqtz `l ,hrnd
oke .daexnd llka `ed mb hrnd ixdy ,daexnd z` qetzl ziid
bgl e` zevnd bgl zxvrd z` yiwdl ep` milekiy ,o`k
el yiy ,hrnd `edy zevnd bgl dyiwdl ahen ,zekeqd
,daexnd `edy zekeqd bgl dyiwdln ,dray lk wx oinelyz

.dpeny lk oinelyz el yiy
:`xnbd dywnàlàbgl zereayd bg z` miyiwn oi`y xg`n ¤¨
ok m` ,zekeqdúBkeqä âçì àðîçø déáúk àúëìä éàîìjxevl ± §©¦§§¨©§¥©£¨¨§©©

.zekeqd bg z` mb my dxezd dazk dkld efi`
ick :`xnbd zvxznéLewàìzekeqd bg z` yiwdl ±,úBvnä âçì §©¥§©©©

úBvnä âç äîl`xyi yi` lkäðéì ïeòèaeh mei i`vena ©©©©¨¦¨
,zxgnl `l` ezial ay epi`e ,milyexiaäðéì ïeòè úBkeqä âç óà©©©¨¦¨

.milyexia aeh mei i`vena
:`xnbd zl`eyíúäå,envr zevnd bga ,my ±ïìðîoerh `edy §¨¨§¨¨

.milyexia aeh mei i`vena dpil
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dbibg(iyiy meil)

,oilega mb mici zlihpéøéôc äìéëàa ïàkdpyna eli`e ± ¨©£¦¨§¥¥
zlik`le ,zexit zlik`a xaecn dlihpn zxhetd mixekiaa

rna oia oilega oia ,mici zlihp epwz `l zexit.xyáø øîàc§¨©©
ì åéãé ìèBpä ìk ,ïîçðzlik`.çeøä éqbî äæ éøä úBøét ©§¨¨©¥¨¨§¥£¥¤¦©¥¨©

:mici zlihpa dpeek oipra `ziixa d`ian `xnbdìèBpä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥
åéãém` ,ilkaïåekúðoxdhl,úBøBäè åéãém`eïåekúð àì`l` ¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¦§©¥

mzq olhpåéãé ìéaènä ïëå .úBàîè åéãémin d`q mirax`a ¨¨§¥§¥©©§¦¨¨

m` ,oxdhlïåekúðoxdhl,úBøBäè åéãém`eïåekúð àì`l` oxdhl ¦§©¥¨¨§Ÿ¦§©¥
mzq olah.úBàîè åéãé̈¨§¥

:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd,àéðúäålaeh e` lhepd §¨©§¨
,eici z`ïåekúð ïéaoxdhl.úBøBäè åéãé ïåekúð àì ïéazvxzn ¥¦§©¥¥Ÿ¦§©¥¨¨§
:`xnbdïàk ,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàs` dxiyknd `ziixad - ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨

oxdhnyk epiid dpeek `laìzlik`,ïéleç ©¦
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
äáâ éãäáã.dnda ly abd daebl deyy -éîã äîäá ìù äáâëdaeba dey y`xde -

.dndad abl

äðùîíéîìù ïéàéáî.heicd zlik` ody aeh meia -ïäéìò ïéëîåñ ïéàå,opixn`ck -

dkinql skz opira `lc ,aeh meia ohgeye ,aeh mei axrn odilr jneq `l`

.dhigyúåìåò ïéàéáî àì ìáàlekiy oze`a -

dyri ecal `ed" :aizkc .aeh mei xg`l `iadl

.deabl `le mkl - (ai zeny) "mklçåáè íåé-

xg`l - aeh mei ly dbibge dii`x zepaxw ly

.zaya `le aeh meia `l oiaixw oi`y .zayd

çåáè íåé äì ïéà,geah mei dkixv dpi` -

.aeh meia oaixwdl xzenyìåãâ ïäë ïéà
íéìëá ùáìúîe`le .weyae eziaa mi`p -

,i`w dpedk icbaa `le ,xn`w dcear zrya

ly geah meiy ,meid eze`a d`pzi `ly `l`

mei meid epi`y lkd epiaiy ,zay xg` zxvr

xg` zxvr mixne` eidy oiwecvd iptn .aeh

.zay

àøîâìë ïéîåìùú äì ùé úåöîä âç äî
äòáù`nw wxta i`xw opiaxck -

,zevnd bgl oicd `ede .zekeqd (bga) (`,h)

.mini zray `ed s` ixdyá"ù÷ ø"æôq"iit -

ixt oiprl - qiit d"kxa x"iy o"axw l"bx o"nf

,odilr oiqiitn oi` bgd ini zray lk .bgd

oiaixwn oxciq itl zexnynd oeayg itl `l`

didy in :(a,dp) dkeq zkqna opzck ,oze`

xte .xgnl aixwn did `l meid mixt aixwn

zexnynd on edfi` eilr oiqiitn ipiny ly

lbx my el yiy - lbx .epiigdy - onf .epaixwi

oi`y - oaxw .zekeq iexw epi`e ,envr ipta

bgd ixty .bgd ixt xcqk eizepaxw zenda

lka xyr drax` odiyake ,oiklede oihrnzn

cg` li` cg` xt - ipinyae ,mipy mili`e mei

xcqk eizepaxw xiy oi` - xiy .miyak draye

zeiyxt oiprn xacn epi`e ,bgd zeni ly xiy

ly xiyl oniq `edy (`,dp dkeq) i"daned ly

,jlnd z` mikxan eidy - dkxa .bgd zeni

z` gly ipinyd meia" :ea xn`py dnlyl xkf

.(g ` mikln) "jlnd z` ekxaie mrdúùôú
úùôú àì äáåøîipy `vnzy mewn lk -

did elit`y .hrend z` yetzl jl aeh - hren ytez cg`e daexn ytez cg` ,mikxc

jzqitz - hrend z` yetzze daexnd z` yetzl jldaexnd llka yiy ,dqitz

`ly zytzy z`vnp - hrend yetzl jl dide ,daexnd yetzz m` la` .hrend

.zckäðéì ïåòè.aeh mei i`ven -
úéðôå
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áøiy` axl dil `xiaq `dc ,`nlra `iegic - oixzen oiccv `niz elit` ,xn` iy`

ikd `l` ,oixeq` oiccv opixn`c `zyd :iy` ax xn` ,(`,dpw) zayc `xza wxta

.dpin rnyinl `kil `dnc :xn`wúéáwxta dviaa - minly oi`ian mixne` i`ny

jix`ny ,rnyn oke .dbibga ixiiny ,`aqp `xxb ab` `kde ,xwir mzde .`ipzin (`,hi) ipy

`ipzin dviac dpin gikedl yie ,yxtl ith mzd

.oizlikn inwn

íåé`lc ab lr s`e - zayd xg` ely geah

oey`xa efg-o`nl elit` ,ipya dl iziin

wx dakrd oi`y oeik .oey`xc oinelyz xn`c

opixw `din `ifg ,lirl ziyixtck ,meid liaya

.dia

íåézepaxw :i"yx yxit - zayd xg` geah

aeh meia `l oiaixw oi`y ,dbibge dii`x

?`l i`n` dbibgc xnel okzi `le .zaya `le

,edine ?i`ny zial minlyn `py i`ne

mixcp :lld zial mdl exn` :iziin inlyexia

mixeq`e heicdl oixzeny] ,egikei zeacpe

zeacpe mixcpl dn :lld zia mdl exn` .[deabl

-dpnfy dbibga exn`z ,onf mdl reaw oi`y

dpnf oi` inp dbibg :i`ny zia mdl exn` !reaw

oey`xa bbg `l m`y ,reaw-lk jlede bbeg

bg `l m`y oeik :lld zia mdl exn` .lbxd

lbxd xg` begl leki epi` lbxa-epnf epiid

.ziyixtck ,ibilt dbibga s`c rnyn .reaw

ïéàmilka :i"yx yxit - eilka yalzn odk

`le ,dcear zrya `ly weyae eziaae .ely mi`p

mei eze`a d`pzi `ly `l` ,xn`w dpedk icbaa

:ixenl dywe :aeh mei epi`y lkd epiaiy ,geah

hwpinl dil iedc ,dil rnyn `l `pyilc ,`cg

elit` ?lecb odk `ixi` i`n :cere ,"oi`p milka"

,ixii` micba dpenyac el d`xpe !inp mc` x`y

liaya cearl lecb odk libx did miaeh miniay

ick oyael did `l geah meia la` ,meid ceak

di`xe .aeh mei zeidl d`xzi `ly ,cearl

oea xa iqei 'x xn` :oiwxita inlyexia eixacl

yalzn lecb odk mei lka :iel oa ryedi 'x mya

my yi m` .xgy ly cinz aixwne jlede eilka

zeacpe mixcp-`ae ,eziaa jlede ,oze` aixwn

ryedi 'x mya `awer iax .axr ly cinz aixwne

yalzne libx did `ly ,xnelk .miaeh minie zezaya `l` ok dyer did `l :xn` iel oa

ira i` la` .meid ceak iptn ,f` `l` cearle eilka-e` lka aixwn`neia opzck ,eytp z

mei `edy exiki `ly ,yalzn did `l `nlr ilekl s` ,geah meiae .y`xa aixwn :(`,ci)

.aehóàeide ,zxvra zn cec :oea xa iqei iax xn` ,inlyexia - oinelyz el yi zxvr

axdl dywe .oinelyz el didy rnyn mzdn :xnelk .xgnl eaixwde ,oippe` l`xyi lk

zaya rnynck ,zay didy oeik ,oey`xa eaixwd `l ikd e`la dil wetiz :opgl` epiax

.`d` bilt `l` ikd dil zil mzd `nye !cec xhtp zayac (`,l zay) "oiwilcn dna" wxtaø"æôenvr ipta lbx :i"yx yxit - a"yw-.zekeq llka epi`e ,envr ipta my el yiy

dkxae-dpile dkxa oaxw xiy oerh bgy myk :xn` (`,fn dkeq) "daxre alel" wxta `dc :mz epiaxl dywe .'ebe "mrd z` gly ipinyd meia" :aizkck ,jlnd zkxa `id-ipiny s`

envr ipta dkxa hwpc `pyil :cere .dltze oefnd zkxa ,`l !onf e`l i`n .dpile xiye oaxwe dkxa oerh zxvr-envr ipta dkxa :inlyexia `zi` ikde .dizi` mixg` minia s`c rnyn

o`ke "meiae" aizk edleka `dc ,lbx `edy opirci `pn myl yxtne ,dray lk `ki`c xninl ira dltze oefnd zkxaac rnyn ?`ki` in dray lk onf el xn` onf :dil xn` ?`id i`n

dkxa :mz epiaxl d`xpe .envr ipta lbx `edy cnll "meia"-lbxe ,zxvr ipiny z` oixikfny ,dltze oefnd zkxa-lbx :yxtn l`ppg epiaxe .milyexia dpil oerhy ,dpil epiid-oiprl

ely ipinye bgde bgd axr eilr exar ixd :(a,ck) ohw crenc `xza wxta `zi` `kde ,zelia`-xy`k mgci miyly zpil :ely aixrna mz epiax cqi mdipye .cg`e mixyr o`k ixd

yxtzi` `l :i"yxt ,xiy .dil `hiytc meyn l`ppg epiaxe i"yx ixacl ipzinl ira `l dpile .myl dpi` jlnd zkxae mini x`y` zigpc myn ,ipzinl ira `l jlnd zkxae .mgpi mila`

gvpnl" xn`y `vn l`ixfr iaxe .mly elek o`ke ,ipya miiqne xenfn cg` meia ligzny ,mzd yxtnck i"daned xne` bgd ini x`yac .mly ely xenfn xne`c :yxtn mz epiaxe .dil

zaya mixenfn mitiqeny enk ,dxnfc iweqta xne`y dn wx xacn `l mzdc :wgvi epax xne` ,edin ,"zipinyd lrmewn lkn -.xnel owzpc oeik ,ycwna eze` mixne` eidy rnyn

úùôú,okzi `le .seq yi hrenl la` ,zeaxdl lkez mlerlc ,davw oi` daexn dcnlc :miyxtn yie .izn` jciay oeayg mewn lkne dpn miz`n llka yiy itl - zytz hren

"mini" :daf iab `da i`pz ibilt mipdk zxezac-,zecn izy :dcedi 'x xn` .zytz `l daexn zytz ,hren ernyne daexn ernyny lk :`aiwr 'x xn` ?miaexn leki ,mipW mini herin§©¦

dlk dpi` zg`e dlM zg`-.lerpl e` geztl aezkd `a dnl 'eke dingp 'x xn` ,dlk dpi`ya oiccen oi`e dlk dcna oiccenóàawri oa xfril` 'xk `iz` - dpil oerh zekeqd bg ¨¨

mzd daxn inp ikde .xwal `l` edi `l dpet dz`y zepit lk ,xweaa zipte :aizkcn edl `wtp (`,d) dpyd y`xc `nw wxta oerny oa xfrl` 'xe orny 'xe `nw `pzl eli`c .xi`n 'xe

.`xw `kixv oi` ipy gqt (a,dv) migqta
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oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtohw cren

ø÷áá úéðôå.xeq` oinegz aeh meia eli`c ,crend leg `edy -ììë çåáè íåé äì ïéà
.oinelyz odl oi` cer ,aeh meia maixwd `l m` -àäá ìáàzeidl lgy zxvra -

,iaxw `le `id zay xgn `dc .aeh meia eaxwie ,lld zial ecen `ni` zay axra

.cer maixwz `ly reytl `a dz` odn y`iizn dz`y jezneíéîé äðî.mei miyly -

ùãç ùã÷å.oitqenl -íéîé äðî.mei miyng -

úøöò ùã÷å.eizepaxwa -ùãç äîezyecw -

.eiiepnn cg`aúøöò óàcg`a ezyecw -

.diiepnnééáà øîàädevn :zegpn zkqna -

.ireay ipninl devne inei ipninl'ø éáã
àðú á÷òé ïá øæòéìàoinelyz ol `wtp `kdn -

.zxvrläæä íåéä íöòá íúàø÷åbgae -

z` mkxvwae" :dil jinqe ,aizk zereayd

.xvewe ycw `xwn `xew dz`y ,"mkvx` xivw

úøöò äæ øîåà éåä.iaizk zxvra i`xw ipdc -

ïéîåìùúì àìà`xewe .i`w aeh mei xg`l -

oixzene ,oinelyz oiprl "ycw `xwn" oze`

.dk`lna
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áéúëã.oinegz meyn xeq` aeh meia i`c ,cren ly elega :i"yx yxit - xwaa zipte

opaxl ,`aiwr 'xl gpizdc ,okzi `le-oinegz xeqi` `kilc ,xninl `ki` i`n

`zi` ikde .oinegz opaxl xity edl zi` oilin xyr mipyc :miyxtn yie ?`ziixe`c

`xiaq `l eply cenlzde .l`xyi dpgn cbpk oilin xyr mipy olekn xeegnd :inlyexia

iab (`,hq zay) "lecb llk" wxta `dc ,dil

?i`na zayl dil rcic :irac ,zay xwir gky

`le .`aiwr 'xc `ail`e ,oinegza dl rcic

(a,el) dviac `xza wxta oke .lkd ixacl xn`w

uegn jli `ny `xnba `nrh iwen oiakex oi` iab

?`ziixe`c oinegz dpin rny :jixte ,megzl

`l opaxc `nl` .dxenf jezgi `ny dxifb :`l`

dpyd y`xc `nw wxtae .oinegza llk ecen

,`hiyt aeh mei meyn i`c :i"yx yxit (`,d)

.dxfra mipt ze`xzdl aiigziy [mei `ed ixdy]

aeh mei lila :`ipzc `ztqeza `vn l`ixfr 'xe

ipinyd meia" :aizkck ,odizal oixfeg oexg`d

miperh oi`y leki (g ` mikln) "mrd z` gly

dpil-dylye mixyr meiae" :xnel cenlz

,enikyde exhtp ?cvik `d ."mrd z` gly ycgl

mixyr `edy ,ipiny mei zxgnl miklede

di`x wgvi epiax axd `iad cere .dylye

onf :xn`c ,oizrnya daxre alelc `iddn

bg ly ipinya-:rnyn .dpil oiperh mixekady

ipz ,cere .cg` mei mdy mixekac `inec dpil

"jild`l zklde" :"d`x" zyxta ixtqa-cnln

oiipn ,el` `l` il oi` ,milbx zpil oiperhy

,mivre dpeal oii zegpne zeter zeaxlcenlz

"xweaa zipte" :xnel-`l dpet dz`y zepit lk

leki :xne` dcedi iax .jli`e xwad on `l` eidi

milbx zpilc `din rnyne .'ek ohw gqt `di

dywn ike .dlile mei epiide ,ipdc `inec wx epi`

dray lk onf :(a,fn dkeq) "daxre alel" wxt

,jinrhile :iieyw`l ivn ded ?`ki` in mini

opixn`c :zeywdl yie .llk iywn `lc dpil

oetxh iaxc (`,fv) "z`hgd mc" wxt migafa

'ek lbxd zlgzn da lya m` :xne`-xzen

`nrh i`n ,lbxd seqa da lyal-:aizkc

,`nl` .cg` xwa o`yr aezkd "xwaa zipte"

cg` mei aygn xzep oiprlcn-opgl` epiax axde .exagl lerib dyrp meie mei lky meyn ,`pixg` `nrh mzd ipyn `pwqnd itlc :wgvi epiax axd uxize !dray lk dpil oerhy rnyn

.aeh mei meyn dpil oiperhy rnyn ,oaxwe dpil mixekac `idda rnyn ikde .cren ly elega s` mzde ,dpil oerhy oaxw meyn zipyde ,aeh mei meyn zg` :md dpil ipiipr ipyc uxiz

oaxw odnr yi la` ,oaxw odnr oi`yk xnzi` `cd :mixekac dpyn `idd iab inlyexia epivn oke-.oaxwd zngn dpil oiperh jk `laèåùôð`l oizipznne - geah `nei cgc dpin

dray lk oinelyz dil zi` i`e ,zayd xg`l geah meiy zaya zeidl lgyk micene :iieyw`l dil `nil`-.xg`l jk lk evx `l `dc :xnel yie !zaya ixz cr `xeaivl epizni

äøîàipninl devnc mipdk zxeza `zi` ikde .laei ycwe mipy dpn :dibn dide ?ycg ycwl mini zepnl dxez dxn` okid :mleyn epiax axdl dyw did - 'eke mini dpn dxez

(`,d) dpyd y`xc `nw wxta dibn did oke .zelaei ycwl oihiny`qxib dibdle mixtqd wegnl mz epiaxl dyw j` .zayd xg`l zxvr mixne` eidy oiwecvc `zrnya (a,dq) zegpnae

miycgl zery oiaygn oi`y oipn :(`,d) dlibnc `nw wxta opixn`cke ,inei dia ipninl `ed `ziixe`c inp ycg y`x i`cec :yxtne .mewn meya dpi`y-"mini ycg cr" :xnel cenlz

-dnexzn oaxw `iade ycg dxez dxn` :(a,hk) ,dlibnc `xza wxta `pyil i`d ik epivn ,dyxc wx oi`y it lr s`y ,oeyld lr dnzz l`e .zery dpen dz` i`e ,dpen dz` mini©¥

`nw wxta epivn oky ,eiiepnl ycg :o`k qexbl yi oke .opgl` epiax axd ,cinz `iane acpzn cigidy xnel da oiwleg oiwecv ixdy ,dheyt dpi` dyxc dze` ik (k)it lr s` dycg

eiiepnl ycg dn ,drihple :`xnba (a,i) dpyd y`xc-.diiepnl dpy s`óàaeh mei oiprl i`c ,xn`w oaxw oiprl - eiiepnl zxvr-.`xw jixv `läåöîipninl devne inei ipninl

ireay oipn `kd llk `nip `l ok m`e ,mipyl wx oihiny oiprl dil oiycwn `lc laein xnbil :opgl` epiax axd dywde .oinelyzl ireay ,zxvr ycwl inei :edpzi` ediieexze - ireay

ikd `niz `l i`c .zereaye mini ea oiycwny xnel ,zereayd bg jixhv` ikdlc :uxize !ycwl-ycg ycwe mini dpne l`eny xa daxc dyxcnc ?zereayd bgc dyxcn `xw il dnl

`niiwc ,xnerd zxitqa ireaye inei ipninl devnc opirny `kdne .edpip mipyc laei gikei l`e ,ycgn zxvr minin mini oipcc laein opixnb `lc :xnel yi cere .oiwecv ly oaln iwet`l

.iia`k olàìàeedilc yipi` xn` ,dl opipzc `cdk ,ezqirl mlkiy calae :oea iaxa iqei 'x xn` ,inlyexia da miiqne .geah meia dk`ln zeyrle xevwl ixyc - oinelyzl e`l

dkxrnl oixfibe gafnl mivr ixd xne`e .mixekae oir` i`eelr-oinelyzl dk`ln dxizd dxezdy it lr s`e ,xnelk .meia ea dk`ln zeyrlne ziprzae ctqda xeq`-carinl ivn `l

xeq` zevnd bga oinelyz dn `pin` ded xfril` 'xcn i`e jenqa xn`wc `de .epaxw z` eaixwd meia dk`ln zeyrl mc`l xeq`y epivny enk ,ezqir dlk m` ,ezlik` jxevl wx

dk`ln ziiyra-cea` epi`y xaca ,opaxcn `l` epi` crend legc ab lr s`e ,`ziixe`cn zxvr ly s`-bilt `l eply cenlzd s` ,mewn lkn la` .dihwp `ziixe`c iriay meyn

.ziyixtck ,geah mei xqzin `din opaxcnc `daêéøèöàå,l`eny xa dax ipzc ,`zekixv caril lirlc `ziixan :opgl` epiax axd dywd - `irye` iaxc jixhvi`e xfril` 'xc

zegpna oiwecvd zyxc xezql `iz` `ziixa `iddc :xnel yie !dray lk oinelyz el yiy dipin rnync ,il dnl `irye` iaxe xfrl` 'x xn`c zereayd bge awri oa xfril` 'x lre

.(a,dq)
`l`

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

éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe" :áéúëc."Eúøöò :ïðz ¦§¦¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©£¤¤
íBé :íéøîBà éànL úéa ,úaL áøò úBéäì ìçL¤¨¦§¤¤©¨¥©©§¦
íBé dì ïéà :íéøîBà ìlä úéáe ,úaMä øçà çeaè¦©©©©©¨¥¦¥§¦¥¨

åàì éàî .çeaè¯?ììk çeaè íBé dì ïéà¯,àì ¦©©¨¥¨¦©§¨Ÿ
ïì òîLî à÷ éàîe .çeaè íBé äëéøö äðéàL¯ ¤¥¨§¦¨¦©©¨©§©¨

àä ,déîBéa ïðéáø÷îceâéìôéà:ïðúc .àðîéæ àãç da §©§§¦©§¥¨¦§¦¨£¨¦§¨¦§©
ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦
ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,íäéìò£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦
ïðéòîLà éàc ,àëéøö !íäéìò ïéëîBñå úBìBòå íéîìL§¨¦§§§¦£¥¤§¦¨§¦©§¨¦©

àäa¯øLôàc íeMî ,éànL úéa éøîà à÷ àäa §¨§¨¨¨§¦¥©©¦§¤§¨
eäì eãBî àîéà ,àëä ìáà ,øçîì.ìlä úéáìéàå §¨¨£¨¨¨¥¨§§¥¦¥§¦

àäa ïðéòîLà¯àìc íeMî ,ìlä úéa éøîà÷ àäaàäa ìáà ,øçîì øLôà¯àîéà ©§¨¦©§¨§¨¨¨§¦¥¦¥¦§¨¤§¨§¨¨£¨§¨¥¨
,çñtä éîé úòáL âç àlL éî :òîL àz .àëéøö ,éànL úéáì eãBîúðBîLe,âçä éîé §¥©©§¦¨¨§©¦¤Ÿ¨¦§©§¥©¤©§©§¥¤¨

úøöò ìL ïBLàøä áBè íBéå¯åàì éàî .ââBç Bðéà áeL¯íBé ,àì !úøöò ìL áBè íBé §¨¦¤£¤¤¥¥©¨¤£¤¤Ÿ
øa äaø éðúc ,òîL àz .çeaè éîé :àîéà !çeaè íBé ãçc dpéî èBLôéð éëä éà .çeaè¦©¦¨¦¦§¦¨§©¦©¥¨§¥¦©¨§©§¨¥©¨©

äøBz äøîà :ìàeîLäðîLãç äî .úøöò Lc÷å íéîé äðî ,Lãç Lc÷å íéîéåééeðîì¯ §¥¨§¨¨§¥¨¦§©¥Ÿ¤§¥¨¦§©¥£¤¤©Ÿ¤¦§¨
úøöò óà.äééeðîìøîb åàì éàî,Lãçîãçà íBé Lãç äî¯øîà !ãçà íBé úøöò óà ©£¤¤¦§¤¨©¨¨©¥Ÿ¤©Ÿ¤¤¨©£¤¤¤¨¨©

éòeáL ïðéðî éîBé ,úøöò ehà ?àøañúå :àáø?ïðéðî àìâéîBé éðîéîì äåöî :ééaà øîàäå ¨¨§¦§§¨©£¤¤¥¨¥©§¥¨¨¥©§¨¨©©©¥¦§¨§¦§¥¥
¯éòeáL éðîéîì äåöîe ,"íBé íéMîç eøtñz" :áéúëc¯øtñz úBòeáL äòáL" :áéúëc ¦§¦¦§§£¦¦¦§¨§¦§¥§¥¦§¦¦§¨¨¦§¨

éác.áéúk "úBòeáL âç" :ãBòå ."Cì"íúàø÷e" :àø÷ øîà :àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨§©¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¨©§¨§¨¤
Ba øöB÷å àøB÷ äzàL âç eäæéà "íëøö÷áe"¯àîéìéà ?úîéà .úøöò âç äæ øîBà éåä §ª§§¤¥¤©¤©¨¥§¥¡¥¥¤©£¤¤¥©¦¥¨

áBè íBéa¯åàì àlà ?éøL éî áBè íBéa äøéö÷¯.ïéîeìLúìøîzéàc áb ìò óàåéaøc §§¦¨§¦¨¥¤¨¨§©§¦§©©©§¦§©§©¦
øæòìàéøèöà ,àéòLBà éaø øîàéàc .á÷òé ïa øæòéìà éaøc CéaøcîàéòLBà éaø øîà ¤§¨¨¨©©¦©§¨¦§§¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¦§©¦¨©©¦©§¨

¯äëàìî úéiNòa øeñà úBvnä âç ìL ïéîeìLz äî :àðéîà äåä¯úøöò éîeìLz óà £¨¨¦¨©©§¦¤©©©¨©£¦©§¨¨©©§¥£¤¤
.á÷òé ïa øæòéìà éaøcî éàå .á÷òé ïa øæòéìà éaøc ïì òîLî÷ ,äëàìî úéiNòa øeñà éîð©¦¨©£¦©§¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dbibg(iying meil)

n cnlp df xac :`xnbd daiynáéúëcgqtd bg iabl(f-e fh mixac), ¦§¦
mixvOn Lz`v crFn WnXd `FaM axrA gqRd z` gAfY mW'¨¦§©¤©¤©¨¨¤§©¤¤¥¥§¦¦§¨¦

,'ebeéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe,'Exweal aezkd zpeeky i`ceae ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
xeq` aeh meia ixdy ,aeh mei ly xweal `le crend leg ly
`vnpe ,oinegz xeqi` meyn ,enewnn dn` miitl`n xzei z`vl

.gqtd bg ly aeh mei i`vena milyexia oell yiy
lirl xfrl` iax xn`y dnl zxfeg `xnbd(`"r)yi zxvrdy ,

:`xnbd dywn .dray lk oinelyz dlïðzdpyna epipy ±lirl) §©
(`"r,çBáè íBé ,íéøîBà éànL úéa ,úaL áøò úBéäì ìçL úøöò£¤¤¤¨¦§¤¤©¨¥©©§¦§©

úaMä øçà,oey`x meia `ed zepaxwd zhigy onf ±ìlä úéáe ©©©©¨¥¦¥
çBáè íBé dì ïéà ,íéøîBà:`xnbd zwiicn .åàì éàîoi` m`d ± §¦¥¨§©©¨

zxvrdy xnel lld zia zpeek,ììk çBáè íBé dì ïéàoi`y epiidc ¥¨§©§¨
bga eizepaxw z` aixwd `ly ine ,oinelyz ly mei s` dl

ayddyw ok m`e ,lld ziak dklde ,aixwn epi` aey envr zere
.dray lk oinelyz zxvrl yiy xfrl` iax ixac lr o`kn

:`xnbd zvxznàìwx `id dpeekd `l` ,lld zia zpeek ef oi` ± Ÿ
Lzay axra dlgy zxvr,çBáè íBé äëéøö dðéàzial ixdy ¤¥¨§¦¨§©

mei dgec mzaxwdy ,mpnfa dizepaxw z` aixwdl xyt` lld
lk aixwny lld zia mb mixaeq zxvra aixwd `l m` la` ,aeh

.dray
:uexizd lr dywne `xnbd zxfegïì òîLî à÷ éàîedn ,ok m` ± ©¨©§©¨

wx cnll e`a ike ,df oica lld zia epecnildéîBéa ïðéáø÷îc± §©§§¦©§¥
dgec mzaxwdy xnelk ,mpnfa zxvrd zepaxw z` miaixwny

,aeh meiàðîéæ àãç da eâéìôéà àäi`ny zia ewlgp xak ixd ± ¨¦§¦¨£¨¦§¨
,dpynd ly `yixa zg` mrt df oica lld ziaeéànL úéa ,ïðúc¦§©¥©©

ïéàéáî íéøîBàaeh meiaàì ìáà ,íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL §¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨Ÿ
,íäéìò ïéëîBñå úBìBòå íéîìL ïéàéáî ,íéøîBà ìlä úéáe ,úBìBò¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤
zaxwdy `tiqa aey xnele xefgl lld zia ekxved recne

.aeh mei dgec bgd zepaxw
aixwdl xzeny cnll ok` `id lld zia zpeek :`xnbd zvxzn

e ,mpnfa zxvrd zepaxw z`àëéøöz` cnll dpynd dkixv ± §¦¨
,`tiqae `yixa ,mipte`d ipya mzwelgnàäa ïðéòîLà éàc± §¦©§§¦¨§¨

zxvra ,`yixd ly oecipa wx z`f zcnln dpynd dzid m`y
`weecy xnel epiid mixeaq ,legd ini x`ya dlgyà÷ àäa§¨¨

éànL úéa éøîà,aeh meia zeler mi`ian oi`yøLôàc íeMî ¨§¦¥©©¦§¤§¨
maixwdløçîì,leg `edy aeh mei zxgnl ±àëä ìáà,o`k ± §¨¨£¨¨¨

,zay axra dlgy zxvra ,`tiqd ly oecipaeäì eãBî àîéà± ¥¨§
i`ny zia mdl micen dfay xn`pìlä úéáìmeia miaixwny §¥¦¥

,mini ipya mzaxwd dgciz aeh meia maixwp `l m` ixdy ,aeh
miinei mze` migecy jezn `nye ,miaxw mpi` zaya mb ixdy
dpynd dkxved okl .llk meaixwi `le mda reytl e`eai
z` migecy i`ny zia mixaeq dfa mby ,`tiqa epicnll

.oey`x meil mzaxwdàäa ïðéòîLà éàådpynd dzid m`e ± §¦©§§¦¨§¨
,zay axra zeidl dlgy zxvra ,`tiqa wx z`f zcnln

`weecy xnel epiid mixeaqìlä úéa éøîà÷ àäamzaxwdy §¨¨¨§¦¥¦¥
,bgd z` dgecøLôà àìc íeMîmaixwdl,øçîì`ed ixdy ¦§Ÿ¤§¨§¨¨

eryti `ny miyyege ,mini ipya mzaxwd dgciz ok m`e ,zay
,llk meaixwi `leàäa ìáàini x`ya lgy aeh meia ,`yixa ± £¨§¨

,xgnl maixwdl xyt`y ,reaydeãBî àîéàmiceny xn`p ± ¥¨
lld ziaéànL úéáì.aeh mei dgec mzaxwd oi`yàëéøöokl ± §¥©©§¦¨

.`tiqd mbe `yixd mb ekxved
zxvrl yiy xfrl` iax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:dray lk oinelyz,òîL àz,`ziixaa epipyyâç àlL éî± ¨§©¦¤Ÿ¨
lk dbibg oaxw aixwd `lyå ,çñtä éîé úòáLaixwd `ly in ok ¦§©§¥©¤©§

lk,âçä éîé úðBîL,zxvr ipinye zekeqd bg ini zray epiidc §©§¥¤¨
åa aixwd `ly in okúøöò ìL ïBLàøä áBè íBé,zereayd bg ± §¨¦¤£¤¤

ââBç Bðéà áeL.dbibg oaxw aixwdl cer leki epi` ±åàì éàî± ¥¥©¨
a aixwd `l m`y ,`ziixaa epipy `l m`dúøöò ìL áBè íBé¤£¤¤

.llk oinelyz zxvrl oi`y ixd ,aixwn epi` aey ,dbibg oaxw
:`xnbd zvxznàì,zxvr ly aeh meia `ziixaa xaecn oi` ± Ÿ

`ziixaa qexbl yi `l`,'çBáè íBé'ly oinelyzd mei epiidc §©
dnvr zxvrl la` ,bbeg epi` aey ,df meia bg `ly iny ,zxvr

.oinelyz yi

:dywne `xnbd zxfegçBáè íBé ãçc dpéî èBLôéð ,éëä éàgikep ± ¦¨¦¦§¦¨§©§©
ixdy ,mini dray `le ,cg` oinelyz mei wx zxvrl yiy o`kn
ini zray lk' epipy `le ,cigi oeyla 'geah mei' epipy zxvr iabl

.zekeqae gqta enk 'geah
:`xnbd zvxznàîéà`ziixaa qexbp ±'çBáè éîé',miax oeyla ¥¨§¥§©

.dray lk oinelyz zxvrl yi ok`e
oinelyz yiy xfrl` iax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd

:zxvrla äaø éðúc ,òîL àzíéîé äðî ,äøBz äøîà ,ìàeîL ø ¨§©§¨¥©¨©§¥¨§¨¨§¥¨¦
Lãç Lc÷åmiyelyd mei z` ycwle ,mei miyely xetql jilr ± §©¥Ÿ¤

,dxez dxn` oke .sqen oaxw ea aixwdl ,yceg y`x zeidläðî§¥
úøöò Lc÷å íéîémei z` ycwle ,mei miying xetql jilr ± ¨¦§©¥£¤¤

.zereayd bg zepaxw z` ea aixwdl ,zereayd bgl miyingd
,dfn df micneleåééeðîì Lãç äîycegd ini oipnay myk ± ©Ÿ¤¦§¨

jezn cg` mei lr epiidc ,eiiepnn cg` lr wx zrawp dyecwd
,yceg y`x dyrp dxitql miyelyd meidy ,minid oipnóà©

äééeðîì úøöòzrawp dyecwd ,zereayd bg ly oipna mb jk ± £¤¤¦§¤¨
.zereayd bg didi miyingd meidy ,oipndn cg` mei lr wx

:`xnbd zxxanåàì éàîy ,df cenila dpeekd oi` m`d ±øîb± ©¨¨©
zxvr micnelîy`xLãç,zepaxwd zaxwd onf iablLãç äî ¥Ÿ¤©Ÿ¤

ãçà íBé,cala cg` meia miaxw yceg y`x zepaxwy myk ± ¤¨
,yceg y`x meia wx epiidcóàd zepaxwúøöòa miaxwãçà íBé ©£¤¤¤¨

.mitqep minia oinelyz mdl oi`e ,cala
:`xnbd dgecàøañúå ,àáø øîào`kn zeywdl xeaq dz` ike ± ¨©¨¨§¦§§¨

,xfrl` iax lrïðéðî àì éòeáL ,ïðéðî éîBé úøöò eèàzxvrd ike ± ¨£¤¤¥¨¦¨¨¥Ÿ¨¦¨
,zereay oipna zipnp `le ,mini oipna wx zipnp,éiaà øîàäå§¨¨©©©¥

éîBé éðîéîì äåöî,minid z` xnerd zxitqa zepnl devn ± ¦§¨§¦§¥¥
,'xnerl cg` mei meid' xn`iyáéúëc(fh bk `xwie)íéMîç eøtñz' ¦§¦¦§§£¦¦

éòeáL éðîéîì äåöîe ,'íBé,zereayd z` mb zepnl devne ± ¦§¨§¦§¥¨¥
,'xnerl cg` reay meid' xn`iyáéúëc(h fh mixac)úòáL äòáL' ¦§¦¦§¨¨ªŸ

,ãBòå ,'Cì øtñzziUre'áéúk 'úBòáL âç(i fh my)zxvrdy ixd , ¦§¨¨§§¨¦¨©¨ª§¦
dn ,ok m`e ,zereay dl mipeny my lr 'zFraW bg' diexw©¨ª
mb `ed ,diiepnn cg`l zycwzn zxvrdy `ziixaa eyxcy
cg` meil zycwzn `idy ,zereayd oipnl mbe minid oipnl
zereayd oipnn cg` reayle ,aeh mei zyecw iabl minid oipnn

.oinelyz iabl
lirl `xnba(`"r),`irye` iax mya xfrl` iax ixac e`aed

d`ian `xnbd .zevnd bgl ywidn oinelyz zxvrl yiy cnly
:df oicl xg` cenilàø÷ øîà ,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éácoipra §¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¨©§¨

zxvr(`k bk `xwie),íúàø÷e'didi Wcw `xwn dGd mFId mvrA §¨¤§¤¤©©¤¦§¨Ÿ¤¦§¤
xn`p eixg`y weqtae ,'EUrz `l dcar zk`ln lM mklbk my) ¨¤¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£

(akíëøö÷áe'Nkz `l mkvx` xivw z`yie ,'LxvwA LcU z`R d §ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤
lr s`e ycew `xwn `xwpy bg yiy ,miweqtd zekinqn yexcl

e ,ea xevwl xzen ok iteäæéàeze`àøB÷ äzàL âç`xwn eze` ¥¤©¤©¨¥
ycewBa øöB÷å,d`eaz,úøöò âç äæ øîBà éåämiweqtd ixdy §¥£¥¥¤©£¤¤

,jk lr le`yl yie .zxvr bg lr exn`p elldúîéàxzen izn ± ¥©
,zxvrd bga xevwláBè íBéa àîéìéà,zxvr ly envräøéö÷ ¦¥¨§§¦¨

éøL éî áBè íBéa,aeh meia xevwl xzen ike ±ïéîeìLúì åàì àlà §¦¨¥¤¨¨§©§¦
ly oinelyzd ini lr weqta xaecny yxtl jixv gxkda ±
oeikn ,'ycew `xwn' zxvrd xg`y minil `xew aezkdy ,zxvr
zeyrl xzeny s` ,zxvrd zepaxw z` mda milydl xyt`y

.oinelyz zxvrl yiy o`kn epcnle ,dk`ln mda
inelyzl micenild ipy z` mikixv recn zx`an `xnbd

:zxvrdàéòLBà éaø øîà øæòìà éaøc øîzéàc áb ìò óàås` ± §©©©§¦§©§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨
mya xfrl` iax cnl epnny zevnd bgl ywidd xn`p xaky

mewn lkn ,`irye` iaxéøèöàCl mb mikixv ±ïa øæòéìà éaøc ¦§§¦§©¦¡¦¤¤¤
÷òéá.miweqtd zekinqn cnelyéàcwx z`f micnel eid m` ± ©£Ÿ§¦

âç ìL ïéîeìLz äî ,àðéîà äåä ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaøcî¦§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨£¨£¦¨©©§¦¤©
,äëàìî úéiNòa øeñà úBvnälega md ely oinelyzd ixdy ©©¨©£¦©§¨¨

,gqt ly oexg` aeh meiae crendøeñà énð úøöò éîeìLz óà©©§¥£¤¤©¦¨
,äëàìî úéiNòaokl,á÷òé ïa øæòéìà éaøc ïì òîLî÷inelyzy ©£¦©§¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xzeny weqta yxetn ixdy ,dk`ln ziiyra mixzen zxvr
.mda xevwléàåwx z`f micnel eid m` ±,á÷òé ïa øæòéìà éaøcî §¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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קני
oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtohw cren

ø÷áá úéðôå.xeq` oinegz aeh meia eli`c ,crend leg `edy -ììë çåáè íåé äì ïéà
.oinelyz odl oi` cer ,aeh meia maixwd `l m` -àäá ìáàzeidl lgy zxvra -

,iaxw `le `id zay xgn `dc .aeh meia eaxwie ,lld zial ecen `ni` zay axra

.cer maixwz `ly reytl `a dz` odn y`iizn dz`y jezneíéîé äðî.mei miyly -

ùãç ùã÷å.oitqenl -íéîé äðî.mei miyng -

úøöò ùã÷å.eizepaxwa -ùãç äîezyecw -

.eiiepnn cg`aúøöò óàcg`a ezyecw -

.diiepnnééáà øîàädevn :zegpn zkqna -

.ireay ipninl devne inei ipninl'ø éáã
àðú á÷òé ïá øæòéìàoinelyz ol `wtp `kdn -

.zxvrläæä íåéä íöòá íúàø÷åbgae -

z` mkxvwae" :dil jinqe ,aizk zereayd

.xvewe ycw `xwn `xew dz`y ,"mkvx` xivw

úøöò äæ øîåà éåä.iaizk zxvra i`xw ipdc -

ïéîåìùúì àìà`xewe .i`w aeh mei xg`l -

oixzene ,oinelyz oiprl "ycw `xwn" oze`

.dk`lna
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áéúëã.oinegz meyn xeq` aeh meia i`c ,cren ly elega :i"yx yxit - xwaa zipte

opaxl ,`aiwr 'xl gpizdc ,okzi `le-oinegz xeqi` `kilc ,xninl `ki` i`n

`zi` ikde .oinegz opaxl xity edl zi` oilin xyr mipyc :miyxtn yie ?`ziixe`c

`xiaq `l eply cenlzde .l`xyi dpgn cbpk oilin xyr mipy olekn xeegnd :inlyexia

iab (`,hq zay) "lecb llk" wxta `dc ,dil

?i`na zayl dil rcic :irac ,zay xwir gky

`le .`aiwr 'xc `ail`e ,oinegza dl rcic

(a,el) dviac `xza wxta oke .lkd ixacl xn`w

uegn jli `ny `xnba `nrh iwen oiakex oi` iab

?`ziixe`c oinegz dpin rny :jixte ,megzl

`l opaxc `nl` .dxenf jezgi `ny dxifb :`l`

dpyd y`xc `nw wxtae .oinegza llk ecen

,`hiyt aeh mei meyn i`c :i"yx yxit (`,d)

.dxfra mipt ze`xzdl aiigziy [mei `ed ixdy]

aeh mei lila :`ipzc `ztqeza `vn l`ixfr 'xe

ipinyd meia" :aizkck ,odizal oixfeg oexg`d

miperh oi`y leki (g ` mikln) "mrd z` gly

dpil-dylye mixyr meiae" :xnel cenlz

,enikyde exhtp ?cvik `d ."mrd z` gly ycgl

mixyr `edy ,ipiny mei zxgnl miklede

di`x wgvi epiax axd `iad cere .dylye

onf :xn`c ,oizrnya daxre alelc `iddn

bg ly ipinya-:rnyn .dpil oiperh mixekady

ipz ,cere .cg` mei mdy mixekac `inec dpil

"jild`l zklde" :"d`x" zyxta ixtqa-cnln

oiipn ,el` `l` il oi` ,milbx zpil oiperhy

,mivre dpeal oii zegpne zeter zeaxlcenlz

"xweaa zipte" :xnel-`l dpet dz`y zepit lk

leki :xne` dcedi iax .jli`e xwad on `l` eidi

milbx zpilc `din rnyne .'ek ohw gqt `di

dywn ike .dlile mei epiide ,ipdc `inec wx epi`

dray lk onf :(a,fn dkeq) "daxre alel" wxt

,jinrhile :iieyw`l ivn ded ?`ki` in mini

opixn`c :zeywdl yie .llk iywn `lc dpil

oetxh iaxc (`,fv) "z`hgd mc" wxt migafa

'ek lbxd zlgzn da lya m` :xne`-xzen

`nrh i`n ,lbxd seqa da lyal-:aizkc

,`nl` .cg` xwa o`yr aezkd "xwaa zipte"

cg` mei aygn xzep oiprlcn-opgl` epiax axde .exagl lerib dyrp meie mei lky meyn ,`pixg` `nrh mzd ipyn `pwqnd itlc :wgvi epiax axd uxize !dray lk dpil oerhy rnyn

.aeh mei meyn dpil oiperhy rnyn ,oaxwe dpil mixekac `idda rnyn ikde .cren ly elega s` mzde ,dpil oerhy oaxw meyn zipyde ,aeh mei meyn zg` :md dpil ipiipr ipyc uxiz

oaxw odnr yi la` ,oaxw odnr oi`yk xnzi` `cd :mixekac dpyn `idd iab inlyexia epivn oke-.oaxwd zngn dpil oiperh jk `laèåùôð`l oizipznne - geah `nei cgc dpin

dray lk oinelyz dil zi` i`e ,zayd xg`l geah meiy zaya zeidl lgyk micene :iieyw`l dil `nil`-.xg`l jk lk evx `l `dc :xnel yie !zaya ixz cr `xeaivl epizni

äøîàipninl devnc mipdk zxeza `zi` ikde .laei ycwe mipy dpn :dibn dide ?ycg ycwl mini zepnl dxez dxn` okid :mleyn epiax axdl dyw did - 'eke mini dpn dxez

(`,d) dpyd y`xc `nw wxta dibn did oke .zelaei ycwl oihiny`qxib dibdle mixtqd wegnl mz epiaxl dyw j` .zayd xg`l zxvr mixne` eidy oiwecvc `zrnya (a,dq) zegpnae

miycgl zery oiaygn oi`y oipn :(`,d) dlibnc `nw wxta opixn`cke ,inei dia ipninl `ed `ziixe`c inp ycg y`x i`cec :yxtne .mewn meya dpi`y-"mini ycg cr" :xnel cenlz

-dnexzn oaxw `iade ycg dxez dxn` :(a,hk) ,dlibnc `xza wxta `pyil i`d ik epivn ,dyxc wx oi`y it lr s`y ,oeyld lr dnzz l`e .zery dpen dz` i`e ,dpen dz` mini©¥

`nw wxta epivn oky ,eiiepnl ycg :o`k qexbl yi oke .opgl` epiax axd ,cinz `iane acpzn cigidy xnel da oiwleg oiwecv ixdy ,dheyt dpi` dyxc dze` ik (k)it lr s` dycg

eiiepnl ycg dn ,drihple :`xnba (a,i) dpyd y`xc-.diiepnl dpy s`óàaeh mei oiprl i`c ,xn`w oaxw oiprl - eiiepnl zxvr-.`xw jixv `läåöîipninl devne inei ipninl

ireay oipn `kd llk `nip `l ok m`e ,mipyl wx oihiny oiprl dil oiycwn `lc laein xnbil :opgl` epiax axd dywde .oinelyzl ireay ,zxvr ycwl inei :edpzi` ediieexze - ireay

ikd `niz `l i`c .zereaye mini ea oiycwny xnel ,zereayd bg jixhv` ikdlc :uxize !ycwl-ycg ycwe mini dpne l`eny xa daxc dyxcnc ?zereayd bgc dyxcn `xw il dnl

`niiwc ,xnerd zxitqa ireaye inei ipninl devnc opirny `kdne .edpip mipyc laei gikei l`e ,ycgn zxvr minin mini oipcc laein opixnb `lc :xnel yi cere .oiwecv ly oaln iwet`l

.iia`k olàìàeedilc yipi` xn` ,dl opipzc `cdk ,ezqirl mlkiy calae :oea iaxa iqei 'x xn` ,inlyexia da miiqne .geah meia dk`ln zeyrle xevwl ixyc - oinelyzl e`l

dkxrnl oixfibe gafnl mivr ixd xne`e .mixekae oir` i`eelr-oinelyzl dk`ln dxizd dxezdy it lr s`e ,xnelk .meia ea dk`ln zeyrlne ziprzae ctqda xeq`-carinl ivn `l

xeq` zevnd bga oinelyz dn `pin` ded xfril` 'xcn i`e jenqa xn`wc `de .epaxw z` eaixwd meia dk`ln zeyrl mc`l xeq`y epivny enk ,ezqir dlk m` ,ezlik` jxevl wx

dk`ln ziiyra-cea` epi`y xaca ,opaxcn `l` epi` crend legc ab lr s`e ,`ziixe`cn zxvr ly s`-bilt `l eply cenlzd s` ,mewn lkn la` .dihwp `ziixe`c iriay meyn

.ziyixtck ,geah mei xqzin `din opaxcnc `daêéøèöàå,l`eny xa dax ipzc ,`zekixv caril lirlc `ziixan :opgl` epiax axd dywd - `irye` iaxc jixhvi`e xfril` 'xc

zegpna oiwecvd zyxc xezql `iz` `ziixa `iddc :xnel yie !dray lk oinelyz el yiy dipin rnync ,il dnl `irye` iaxe xfrl` 'x xn`c zereayd bge awri oa xfril` 'x lre
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éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe" :áéúëc."Eúøöò :ïðz ¦§¦¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©£¤¤
íBé :íéøîBà éànL úéa ,úaL áøò úBéäì ìçL¤¨¦§¤¤©¨¥©©§¦
íBé dì ïéà :íéøîBà ìlä úéáe ,úaMä øçà çeaè¦©©©©©¨¥¦¥§¦¥¨

åàì éàî .çeaè¯?ììk çeaè íBé dì ïéà¯,àì ¦©©¨¥¨¦©§¨Ÿ
ïì òîLî à÷ éàîe .çeaè íBé äëéøö äðéàL¯ ¤¥¨§¦¨¦©©¨©§©¨

àä ,déîBéa ïðéáø÷îceâéìôéà:ïðúc .àðîéæ àãç da §©§§¦©§¥¨¦§¦¨£¨¦§¨¦§©
ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦
ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,íäéìò£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦
ïðéòîLà éàc ,àëéøö !íäéìò ïéëîBñå úBìBòå íéîìL§¨¦§§§¦£¥¤§¦¨§¦©§¨¦©

àäa¯øLôàc íeMî ,éànL úéa éøîà à÷ àäa §¨§¨¨¨§¦¥©©¦§¤§¨
eäì eãBî àîéà ,àëä ìáà ,øçîì.ìlä úéáìéàå §¨¨£¨¨¨¥¨§§¥¦¥§¦

àäa ïðéòîLà¯àìc íeMî ,ìlä úéa éøîà÷ àäaàäa ìáà ,øçîì øLôà¯àîéà ©§¨¦©§¨§¨¨¨§¦¥¦¥¦§¨¤§¨§¨¨£¨§¨¥¨
,çñtä éîé úòáL âç àlL éî :òîL àz .àëéøö ,éànL úéáì eãBîúðBîLe,âçä éîé §¥©©§¦¨¨§©¦¤Ÿ¨¦§©§¥©¤©§©§¥¤¨

úøöò ìL ïBLàøä áBè íBéå¯åàì éàî .ââBç Bðéà áeL¯íBé ,àì !úøöò ìL áBè íBé §¨¦¤£¤¤¥¥©¨¤£¤¤Ÿ
øa äaø éðúc ,òîL àz .çeaè éîé :àîéà !çeaè íBé ãçc dpéî èBLôéð éëä éà .çeaè¦©¦¨¦¦§¦¨§©¦©¥¨§¥¦©¨§©§¨¥©¨©

äøBz äøîà :ìàeîLäðîLãç äî .úøöò Lc÷å íéîé äðî ,Lãç Lc÷å íéîéåééeðîì¯ §¥¨§¨¨§¥¨¦§©¥Ÿ¤§¥¨¦§©¥£¤¤©Ÿ¤¦§¨
úøöò óà.äééeðîìøîb åàì éàî,Lãçîãçà íBé Lãç äî¯øîà !ãçà íBé úøöò óà ©£¤¤¦§¤¨©¨¨©¥Ÿ¤©Ÿ¤¤¨©£¤¤¤¨¨©

éòeáL ïðéðî éîBé ,úøöò ehà ?àøañúå :àáø?ïðéðî àìâéîBé éðîéîì äåöî :ééaà øîàäå ¨¨§¦§§¨©£¤¤¥¨¥©§¥¨¨¥©§¨¨©©©¥¦§¨§¦§¥¥
¯éòeáL éðîéîì äåöîe ,"íBé íéMîç eøtñz" :áéúëc¯øtñz úBòeáL äòáL" :áéúëc ¦§¦¦§§£¦¦¦§¨§¦§¥§¥¦§¦¦§¨¨¦§¨

éác.áéúk "úBòeáL âç" :ãBòå ."Cì"íúàø÷e" :àø÷ øîà :àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨§©¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¨©§¨§¨¤
Ba øöB÷å àøB÷ äzàL âç eäæéà "íëøö÷áe"¯àîéìéà ?úîéà .úøöò âç äæ øîBà éåä §ª§§¤¥¤©¤©¨¥§¥¡¥¥¤©£¤¤¥©¦¥¨

áBè íBéa¯åàì àlà ?éøL éî áBè íBéa äøéö÷¯.ïéîeìLúìøîzéàc áb ìò óàåéaøc §§¦¨§¦¨¥¤¨¨§©§¦§©©©§¦§©§©¦
øæòìàéøèöà ,àéòLBà éaø øîàéàc .á÷òé ïa øæòéìà éaøc CéaøcîàéòLBà éaø øîà ¤§¨¨¨©©¦©§¨¦§§¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¦§©¦¨©©¦©§¨

¯äëàìî úéiNòa øeñà úBvnä âç ìL ïéîeìLz äî :àðéîà äåä¯úøöò éîeìLz óà £¨¨¦¨©©§¦¤©©©¨©£¦©§¨¨©©§¥£¤¤
.á÷òé ïa øæòéìà éaøcî éàå .á÷òé ïa øæòéìà éaøc ïì òîLî÷ ,äëàìî úéiNòa øeñà éîð©¦¨©£¦©§¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dbibg(iying meil)

n cnlp df xac :`xnbd daiynáéúëcgqtd bg iabl(f-e fh mixac), ¦§¦
mixvOn Lz`v crFn WnXd `FaM axrA gqRd z` gAfY mW'¨¦§©¤©¤©¨¨¤§©¤¤¥¥§¦¦§¨¦

,'ebeéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe,'Exweal aezkd zpeeky i`ceae ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
xeq` aeh meia ixdy ,aeh mei ly xweal `le crend leg ly
`vnpe ,oinegz xeqi` meyn ,enewnn dn` miitl`n xzei z`vl

.gqtd bg ly aeh mei i`vena milyexia oell yiy
lirl xfrl` iax xn`y dnl zxfeg `xnbd(`"r)yi zxvrdy ,

:`xnbd dywn .dray lk oinelyz dlïðzdpyna epipy ±lirl) §©
(`"r,çBáè íBé ,íéøîBà éànL úéa ,úaL áøò úBéäì ìçL úøöò£¤¤¤¨¦§¤¤©¨¥©©§¦§©

úaMä øçà,oey`x meia `ed zepaxwd zhigy onf ±ìlä úéáe ©©©©¨¥¦¥
çBáè íBé dì ïéà ,íéøîBà:`xnbd zwiicn .åàì éàîoi` m`d ± §¦¥¨§©©¨

zxvrdy xnel lld zia zpeek,ììk çBáè íBé dì ïéàoi`y epiidc ¥¨§©§¨
bga eizepaxw z` aixwd `ly ine ,oinelyz ly mei s` dl

ayddyw ok m`e ,lld ziak dklde ,aixwn epi` aey envr zere
.dray lk oinelyz zxvrl yiy xfrl` iax ixac lr o`kn

:`xnbd zvxznàìwx `id dpeekd `l` ,lld zia zpeek ef oi` ± Ÿ
Lzay axra dlgy zxvr,çBáè íBé äëéøö dðéàzial ixdy ¤¥¨§¦¨§©

mei dgec mzaxwdy ,mpnfa dizepaxw z` aixwdl xyt` lld
lk aixwny lld zia mb mixaeq zxvra aixwd `l m` la` ,aeh

.dray
:uexizd lr dywne `xnbd zxfegïì òîLî à÷ éàîedn ,ok m` ± ©¨©§©¨

wx cnll e`a ike ,df oica lld zia epecnildéîBéa ïðéáø÷îc± §©§§¦©§¥
dgec mzaxwdy xnelk ,mpnfa zxvrd zepaxw z` miaixwny

,aeh meiàðîéæ àãç da eâéìôéà àäi`ny zia ewlgp xak ixd ± ¨¦§¦¨£¨¦§¨
,dpynd ly `yixa zg` mrt df oica lld ziaeéànL úéa ,ïðúc¦§©¥©©

ïéàéáî íéøîBàaeh meiaàì ìáà ,íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL §¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨Ÿ
,íäéìò ïéëîBñå úBìBòå íéîìL ïéàéáî ,íéøîBà ìlä úéáe ,úBìBò¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤
zaxwdy `tiqa aey xnele xefgl lld zia ekxved recne

.aeh mei dgec bgd zepaxw
aixwdl xzeny cnll ok` `id lld zia zpeek :`xnbd zvxzn

e ,mpnfa zxvrd zepaxw z`àëéøöz` cnll dpynd dkixv ± §¦¨
,`tiqae `yixa ,mipte`d ipya mzwelgnàäa ïðéòîLà éàc± §¦©§§¦¨§¨

zxvra ,`yixd ly oecipa wx z`f zcnln dpynd dzid m`y
`weecy xnel epiid mixeaq ,legd ini x`ya dlgyà÷ àäa§¨¨

éànL úéa éøîà,aeh meia zeler mi`ian oi`yøLôàc íeMî ¨§¦¥©©¦§¤§¨
maixwdløçîì,leg `edy aeh mei zxgnl ±àëä ìáà,o`k ± §¨¨£¨¨¨

,zay axra dlgy zxvra ,`tiqd ly oecipaeäì eãBî àîéà± ¥¨§
i`ny zia mdl micen dfay xn`pìlä úéáìmeia miaixwny §¥¦¥

,mini ipya mzaxwd dgciz aeh meia maixwp `l m` ixdy ,aeh
miinei mze` migecy jezn `nye ,miaxw mpi` zaya mb ixdy
dpynd dkxved okl .llk meaixwi `le mda reytl e`eai
z` migecy i`ny zia mixaeq dfa mby ,`tiqa epicnll

.oey`x meil mzaxwdàäa ïðéòîLà éàådpynd dzid m`e ± §¦©§§¦¨§¨
,zay axra zeidl dlgy zxvra ,`tiqa wx z`f zcnln

`weecy xnel epiid mixeaqìlä úéa éøîà÷ àäamzaxwdy §¨¨¨§¦¥¦¥
,bgd z` dgecøLôà àìc íeMîmaixwdl,øçîì`ed ixdy ¦§Ÿ¤§¨§¨¨

eryti `ny miyyege ,mini ipya mzaxwd dgciz ok m`e ,zay
,llk meaixwi `leàäa ìáàini x`ya lgy aeh meia ,`yixa ± £¨§¨

,xgnl maixwdl xyt`y ,reaydeãBî àîéàmiceny xn`p ± ¥¨
lld ziaéànL úéáì.aeh mei dgec mzaxwd oi`yàëéøöokl ± §¥©©§¦¨

.`tiqd mbe `yixd mb ekxved
zxvrl yiy xfrl` iax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:dray lk oinelyz,òîL àz,`ziixaa epipyyâç àlL éî± ¨§©¦¤Ÿ¨
lk dbibg oaxw aixwd `lyå ,çñtä éîé úòáLaixwd `ly in ok ¦§©§¥©¤©§

lk,âçä éîé úðBîL,zxvr ipinye zekeqd bg ini zray epiidc §©§¥¤¨
åa aixwd `ly in okúøöò ìL ïBLàøä áBè íBé,zereayd bg ± §¨¦¤£¤¤

ââBç Bðéà áeL.dbibg oaxw aixwdl cer leki epi` ±åàì éàî± ¥¥©¨
a aixwd `l m`y ,`ziixaa epipy `l m`dúøöò ìL áBè íBé¤£¤¤

.llk oinelyz zxvrl oi`y ixd ,aixwn epi` aey ,dbibg oaxw
:`xnbd zvxznàì,zxvr ly aeh meia `ziixaa xaecn oi` ± Ÿ

`ziixaa qexbl yi `l`,'çBáè íBé'ly oinelyzd mei epiidc §©
dnvr zxvrl la` ,bbeg epi` aey ,df meia bg `ly iny ,zxvr

.oinelyz yi

:dywne `xnbd zxfegçBáè íBé ãçc dpéî èBLôéð ,éëä éàgikep ± ¦¨¦¦§¦¨§©§©
ixdy ,mini dray `le ,cg` oinelyz mei wx zxvrl yiy o`kn
ini zray lk' epipy `le ,cigi oeyla 'geah mei' epipy zxvr iabl

.zekeqae gqta enk 'geah
:`xnbd zvxznàîéà`ziixaa qexbp ±'çBáè éîé',miax oeyla ¥¨§¥§©

.dray lk oinelyz zxvrl yi ok`e
oinelyz yiy xfrl` iax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd

:zxvrla äaø éðúc ,òîL àzíéîé äðî ,äøBz äøîà ,ìàeîL ø ¨§©§¨¥©¨©§¥¨§¨¨§¥¨¦
Lãç Lc÷åmiyelyd mei z` ycwle ,mei miyely xetql jilr ± §©¥Ÿ¤

,dxez dxn` oke .sqen oaxw ea aixwdl ,yceg y`x zeidläðî§¥
úøöò Lc÷å íéîémei z` ycwle ,mei miying xetql jilr ± ¨¦§©¥£¤¤

.zereayd bg zepaxw z` ea aixwdl ,zereayd bgl miyingd
,dfn df micneleåééeðîì Lãç äîycegd ini oipnay myk ± ©Ÿ¤¦§¨

jezn cg` mei lr epiidc ,eiiepnn cg` lr wx zrawp dyecwd
,yceg y`x dyrp dxitql miyelyd meidy ,minid oipnóà©

äééeðîì úøöòzrawp dyecwd ,zereayd bg ly oipna mb jk ± £¤¤¦§¤¨
.zereayd bg didi miyingd meidy ,oipndn cg` mei lr wx

:`xnbd zxxanåàì éàîy ,df cenila dpeekd oi` m`d ±øîb± ©¨¨©
zxvr micnelîy`xLãç,zepaxwd zaxwd onf iablLãç äî ¥Ÿ¤©Ÿ¤

ãçà íBé,cala cg` meia miaxw yceg y`x zepaxwy myk ± ¤¨
,yceg y`x meia wx epiidcóàd zepaxwúøöòa miaxwãçà íBé ©£¤¤¤¨

.mitqep minia oinelyz mdl oi`e ,cala
:`xnbd dgecàøañúå ,àáø øîào`kn zeywdl xeaq dz` ike ± ¨©¨¨§¦§§¨

,xfrl` iax lrïðéðî àì éòeáL ,ïðéðî éîBé úøöò eèàzxvrd ike ± ¨£¤¤¥¨¦¨¨¥Ÿ¨¦¨
,zereay oipna zipnp `le ,mini oipna wx zipnp,éiaà øîàäå§¨¨©©©¥

éîBé éðîéîì äåöî,minid z` xnerd zxitqa zepnl devn ± ¦§¨§¦§¥¥
,'xnerl cg` mei meid' xn`iyáéúëc(fh bk `xwie)íéMîç eøtñz' ¦§¦¦§§£¦¦

éòeáL éðîéîì äåöîe ,'íBé,zereayd z` mb zepnl devne ± ¦§¨§¦§¥¨¥
,'xnerl cg` reay meid' xn`iyáéúëc(h fh mixac)úòáL äòáL' ¦§¦¦§¨¨ªŸ

,ãBòå ,'Cì øtñzziUre'áéúk 'úBòáL âç(i fh my)zxvrdy ixd , ¦§¨¨§§¨¦¨©¨ª§¦
dn ,ok m`e ,zereay dl mipeny my lr 'zFraW bg' diexw©¨ª
mb `ed ,diiepnn cg`l zycwzn zxvrdy `ziixaa eyxcy
cg` meil zycwzn `idy ,zereayd oipnl mbe minid oipnl
zereayd oipnn cg` reayle ,aeh mei zyecw iabl minid oipnn

.oinelyz iabl
lirl `xnba(`"r),`irye` iax mya xfrl` iax ixac e`aed

d`ian `xnbd .zevnd bgl ywidn oinelyz zxvrl yiy cnly
:df oicl xg` cenilàø÷ øîà ,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éácoipra §¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¨©§¨

zxvr(`k bk `xwie),íúàø÷e'didi Wcw `xwn dGd mFId mvrA §¨¤§¤¤©©¤¦§¨Ÿ¤¦§¤
xn`p eixg`y weqtae ,'EUrz `l dcar zk`ln lM mklbk my) ¨¤¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£

(akíëøö÷áe'Nkz `l mkvx` xivw z`yie ,'LxvwA LcU z`R d §ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤
lr s`e ycew `xwn `xwpy bg yiy ,miweqtd zekinqn yexcl

e ,ea xevwl xzen ok iteäæéàeze`àøB÷ äzàL âç`xwn eze` ¥¤©¤©¨¥
ycewBa øöB÷å,d`eaz,úøöò âç äæ øîBà éåämiweqtd ixdy §¥£¥¥¤©£¤¤

,jk lr le`yl yie .zxvr bg lr exn`p elldúîéàxzen izn ± ¥©
,zxvrd bga xevwláBè íBéa àîéìéà,zxvr ly envräøéö÷ ¦¥¨§§¦¨

éøL éî áBè íBéa,aeh meia xevwl xzen ike ±ïéîeìLúì åàì àlà §¦¨¥¤¨¨§©§¦
ly oinelyzd ini lr weqta xaecny yxtl jixv gxkda ±
oeikn ,'ycew `xwn' zxvrd xg`y minil `xew aezkdy ,zxvr
zeyrl xzeny s` ,zxvrd zepaxw z` mda milydl xyt`y

.oinelyz zxvrl yiy o`kn epcnle ,dk`ln mda
inelyzl micenild ipy z` mikixv recn zx`an `xnbd

:zxvrdàéòLBà éaø øîà øæòìà éaøc øîzéàc áb ìò óàås` ± §©©©§¦§©§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨
mya xfrl` iax cnl epnny zevnd bgl ywidd xn`p xaky

mewn lkn ,`irye` iaxéøèöàCl mb mikixv ±ïa øæòéìà éaøc ¦§§¦§©¦¡¦¤¤¤
÷òéá.miweqtd zekinqn cnelyéàcwx z`f micnel eid m` ± ©£Ÿ§¦

âç ìL ïéîeìLz äî ,àðéîà äåä ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaøcî¦§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨£¨£¦¨©©§¦¤©
,äëàìî úéiNòa øeñà úBvnälega md ely oinelyzd ixdy ©©¨©£¦©§¨¨

,gqt ly oexg` aeh meiae crendøeñà énð úøöò éîeìLz óà©©§¥£¤¤©¦¨
,äëàìî úéiNòaokl,á÷òé ïa øæòéìà éaøc ïì òîLî÷inelyzy ©£¦©§¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xzeny weqta yxetn ixdy ,dk`ln ziiyra mixzen zxvr
.mda xevwléàåwx z`f micnel eid m` ±,á÷òé ïa øæòéìà éaøcî §¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dbibg(iyiy meil)

änk àðòãé àìeidi oinelyz ly mini dnk mircei epiid `l ± Ÿ¨©§¨©¨
`l j` ,oinelyz dl yiy wx x`ean ef dyxca ixdy ,zxvrl

,dnk x`eanàéòLBà éaø øîà øæòìà éaøc ïì òîLî à÷cnly ¨©§©¨§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨
lk oinelyz el yi zevnd bgy myky ,zevnd bgl ywida

.dray lk oinelyz yi zxvrl jk dray
:zxvra oinelyz oicl sqep cenil d`ian `xnbdLé÷ì Léøå§¥¨¦

,øîàbg iabl dxeza xn`py dnn cnlp zxvra oinelyz oic ¨©
zereayd(fh bk zeny)øéöwä âçå','dcVA rxfY xW` LiUrn ixEMA §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤

,'xivwd bg' `xwp `ed okle ,ea xevwl xzeny bg yiy rnyne
eeäæéàeze`ââBç äzàL âçeaåmb,úøöò äæ øîBà éåä ,Ba øöB÷ ¥¤©¤©¨¥§¥£¥¥¤£¤¤

,jk lr le`yl yie .zxvrd lr xn`p df weqt ixdyúîéàizn ± ¥©
,xevwl xzen zereayd bgaéàáBè íBéa àîéìzereayd bg ly ¦¥¨§

,envréøL éî áBè íBéa äøéö÷,aeh meia xevwl xzen ike ±àlà §¦¨§¦¨¥¤¨
ïéîeìLúì åàìini lr weqta xaecny yxtl jixv gxkda ± ¨§©§¦

my lr 'xivwd bg' mi`xwp el` miniy ,zxvrd ly oinelyzd
yiy o`kn epcnle ,xevwl xzeny onfa dbibg oaxw mda axwy

.oinelyz zxvrl
øîàelïðçBé éaø,yiwl yixläzòî àlàoeyld z` yxtn dz`y ¨©©¦¨¨¤¨¥©¨

z` mb jk yxtz ok m` ,ea xevwl xzeny bg `edy 'xivwd bg'
e' zekeqd bg iabl weqtd jynda xn`py dnóñàä âçz`vA §©¨¨¦§¥

,jk yexcpe ,'dpXdäôéñà Ba LiL âç eäæ éàea seq`l xzeny ± ©¨¨¥¤©¤¥£¦¨
,ezial dcyd zexit z`,úBkeqä âç äæ øîBà éåädf weqt ixdy £¥¥¤©©

,zeywdl yi ok m`e ,zekeqd bg iabl xn`púîéàonfd `ed izn ± ¥©
,zekeqd bga dtiq`a xzendáBè íBéa äëàìî ,áBè íBéa àîéìéà¦¥¨§§¨¨§

àlà ,éøL éîxaecny yxtz,ãòBî ìL Bìeça,dyw oiicr df ixd ¦¨¥¤¨§¤¥
éøL éî ãòBî ìL Bìeçxeq` crend leg mb ixd ,dk`lna ¤¥¦¨¥

.jenqa x`eank dk`lnaàlà'siq`d bg' oeyldy gxkda ¤¨
`edy ,dxe`iaäôéñà ïîæa àaä âç`le ,dcyd on d`eazd ly ©©¨¦§©£¦¨

ok m`e ,d`eazd z` ea seq`l xzenyénð àëäoeyla ,o`k mb ± ¨¨©¦
`id zxvrdy `ed xe`iad ,zxvr iabl dxen`d 'xivwd bge'âç©

ïîæa àaädäøéö÷xzeny bg `edy `le ,dcya d`eazd ly ©¨¦§©§¦¨
.zxvrl oinelyz yiy o`kn yexcl oi` jk m`e ,ea xevwl

:`xnbd zwiicnììkî,rnyn yiwl yixe opgei iax ixacn ± ¦§¨
eäì àøéáñ eäééåøúcmixaeq mdipyy ±øeñà ãòBî ìL Bìeçc §©§©§§¦¨§§¤¥¨

,äëàìî úéiNòain cren ly eleg' opgei iax dywdyk ixdy ©£¦©§¨¨
xzen ok` crend leg ezrcly yiwl yix el aiyd `l ,'ixy

.xeq`y dcen `ed mby gkene ,dk`ln ziiyra
:`xnbd zl`eyéléî éðäðî.dk`ln ziiyra xeq` crend legy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiynïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa(gi cl zeny)âç úà' §¨©¨¨¤©

íéîé úòáL ,øîLz úBvnäeli`k weqtd yxcpe ,'zFSn lk`Y ©©¦§Ÿ¦§©¨¦Ÿ©©
e ,'mini zraW xnWY zFSOd bg z`' xn`pãnéìjkaìL Bìeç ìò ¤©©©¦§Ÿ¦§©¨¦¦¥©¤

,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBîixd 'xenyz' xn`py mewn lkay ¥¤¨©£¦©§¨¨
dk`lnn zevnd bg z` xenyl dxez dxidfde ,e`l zxdf` ef

,mini drayäiLàé éaø éøácéøö Bðéà ,øîBà ïúðBé éaø .Ccenll ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦
a z`f yexcl ozip `l` ,weqtn z`fäîe .øîBçå ì÷meiïBLàø ©¨¤©¦

éòéáLegqt ly,ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ ïéàLminid `l` §¦¦¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤
,leg ini md mdixg`le mdiptly,äëàìî úéiNòa øeñàiniBìeç ¨©£¦©§¨¨

,ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ LiL ãòBî ìLmei epyi mdiptl ixdy ¤¥¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤
m`d ,gqt ly iriay mdixg`e ,oey`x aehøeñà àäiL ïéc Bðéà¥¦¤§¥¨

.äëàìî úéiNòa©£¦©§¨¨
:xnege lwd z` `xnbd zkxeteçéëBé úéLàøa éîé úLLozip ± ¥¤§¥§¥¦¦

,reay lkay legd ini zyyn gikedlïäéðôì äMeã÷ LéL¤¥§¨¦§¥¤
,ïäéøçàìeizy oia mi`vnp reaye reay lk ly legd ini ixdy §©£¥¤

,zezayåok it lr s`,äëàìî úéiNòa ïéøzeîleg mb ok m`e §¨¦©£¦©§¨¨
eiptl dyecw yiy s` ,dk`ln ziiyra xzen didi crend
ini zyyn cenll oi` :`kxitd z` `xnbd dgec .eixg`e

oky ,crend legl ziy`xal äîúéLàøa éîé úLLïaø÷ ïäa ïéàL ©§¥¤§¥§¥¦¤¥¨¤¨§¨
,óñeî,dk`ln ziiyra mixeq` mpi` okleãòBî ìL Bìeça øîàz ¨Ÿ©§¤¥

,óñeî ïaø÷ Ba LiL.dk`lna xeq` `ed jk meyny okzie ¤¥¨§¨¨
:zkxete `xnbd zxfegL ,çéëBé Lãç Làøixd,óñeî ïaø÷ Ba Lé ŸŸ¤¦©¤¥¨§¨¨

å`ed ok it lr s`,äëàìî úéiNòa øzeîcrend leg mb ok m`e §¨©£¦©§¨¨
`xnbd dgec .sqen oaxw ea yiy s` ,dk`ln ziiyra xzen didi

oky ,crend legl yceg y`xn cenll oi` :`kxitd z`Làøl äî©§Ÿ
ïéàL ,Lãç`ed,'Lã÷ àø÷î' éeø÷,dk`lna xeq` epi` okleøîàz Ÿ¤¤¥¨¦§¨Ÿ¤Ÿ©

,'Lã÷ àø÷î' éeøwL ãòBî ìL Bìeçaeïéc ,'Lã÷ àø÷î' éeø÷å ìéàBä §¤¥¤¨¦§¨Ÿ¤¦§¨¦§¨Ÿ¤¦
.äëàìî úéiNòa øeñàL àeä¤¨©£¦©§¨¨

:crend lega dk`ln xeqi`l xg` cenil d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéàzekeqd bg iabl xn`p ,zxg` `ziixaa epipy ±(dl bk `xwie) ¦¨

Wcw `xwn oFW`xd mFIA','eNòú àì äãáò úëàìî ìkweqtae ©¨¦¦§¨Ÿ¤¨§¤¤£Ÿ̈Ÿ©£
z` miyxece ,''dl dX` EaixwY mini zraW' xn`p eixg`y¦§©¨¦©§¦¦¤©
EUrz `l dcar zk`ln lM' xn`p eli`k miweqtd zekinq¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£
,dk`lna mixeq` zekeqd bg ini zrayy rnyne ,'mini zraW¦§©¨¦

eãnéìaezkd jkaéøác ,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bìeç ìò ¦¥©¤¥¤¨©£¦©§¨¨¦§¥
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaøCy ,ef dyxclàeä éøä ©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨¦£¥

øîBà(c bk `xwie)'åâå 'ä éãòBî älà'i`xwn' oeylde ,'Wcw i`xwn ¥¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¥
e ,dk`ln ziiyrn meid z` ycwl yiy dxe`ia 'Wcwáeúkä äná Ÿ¤©¤©¨

a íà ,øaãîaeh meiøîàð øák éøä ,ïBLàø(hl bk my)oFW`xd mFIA' §©¥¦§¦£¥§¨¤¡©©¨¦
,'ïBúaLe ,dk`lnn zeayl yiy xnelk[éðéîLa] (éòéáùá) íà± ©¨¦©§¦¦

,zxvr ipinyaøîàð øák éøä(my)ipinXd mFIaE'àä ,'ïBúaL± £¥§¨¤¡©©©§¦¦©¨¨
y ixdL Eãnìì ,ãòBî ìL Bìeça àlà øaãî áeúkä ïéàcrend leg ¥©¨§©¥¤¨§¤¥§©¤§¤

.äëàìî úéiNòa øeñà̈©£¦©§¨¨
:crend lega dk`ln xeqi`l sqep cenil,Cãéà àéðzbg lr xn`p ©§¨¦¨

gqtd(g fh mixac)øöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL''äì ú ¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤©
,iriayd meil mini zyy eywed ,'dk`ln dUrz `l Lidl`äî ¡Ÿ¤Ÿ©£¤§¨¨©

øeöò éòéáM,dk`lna xeq` ±úLL óàdíéîémipey`xdïéøeöò± §¦¦¨©¥¤¨¦£¦
.dk`lna `ed mb xeq` crend legy xnelk ,dk`lna mixeq`

éà,jk yexcpe ixnbl mze` deeyp ok m` ,xn`z m`e ±éòéáM äî ¦©§¦¦
aeh mei `edyíéîé úLL óà ,äëàìî ìëa øeöòeidiìëa ïéøeöò ¨§¨§¨¨©¥¤¨¦£¦§¨

äëàìî,aeh meik,'úøöò éòéáMä íBiáe' øîBì ãeîìzxnelk §¨¨©§©©©§¦¦£¤¤
zeyrl xeqi`d oi`y cnll ick ,llkd on iriayd mei `vi jkly

`l` ,minid zray lka dey dk`ln,äëàìî ìëa øeöò éòéáMä©§¦¦¨§¨§¨¨
ïéàålkäMLdíéîémipey`xdäëàìî ìëa ïéøeöòmeid enk §¥¦¨¨¦£¦§¨§¨¨

dxn`y xg`ne .zek`lndn wlga wx mixeq` md `l` ,iriayd
`le ,oleka `le zek`lndn wlga xeq` crend legy dxez

,dxeq` efi`e zxzen dk`ln efi` jl yxitàäy d`xe rc ±àì ¨Ÿ
,íéîëçì àlà áeúkä ïøñîdk`ln efi` lr oiadl mirceid mdy §¨¨©¨¤¨©£¨¦

lhen mdilre ,xeqi` lihdl efi` lre xzid lihdlEì øîBìlr ©§
dii`xd itl ycegd yeciw itäæ éà`edíBéaeh mei ea lgy ¥¤

yøeñà,dk`ln lkaäæ éàå`edíBéy crend leg ea lgyøzeî ¨§¥¤¨
jl ecibi crend leg lre ,zek`ln zvwaBæ éà`idäëàìî ¥§¨¨

d,äøeñà,crend xg`l cr edyri `l m` ca` epi`y xac oebk £¨
Bæ éàå`idäëàìîd,úøzeîedyri `l m` ca` `edy xac oebk §¥§¨¨¤¤

.crend xg` cr
:dpyna epipyúéðòúå ãtñäa ïéøzeîe,zayd xg`y geah meia ¨¦§¤§¥§©£¦

.úaMä øçà úøöò ïéøîBàä éøác úà íéi÷ì àlL¤Ÿ§©¥¤¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨
:`xnbd dywn(øîúéàäå),`ziixaaúîe äNòîenyy mkg §¨¦§©©£¤¥

,ïBôøè éaø íçépä àìå ,BãôBñì ìàøNé ìk eñðëðå ,ãeìa àñkìà£¤§¨§§¦§§¨¦§¨¥§§§Ÿ¦¦¨©¦©§
äéä úøöò ìL áBè íBiL éðtî:`ziixad z` `xnbd zx`an .íBé ¦§¥¤¤£¤¤¨¨

Czòc à÷ìñ áBè,aeh meia did df dyrny jzrca dler ike ± ¨§¨©§¨
ixdéàdid df dyrn m` ±eúà÷ éî ,áBè íBéami`a eid m`d ± ¦§¦¨¨

.ctqda xeq` aeh meiy mircei lkd ixd ,ecteql l`xyi lkàlà¤¨
àîéà,`ziixad zpeeka yxtl xn`z jk ±çBáè íBiL éðtîly ¥¨¦§¥¤§©

zxvr,äéämgipd `le ,ctqda xzen df meiy mrd mixeaq eide ¨¨
dyw ok m`e .ctqda xeq` geah meiy xaqy meyn ,oetxh iax
xzen zxvr ly geah meiy ,epzpyna x`eandn oetxh iax lr

.miwecv ly mailn `ivedl ick ziprzae ctqda
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdid oetxh iaxa dyrnd ±íBéa Ÿ©§¨¨§

úaMä øçà úBéäì ìçL áBè'geah mei'y ,reayd zenin cg`a ± ¤¨¦§©©©©¨
xeq` df geah meie ,xg` meia `l` ,oey`x meia lg `l eixg`ly
ly mailn `ivedl mrhd o`k jiiy `l ixdy ,ziprzae ctqda

eli`e .miwecvïàkxaecn dpyna ±,úaLa úBéäì ìçL áBè íBéa ¨§¤¨¦§§©¨
ick ,ziprze ctqda exizd dfae ,oey`x meia lg ely 'geah mei'y
meia `weec dlg zxvry mixne`d miwecvd ixac miiwl `ly

.oey`x
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtohw cren
àðòãé àìrl` iaxc ol rnyn `w ,oinelyzl eidi mini dnk -dray zevnd bg dn ,xf

.dray o`k s`êéùòî éøåëá øéö÷ä âçå.aizk zereay bga -ïîæá àáä âç éîð éëä
äøéö÷.opireny`l `z` ea xvewe bbeg e`le ,xn`w -'åë åäééåøúã ììëîxn`wcn -

llkn ,"oi`" yiwl yix dil xcdn `le ,ixy in cren ly elega dtiq` opgei iax

.xeq` edl `xiaq ediiexzcúåöîä âç úà
'åâå íéîé úòáù øåîùúly eleg lr cnil -

z`" :dia yexc .dk`ln ziiyra xeq`y cren

`l zxdf` xenyz lke - "xenyz zevnd bg

.dk`lnd on edixney ,`ed dyrzéîé úùù
úéùàøázezay izy oia reaye reay lk ini -

.odixg`le odiptl dyecw ixd ,oiayei odùàø
'åë çéëåé ùãçeleg lr dnzz l` dz` s` -

.'ek cren ly'åëå åùòú àì äãåáò úëàìî ìë
."dy` eaixwz mini zray" :dil jinqe -ãîéì

'åëå ãòåî ìù åìåç ìò`l" :dia yixc ikde -

dilre ,aizk zekeqd bgae ."mini zray eyrz

.mipdk zxeza `zipzn jd `niiwùã÷ éàø÷î
.dk`ln ziiyra ediycw :rnyn -øåöò

äëàìîî`l" :diteb `xw i`da aizkck -

."dk`ln dyrzàìà áåúëä ïøñî àì éøä àä
íéîëçìody aezkd jl xn`y xg`n :xnelk -

ef i` yxit `le ,oleka `le dk`lnn oixevr

oxqn `ly d`xe rc - dxeq` ef i`e zxzend

lihdl edfi` lr oiadl mirceid ,minkgl `l`

i` exn`i mde ,xeqi`d lihdl ef i` lre xzidd

lka xeq`e dii`xd yeciw it lr aeh mei edf

xeq` epi`y cren ly eleg edf i`e ,dk`ln

ef i` jl ecibi cren ly eleg lre .dk`ln lka

efi`e ,ca` epi`y xac - dxeq` dk`ln

.ca`d xac - zxzen dk`ln'ø ïçéðä àìå
ïåôøè.ctqda mixzeny ipz oizipzne -íåéá

úáùá úåéäì ìçù áåèzay xg` geah meiy -

.zay xg` zxvr mixne`d iptn ,ctqda xzen

zeidl lgy aeh mei - cela `qkl`c i`de

.zaya cg`a ely geah mei oi`c ,`ed lega
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àìàdpyd y`xc `nw wxt xn`c ,opgl` epiax axd dywd - dtiq` onfa `ad bg

,llk liir `l `nlce :iq` iaxl `xif iax dil xn` :(`,bi) (oixcdpqc `xnbae)

i`n ."siq`d bg" aizkc ,jzrc `wlq `l !zekeqd bg cr lifize hnyz `pngx xn`we

dtiq` onfa `ad bg `nili` ?siq`d-siq` i`n `l` ,"jiyrn z` jtq`a" :aizkd-

onfa `ad zekeqd bg opixn` `l `nl` .xivw

bg opirny "jtq`a"nc oeik :ixen uxize !dtiq`

"siq`d bg" xn`e ,dtiq` onfa `ad-rnyn

["'ebe jtq`a"] `xw i`d e`l i` la` .xvwil-

ok m` ,dtiq` onfa `ad [siq`d] bg :opiyxc ded

mey `kile li`ed ,ikd `nip xivwd bg mb

.dil witnc zernynåìåçxeq` cren ly

dk`lnc rnyn dxe`kl - dk`ln ziiyra

dia `xqzinc-.weqtn dil witnc ,`ziixe`cn

`irain `l :(mye :`i) ohw crenc ipy wxta oke

cren ly eleg elit` `l` opaxcnc la ¥̀

epiaxl dywe .qxhpewa mzd yxit oke .`ziixe`c

opixyc zek`ln dnke ca`d xac ok m`c :mz

xeqi` epivn okid ike ?exzyn ikid mzd

,cere ?xzen ezvwne xeq` ezvwn `ziixe`c

mewn lk :(`,`k) dlibnc iyily wxta opzc

drax` oixew sqen yie aeh mei oi`y-eleg oebk

,dk`ln xqzin `l :`nl` ,ycg y`xe cren ly

icda dil liikc :cere .aeh mei oi`c xn`wcn

:ziprzc inlyexia opixn`ck .opaxc ,ycg y`x

carinl `lc oilibxc `iyp oild ebdpy mewnae

gxi yixa `zciar`-epivn cere .`ed `bdpn

exq` melk :ohw crenc ipy wxta inlyexia

mirbi eidie oizeye oilke` ediy ick `l` dk`ln

`pyil rnyn .oizeye oilke`e oifget mde ,dxeza

iab (a,ai) ohw crenc ipy wxta oke .`ed opaxcnc

:`xnba irae .crena ezk`ln oieki `ly calae

xnel `vnz m` ?eixg` epa eqpwiy edn ,zne oeik

eixg` epa eqpw zne xekad ofe` mxv-mzd

ied crena dk`lnc rnyn .`ziixe`c `xeqi`

crena ezk`ln oiekn`c zegcl yi ,edine .opaxc

oeik ,`ziixe`c `xeqi` `kil `din `zydc .i`w

zn`d itl rnyn mewn lkn .`ed ca`d xacc

yixa mzd xn`w ike .opaxcn wx xqzin `lc

n"yeg elit` `l` opaxc la` `irain `l `wxit¥

`ziixe`c-el yiy itl ,xn`w `ziixe`c oirk

`kil la`d ini la` .`ziixe`c `xwn] jnq

izktde" :aizkc ,dlaw ixacn [`l` ,`zknq`

`l` :`kd xn`wce .(g qenr) "la`l mkibg

ixy in cren ly elega-on xeq`c rnyn ok m`

ixzyn `lc meyn e`l :xnel yie !dxezd

dil opiknq `xw`c oeik `l` ,`ziixe`cn

xqzinl-ixyc `xw inwe`l dil `xaqn `l

xi`n oa wgvi epiax axd yxit oke .ikda `icda

crenc dk`lnc ,xy` oa wgvi epiax mya

yxity l`eny epiax yexitk `le .opaxcn

z` dfand lk iab (`,giw migqt) "migqt iaxr"a

.cren ly elega dk`ln dyer :oebk ,zecrend

`de .epyxitcke ,ied opaxcnc ,`zil `de

xer iptl" meyn dil wetize mizek iab opixn`c

n"yegc dk`lna "leykn ozz `l-jnqc meyn

.da oicen oiwecv dil iede ,ied `xwc `hytäîdn itl ,`nlra `zlin ielb wx xenb xnege lw df oi`y `l` xqzin ca`d xac oky ipdl dn jxtnl ivn ded - 'ek iriaye oey`x

.opaxc wx xqzin `l dk`lnc izyxityùàøike .ziyixtck bdpn meyn wx xq`p epi` mbe ,(a,ak) dlibnc iyily wxta aeh mei iexw epi` oky ,dk`ln ziiyra ixyc - gikei ycg

oke ,xfril` iaxc iwxita `zi`ck ,dk`ln zeyrl `ly zebdepc miyp meyn :inp i` ,ixiin dpyd y`x ly ycg y`xc ,mini 'aa mrl dk`ln leha meyn (`,bk) dpyd y`xa xn`w

.(a,ak) dlibna i"yx yxitäîdyecwe sqen :izxz `ki`c crend legl dn :xninl ivn ded - ycw `xwn iexw epi` oky yceg y`xl.eixg`le eiptl
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øæòìà éaøc ïì òîLî à÷ ,änk àðòãé àìéaø øîà ¨¨©§¨©¨¨©§©¨§©¦¤§¨¨¨©©¦
âçå" :øîà Lé÷ì Léøå .àéòLBàâç eäæéà "øéöwä ©§¨§¥¨¦¨©§©©¨¦¥¤©

Ba øöB÷å ââBç äzàL¯?úîéà .úøöò äæ øîBà éåä ¤©¨¥§¥¡¥¥¤£¤¤¥©
áBè íBéa àîéìéà¯àlà ?éøL éî áBè íBéa äøéö÷ ¦¥¨§§¦¨§¦¨¥¤¨

åàì¯âç" :äzòî àlà ,ïðçBé éaø øîà .ïéîeìLúì ¨§©§¦¨©©¦¨¨¤¨¥©¨©
éñàääôéñà Ba LiL âç eäæ éà ,"ó¯øîBà éåä ¨¨¦¥¤©¤¥£¦¨¡¥¥

áBè íBéa àîéìéà ?úîéà .úBkeqä âç äæ¯äëàìî ¤©©¥©¦¥¨§§¨¨
ìL Bleç .ãòBî ìL Bleça àlà éøL éî áBè íBéa§¦¨¥¤¨§¤¥¤

à ïîæa àaä âç :àlà ,éøL éî ãòBîàëä ,äôéñ ¥¦¨¥¤¨©©¨¦§©£¦¨¨¨
eäì àøéáñ eäééåøúc ììkî.äøéö÷ ïîæa àaä âç :éîð©¦©©¨¦§©§¦¨¦§¨§©§©§§¦¨§
?éléî éðäðî ,äëàìî úéiNòa øeñà ãòBî ìL Bleçc§¤¥¨©£¦©§¨¨§¨¨¥¦¥
"íéîé úòáL øBîLz úBvnä âç úà" :ïðaø eðúc§¨©¨©¤©©©¦§¦§©¨¦
,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bleç ìò ãnéì¦¥©¤¥¤¨©£¦©§¨¨

éøö Bðéà :øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøácì÷ ,C ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦©
ïäéðôì äMeã÷ ïéàL éòéáLe ïBLàø äîe :øîBçå̈¤©¦§¦¦¤¥§¨¦§¥¤

ïäéøçàìe¯ãòBî ìL Bleç ,äëàìî úéiNòa øeñà §©£¥¤¨©£¦©§¨¨¤¥
ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ LiL¯øeñà àäiL ïéc Bðéà ¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤¥¦¤§¥¨

LiL ,eçéëBé úéLàøá éîé úLL !?äëàìî úéiNòa©£¦©§¨¨¥¤§¥§¥¦¦¤¥
!äëàìî úéiNòa ïéøzeîe ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷§¨¦§¥¤§©£¥¤¨¦©£¦©§¨¨

äîlúLLúéLàøá éîé¯,óñeî ïaø÷ ïäa ïéàL ©§¥¤§¥§¥¦¤¥¨¤¨§©¨
ãòBî ìL Bleça øîàz¯Làø .óñeî ïaø÷ Ba LiL Ÿ©§¤¥¤¥¨§©¨Ÿ

óñeî ïaø÷ Ba LiL ,çéëBé Lãç¯úéiNòa øzeîe Ÿ¤¦©¤¥¨§©¨¨©£¦©
,"Lã÷ àø÷î" éeø÷ ïéàL Lãç Làøl äî !äëàìî§¨¨©§ŸŸ¤¤¥¨¦§¨Ÿ¤

éeøwL ãòBî ìL Bleça øîàzìéàBä ,"Lã÷ àø÷î" Ÿ©§¤¥¤¨¦§¨Ÿ¤¦
éeø÷åLã÷ àø÷î¯.äëàìî úéiNòa øeñàL àeä ïéc §¨¦§¨Ÿ¤¦¤¨©£¦©§¨¨

úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bleç ìò ãnéì "eNòú àì äãBáò úëàìî ìk" :Cãéà àéðz©§¨¦¨¨§¤¤£¨Ÿ©£¦¥©¤¥¤¨©£¦©
éøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,äëàìîéãòBî älà" :øîBà àeä éøä ,C §¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨¦£¥¥¥¤£¥

äïBLàøa íà ?øaãî áeúkä äna ;'åâå "'¯éòéáMa íà ,ïBúaL øîàð øák éøä¯éøä ©¤©¨§©¥¦¨¦£¥§¨¤¡©©¨¦©§¦¦£¥
úéiNòa øeñàL Eãnìì ,ãòBî ìL Bleça àlà øaãî áeúkä ïéà àä .ïBúaL øîàð øák§¨¤¡©©¨¨¥©¨§©¥¤¨§¤¥§©¤§¤¨©£¦©
øeöò éòéáM äî "'äì úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL" :Cãéà àéðz .äëàìî§¨¨©§¨¦¨¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤©©§¦¦¨

¯íéîé úLL óàäëàìî ìëa øeöò éòéáL äî éà ,ïéøeöò¯ìëa ïéøeöò íéîé úLL óà ©¥¤¨¦£¦¦©§¦¦¨§¨§¨¨©¥¤¨¦£¦§¨
"úøöò éòéáMä íBiáe" :øîBì ãeîìz ?äëàìî¯äML ïéàå ,äëàìî ìëa øeöò éòéáMä §¨¨©§©©©§¦¦£¤¤©§¦¦¨§¨§¨¨§¥¦¨

øeñà íBé äæ éà Eì øîBì ,íéîëçì àlà áeúkä ïøñî àì àä .äëàìî ìëa ïéøeöò íéîé̈¦£¦§¨§¨¨¨Ÿ§¨¨©¨¤¨©£¨¦©§¥¤¨
ãtñäa ïéøzeîe".úøzeî äëàìî Bæ éàå äøeñà äëàìî Bæ éà ,øzeî íBé äæ éàåúéðòúå §¥¤¨¥§¨¨£¨§¥§¨¨¤¤¨¦§¤§¥§©£¦

úîe äNòî :øîzéàäå "úaMä øçà úøöò ïéøîBàä éøác úà íéi÷ì àlLàñkìà,ãeìa ¤Ÿ§©¥¤¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨§¨¦§©©£¤¥©¤§¨§
ìàøNé ìk eñðëðå,BãôBñìíBé .äéä úøöò ìL áBè íBiL éðtî ,ïBôøè éaø íçépä àìå §¦§§¨¦§¨¥§§§Ÿ¦¦¨©¦©§¦§¥¤¤£¤¤¨¨

áBèàì !äéä çeaè íBiL éðtî :àîéà àlà ?eúà÷ éî ,áBè íBéa éà !?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¦§¦¨¨¤¨¥¨¦§¥¤¦©¨¨¨
ïàk :àéL÷¯ïàk ,úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBéa¯.úaMa úBéäì ìçL áBè íBéa ©§¨¨§¤¨¦§©©©©¨¨§¤¨¦§©©¨
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dbibg(iyiy meil)

änk àðòãé àìeidi oinelyz ly mini dnk mircei epiid `l ± Ÿ¨©§¨©¨
`l j` ,oinelyz dl yiy wx x`ean ef dyxca ixdy ,zxvrl

,dnk x`eanàéòLBà éaø øîà øæòìà éaøc ïì òîLî à÷cnly ¨©§©¨§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨
lk oinelyz el yi zevnd bgy myky ,zevnd bgl ywida

.dray lk oinelyz yi zxvrl jk dray
:zxvra oinelyz oicl sqep cenil d`ian `xnbdLé÷ì Léøå§¥¨¦

,øîàbg iabl dxeza xn`py dnn cnlp zxvra oinelyz oic ¨©
zereayd(fh bk zeny)øéöwä âçå','dcVA rxfY xW` LiUrn ixEMA §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤

,'xivwd bg' `xwp `ed okle ,ea xevwl xzeny bg yiy rnyne
eeäæéàeze`ââBç äzàL âçeaåmb,úøöò äæ øîBà éåä ,Ba øöB÷ ¥¤©¤©¨¥§¥£¥¥¤£¤¤

,jk lr le`yl yie .zxvrd lr xn`p df weqt ixdyúîéàizn ± ¥©
,xevwl xzen zereayd bgaéàáBè íBéa àîéìzereayd bg ly ¦¥¨§

,envréøL éî áBè íBéa äøéö÷,aeh meia xevwl xzen ike ±àlà §¦¨§¦¨¥¤¨
ïéîeìLúì åàìini lr weqta xaecny yxtl jixv gxkda ± ¨§©§¦

my lr 'xivwd bg' mi`xwp el` miniy ,zxvrd ly oinelyzd
yiy o`kn epcnle ,xevwl xzeny onfa dbibg oaxw mda axwy

.oinelyz zxvrl
øîàelïðçBé éaø,yiwl yixläzòî àlàoeyld z` yxtn dz`y ¨©©¦¨¨¤¨¥©¨

z` mb jk yxtz ok m` ,ea xevwl xzeny bg `edy 'xivwd bg'
e' zekeqd bg iabl weqtd jynda xn`py dnóñàä âçz`vA §©¨¨¦§¥

,jk yexcpe ,'dpXdäôéñà Ba LiL âç eäæ éàea seq`l xzeny ± ©¨¨¥¤©¤¥£¦¨
,ezial dcyd zexit z`,úBkeqä âç äæ øîBà éåädf weqt ixdy £¥¥¤©©

,zeywdl yi ok m`e ,zekeqd bg iabl xn`púîéàonfd `ed izn ± ¥©
,zekeqd bga dtiq`a xzendáBè íBéa äëàìî ,áBè íBéa àîéìéà¦¥¨§§¨¨§

àlà ,éøL éîxaecny yxtz,ãòBî ìL Bìeça,dyw oiicr df ixd ¦¨¥¤¨§¤¥
éøL éî ãòBî ìL Bìeçxeq` crend leg mb ixd ,dk`lna ¤¥¦¨¥

.jenqa x`eank dk`lnaàlà'siq`d bg' oeyldy gxkda ¤¨
`edy ,dxe`iaäôéñà ïîæa àaä âç`le ,dcyd on d`eazd ly ©©¨¦§©£¦¨

ok m`e ,d`eazd z` ea seq`l xzenyénð àëäoeyla ,o`k mb ± ¨¨©¦
`id zxvrdy `ed xe`iad ,zxvr iabl dxen`d 'xivwd bge'âç©

ïîæa àaädäøéö÷xzeny bg `edy `le ,dcya d`eazd ly ©¨¦§©§¦¨
.zxvrl oinelyz yiy o`kn yexcl oi` jk m`e ,ea xevwl

:`xnbd zwiicnììkî,rnyn yiwl yixe opgei iax ixacn ± ¦§¨
eäì àøéáñ eäééåøúcmixaeq mdipyy ±øeñà ãòBî ìL Bìeçc §©§©§§¦¨§§¤¥¨

,äëàìî úéiNòain cren ly eleg' opgei iax dywdyk ixdy ©£¦©§¨¨
xzen ok` crend leg ezrcly yiwl yix el aiyd `l ,'ixy

.xeq`y dcen `ed mby gkene ,dk`ln ziiyra
:`xnbd zl`eyéléî éðäðî.dk`ln ziiyra xeq` crend legy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiynïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa(gi cl zeny)âç úà' §¨©¨¨¤©

íéîé úòáL ,øîLz úBvnäeli`k weqtd yxcpe ,'zFSn lk`Y ©©¦§Ÿ¦§©¨¦Ÿ©©
e ,'mini zraW xnWY zFSOd bg z`' xn`pãnéìjkaìL Bìeç ìò ¤©©©¦§Ÿ¦§©¨¦¦¥©¤

,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBîixd 'xenyz' xn`py mewn lkay ¥¤¨©£¦©§¨¨
dk`lnn zevnd bg z` xenyl dxez dxidfde ,e`l zxdf` ef

,mini drayäiLàé éaø éøácéøö Bðéà ,øîBà ïúðBé éaø .Ccenll ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦
a z`f yexcl ozip `l` ,weqtn z`fäîe .øîBçå ì÷meiïBLàø ©¨¤©¦

éòéáLegqt ly,ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ ïéàLminid `l` §¦¦¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤
,leg ini md mdixg`le mdiptly,äëàìî úéiNòa øeñàiniBìeç ¨©£¦©§¨¨

,ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ LiL ãòBî ìLmei epyi mdiptl ixdy ¤¥¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤
m`d ,gqt ly iriay mdixg`e ,oey`x aehøeñà àäiL ïéc Bðéà¥¦¤§¥¨

.äëàìî úéiNòa©£¦©§¨¨
:xnege lwd z` `xnbd zkxeteçéëBé úéLàøa éîé úLLozip ± ¥¤§¥§¥¦¦

,reay lkay legd ini zyyn gikedlïäéðôì äMeã÷ LéL¤¥§¨¦§¥¤
,ïäéøçàìeizy oia mi`vnp reaye reay lk ly legd ini ixdy §©£¥¤

,zezayåok it lr s`,äëàìî úéiNòa ïéøzeîleg mb ok m`e §¨¦©£¦©§¨¨
eiptl dyecw yiy s` ,dk`ln ziiyra xzen didi crend
ini zyyn cenll oi` :`kxitd z` `xnbd dgec .eixg`e

oky ,crend legl ziy`xal äîúéLàøa éîé úLLïaø÷ ïäa ïéàL ©§¥¤§¥§¥¦¤¥¨¤¨§¨
,óñeî,dk`ln ziiyra mixeq` mpi` okleãòBî ìL Bìeça øîàz ¨Ÿ©§¤¥

,óñeî ïaø÷ Ba LiL.dk`lna xeq` `ed jk meyny okzie ¤¥¨§¨¨
:zkxete `xnbd zxfegL ,çéëBé Lãç Làøixd,óñeî ïaø÷ Ba Lé ŸŸ¤¦©¤¥¨§¨¨

å`ed ok it lr s`,äëàìî úéiNòa øzeîcrend leg mb ok m`e §¨©£¦©§¨¨
`xnbd dgec .sqen oaxw ea yiy s` ,dk`ln ziiyra xzen didi

oky ,crend legl yceg y`xn cenll oi` :`kxitd z`Làøl äî©§Ÿ
ïéàL ,Lãç`ed,'Lã÷ àø÷î' éeø÷,dk`lna xeq` epi` okleøîàz Ÿ¤¤¥¨¦§¨Ÿ¤Ÿ©

,'Lã÷ àø÷î' éeøwL ãòBî ìL Bìeçaeïéc ,'Lã÷ àø÷î' éeø÷å ìéàBä §¤¥¤¨¦§¨Ÿ¤¦§¨¦§¨Ÿ¤¦
.äëàìî úéiNòa øeñàL àeä¤¨©£¦©§¨¨

:crend lega dk`ln xeqi`l xg` cenil d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéàzekeqd bg iabl xn`p ,zxg` `ziixaa epipy ±(dl bk `xwie) ¦¨

Wcw `xwn oFW`xd mFIA','eNòú àì äãáò úëàìî ìkweqtae ©¨¦¦§¨Ÿ¤¨§¤¤£Ÿ̈Ÿ©£
z` miyxece ,''dl dX` EaixwY mini zraW' xn`p eixg`y¦§©¨¦©§¦¦¤©
EUrz `l dcar zk`ln lM' xn`p eli`k miweqtd zekinq¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£
,dk`lna mixeq` zekeqd bg ini zrayy rnyne ,'mini zraW¦§©¨¦

eãnéìaezkd jkaéøác ,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bìeç ìò ¦¥©¤¥¤¨©£¦©§¨¨¦§¥
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaøCy ,ef dyxclàeä éøä ©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨¦£¥

øîBà(c bk `xwie)'åâå 'ä éãòBî älà'i`xwn' oeylde ,'Wcw i`xwn ¥¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¥
e ,dk`ln ziiyrn meid z` ycwl yiy dxe`ia 'Wcwáeúkä äná Ÿ¤©¤©¨

a íà ,øaãîaeh meiøîàð øák éøä ,ïBLàø(hl bk my)oFW`xd mFIA' §©¥¦§¦£¥§¨¤¡©©¨¦
,'ïBúaLe ,dk`lnn zeayl yiy xnelk[éðéîLa] (éòéáùá) íà± ©¨¦©§¦¦

,zxvr ipinyaøîàð øák éøä(my)ipinXd mFIaE'àä ,'ïBúaL± £¥§¨¤¡©©©§¦¦©¨¨
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.sebd lk z` d`nhnd `ziixe`c d`neha erbpúàèçìåmin ,z`hg ina rbil -

i`nh lr odn zefdl dxt xt`a miycewnd

eici e`nhp m`y ,dxizi dlrn yi - mizn

z` `le micid z` oi`nhnd mixacd on zg`a

lke xtq oebke ,d`nehd clee oebk ,sebd

.mixteq ixacn ody ze`nehóåâä àîèðlke -

deab dfy elld zelrn lke .dliah jixv sebd

iab `kd edl hwpc i`de .mixteq ixacn - dfn

,lbx zekld oteqa yiy itl - lbxd zekld

x`ya `le lbxa mixedh oiaeyg ux`d inry

."ycwa xneg" seqa ,dpyd zeniïéìåçì ìáè
ïéìåçì ÷æçåäoilegl lah :dlrn ef cere -

myl leahl oiekzp ,xnelk .oilegl wfged

.oilegøùòîì øåñà.dpeek oeyl - wfged -

xedh zwfga eteb cinrdl oiekzp :xnelk

.oilegløùòîìlk`pd ipy xyrnl -

.milyexia÷æçåä àìåzliah myl oeekzp `l -

.`nlra dvigxl `l` ,dxdhñøãîa` -

,afd qxcnk ,milke mc` `nhl d`nehd

rbi xy` yi`e" :aizkck ,milke mc` `nhny

.(eh `xwie) "eicba qaki eakynaïéùåøôì-

.dxdha odileg ilke`läîåøú éìëåàì-

exn`y ,mixteq ixacn zelrn el` lke .mipdk

dxiny daeyg el` ly ozxdh zxiny oi`y

eli`k - el` lv` el` ody jezne .el` lv`

oda dayi `ny odicbaa oda exfb .dexny `l

dl yxtn ikd ,dcpd qxcn od ixde ,dcp ezy`

."hgeyd" wxtaàøîâíéøåëáoiiexw -

el` - "jci znexze" :xn xn`c ,dnexz

.dnexzk od jkl ,(`,fi zekn) mixekadïéáééç
äúéî ïäéìòea ezne" :aizkc ,cifn olke`d xf -

lk`i `l xf lke" :dil jinqe ,"edellgi ik

.dnexza xacn oiprd lke ,"ycwùîåçå-

lk`i ik yi`e" :aizkc ,bbey olke`dycw

.(ak `xwie) "eilr eziying sqie dbbyaøåñàå
íéøæì.e`la -ïäë éñëð ïäåz` oda ycwl -

dndae ,zerwxwe ,micar odinca gwile ,dy`d

.d`nhäàîå ãçàá ïéìåòåoi` zegta la` -

.mixfl xeq` oilegd lk `l` ,oilerïéðåòèå
íéãé úöéçømicie ,iyily dyer ipydy itl -

z` zelqet jkitl - ipy z`neh mdilr exfb

.olhp `l m` ,dnexzdùîù áøòäå`nhp m` -

dnexza lke` epi` - lahe `ziixe`c d`neh

opitli (a,cr) zenaia ,eyny aixriy cr

.i`xwnøùòîá ïë ïéàù äîoi`e ,dzin oi` -

lk`p envr lk ixdy ,mixfl xeq` [oi`e] .yneg

.dkiqe dizye dlik`l `l` ozip `lc ,zerwxwe micar ea zepwl ied `l inp heicd iqkpe .oeict dnexza oi`c ,`peeb i`d ik `kd ynega ixii` `l epeicta siqeny ynege .mixfl

."lxrd" wxt zenaia dl opitli i`xwne ,xyrna lke` - dlre lah :ol `niiwc ,yny axrd oerh epi`e .iyily zeyrl ea lqet ipyd oi`y - mici zvigx oerh oi`eúàéá ïåòèä ìë
íéøôåñ éøáãî íéîipy lke`e oey`x lke` lke`d ,dnexzd z` oilqet el` :(a,bi) `nw wxta zay zkqna ixn`c jpd lk ,d`neh eilr exfb minkge ,dxezd on xedh `edy lk -

.'ekùãå÷ä úà àîèî.iriaxd z` cer odilr(c) lqete ,`nh iexw zeidl ycewd z` `nhn ipyde .d`nehl ipy z`neh odilr epzp :xnelk -äîåøúä úà ìñåôå`id lqtidl -

.iriax zeyrl xg` zlqet dpi` la` ,dnvrïéìåçì øúåîå.rnyn olke`l elit` - xzenc `pyil hwpe ,oilegd z` lqet epi`e :ipzw `lcn .oileg lek`l -äìéëàáoizipzn -

.xn`w dlik`a - dlihp jixvnc'åë éâéìô àì ïàë ãòdlik`a xzen xn`c xi`n 'xl opirnyc ,xyrna liqt `l - ipy zribpa i`c ,`id dlik` oeyl - "xyrna xeq`" :ipzwc -

?ipn oizipzne .dlik`a elit` xzenc ecen edlek oilega eli`e .xyrnc dlik`a dilr bilti`eéøéôã äìéëàá ïàë,edine .xn`w ixitc dlik`a - "xyrna ok oi`y dn" :ipzwc `d -

.dnexzd z` lqet ipyc ,[lqet] `ed erbna elit`y ,dlihp ira dnexzaìèåð.ilka -ìéáèî.d`q mirax`a -
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àéù÷xyrna ok oi`y dn ,xn`w wxtd cr oilega xninl ira `le - oileg` oileg-

dil rnyn `l `pyilc

ïàë,ikd ipyil inp xyrn` xyrn :opgl` epiax axd dywd - dribpa o`ke dlik`a

.dl ixq`e ,opax ibilt inp xyrnc dribpa s`c :ixen uxize !opaxk elit` inwele

`l` ibilt `l o`k cr :xn`wc ,jenqa rnyn oke

jzrc `wlq `xwirnc rnyn ,xyrnc dlik`a

:bl) oilegc ipy wxta oke .ibilt oipr lkac `pin`

`l` opax ibilt `l `nlce :xn`wc (mye

.epi` xexa xacc rnyn ,'ek xyrnc dlik`a

oizipzn ,jinrhile :iieyw`l ivn ied ,edin

z` oilqet el`e :opzc (ci) `nw wxt zayc

`ixi` i`nc ,opaxk `nwezin `l ,dnexzd

dnexz-iieyw`l yg `l `l` !inp xyrn elit`

`ztwz` ik `ed zn`c rnyn `iddc gkne .dil

(a,bl) oilegc ipy wxta hwpc `de ,iniy axc

"`nlce"-`ed zn` mlerlc ,`ed `lilw `pyil

ileklc ,ibilt `l oileg zlik`e .xyrn zribpa

:dnzz l`e .(oilega) iyily dyer ipy oi` `nlr

oileg zlik` ira `l opaxlc jzrc `wlq ikid

.dlihp era `lc ,ixita ixii`c :xnel yie ?dlihp

àäjxved `l `zyde - ixita `d `ndpa

`ede .opax `de xi`n iax `d xyrn iab ez uxzl

`l` ,dribpa `d dlik`a `d xninl ivnc oicd

.dil `ticr dlik`a dlekìèåðäeici

zekxa) "oikxan cvik" wxta xn` ike - zexitl

lra lv` zezyl oiaeqn eidy oigxe` :(`,bn

ziad-zg` eci cg` lk oilhep-meyn mzd

.ipzwc ,"zg` eci"c `pyil rnyn oke .ied zeiwp

ïàë`l m`c rnyn - xyrnl o`k oilegl

.dnexza oky lke ,ipdn `l xyrnl oeek

el`" wxta xn`c :opgl` epiax axd dywde

:mixne` i`ny zia ,(a,`p) zekxaa "mixac

.qekd z` oibfen jk xg`e ,micid z` milhep

qekd z` ebfni m`y-miwyna rbi `ny

oeik ,inp olhep elit` ,`zyde .qekd ixeg`y

dnexzl dlihp jd `ipdn `lc-lqet dil `ied

dnexzd z` lqetd lk :(opze ,dnexzd z`

lhpc oeikc :uxize !dligz zeidl oiwyn `nhn

oilegl eici-`li`c .rnyn ikde .dnexz liqt

ikd `niz `l-oileg lke` ,xag s` ,mc` jl oi`

.oiwyn `nhi `ly dxdha
xefbp

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

äðùî.äîeøzìå øNònìå ïéleçì íéãiì ïéìèBð§¦©¨©¦©¦§©©£¥§©§¨
LãBwìå¯,úàhçìå ,ïéìéaèîeàîèð íà §©¤©§¦¦§©©¨¦¦§§

åéãé¯ïéleçì ìáè .Bôeb àîèð¯,ïéleçì ÷æçeä ¨¨¦§¨¨©©¦§©©¦
øeñà.øNònìøNònì ìáè¯øeñà ,øNònì ÷æçeä ¨©©£¥¨©©©£¥§©©©£¥¨

äîeøzì ìáè .äîeøzì¯øeñà ,äîeøzì ÷æçeä ©§¨¨©©§¨§©©§¨¨
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חגיגה. אין דורשין - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dbibg(iyiy meil)

zebxc opyi d`nehd zxnega :dxdhe d`neh ipiiprl dncwd
dbxce ,'d`nehd zea` ia`' `id xzeia dxengd dbxcd .zepey
zg` dbxca cxei zna rbepd ilk e` mc` .envr zna wx `id ef
md mzaife dafe afe dnda zlape uxy oke ,'d`nehd a`' dyrpe
lk .ea mirbepd milke mc` `nhn d`nehd a` .d`nehd a`
opi` ode ,'d`nehd cle' ze`xwp d`nehd a`l zgzny zebxcd
rbepd xac .cala oiwyne oilke` wx `l` ,milke mc` ze`nhn
milk`n .d`nehl oey`x dyrpe ,zg` dbxca cxei d`nehd a`a
miyrp mpi` oileg .d`nehl ipy miyrp d`nehl oey`xa erbpy
epi` d`nehl ipya rbp oileg ly lk`n m`e ,d`nehl ipyn xzei
ipya drbp m` d`nehl iyily mb ziyrp dnexz .llk `nhp
iyilya drbp m`e ,d`nehl iriax ziyrp dpi` la` ,d`nehl
z`hg in .d`nehl iriax mb dyrp ycew .llk d`nh dpi`
ycewa iriaxe dnexza iyilye oilega ipy .mler cr mi`nhn
mi`nhn mpi`y oeikn ,'mileqt' `l` 'mi`nh' mi`xwp mpi`

.'`nhn' `xwp epi`e 'lqet' `xwp mze` `nhnde .mixg`
ze`nhp ocal micidy minkg exfb mipey mipte`a :mici z`neh
mirax`a dliah e` mici zlihp zekixve ,d`nehl ipy zbxca
eici zeyrp ,d`nehl oey`xa rbepd mc` :`nbecl .min d`q
,ycewd ixtq c"kn xtqa rbepd oke .opaxcn d`nehl zeipy
,'mici mzq' lr minkg exfb ,sqepa .d`nehl zeipy eici zeyrp
oxdhl yie ,d`nehl zeipy ody ,dxdha exnyp `ly mici epiidc

.oileg ly `id elit`e ,zt zlik` iptl
mipey mipica ,dxneg ly zebxc xnelk ,'zelrn' eyr minkg
exear dxdhd jk ,xzei yecw xacdy lkk .dxdhl mirbepd
,ipy xyrn ,oileg :zebxc yng dfa dpen dpynd .xzei dxeng

.z`hg in ,ycew ,dnexz

äðùî
dpynd .zexdh ipipra dpynd zwqer ,zkqnd seq cr o`kn
jixv miycw e` zexdh lek`l dvexdy minkg zxifba zgzet
,xaca [zebxc-] zelrn yiy zx`ane ,eici z` xdhl okl mcew

:dxdhd beq itlíéãiì ïéìèBðea yiy ilkn micid z` milhep ± §¦©¨©¦
,min ziriaxøNòîìe ïéleçìipy.äîeøúìå §¦§©£¥§¦§¨

LãB÷ìe,minly xya lke`d l`xyi oebk ,zepaxw xya zlik`l ± §¤
exingde ,efn dlecb dlrn eyr ,my`e z`hg xya lke`d odk e`

yïéìéaèîdlihpa ic oi`e ,min ly d`q mirax`a micid z` ©§¦¦
.d`neha erbp `ly ,mici mzqa elit` md el` mipice .ilkn

ìein,úàhç,meyciwe dnec` dxt xt` mdilr epzpy min mdy §©¨
dlrn eyr ,exdhl zn `nh lr mdn mifneexingde ,efn dlecb

elit`y mda rbeplåéãé eàîèð íàz` wx z`nhnd d`neha ¦¦§§¨¨
eli`k df ixd ,sebd z` `le micidàîèðlk,Bôebleahl jixve ¦§¨

.dewna eteb lk z`
laehdy ,dewna dliah iabl zelrn minkg eyr dfa `veik
el dliren dliahd oi` ,lwd xac myl leahl oeekzde dewna

:xengd xaclïéleçì ìáèlek`l ick dewna lah `nh mc` m` ± ¨©§¦
e ,dxdha oilegïéleçì ÷æçeäzlik`l eteb z` xdhl oiekzd ± §©§¦

`ed ixd ,oilegì øeñàlek`øNòî,dxdha milyexia lk`pd ipy ¨¤©£¥
m`e .xyrn zlik` myl leahiy crìáèickìlek`øNòî ¨©¤©£¥

eäîeøúì ìáè .äîeøzì øeñà ,øNòîì ÷æçeäe,äîeøúì ÷æçeä §©§©£¥¨¦§¨¨©¦§¨§©¦§¨
LãB÷ì ìáè .LãB÷ì øeñàeì øeñà ,LãB÷ì ÷æçeäina rebp.úàhç ¨§¤¨©§¤§©§¤¨¦©¨

m` la`ì ìáèxacì øzeî ,øeîçd xacìwlah m`y oebk ,epnn ¨©§¨¨§©
m`e .oileg lek`l xzen xyrn zlik`l÷æçeä àìå ìáè`l ± ¨©§Ÿ§©

,`nlra dvigxl `l` ,dxdh zliah myl llk oiekzdàì eléàk§¦Ÿ
,ìáè.dnexzae xyrna xeq`e ¨©

:dxdh iabl minkg eyr efn dlrnl ef zetqep zelrníò éãâa¦§¥©
õøàäk md ixd ,dxdha envr xney epi`yì ñøãîd iabïéLeøt ¨¨¤¦§¨§§¦

mr icbay epiidc ,dxdha mdly oilegd z` lek`l micitwnd
`edy afd qxcnk ,mdicba z`e miyextd z` mi`nhn ux`d
eicba z` xney epi` ux`d mry meyn ,milke mc` `nhn

md ixde dzecpa dzidyk ezy` mdilr dayi `nye ,dxdha
oke .dcpd qxcnéãâadïéLeøtmd ixd,äîeøz éìëBàì ñøãîeéãâá ¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥

äîeøz éìëBàmd ixdì ñøãîilke`,LãB÷eéãâáilke`LãB÷ixd §¥§¨¦§¨§¤¦§¥¤
mdì ñøãîina miwqer.úàhçycew e` dnexz ilke` mby s`e ¦§¨¨©¨

xac myl dxinyy minkg exfb mewn lkn ,dxdha mdicba exny
exnyp `l eli`k md ixde ,xengd xac myl dliren dpi` lwd

.mze` d`nih dcp ezy`y miyyege ,llk
,äpeäkaL ãéñç äéä øæòBé ïa óñBédxdha dnexz lke` dide ¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§¨

,d`nehn xdfpeåok it lr s`ì ñøãî Bzçtèî äúéäilke`.LãB÷ §¨§¨¦§©§¦§¨§¤
okeìëBà äéä àãbãeb ïa ïðçBéely oilegd z`ìk LãBwä úøäè ìò ¨¨¤§§¨¨¨¥©¨¢©©¤¨

,åéîéeli`k ,ycewd z` z`nhnd d`neh lkn mda xdfp didy ¨¨
,ycew eidåok it lr s`.úàhçì ñøãî Bzçtèî äúéä §¨§¨¦§©§¦§¨§©¨

àøîâ
xyrne oileg zlik` iptl micid z` lehil jixvy dpyna x`ean

:`xnbd dywn .ipyeòa éî øNòîe ïéleçmikixv md m`d ±úìéèð ¦©£¥¦¨§¦©
íéãé,mzlik` iptléäðéîøewdl yi ±dpynn dxizq jk lr zey ¨©¦§¦§¦

mixekiaa epipyy ,zxg`(`"n a"t),,íéøekéaäå äîeøzämixf ©§¨§©¦¦
cifna melk`yäúéî ïäéìò ïéáéiç,miny iciaLîBçåm`e ± ©¨¦£¥¤¦¨§¤

,ziying ztqeza miiey z` odkl mlyl miaiig ,bbeya melk`
øeñàåe`l xeqi`aíéøæì,mlk`lïäåmiaygpéñëðdïäk,epenne §¨§¨¦§¥¦§¥Ÿ¥

zepwl e` ,dy` mda ycwl oebk ,xac lkl mda ynzydl i`yxe
,d`nh dndae zerwxwe micar mdincaäàîe ãçàa ïéìBòåm` ± §¦§¤¨¥¨

d`n zaexrza yie ,oilega mixekiad e` dnexzd eaxrzd
ixd ,mixekiadn e` dnexzdn ltpy dn cbpk oileg ly miwlg
oilega eaxrzd m` la` ,mixfl zxzen zaexrzd lke ,milha md
,mixfl dxeq` zaexrzd lk `l` ,milha mpi` xzei ohw xeriya

íéãé úìéèð ïéðeòèe,mda dribpl e` mzlik`lLîL áøòäåm` ± §¦§¦©¨©¦§©£¥¤¤
.axrd cr mlk`l xeq` ,meia lahe `ziixe`c d`neha `nh did

,dpynd zniiqneelà éøämibdepd mipicäî ,íéøekéáe äîeøúa £¥¥¦§¨¦¦©
îa ïk ïéàMøNò,`xnbd dtiqene .ea mibdep el` mipic oi`y ,ipy ¤¥¥§©£¥

ïkL ìëåmibdep el` mipic oi`y.ïéleçaz` `xnbd znkqn §¨¤¥§¦
:dxizqdøNònà øNòî àéL÷e,ïéleçà ïéleç àéL÷epzpyn ixdy ©§¨©£¥©©£¥©§¨¦©¦

mixekiaa dpyna eli`e ,oilegae xyrna mici zlihp dkixvn
.mici zlihp miperh mpi`y x`ean

:xyrn iabl dxizqd z` `xnbd zvxznøNònà øNòî àîìLa¦§¨¨©£¥©©£¥
àä ,àéL÷ àìk `id mixekiaa dpynd ±àäå ,øéàî éaøepzpyn ± Ÿ©§¨¨©¦¥¦§¨

k `idïðúc .ïðaø(d"n `"it dxt),íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ©¨¨¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
eilre `nh `edy eilr exfb minkge ,xedh `ed dxezdny lk ±

okle ,d`nehl ipy `ed ixd ,mina xdhidlLãBwä úà ànèî§©¥¤©¤
äîeøzä úà ìñBôe,d`nehl iyily mze` dyere ,mda rbp m` ¥¤©§¨

øNòîìe ïéleçì øzeîe,mlk`l s` ,ipyíéîëçå .øéàî éaø éøác ¨§¦§©£¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøñBàdlik`øNòîajixvy epzpyna epipyy dn ,ok m`e .ipy §¦§©£¥

jixv oi`y mixekiaa epipyy dne ,opaxk `ed xyrnl mici zlihp
.xi`n iaxk `ed xyrnl mici zlihpïéleçà ïéleç ,àlàoiicr ¤¨¦©¦

,àéL÷.oilegl mici zlihp jixv `ly micen minkg mb ixdy ©§¨
:`xnbd zvxznäìéëàa ïàk ,àéL÷ àìdkixvny epzpyna ± Ÿ©§¨¨©£¦¨

,oileg zlik`a xaecn oilegl dlihpäòéâða ïàkdpyna eli`e ± ¨¦§¦¨
.cala dribpa xaecn ,oilega mici zlihpn zxhety mixekiaa

:uexizd lr dywne `xnbd zxfegé÷úî,éMà øa éîéL áø dì ó ©§¦¨©¦¦©©¦
ixdàlà ,øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãòwxäìéëàa ©¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¥¦¤¨©£¦¨

,øNòîcepipy jk lre ,xyrn zlik` xizd xi`n iax ixdy §©£¥
,'xyrna mixqe` minkge'øNòîc äòéâða ìáà,åokäìéëàá £¨¦§¦¨§©£¥§©£¦¨

éâéìt àì ,ïéleçcmicen mlek `l` ,xi`n iaxe minkg ewlgp `l ± §¦Ÿ§¦¦
mici zlihp dkixvny epzpyn ok m`e ,mici zlihp jixv epi`y

.`id in zrck ,oilegl
mixekiaa dpynd oia dxizqd lr xg` uexiz `xnbd zvxzn

:epzpynläìéëàa éãéàå éãéà ,àlàzewqer zeipynd izy ± ¤¨¦¦§¦¦©£¦¨
,dlik`l mici zlihpaàîäðc äìéëàa ïàk ,àéL÷ àìåepzpyna ± §Ÿ©§¨¨©£¦¨§©£¨

minkg epwiz ztae ,zt zlik`a xaecn oilegl dlihp dkixvny
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קנה
oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtohw cren

äðùîäîåøúìå øùòîìå ïéìåçì íéãéì ïéìèåð`l` ea oi`y ilkc dlihpa odl ic -

.min ziriaxïéìéáèî ùãå÷ìåmipdkl my`e z`hg e` minly lek`l la` -

vy ,dlrn yi`ly mici mzq `l` opi`y it lr s`e ,d`q mirax`a mici liahdl jix

.sebd lk z` d`nhnd `ziixe`c d`neha erbpúàèçìåmin ,z`hg ina rbil -

i`nh lr odn zefdl dxt xt`a miycewnd

eici e`nhp m`y ,dxizi dlrn yi - mizn

z` `le micid z` oi`nhnd mixacd on zg`a

lke xtq oebke ,d`nehd clee oebk ,sebd

.mixteq ixacn ody ze`nehóåâä àîèðlke -

deab dfy elld zelrn lke .dliah jixv sebd

iab `kd edl hwpc i`de .mixteq ixacn - dfn

,lbx zekld oteqa yiy itl - lbxd zekld

x`ya `le lbxa mixedh oiaeyg ux`d inry

."ycwa xneg" seqa ,dpyd zeniïéìåçì ìáè
ïéìåçì ÷æçåäoilegl lah :dlrn ef cere -

myl leahl oiekzp ,xnelk .oilegl wfged

.oilegøùòîì øåñà.dpeek oeyl - wfged -

xedh zwfga eteb cinrdl oiekzp :xnelk

.oilegløùòîìlk`pd ipy xyrnl -

.milyexia÷æçåä àìåzliah myl oeekzp `l -

.`nlra dvigxl `l` ,dxdhñøãîa` -

,afd qxcnk ,milke mc` `nhl d`nehd

rbi xy` yi`e" :aizkck ,milke mc` `nhny

.(eh `xwie) "eicba qaki eakynaïéùåøôì-

.dxdha odileg ilke`läîåøú éìëåàì-

exn`y ,mixteq ixacn zelrn el` lke .mipdk

dxiny daeyg el` ly ozxdh zxiny oi`y

eli`k - el` lv` el` ody jezne .el` lv`

oda dayi `ny odicbaa oda exfb .dexny `l

dl yxtn ikd ,dcpd qxcn od ixde ,dcp ezy`

."hgeyd" wxtaàøîâíéøåëáoiiexw -

el` - "jci znexze" :xn xn`c ,dnexz

.dnexzk od jkl ,(`,fi zekn) mixekadïéáééç
äúéî ïäéìòea ezne" :aizkc ,cifn olke`d xf -

lk`i `l xf lke" :dil jinqe ,"edellgi ik

.dnexza xacn oiprd lke ,"ycwùîåçå-

lk`i ik yi`e" :aizkc ,bbey olke`dycw

.(ak `xwie) "eilr eziying sqie dbbyaøåñàå
íéøæì.e`la -ïäë éñëð ïäåz` oda ycwl -

dndae ,zerwxwe ,micar odinca gwile ,dy`d

.d`nhäàîå ãçàá ïéìåòåoi` zegta la` -

.mixfl xeq` oilegd lk `l` ,oilerïéðåòèå
íéãé úöéçømicie ,iyily dyer ipydy itl -

z` zelqet jkitl - ipy z`neh mdilr exfb

.olhp `l m` ,dnexzdùîù áøòäå`nhp m` -

dnexza lke` epi` - lahe `ziixe`c d`neh

opitli (a,cr) zenaia ,eyny aixriy cr

.i`xwnøùòîá ïë ïéàù äîoi`e ,dzin oi` -

lk`p envr lk ixdy ,mixfl xeq` [oi`e] .yneg

.dkiqe dizye dlik`l `l` ozip `lc ,zerwxwe micar ea zepwl ied `l inp heicd iqkpe .oeict dnexza oi`c ,`peeb i`d ik `kd ynega ixii` `l epeicta siqeny ynege .mixfl

."lxrd" wxt zenaia dl opitli i`xwne ,xyrna lke` - dlre lah :ol `niiwc ,yny axrd oerh epi`e .iyily zeyrl ea lqet ipyd oi`y - mici zvigx oerh oi`eúàéá ïåòèä ìë
íéøôåñ éøáãî íéîipy lke`e oey`x lke` lke`d ,dnexzd z` oilqet el` :(a,bi) `nw wxta zay zkqna ixn`c jpd lk ,d`neh eilr exfb minkge ,dxezd on xedh `edy lk -

.'ekùãå÷ä úà àîèî.iriaxd z` cer odilr(c) lqete ,`nh iexw zeidl ycewd z` `nhn ipyde .d`nehl ipy z`neh odilr epzp :xnelk -äîåøúä úà ìñåôå`id lqtidl -

.iriax zeyrl xg` zlqet dpi` la` ,dnvrïéìåçì øúåîå.rnyn olke`l elit` - xzenc `pyil hwpe ,oilegd z` lqet epi`e :ipzw `lcn .oileg lek`l -äìéëàáoizipzn -

.xn`w dlik`a - dlihp jixvnc'åë éâéìô àì ïàë ãòdlik`a xzen xn`c xi`n 'xl opirnyc ,xyrna liqt `l - ipy zribpa i`c ,`id dlik` oeyl - "xyrna xeq`" :ipzwc -

?ipn oizipzne .dlik`a elit` xzenc ecen edlek oilega eli`e .xyrnc dlik`a dilr bilti`eéøéôã äìéëàá ïàë,edine .xn`w ixitc dlik`a - "xyrna ok oi`y dn" :ipzwc `d -

.dnexzd z` lqet ipyc ,[lqet] `ed erbna elit`y ,dlihp ira dnexzaìèåð.ilka -ìéáèî.d`q mirax`a -
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àéù÷xyrna ok oi`y dn ,xn`w wxtd cr oilega xninl ira `le - oileg` oileg-

dil rnyn `l `pyilc

ïàë,ikd ipyil inp xyrn` xyrn :opgl` epiax axd dywd - dribpa o`ke dlik`a

.dl ixq`e ,opax ibilt inp xyrnc dribpa s`c :ixen uxize !opaxk elit` inwele

`l` ibilt `l o`k cr :xn`wc ,jenqa rnyn oke

jzrc `wlq `xwirnc rnyn ,xyrnc dlik`a

:bl) oilegc ipy wxta oke .ibilt oipr lkac `pin`

`l` opax ibilt `l `nlce :xn`wc (mye

.epi` xexa xacc rnyn ,'ek xyrnc dlik`a

oizipzn ,jinrhile :iieyw`l ivn ied ,edin

z` oilqet el`e :opzc (ci) `nw wxt zayc

`ixi` i`nc ,opaxk `nwezin `l ,dnexzd

dnexz-iieyw`l yg `l `l` !inp xyrn elit`

`ztwz` ik `ed zn`c rnyn `iddc gkne .dil

(a,bl) oilegc ipy wxta hwpc `de ,iniy axc

"`nlce"-`ed zn` mlerlc ,`ed `lilw `pyil

ileklc ,ibilt `l oileg zlik`e .xyrn zribpa

:dnzz l`e .(oilega) iyily dyer ipy oi` `nlr

oileg zlik` ira `l opaxlc jzrc `wlq ikid

.dlihp era `lc ,ixita ixii`c :xnel yie ?dlihp

àäjxved `l `zyde - ixita `d `ndpa

`ede .opax `de xi`n iax `d xyrn iab ez uxzl

`l` ,dribpa `d dlik`a `d xninl ivnc oicd

.dil `ticr dlik`a dlekìèåðäeici

zekxa) "oikxan cvik" wxta xn` ike - zexitl

lra lv` zezyl oiaeqn eidy oigxe` :(`,bn

ziad-zg` eci cg` lk oilhep-meyn mzd

.ipzwc ,"zg` eci"c `pyil rnyn oke .ied zeiwp

ïàë`l m`c rnyn - xyrnl o`k oilegl

.dnexza oky lke ,ipdn `l xyrnl oeek

el`" wxta xn`c :opgl` epiax axd dywde

:mixne` i`ny zia ,(a,`p) zekxaa "mixac

.qekd z` oibfen jk xg`e ,micid z` milhep

qekd z` ebfni m`y-miwyna rbi `ny

oeik ,inp olhep elit` ,`zyde .qekd ixeg`y

dnexzl dlihp jd `ipdn `lc-lqet dil `ied

dnexzd z` lqetd lk :(opze ,dnexzd z`

lhpc oeikc :uxize !dligz zeidl oiwyn `nhn

oilegl eici-`li`c .rnyn ikde .dnexz liqt

ikd `niz `l-oileg lke` ,xag s` ,mc` jl oi`

.oiwyn `nhi `ly dxdha
xefbp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dbibg(iyiy meil)

zebxc opyi d`nehd zxnega :dxdhe d`neh ipiiprl dncwd
dbxce ,'d`nehd zea` ia`' `id xzeia dxengd dbxcd .zepey
zg` dbxca cxei zna rbepd ilk e` mc` .envr zna wx `id ef
md mzaife dafe afe dnda zlape uxy oke ,'d`nehd a`' dyrpe
lk .ea mirbepd milke mc` `nhn d`nehd a` .d`nehd a`
opi` ode ,'d`nehd cle' ze`xwp d`nehd a`l zgzny zebxcd
rbepd xac .cala oiwyne oilke` wx `l` ,milke mc` ze`nhn
milk`n .d`nehl oey`x dyrpe ,zg` dbxca cxei d`nehd a`a
miyrp mpi` oileg .d`nehl ipy miyrp d`nehl oey`xa erbpy
epi` d`nehl ipya rbp oileg ly lk`n m`e ,d`nehl ipyn xzei
ipya drbp m` d`nehl iyily mb ziyrp dnexz .llk `nhp
iyilya drbp m`e ,d`nehl iriax ziyrp dpi` la` ,d`nehl
z`hg in .d`nehl iriax mb dyrp ycew .llk d`nh dpi`
ycewa iriaxe dnexza iyilye oilega ipy .mler cr mi`nhn
mi`nhn mpi`y oeikn ,'mileqt' `l` 'mi`nh' mi`xwp mpi`

.'`nhn' `xwp epi`e 'lqet' `xwp mze` `nhnde .mixg`
ze`nhp ocal micidy minkg exfb mipey mipte`a :mici z`neh
mirax`a dliah e` mici zlihp zekixve ,d`nehl ipy zbxca
eici zeyrp ,d`nehl oey`xa rbepd mc` :`nbecl .min d`q
,ycewd ixtq c"kn xtqa rbepd oke .opaxcn d`nehl zeipy
,'mici mzq' lr minkg exfb ,sqepa .d`nehl zeipy eici zeyrp
oxdhl yie ,d`nehl zeipy ody ,dxdha exnyp `ly mici epiidc

.oileg ly `id elit`e ,zt zlik` iptl
mipey mipica ,dxneg ly zebxc xnelk ,'zelrn' eyr minkg
exear dxdhd jk ,xzei yecw xacdy lkk .dxdhl mirbepd
,ipy xyrn ,oileg :zebxc yng dfa dpen dpynd .xzei dxeng

.z`hg in ,ycew ,dnexz

äðùî
dpynd .zexdh ipipra dpynd zwqer ,zkqnd seq cr o`kn
jixv miycw e` zexdh lek`l dvexdy minkg zxifba zgzet
,xaca [zebxc-] zelrn yiy zx`ane ,eici z` xdhl okl mcew

:dxdhd beq itlíéãiì ïéìèBðea yiy ilkn micid z` milhep ± §¦©¨©¦
,min ziriaxøNòîìe ïéleçìipy.äîeøúìå §¦§©£¥§¦§¨

LãB÷ìe,minly xya lke`d l`xyi oebk ,zepaxw xya zlik`l ± §¤
exingde ,efn dlecb dlrn eyr ,my`e z`hg xya lke`d odk e`

yïéìéaèîdlihpa ic oi`e ,min ly d`q mirax`a micid z` ©§¦¦
.d`neha erbp `ly ,mici mzqa elit` md el` mipice .ilkn

ìein,úàhç,meyciwe dnec` dxt xt` mdilr epzpy min mdy §©¨
dlrn eyr ,exdhl zn `nh lr mdn mifneexingde ,efn dlecb

elit`y mda rbeplåéãé eàîèð íàz` wx z`nhnd d`neha ¦¦§§¨¨
eli`k df ixd ,sebd z` `le micidàîèðlk,Bôebleahl jixve ¦§¨

.dewna eteb lk z`
laehdy ,dewna dliah iabl zelrn minkg eyr dfa `veik
el dliren dliahd oi` ,lwd xac myl leahl oeekzde dewna

:xengd xaclïéleçì ìáèlek`l ick dewna lah `nh mc` m` ± ¨©§¦
e ,dxdha oilegïéleçì ÷æçeäzlik`l eteb z` xdhl oiekzd ± §©§¦

`ed ixd ,oilegì øeñàlek`øNòî,dxdha milyexia lk`pd ipy ¨¤©£¥
m`e .xyrn zlik` myl leahiy crìáèickìlek`øNòî ¨©¤©£¥

eäîeøúì ìáè .äîeøzì øeñà ,øNòîì ÷æçeäe,äîeøúì ÷æçeä §©§©£¥¨¦§¨¨©¦§¨§©¦§¨
LãB÷ì ìáè .LãB÷ì øeñàeì øeñà ,LãB÷ì ÷æçeäina rebp.úàhç ¨§¤¨©§¤§©§¤¨¦©¨

m` la`ì ìáèxacì øzeî ,øeîçd xacìwlah m`y oebk ,epnn ¨©§¨¨§©
m`e .oileg lek`l xzen xyrn zlik`l÷æçeä àìå ìáè`l ± ¨©§Ÿ§©

,`nlra dvigxl `l` ,dxdh zliah myl llk oiekzdàì eléàk§¦Ÿ
,ìáè.dnexzae xyrna xeq`e ¨©

:dxdh iabl minkg eyr efn dlrnl ef zetqep zelrníò éãâa¦§¥©
õøàäk md ixd ,dxdha envr xney epi`yì ñøãîd iabïéLeøt ¨¨¤¦§¨§§¦

mr icbay epiidc ,dxdha mdly oilegd z` lek`l micitwnd
`edy afd qxcnk ,mdicba z`e miyextd z` mi`nhn ux`d
eicba z` xney epi` ux`d mry meyn ,milke mc` `nhn

md ixde dzecpa dzidyk ezy` mdilr dayi `nye ,dxdha
oke .dcpd qxcnéãâadïéLeøtmd ixd,äîeøz éìëBàì ñøãîeéãâá ¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥

äîeøz éìëBàmd ixdì ñøãîilke`,LãB÷eéãâáilke`LãB÷ixd §¥§¨¦§¨§¤¦§¥¤
mdì ñøãîina miwqer.úàhçycew e` dnexz ilke` mby s`e ¦§¨¨©¨

xac myl dxinyy minkg exfb mewn lkn ,dxdha mdicba exny
exnyp `l eli`k md ixde ,xengd xac myl dliren dpi` lwd

.mze` d`nih dcp ezy`y miyyege ,llk
,äpeäkaL ãéñç äéä øæòBé ïa óñBédxdha dnexz lke` dide ¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§¨

,d`nehn xdfpeåok it lr s`ì ñøãî Bzçtèî äúéäilke`.LãB÷ §¨§¨¦§©§¦§¨§¤
okeìëBà äéä àãbãeb ïa ïðçBéely oilegd z`ìk LãBwä úøäè ìò ¨¨¤§§¨¨¨¥©¨¢©©¤¨

,åéîéeli`k ,ycewd z` z`nhnd d`neh lkn mda xdfp didy ¨¨
,ycew eidåok it lr s`.úàhçì ñøãî Bzçtèî äúéä §¨§¨¦§©§¦§¨§©¨

àøîâ
xyrne oileg zlik` iptl micid z` lehil jixvy dpyna x`ean

:`xnbd dywn .ipyeòa éî øNòîe ïéleçmikixv md m`d ±úìéèð ¦©£¥¦¨§¦©
íéãé,mzlik` iptléäðéîøewdl yi ±dpynn dxizq jk lr zey ¨©¦§¦§¦

mixekiaa epipyy ,zxg`(`"n a"t),,íéøekéaäå äîeøzämixf ©§¨§©¦¦
cifna melk`yäúéî ïäéìò ïéáéiç,miny iciaLîBçåm`e ± ©¨¦£¥¤¦¨§¤

,ziying ztqeza miiey z` odkl mlyl miaiig ,bbeya melk`
øeñàåe`l xeqi`aíéøæì,mlk`lïäåmiaygpéñëðdïäk,epenne §¨§¨¦§¥¦§¥Ÿ¥

zepwl e` ,dy` mda ycwl oebk ,xac lkl mda ynzydl i`yxe
,d`nh dndae zerwxwe micar mdincaäàîe ãçàa ïéìBòåm` ± §¦§¤¨¥¨

d`n zaexrza yie ,oilega mixekiad e` dnexzd eaxrzd
ixd ,mixekiadn e` dnexzdn ltpy dn cbpk oileg ly miwlg
oilega eaxrzd m` la` ,mixfl zxzen zaexrzd lke ,milha md
,mixfl dxeq` zaexrzd lk `l` ,milha mpi` xzei ohw xeriya

íéãé úìéèð ïéðeòèe,mda dribpl e` mzlik`lLîL áøòäåm` ± §¦§¦©¨©¦§©£¥¤¤
.axrd cr mlk`l xeq` ,meia lahe `ziixe`c d`neha `nh did

,dpynd zniiqneelà éøämibdepd mipicäî ,íéøekéáe äîeøúa £¥¥¦§¨¦¦©
îa ïk ïéàMøNò,`xnbd dtiqene .ea mibdep el` mipic oi`y ,ipy ¤¥¥§©£¥

ïkL ìëåmibdep el` mipic oi`y.ïéleçaz` `xnbd znkqn §¨¤¥§¦
:dxizqdøNònà øNòî àéL÷e,ïéleçà ïéleç àéL÷epzpyn ixdy ©§¨©£¥©©£¥©§¨¦©¦

mixekiaa dpyna eli`e ,oilegae xyrna mici zlihp dkixvn
.mici zlihp miperh mpi`y x`ean

:xyrn iabl dxizqd z` `xnbd zvxznøNònà øNòî àîìLa¦§¨¨©£¥©©£¥
àä ,àéL÷ àìk `id mixekiaa dpynd ±àäå ,øéàî éaøepzpyn ± Ÿ©§¨¨©¦¥¦§¨

k `idïðúc .ïðaø(d"n `"it dxt),íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ©¨¨¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
eilre `nh `edy eilr exfb minkge ,xedh `ed dxezdny lk ±

okle ,d`nehl ipy `ed ixd ,mina xdhidlLãBwä úà ànèî§©¥¤©¤
äîeøzä úà ìñBôe,d`nehl iyily mze` dyere ,mda rbp m` ¥¤©§¨

øNòîìe ïéleçì øzeîe,mlk`l s` ,ipyíéîëçå .øéàî éaø éøác ¨§¦§©£¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøñBàdlik`øNòîajixvy epzpyna epipyy dn ,ok m`e .ipy §¦§©£¥

jixv oi`y mixekiaa epipyy dne ,opaxk `ed xyrnl mici zlihp
.xi`n iaxk `ed xyrnl mici zlihpïéleçà ïéleç ,àlàoiicr ¤¨¦©¦

,àéL÷.oilegl mici zlihp jixv `ly micen minkg mb ixdy ©§¨
:`xnbd zvxznäìéëàa ïàk ,àéL÷ àìdkixvny epzpyna ± Ÿ©§¨¨©£¦¨

,oileg zlik`a xaecn oilegl dlihpäòéâða ïàkdpyna eli`e ± ¨¦§¦¨
.cala dribpa xaecn ,oilega mici zlihpn zxhety mixekiaa

:uexizd lr dywne `xnbd zxfegé÷úî,éMà øa éîéL áø dì ó ©§¦¨©¦¦©©¦
ixdàlà ,øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãòwxäìéëàa ©¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¥¦¤¨©£¦¨

,øNòîcepipy jk lre ,xyrn zlik` xizd xi`n iax ixdy §©£¥
,'xyrna mixqe` minkge'øNòîc äòéâða ìáà,åokäìéëàá £¨¦§¦¨§©£¥§©£¦¨

éâéìt àì ,ïéleçcmicen mlek `l` ,xi`n iaxe minkg ewlgp `l ± §¦Ÿ§¦¦
mici zlihp dkixvny epzpyn ok m`e ,mici zlihp jixv epi`y

.`id in zrck ,oilegl
mixekiaa dpynd oia dxizqd lr xg` uexiz `xnbd zvxzn

:epzpynläìéëàa éãéàå éãéà ,àlàzewqer zeipynd izy ± ¤¨¦¦§¦¦©£¦¨
,dlik`l mici zlihpaàîäðc äìéëàa ïàk ,àéL÷ àìåepzpyna ± §Ÿ©§¨¨©£¦¨§©£¨

minkg epwiz ztae ,zt zlik`a xaecn oilegl dlihp dkixvny
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dbibg(ycew zay meil)

ïàkepiid dpeek `la zlqetd `ziixad -ìzlik`.øNòî ¨©©£¥
:df welig `xnbd dgikenäðåek eòa àì ïéìeçc àøîéz àðîe- §¨¥§¨§¦Ÿ¨©¨¨

dnn ,dpeek jixv oi` oileg zlik`l xdhdly cnlz okidneïðúc¦§©
dpyna(e"n d"t ze`ewn),ìúpL ìbLmid onäàñ íéòaøà Báemin ©¤¦§©©§¨¦§¨

,dewn xeriykíãàä ìò ìôðå`nhdíéìkä ìòå,mi`nhdïéøBäè §¨©©¨¨¨§©©¥¦§¦
.[mixdhp-]éðz÷dpynaíéìëc àéîec íãà`la cgi milke mc` - ¨¨¥¨¨§¨§¥¦

,milk oicl dnec mc` oicy xnel ,weligíéìk äîs` exdhpàìc ©¥¦§Ÿ
épåeëî,zrc mda oi` ixdy dxdhlíãà óàs` xdhpïéeëî àìc §©§¥©¨¨§Ÿ§©¥

.xdhdl dpeek jixv oi` oilegly gkene ,xdhdl
:`xnbd dgecéànîe,xdhdl oiekzd `l mc`dy xaecnyàîìc ¦©¦§¨

xaecnìzé éúîéà ätöîe áLBéaìbä Lexdhie,ïðé÷ñòoeikn wxe §¥§©¤¥¨©¦¨¥©©©§¦¨
.xdhp okl exdhi lbdy oiekzdye,jtidl `id dpynd zpeek

yíéìkmdäðåek øác íãà äî ,íãàc àéîec,oiekl ezlekiay - ¥¦§¨§¨¨©¨¨§©©¨¨
,oiekiy cr xdhp epi`eeäì ïéeëîc íéìk óàdpeeka my mgipdy - ©¥¦¦§©¥§

dpc `xnbd .mixdhp mpi` mxdhl oiekzd `l m`e ,lba mxdhl
:df yexitaàîéz éëåyxtz m`yätöîe áLBéalb eze` xdhiy §¦¥¨§¥§©¤

dyw ,ylziyàøîéîì éàîoiekzn ixd ,jka yecigd dn - ©§¥§¨
df yecig `lnl`y xnel yi .xdhdlàðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨£¦¨

yiy ,xnel jzrca dlerøBæâéìxdhi `l ylzpy lbyéúà àîìc ¦§¦§¨¨¥
íéîLb ìL úéìcøça ìaèéîìin lgpa mb leahl `eai `ny - §¦§©§©§¨¦¤§¨¦

,dliahl leqtd xdd on cxeid minybénð éàyxtl yi mb e` - ¦©¦
y miayeg epiidyøBæâða dliahïéLàøribnyk lbd y`xa - ¦§¨¦

,ux`lïéték eèàoink xie`a cnery lbd rvn`a leahi `ny - ¨¦¦
okl ,oldlck dleqt ea dliahdy dtikïì òîLî à÷dpyndàìc ¨©§©¨§Ÿ

,ïðéøæbmrh `xnbd zx`an .xdhn ux`l ribny lbd y`xe ©§¦¨
:xen`d leqtdàøîéz àðîecnlz okidn -,ïétéëa ïéìéaèî àìc §¨¥§¨§Ÿ©§¦¦§¦¦

dnnàéðúc,`ziixaaéôì ,ïétéëa ïéìéaèî ïéàå ïéLàøa ïéìéaèî §©§¨©§¦¦§¨¦§¥©§¦¦§¦¦§¦
øéåàa ïéìéaèî ïéàLdxn` `l ixdy ,rwxwa `vnpd dewna `l` ¤¥©§¦¦©£¦

dxn` `l` ,xdhn xie`a `vnpd dewny dxez(el `i `xwie)K`'©
mpi` okl xie`a zeidl mkxc oi`y oeike ,'min dewn xFaE oirn©§¨¦§¥©¦

ie`a mixdhn.x
:dpeek mikixv oi` oilegy oicl xg` xewn `iadl dvex `xnbd

àlà`ed xewndïðúc àäî(f"n c"t oixiykn),úBøétexyked `ly ¤¨¥¨¦§©¥
,d`neh lawlíénä únà CBúì eìôpLzeaiaq rwxwa uixg - ¤¨§§©©©©¦

,dcyd lk zewydl min `ln dcydúBàîè åéãiL éî èLôez` ¨©¦¤¨¨§¥
mind zn` jezl eici,úBøBäè åéãé ,ïìèðezn`a elahpy oeik §¨¨¨¨§

,minda ïðéà úBøéôeweqtd llk(gl `i `xwie)'ïzé éë'exyked `le ¥¥¨¦¦ª©
.zexitd lr mind z`iaa dvx `ly oeik ,d`neh zlawlíàå§¦

åéãé eçãeiL ìéáLa,zexitd z` lhpe mind zn`l ohytåéãé ¦§¦¤§¨¨¨¨
'ïzeé éë'a ïä éøä úBøétäå úBøBäèlawl eiykrn exykede §§©¥£¥¥§¦©

qipkdy ici lry ,mina eid zexitdy el aeh dzry oeik ,d`neh
,oilegl eici laehdy gkene .eici mb egced zexitd lehil eici

.zexit zelrdl `l` olaehl oiekzd `ly s` exdhp
:df oic lr `iyew d`ian `xnbdïîçð áøì äaø déáéúéàxn`y ¥¦¥©¨§©©§¨

,epzpyna epipyy ,dpeek zekixv opi` oilegl dliahe dlihpy
ïéleçì ÷æçeäå ,ïéleçì ìáBhä,oilegl xdhdl oiekzd -øeñà ©¥§¦§§©§¦¨

.øNòîìm` `weecy ,wiecneïéà ÷æçeäj` ,oilega xzen ok` - §©£¥§©¦
m`,àì ÷æçeä àìuxiz .xdhdl dpeek jixv oilegl s`y x`eane Ÿ§©Ÿ

`l` ,dpeek jixv oilegly ycgl dpynd zpeek oi` :ongp axéëä̈¦
,ïéleçì ÷æçeäL ét ìò óà ,øîà÷mewn lkn,øNòîì øeñàj` ¨¨©©©¦¤§©§¦¨§©£¥

.dpeek `la s` xzen oilegl
:dpynd jyndn el dywd cer,déáéúéà,epzpyna epipyàìå ìáè ¥¦¥¨©§Ÿ

÷æçeä,dvigx myl `l` llk xdhdl oiekzd `l -àì eléàk §©§¦Ÿ
åàì éàî ,ìáèaygpy xnel dpeekd oi` m`d -ìáè àì eléàk ¨©©©§¦Ÿ¨©

,ììkoilegl s`y gkene ,oilega s` xeq`e dligzak `nh `ede §¨
:ongp ax uxiz .xdhdl dpeek jixv,àì`id dpynd zpeek `l` Ÿ

ïéleçì ìáè ìáà ,øNòîì ìáè àì eléàkdpeek `la ezliah - §¦Ÿ¨©§©£¥£¨¨©§¦
.oilegl ezxdhn

:ongp axl dxexa di`x d`ian `xnbdàeädax -øáñongp axy ¨©
déì éçãî à÷ éçcokn xg`l j` ,el` mivexiza eze` dgec wx - ¨¥¨©§¥¥

çkLàå ÷c ÷ôðax ixacl di`x da `vne `ziixaa wcwce `vi - ¨©¨§©§©
,ongpàéðúc,`ziixaa,ïéleçì øzeîe øNòîì øeñà ÷æçeä àìå ìáè §©§¨¨©§Ÿ§©¨§©£¥¨§¦

.dpeek jixv oi` oilegl xdhdly yxetne
:dliaha dpeek oipra sqep oic d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

ìáè,mieqn xacl xdhdl oiekzd `l j` ,xdhdl oiekzdeäìòå ¨©§¨¨
,gl epcere mind onBîöò ÷éæçîezliah dlrzy oiekn -äî ìëì ©§¦©§§¨©

,äöøiM.dliaha weqr oiicry aygp gl epcery oeiky ¤¦§¤
:`xnbd dywn,éáéúéîe dewna laehd,íéna úçà Bìâø eäãBò ¥¦¥¥©§©©©©¦

e÷æçeäxdhdl oiekzd -,ì÷ øáãìmina oiicr elbxy oeik÷éæçî §©§¨¨©©§¦
Bîöòxdhdl oiekl leki -,øeîç øáãì`ed oiicr eli`k aygpy ©§§¨¨¨

minl xaegnxak m` j` ,äìòmind on ixnbl÷éæçî Bðéà áeL ¨¨¥©§¦
:`xnbd zwiicn .xeng xaclåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d - ©¨

y,ììk ÷éæçî Bðéàoiekzd `l mind jeza didyk m` s` epiide ¥©§¦§¨
wifgdl lekiy xn`y xfrl` iaxl dywe ,melkl envr wifgdl

:`xnbd zvxzn .dvxiy dnl envr,àì`id `ziixad zpeek Ÿ
m` wx okle ,mieqn xacl envr wifgd xakyeäãBò,minaìò óà ¥©©

÷æçeäL étmieqn xacl÷éæçîm` j` ,xzei xeng xacl mb envr ¦¤§©©§¦
äìòwx ,ixnbl mind on÷æçeä àì íàmelkl÷éæçîlkl envr ¨¨¦Ÿ§©©§¦

,dvxiy dn÷æçeä íàåaey mieqn xacl÷éæçî Bðéàxacl envr §¦§©¥©§¦
.xzei xeng

:`ziixad ixaca zx`an `xnbdàpz ïàîxaeqd `ziixad ly ©©¨
y onf lkyíéna úçà Bìâø eäãBò,dliahd dxnbp `ly aygp ¥©§©©©©¦

ïðúc ,àéä äãeäé éaø ,úãt éaø øîàdpyna(e"n f"t ze`ewn),äå÷î ¨©©¦§¨©¦§¨¦¦§©¦§¤
äàñ íéòaøà Ba Léå ãcîpLminúBðåeëîxeriyk [zewiecn-] ¤¦§©§¥©§¨¦§¨§¨

,dewnïBLàøä ,äæ øçà äæ eìáèå íéðL eãøéåxyk dewna lahy §¨§§©¦§¨§¤©©¤¨¦
,àîè éðMäå ,øBäèxqgpe eteb lr min ex`yp oey`xd `viyky ¨§©¥¦¨¥

.exeriyn dewndúBòâBð ïBLàø ìL åéìâø eéä íà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¨©§¨¤¦§
íénaoey`xd `vi `l oiicry aygp ,ipyd zliah zrya ©©¦

e dewndn,øBäè éðMä óàmiaygp oey`xd seb lry mindy ©©¥¦¨
.`ziixaa `pzd xaq mb jke .xqg exeriy oi`e dewna mi`vnpk

:zwelgnd z` zx`an `xnbd,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©
ú÷Bìçî`weec dcedi iaxe `nw `pzïðaøc úBìòîalah ipydy - ©£¤§©£§©¨¨

ceb' xnel dcedi iax lwid okle ,minkg epwizy dlrn meyn
mind eli`ky ,oey`xd seb lry mind z` [cxede jeyn-] 'zig`
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קנח
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtohw cren

:opiqxb ikd -äðåéìòá ïéìéáèî øîåà äéä øéàîikde .dcedi 'xc llkn :qxb `le -

in z` wiq` ceb xn`c ,dpeilra oiliahn :xne` did xi`n ,xne` dcedi 'x :eyexit

oky lke ,dpeilrd z` xiykdl ,minyb ly zilcxg ici lr dlrnl dzirvn`

`lcne .zig` ceb dil zi`c oky lk - wiq` ceb dil zi`c oeikc .dpezgza oiliahnc

dpin rny - jke jk xnel eilr wleg ip`e :ipzw

.dil `xiaq xi`n 'xk dcedi 'xcàéðú àäå-

xne` did xi`n :opiqxb ikde .eilr welgc

`le dpezgza xne` ip`e ,dpeilra oiliahn

- dilr bilt :`nl` .dpeilraéà åäì øîà
àéðú,dixg` jlpe ,`ipz - oiwlegc `icda -

leki ipi` mixtqa aezkd oeylae .ia ip` xfege

i`ne ,iccd` oiiyw `ziipzn ok m`c ,dcinrdl

?`ziixzal ziivc zifgàéä ïðáøibiltc -

ixacn min z`ia oerhd lka xi`n 'xc dilr

.xyrna edexq`e ,mixteqäîåøú éìëåàì ñøãî
.xyrnl qxcn xn` `le -úåìòî ùîç-

ilke`e ,dnexz ilke`e ,xyrn ilke`e ,miyext

.z`hge ,ycewùãå÷ä úøäè ìò åùòðùmc` -

eileg lek`l eilr lawn miycw lek`l libxd

oixidf ezia ipa ediy ick ,ycewd zxdha

.ycewd zxdha oi`iwae
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äðåúçúáwxt dl iziine ,opz op`e ,xeaig ied qxthwc `kd rnyn - dpeilra `le

gteh dwyne qxthwde uevpd :(`,fh) oihibc ipy-d`nehl `l xeaig epi`

zilcxge ,mixyr dfae mixyr dfa ,ibq ixza ?zeinnb yly il dnl :cere .dxdhl `le

`xza wxta rnyn oke .rvn`a mly dewn `ki`c `kd ip`yc :mz epiax uxize ?oYxAgn§©©§¨

:yxity ,i"yx yexit jezn (`,ar) dxf dcearc

zilcxge mixyr dfae mixyr dfa zeinnb qxthw

`nl` .`kd `zi`ck yly hwp `le .ozxagn

ikid :dnzz l`e .wlgl yiy `nrh dil xazqn

edn eziira `kdc jdn hytinl dil dncn

,oey`x ly ey`xa zexepive oihgn liahdl

meyn mzd ip`yc xn`w `le ,lirlc `eddk

,`pixg` `nrh `ki` lirl mzdc .mly dewn

.oey`x ly ey`xay dn cxil eteqy qxthw

epiaxl `iywc `pixg` `iyew opivxzn ikdae

epi` qxthwe wevpc oihiba mzd rnync :mz

.`id dcedi 'xe ze`ewn oiprl wiqne ,xeaig

m` :xn`w lirle .dil icen dcedi 'x s`c rnyn

,xedh ipy s` mina zerbep oey`x ly eilbx eid

`kd ip`y i`ce `l` .xeaig qxthw `nl`

'xk iwen `lc jd zegcl yi ,edine .cxil eteqy

`le ,githdl zpn lr gtehc `idd wx dcedi

iab (a ,my df mb) dxf dcearc `xza wxtc `edde .qxthwe wevpc `edd `icda `ipz

cxil eteqc ab lr s` ,xeaig wevp aiyg `lc ,xeal ziagn jqp oii dxrnd-oia wlgl yi

`ax dixq`e dielir dici ixkp gp`c `zyib zae `zyibn mzd wiicn ike ,xie` jxc m` ik `al wevp jxc oi`c .qxthwl wevp-`lc :xnel yi ,qxthw aygn `le ,xeaig wevp dpin rny

zexdh zkqna dwyd oiprl `ipzin qxthwe wevpc `idd mzd wgvi epiax axd yxity dn itle .ziagd jeza cxil eteq oi` `zyibd jezay oii `dc .mina zerbep ipy ly eilbxl inc

dewnl ewiyde oi`nh oiwyn `ln lwnc `yixc `inec .(h dpyn g wxt)-.dpezgza oiliahn inp d`q mirax` dia zil elit`e ,qxthwe wevp ipdn dliah oiprl `kdc .`idd xity okzi f`

d`q mirax` hwp ike-it lr s`e zirvn`a `l` oiliahn oi` mixne` minkge `ztqeza `tiqa ipzw ikd elit`c opirny`l inp i` .`id dcedi 'xe ,da oiliahn oi`c dpeilrc `zeaxl

.(diaerk ligznd xeaca a,`k ycewa xneg wxta) yxt` onwl wx llk `kd jiiy `le ,izkx`d mzde ,dpezgza oiliahn oi` zirvn`a mirax` yiyéãâámiyextl qxcn ux`d mr

envr meyn la` ,(a,dl) oilegc ipy wxta `zi`ck odilr dcp ezy` dayi `ny opiyiigc --yegile :jixtc (a,`q oihib) "oiwfip"c idliy rnyn oke .ehiqda `nhn epi`c .opiyiig `l

y` mhiqz `nymitwend qxg ilke zeayene zeakyn la` .miapbd ilbx mewn `l` `nh epi` zial eqpkpy miapbd :(e dpyn) zexdhc iriay wxt opz oke .dcp ez-`lc ,`nl` .oixedh

lizt cinv zetwend zeiag elit` xvga milk gkye xvga ux`d mr mr xcd :(` dpyn g wxt) :mzd opz ike .hqid `le `yn `l `nhn-,rcz .myl `idy ezy` liaya mzd ,mi`nh

elit` ,laen elit` oi`veide oiqpkpd d`ex epi`y onfa .'ek oi`veide oiqpkpd d`exy onfa ,exvga ux`d mr gipnd :(d dpyn f wxta) dpin lirl mzd opzc ,`iyw j` .dxicc `pyil hwpcn

jlil leki epi`y mcib xnelk ,zetk-ezy` liaya inp mzdc xnel oi`e .`nh lkd-liaya d`neh ied `lc oeik ,ied `zeax dfi` ?laen elit` i`n :cere .i`xw` oeyl ,ipzw gipn `dc

oiccad ipta cad zia lrepd :(` dpyn i wxt) :mzd opzc ,il `iyw la` .apbk ytzpc zzxn oiqpkpd z` d`ex ike .siifne gxhc meyn `l` ,hqid meyn `nrh e`lc il d`xp dide ?df

milk my eide-mi`nh dn iptn ike :iqei 'x xn` ,xn`w jenqae ,qxcn `nhnc rnyn .qxcn mi`nh-oiafk zeidl mdilr exfb minkgc oeik :cere .hqida oi`iwa ux`d inr oi`y `l`

mdixac lkl-lahy izeka `kd :(a,bl dcp) "mizek zepa" wxta epivn cere .dafe af dwyn oick ewex lr exfbc onwl ,zepiirn odilr exfbc ,cere ?af oick qxcne hqida oi`nhn oi` i`n`

ux`d mr z`neh meyn i`c ,xag icba lr qxce-:opixn`ck .da erbp weyd zpwz meync ,hqide qxcn `nhn epi` i`cec :mz epiax uxize ?qxcn `nhn liah `l i` ,`nl` ,dil liah `d

eilrete eixng eidy ixd :hqida `nhn epi`y oiwxta onwl rnyn ikde .da cenrl oileki ok m` `l` xeavd lr dxfb oixfeb oi`e ,mewnl mewnn ziag xiarn mc` e`vni `l mlerly itl

`yix dil `iywc meyn wx xdhna dl iwen `lc rnyn .jkl eilrete eixng xdhna :ipyne ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n :wiqne .'ek jkl xn` m`e .zexedh zexdh 'ek zexdh oiperh

qxce hwpc `de ,rbna dil `nhn lah `la dcpc `idde .`nhn `lc dil miwc meyn ,hqida dil `nhnc dil `iyw `le ,`tiql-,izek ly elbx zgzl ,xag cba iednl irac meyn

cbal elbx oia uveg xac yiyke ,lah `lya dl iwen `lc :zeywdl oi`e ,oeilrk oezgz akyn `nhne :oizipzna mzd ipzw ikdc-ikid ik ,lahyk inwe`l jixhv` jgxk lrc meyn

witq wtq iedilclah `l i`c .`-`yep `edy meyn ,eicba mrhn wx `l` afk `nhn epi` ux`d mrac meyn :yxtn `"fiiehpetn dyn iax axde .wegxa lrea il dn aexwa lrea il dn

`xepiv dfzpe weya jldy lecb odka dyrn :(my df mb) "mizek zepa" wxta opixn`c :dywe .eiztya drbpy meyn `nh ely `xepive .dcp ezy` mdilr dayiy eicba yeal `edy qxcnd

`yepk eicbae `ed `nhp did dcp lrea m`c li`ed ,daxc` .ezy` liaya `nh did `l elit` ,xnelk !ux`d mrc `xepiv meyn dil wetize :jixte .'ek ezy` lv` axwe ,eicbaa iwecv ly

ux`d mrc `xepiv meyn i`e ,af ly ewex-izeka dl iwen ikc :dyw cere .ol `xing eteb z`neh daxc`c ,eicba meyn wx yg did `l eteb meync xnel oi`e .`nhpc `ed cegl cba

mexr-ied qxcnd `yep e`l `pci`dc oeik ,inp lah `l 'it` ?lah il dnl-zeyx wtq :(iyily wxt) `ztqeza `icda `ipzc :i"xenl dyw cere !ilk `nhn epi`e ,oey`x `l` ied `l

evivge ehiqde eqxcn ,ux`d mr-`nhnc ogky`c ipd lke .oilegl xedh la` afM xac lk `nhn dnexz iablc :yxtl d`xp did ok lr .dnexzl `nhe oilegl xedh-.dnexza opinwen §¨

`niiw dnexzac ab lr s` .dcp ezy` mhiqz `ny yegile :(a,`q) oihiba jixtw ike-ike .opaxc d`neh lyl `le ,`ziixe`c d`nehl yiigc :cere .i`z`e hwp dil `wiqtc `zlin mzd

dcp ezy` mdilr ayz `ny :(a,dl) oilega xn`w-afk dyriy edn yext ly eteb :irae ,dnexz ilke`l qxcn miyext icba :xn`wc ,inlyexia epivn eixacl di`xe .dihwp jpi` meyn

oitwen qxg ilke zeakyn la` .'ek oi`veid z`e oiqpkpd z` d`ex `edy oeik ,exnyl ezia jeza ux`d mr gipnd :opipzde aizd ?dnexz lv`-lv` afk eteb eyr `niz i`e .oixedh

dnexz-dnexz lv` ux`d mr la` ,dnexz lv` yext `l` dil `irain `l `zyde .melk z` zile ,yext lv` ux`d mra xztz :dcedi 'x xn` .mi`nh oitwen elit`-.dil `hiyt

oiniiw ep`c dn lk :`pn 'x el xn`-`ed oky jl rcz .oiniiw ep` dnexza-`le :opgei 'x xn` ok `le ,hqid meyn `l` mi`nh eidi melk .`nh lkd zetk elit` laen elit` :opipzc

epi` yext la` ,ixiin ux`d mra oizipzne ,hqida `nhny dnexz lv` ux`d mr zeyx llk jiiy `lc ,xnelk !dnexz lv` ux`d mr zeyx `le cigid zeyx `le zehiqd `le zevivg

dpnid lhepe .dxdha ezqir oiyer la` .dze` `nih xaky itl ,dxdha ux`d mr zlg oiyer oi` :(`,aq oihib) "oiwfipd" wxt idliy xn`c ,wgvi epiax axd el dywde .hqide qxcn `nhn

,`zegp`a e` `yitka dgipne dlg ickdnexzl hqid `nhn `edy oeik ?i`n`e .d`neh lawn epi` ilkdy itl ,yyeg epi`e odizy lhep ux`d mr `ayke-yie !dlgl `nhn `w `d

.rbp `nlc jixt ikdle `nhn rbna edi`e ,oiicr dlg `le dlg ick hwpc `pyil rnyn oke .hqida e`nhn `lc ,dlg eda ikiztc oileg dil ded oiicr my el `xw `ly oeik mzdc :xnel
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,äðBéìòa`l` 'wiq` ceb' mixne` oi`y xaq dcedi iaxy yxetne ¨¤§¨

.zncewd `ziixadn zwiicy itk `le ,'zig` ceb' wxdéì øîà̈©¥
,opgei iaxàéðz éà,wleg dcedi iaxy yxetna `ziixaa,àéðz ¦©§¨©§¨

iax zrcl s`e wtqd hytpy `vnpe .ia xfeg ip`e ,dilr jenqpe
.oey`x ly ey`xa zexepive oihgn leahl oi` dcedi
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קנט
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtohw cren

:opiqxb ikd -äðåéìòá ïéìéáèî øîåà äéä øéàîikde .dcedi 'xc llkn :qxb `le -

in z` wiq` ceb xn`c ,dpeilra oiliahn :xne` did xi`n ,xne` dcedi 'x :eyexit

oky lke ,dpeilrd z` xiykdl ,minyb ly zilcxg ici lr dlrnl dzirvn`

`lcne .zig` ceb dil zi`c oky lk - wiq` ceb dil zi`c oeikc .dpezgza oiliahnc

dpin rny - jke jk xnel eilr wleg ip`e :ipzw

.dil `xiaq xi`n 'xk dcedi 'xcàéðú àäå-

xne` did xi`n :opiqxb ikde .eilr welgc

`le dpezgza xne` ip`e ,dpeilra oiliahn

- dilr bilt :`nl` .dpeilraéà åäì øîà
àéðú,dixg` jlpe ,`ipz - oiwlegc `icda -

leki ipi` mixtqa aezkd oeylae .ia ip` xfege

i`ne ,iccd` oiiyw `ziipzn ok m`c ,dcinrdl

?`ziixzal ziivc zifgàéä ïðáøibiltc -

ixacn min z`ia oerhd lka xi`n 'xc dilr

.xyrna edexq`e ,mixteqäîåøú éìëåàì ñøãî
.xyrnl qxcn xn` `le -úåìòî ùîç-

ilke`e ,dnexz ilke`e ,xyrn ilke`e ,miyext

.z`hge ,ycewùãå÷ä úøäè ìò åùòðùmc` -

eileg lek`l eilr lawn miycw lek`l libxd

oixidf ezia ipa ediy ick ,ycewd zxdha

.ycewd zxdha oi`iwae
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äðåúçúáwxt dl iziine ,opz op`e ,xeaig ied qxthwc `kd rnyn - dpeilra `le

gteh dwyne qxthwde uevpd :(`,fh) oihibc ipy-d`nehl `l xeaig epi`

zilcxge ,mixyr dfae mixyr dfa ,ibq ixza ?zeinnb yly il dnl :cere .dxdhl `le

`xza wxta rnyn oke .rvn`a mly dewn `ki`c `kd ip`yc :mz epiax uxize ?oYxAgn§©©§¨

:yxity ,i"yx yexit jezn (`,ar) dxf dcearc

zilcxge mixyr dfae mixyr dfa zeinnb qxthw

`nl` .`kd `zi`ck yly hwp `le .ozxagn

ikid :dnzz l`e .wlgl yiy `nrh dil xazqn

edn eziira `kdc jdn hytinl dil dncn

,oey`x ly ey`xa zexepive oihgn liahdl

meyn mzd ip`yc xn`w `le ,lirlc `eddk

,`pixg` `nrh `ki` lirl mzdc .mly dewn

.oey`x ly ey`xay dn cxil eteqy qxthw

epiaxl `iywc `pixg` `iyew opivxzn ikdae

epi` qxthwe wevpc oihiba mzd rnync :mz

.`id dcedi 'xe ze`ewn oiprl wiqne ,xeaig

m` :xn`w lirle .dil icen dcedi 'x s`c rnyn

,xedh ipy s` mina zerbep oey`x ly eilbx eid

`kd ip`y i`ce `l` .xeaig qxthw `nl`

'xk iwen `lc jd zegcl yi ,edine .cxil eteqy

`le ,githdl zpn lr gtehc `idd wx dcedi

iab (a ,my df mb) dxf dcearc `xza wxtc `edde .qxthwe wevpc `edd `icda `ipz

cxil eteqc ab lr s` ,xeaig wevp aiyg `lc ,xeal ziagn jqp oii dxrnd-oia wlgl yi

`ax dixq`e dielir dici ixkp gp`c `zyib zae `zyibn mzd wiicn ike ,xie` jxc m` ik `al wevp jxc oi`c .qxthwl wevp-`lc :xnel yi ,qxthw aygn `le ,xeaig wevp dpin rny

zexdh zkqna dwyd oiprl `ipzin qxthwe wevpc `idd mzd wgvi epiax axd yxity dn itle .ziagd jeza cxil eteq oi` `zyibd jezay oii `dc .mina zerbep ipy ly eilbxl inc

dewnl ewiyde oi`nh oiwyn `ln lwnc `yixc `inec .(h dpyn g wxt)-.dpezgza oiliahn inp d`q mirax` dia zil elit`e ,qxthwe wevp ipdn dliah oiprl `kdc .`idd xity okzi f`

d`q mirax` hwp ike-it lr s`e zirvn`a `l` oiliahn oi` mixne` minkge `ztqeza `tiqa ipzw ikd elit`c opirny`l inp i` .`id dcedi 'xe ,da oiliahn oi`c dpeilrc `zeaxl

.(diaerk ligznd xeaca a,`k ycewa xneg wxta) yxt` onwl wx llk `kd jiiy `le ,izkx`d mzde ,dpezgza oiliahn oi` zirvn`a mirax` yiyéãâámiyextl qxcn ux`d mr

envr meyn la` ,(a,dl) oilegc ipy wxta `zi`ck odilr dcp ezy` dayi `ny opiyiigc --yegile :jixtc (a,`q oihib) "oiwfip"c idliy rnyn oke .ehiqda `nhn epi`c .opiyiig `l

y` mhiqz `nymitwend qxg ilke zeayene zeakyn la` .miapbd ilbx mewn `l` `nh epi` zial eqpkpy miapbd :(e dpyn) zexdhc iriay wxt opz oke .dcp ez-`lc ,`nl` .oixedh

lizt cinv zetwend zeiag elit` xvga milk gkye xvga ux`d mr mr xcd :(` dpyn g wxt) :mzd opz ike .hqid `le `yn `l `nhn-,rcz .myl `idy ezy` liaya mzd ,mi`nh

elit` ,laen elit` oi`veide oiqpkpd d`ex epi`y onfa .'ek oi`veide oiqpkpd d`exy onfa ,exvga ux`d mr gipnd :(d dpyn f wxta) dpin lirl mzd opzc ,`iyw j` .dxicc `pyil hwpcn

jlil leki epi`y mcib xnelk ,zetk-ezy` liaya inp mzdc xnel oi`e .`nh lkd-liaya d`neh ied `lc oeik ,ied `zeax dfi` ?laen elit` i`n :cere .i`xw` oeyl ,ipzw gipn `dc

oiccad ipta cad zia lrepd :(` dpyn i wxt) :mzd opzc ,il `iyw la` .apbk ytzpc zzxn oiqpkpd z` d`ex ike .siifne gxhc meyn `l` ,hqid meyn `nrh e`lc il d`xp dide ?df

milk my eide-mi`nh dn iptn ike :iqei 'x xn` ,xn`w jenqae ,qxcn `nhnc rnyn .qxcn mi`nh-oiafk zeidl mdilr exfb minkgc oeik :cere .hqida oi`iwa ux`d inr oi`y `l`

mdixac lkl-lahy izeka `kd :(a,bl dcp) "mizek zepa" wxta epivn cere .dafe af dwyn oick ewex lr exfbc onwl ,zepiirn odilr exfbc ,cere ?af oick qxcne hqida oi`nhn oi` i`n`

ux`d mr z`neh meyn i`c ,xag icba lr qxce-:opixn`ck .da erbp weyd zpwz meync ,hqide qxcn `nhn epi` i`cec :mz epiax uxize ?qxcn `nhn liah `l i` ,`nl` ,dil liah `d

eilrete eixng eidy ixd :hqida `nhn epi`y oiwxta onwl rnyn ikde .da cenrl oileki ok m` `l` xeavd lr dxfb oixfeb oi`e ,mewnl mewnn ziag xiarn mc` e`vni `l mlerly itl

`yix dil `iywc meyn wx xdhna dl iwen `lc rnyn .jkl eilrete eixng xdhna :ipyne ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n :wiqne .'ek jkl xn` m`e .zexedh zexdh 'ek zexdh oiperh

qxce hwpc `de ,rbna dil `nhn lah `la dcpc `idde .`nhn `lc dil miwc meyn ,hqida dil `nhnc dil `iyw `le ,`tiql-,izek ly elbx zgzl ,xag cba iednl irac meyn

cbal elbx oia uveg xac yiyke ,lah `lya dl iwen `lc :zeywdl oi`e ,oeilrk oezgz akyn `nhne :oizipzna mzd ipzw ikdc-ikid ik ,lahyk inwe`l jixhv` jgxk lrc meyn

witq wtq iedilclah `l i`c .`-`yep `edy meyn ,eicba mrhn wx `l` afk `nhn epi` ux`d mrac meyn :yxtn `"fiiehpetn dyn iax axde .wegxa lrea il dn aexwa lrea il dn

`xepiv dfzpe weya jldy lecb odka dyrn :(my df mb) "mizek zepa" wxta opixn`c :dywe .eiztya drbpy meyn `nh ely `xepive .dcp ezy` mdilr dayiy eicba yeal `edy qxcnd

`yepk eicbae `ed `nhp did dcp lrea m`c li`ed ,daxc` .ezy` liaya `nh did `l elit` ,xnelk !ux`d mrc `xepiv meyn dil wetize :jixte .'ek ezy` lv` axwe ,eicbaa iwecv ly

ux`d mrc `xepiv meyn i`e ,af ly ewex-izeka dl iwen ikc :dyw cere .ol `xing eteb z`neh daxc`c ,eicba meyn wx yg did `l eteb meync xnel oi`e .`nhpc `ed cegl cba

mexr-ied qxcnd `yep e`l `pci`dc oeik ,inp lah `l 'it` ?lah il dnl-zeyx wtq :(iyily wxt) `ztqeza `icda `ipzc :i"xenl dyw cere !ilk `nhn epi`e ,oey`x `l` ied `l

evivge ehiqde eqxcn ,ux`d mr-`nhnc ogky`c ipd lke .oilegl xedh la` afM xac lk `nhn dnexz iablc :yxtl d`xp did ok lr .dnexzl `nhe oilegl xedh-.dnexza opinwen §¨

`niiw dnexzac ab lr s` .dcp ezy` mhiqz `ny yegile :(a,`q) oihiba jixtw ike-ike .opaxc d`neh lyl `le ,`ziixe`c d`nehl yiigc :cere .i`z`e hwp dil `wiqtc `zlin mzd

dcp ezy` mdilr ayz `ny :(a,dl) oilega xn`w-afk dyriy edn yext ly eteb :irae ,dnexz ilke`l qxcn miyext icba :xn`wc ,inlyexia epivn eixacl di`xe .dihwp jpi` meyn

oitwen qxg ilke zeakyn la` .'ek oi`veid z`e oiqpkpd z` d`ex `edy oeik ,exnyl ezia jeza ux`d mr gipnd :opipzde aizd ?dnexz lv`-lv` afk eteb eyr `niz i`e .oixedh

dnexz-dnexz lv` ux`d mr la` ,dnexz lv` yext `l` dil `irain `l `zyde .melk z` zile ,yext lv` ux`d mra xztz :dcedi 'x xn` .mi`nh oitwen elit`-.dil `hiyt

oiniiw ep`c dn lk :`pn 'x el xn`-`ed oky jl rcz .oiniiw ep` dnexza-`le :opgei 'x xn` ok `le ,hqid meyn `l` mi`nh eidi melk .`nh lkd zetk elit` laen elit` :opipzc

epi` yext la` ,ixiin ux`d mra oizipzne ,hqida `nhny dnexz lv` ux`d mr zeyx llk jiiy `lc ,xnelk !dnexz lv` ux`d mr zeyx `le cigid zeyx `le zehiqd `le zevivg

dpnid lhepe .dxdha ezqir oiyer la` .dze` `nih xaky itl ,dxdha ux`d mr zlg oiyer oi` :(`,aq oihib) "oiwfipd" wxt idliy xn`c ,wgvi epiax axd el dywde .hqide qxcn `nhn

,`zegp`a e` `yitka dgipne dlg ickdnexzl hqid `nhn `edy oeik ?i`n`e .d`neh lawn epi` ilkdy itl ,yyeg epi`e odizy lhep ux`d mr `ayke-yie !dlgl `nhn `w `d

.rbp `nlc jixt ikdle `nhn rbna edi`e ,oiicr dlg `le dlg ick hwpc `pyil rnyn oke .hqida e`nhn `lc ,dlg eda ikiztc oileg dil ded oiicr my el `xw `ly oeik mzdc :xnel
iax
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב על דבר המאורע המבהיל אשר הבת המירה דתה ר"ל.

בעת רצון אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן 

כתבו.

במקרים רבים מאורע מבהיל כזה הוא כתוצאה מזה שנולדה שלא בטהרה, שבשעה שנתעברה 

האם עמה, לא היו זהירים בחוקי ודיני טהרת המשפחה, ואם ח"ו בענינם כן הוא, אזי עליהם לקבל 

ודיני טהרת המשפחה כדרישת תורתנו תורת  בתוקף החלטה שעליהם מעתה להיות זהירים בחוקי 

חיים וכן להשפיע על אחרים שיזהרו בכגון דא, אשר זה יהי' תקון במקצת על העבר. והשי"ת הרואה 

ללבב יראה כי החליטו כן באמת וגם יתנהגו ככה, נוסף על שמירת המצות בכלל, תתרבה על ידי זה 

ברכת השי"ת בהמצטרך להם ובענין הבת ביחוד.

ויבערו  כן מהראוי שיבדקו התפילין שלו כן את המזוזות בדירתם שיהיו כולן כשרות כדין, 

מביתם כל ענין שיש בו שמץ של ע"ז ח"ו.

מובן שצריך גם כן לחקור ולדרוש, אם ישנה סיבה בגלוי להנ"ל על ידי עוני וכיו"ב, ולהשתדל 

לבטל הסיבה. ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ג  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
øåáöá àìà [ä הברכות בשעת לעמוד המפטיר צריך -

הציבור  אבל הציבור, כבוד מפני ההפטרה וקריאת
לישב  .13רשאים

äøèôää úøåú [å יש קבוע מניין בה שאין בעיר גם -

מחמת  בביתו ויחיד ברכותיה, ללא ההפטרה לקרוא
מניין  ללא ההפטרה לעצמו לקרוא רשאי .15אונס

íù øàáúðù [æ לפני ההפטרה את ששמע יחיד -
חובה  ידי שיצא מסתבר התורה, קריאת את .17ששמע

zetqede mipeiv
שהוא 13) מפני לישב יכול הדחק ובשעת ס"ו. תצד סימן

רבבות  (שו"ת לו למחול ויכולים בלבד הצבור כבוד מפני
ריד). סי' ח"א אפרים

‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜ ˙Ú· Â˙„ÈÓÚ· ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ כ"ק :
יפנה  שלא באופן ההפטרה בעת לעמוד מקפיד היה אדמו"ר

ספרֿהתורה. כלפי גבו את
במקום 14) להלן וראה כשר, ס"ת להם שאין במקום היינו

לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן מניין. להם שאין
מניין 15) שאין באקראי והזדמן מניין, בה שיש בעיר וכן

כיון  הדבר' 'נכון של בגדר אינו אבל לקרוא רשאים
במקום  דווקא הוא הפטרה תורת שתשתכח שהחשש
ללא  ההפטרה לקרוא יש שאז מניין אין קבוע שבאופן

שיש  במקום או ברכות, ללא בתורה שקוראים כשם ברכות
(ראה  עכ"פ קריאה חיוב ישנו שאז כשר ס"ת אין אבל מניין

תרצ"ט). גליון 'התקשרות' קובץ
בדי 16) וראה זה. מענין נזכר לא שם ונו"כ שם בשו"ע

שקוראים  הכוונה האם שנסתפק סקי"א פו סימן השלחן
רק  או ברכות בלא הקריאה כשקראו גם בברכות ההפטרה

עכ"פ). עולים (ג' בברכה כשקראו
התורה.17) קריאת אחרי שנית וישמענה שישוב מוטב אך

מ"מ  בתורה, שקראו אחרי דוקא לקוראה יש שבציבור ואף
תקנת  שעיקר כיון כך, על בדיעבד להקפיד אין ביחיד
(הליכות  בתורה קראו שלא בזמן היתה ההפטרה קריאת

סל"ג). פי"ב תפלה, שלמה

•
zay zekld - jexr ogley

Â סעודה עדיין לו שנשאר כגון היום לצורך כלים מדיחים
סעודה  אחר מיד אפילו להדיחם מותר בהם לאכול
כלי  להדיח אסור שלישית סעודה לאחר אבל שלפניה
שתיה  כלי אבל לחול משבת ומכין שטורח מפני אכילה
יודע  אם אבל לשתיה קבע שאין מפני היום כל להדיח מותר

אסור: עוד להם יצטרך שלא בבירור

Ê:שותה מהם באחד יצטרך שאם כוסות עשרה מדיחין

Á אפשר היה אפילו בשבת חדש כלי להטביל מותר
ומן  הואיל כלי כמתקן חשוב ואינו שבת מערב להטבילו
טבילתו  חיוב ואין טבילה בלא בו להשתמש מותר התורה

סופרים. מדברי אלא

לא  אפילו ואסור כמתקן חשוב כן פי על שאף אומרים ויש
(אבל שבת מערב להטבילו אפשר מותר היה ביו"ט

כמו  יו"ט מערב להטביל לו אפשר היה כשלא להטבילו
האומרים  לדברי לומר צריך ואין תק"ט) בסי' שיתבאר
שזהו  ק"כ סי' בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת
שדומה  מפני חכמים ואסרוהו הכל לדברי חשוב תיקון
ש"ב. בסי' שנתבאר כמו מלאכה אב שהוא ממש כלי למתקן

ויחזור  במתנה לנכרי הכלי ויתן כולם את יצא שמים וירא
מתנה  ליתן שמותר כלל טבילה צריך אין ואז ממנו וישאלנו
מקום  ומכל ש"ו בסי' כמ"ש השבת לצורך כשהיא בשבת
בי"ד  שנתבאר כמו ברכה בלא להטבילו צריך השבת אחר

שם.

המקוה  מן מים ימלאנו מים בו למלאות שראוי כלי הוא ואם
ניכר  הדבר שאין מפני כמתקן נראה ואינו טבילה לו ועלתה
היה  הללו מים לשאוב אומר שהרואה להטבילו שמתכוין
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יברך  ולא עדיין הטבילו שלא יודעים הכל אין שהרי צריך
טבילה. לשם שמתכוין ניכר יהא שלא כדי זו טבילה על

כדברי  שהעיקר יטביל לא אלו בתקנות אפשר אי ואם
שם. בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת האומרים

אותו  קונסין אין בשבת כלים והטביל עבר אם מקום ומכל
בשבת  מלאכה העושה כדין ביום בו בהם להשתמש שלא
כמו  לערב עד ממנה ליהנות לו שאסור דבריהם של אפילו

לכתחלה: אפילו מתירין שיש כיון שי"ח בסי' שנתבאר

Ë ואינו היום לצורך להדיחו מותר יין נכרי בו ששתה כוס
היתר  הכלי גוף שהרי הכל לדברי כלי כמתקן חשוב
אלא  מתקנו אינו ממנו וכשמסירו אוסרו שהיין אלא הוא
יש  אם אף זה כוס לטלטל ומותר רעי של גרף ממנו כמסיר
בהנאה  אסורין שהן ביין הנכרי בו ששרה פת פירורי בו
לגמרי  הכוס לגבי בטלים הן מקום מכל לכלום ראויים ואינן

כלל: טלטולו אוסרים ואין

È צ"ט סי' בי"ד שנתבאר ע"ד בהיתר לבטלו שמותר איסור
מותר  אבל מזה גדול תיקון לך שאין בשבת לבטלו אסור
כל  להורות וכן שבת מערב נתערב אפילו ששים לשער

מתוקן  היה זה דבר שהרי כמתקן חשוב ואינו להיתר הוראה
והורה  המורה שבא עד להשואל ידוע היה שלא אלא מאליו

לו:

‡È כדי בטלטול המותר דבר בכל הכלים לשפשף מותר
שהוא  בגרתקון כסף מכלי חוץ היום לצורך לצחצחם
הכסף  את מגרר שהוא מפני ונתקשו שנתייבשו יין שמרי
מלאכות  מאבות הוא והממחק נגדו רך הוא שהכסף וממחקו
מקום  מכל בלבד לצחצחו אלא לגררו מתכוין שאינו ואף
כלי  אפילו לשפשף מותר אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק

א  יום מבעוד לטלטל שהוכנו וחול בנתר הם כסף שגם ע"פ
כיון  מקום מכל לפעמים אותו וממחקין הכסף את גוררים
הוא  רישיה פסיק ולאו בלבד לצחצחן אלא מתכוין שאינו

מותר:

·È כשחופף נמחה שהמלח לפי במלח כלים חופפין אין
מותר  אבל ש"כ בסי' שנתבאר מטעם ואסור בחזקה
ידיו  ליטול שמותר כמו מלח עם מעורבים במים להדיחן

שם: שנתבאר מטעם מהם

הכלים  והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דין שכג סימן ב חלק

וֿיב  סעיפים בשבת וטבילתן ותיקונן
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: זרה תוכןתוכןתוכןתוכן ב"עבודה הפנימי התוכן

כבוד  מלבושי הלובש האדם ופחיתות בטהרה",

מגיע  האדם כיצד בארוכה לעיל שנתבאר [לאחרי

בנפשו, חקוק יהי' האמיתי יתברך שיחודו כך לידי

יתברך  אליו מוחלט ביטול של הרגש עם בבד בד שבא

ש  מלבדו "(מאחר עוד לבאר אין עתה חוזר - ממש) "

רק  שאינה הפנימי, תוכנה לפי תשובה של מהותה

קיום  שגם אלא רצויים, בלתי מעשים על החרטה

" בבחינת יהי' ומצוותי' בפנים התורה (ולא פנים "

" של עורף באופן אלי ומצות "פנו קרירות מתוך היינו ,

מלומדה). אנשים

" בזה: הענין בפנים ועומק כשהאדם פנים היינו "

בנפשו, האלקי אור גילוי מחמת ממש ה' על מתענג

יתברך  ביחודו כליל מתבטל שהאדם בכך התלוי

בכל  גדולה אהבה מתוך היא עבודתו שאז האמיתי,

גדול; ועונג עצומה שמחה ומתוך נפשו, ובכל לבבו

" איזו עדיין מרגיש שהאדם זמן כל וגסות ישות אבל "

תענוגו  (וכל ה' על להתענג ממנו נמנע שאז - הרוח

אלא  אינה עבודתו כל - עצמו) עונג בשביל הוא

" עורף בבחינת אלי ."פנו

אחרא  וסטרא הקליפה של שיסודה ונמצא,

הוא  - כדבעי) השם מעבודת האדם את (המונעת

אלא  ממש, הרוח גס כשאינו דגם הרוח, וגסות הישות

בסתירה  זה הרי עדיין, עצמו מציאות שמרגיש רק

בלעדו. מציאות עוד שאין יתברך יחודו להרגש

ומבאר:] שהולך וזהו

ùôðù åîëù ,íéäìà äùò äæ úîåòì äæ äðäå
íééìëù äùìù ,úåçë øùòì ú÷ìçúî úéäìàä

.äôéì÷á ë"â ùé êë ,äùåã÷ã úåãî òáùå
בנפש  הן - האדם בנפש כוחות עשרה יש
בינה  חכמה והם: הבהמית, בנפש והן האלקית
תפארת  גבורה חסד שכליים), כוחות (שלשה דעת

מדות). (שבע מלכות יסוד הוד נצח

,äôéì÷ã äîëç äãâðë ùé äùåã÷ã äîëç åîë
àöåéëå ,òøäì äîä íéîëç ïëå íéøöî éîåèøç

.ùôðä úåçë øàùá

úðéçáá ìëä äùåã÷ã àøèñáù ììë åäæå
.äî çë äîëç ,'úé åéìà ìåèéá

והעליון  הראשון הכח להיותו החכמה, כח
הכוחות. כל שאר של היסוד הוא הרי - ביותר

הוא, לקליפה קדושה בין היסודי ההבדל והנה
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רבבות  (שו"ת לו למחול ויכולים בלבד הצבור כבוד מפני
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יפנה  שלא באופן ההפטרה בעת לעמוד מקפיד היה אדמו"ר

ספרֿהתורה. כלפי גבו את
במקום 14) להלן וראה כשר, ס"ת להם שאין במקום היינו

לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן מניין. להם שאין
מניין 15) שאין באקראי והזדמן מניין, בה שיש בעיר וכן

כיון  הדבר' 'נכון של בגדר אינו אבל לקרוא רשאים
במקום  דווקא הוא הפטרה תורת שתשתכח שהחשש
ללא  ההפטרה לקרוא יש שאז מניין אין קבוע שבאופן

שיש  במקום או ברכות, ללא בתורה שקוראים כשם ברכות
(ראה  עכ"פ קריאה חיוב ישנו שאז כשר ס"ת אין אבל מניין

תרצ"ט). גליון 'התקשרות' קובץ
בדי 16) וראה זה. מענין נזכר לא שם ונו"כ שם בשו"ע

שקוראים  הכוונה האם שנסתפק סקי"א פו סימן השלחן
רק  או ברכות בלא הקריאה כשקראו גם בברכות ההפטרה

עכ"פ). עולים (ג' בברכה כשקראו
התורה.17) קריאת אחרי שנית וישמענה שישוב מוטב אך

מ"מ  בתורה, שקראו אחרי דוקא לקוראה יש שבציבור ואף
תקנת  שעיקר כיון כך, על בדיעבד להקפיד אין ביחיד
(הליכות  בתורה קראו שלא בזמן היתה ההפטרה קריאת

סל"ג). פי"ב תפלה, שלמה

•
zay zekld - jexr ogley

Â סעודה עדיין לו שנשאר כגון היום לצורך כלים מדיחים
סעודה  אחר מיד אפילו להדיחם מותר בהם לאכול
כלי  להדיח אסור שלישית סעודה לאחר אבל שלפניה
שתיה  כלי אבל לחול משבת ומכין שטורח מפני אכילה
יודע  אם אבל לשתיה קבע שאין מפני היום כל להדיח מותר

אסור: עוד להם יצטרך שלא בבירור

Ê:שותה מהם באחד יצטרך שאם כוסות עשרה מדיחין

Á אפשר היה אפילו בשבת חדש כלי להטביל מותר
ומן  הואיל כלי כמתקן חשוב ואינו שבת מערב להטבילו
טבילתו  חיוב ואין טבילה בלא בו להשתמש מותר התורה

סופרים. מדברי אלא

לא  אפילו ואסור כמתקן חשוב כן פי על שאף אומרים ויש
(אבל שבת מערב להטבילו אפשר מותר היה ביו"ט

כמו  יו"ט מערב להטביל לו אפשר היה כשלא להטבילו
האומרים  לדברי לומר צריך ואין תק"ט) בסי' שיתבאר
שזהו  ק"כ סי' בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת
שדומה  מפני חכמים ואסרוהו הכל לדברי חשוב תיקון
ש"ב. בסי' שנתבאר כמו מלאכה אב שהוא ממש כלי למתקן

ויחזור  במתנה לנכרי הכלי ויתן כולם את יצא שמים וירא
מתנה  ליתן שמותר כלל טבילה צריך אין ואז ממנו וישאלנו
מקום  ומכל ש"ו בסי' כמ"ש השבת לצורך כשהיא בשבת
בי"ד  שנתבאר כמו ברכה בלא להטבילו צריך השבת אחר

שם.

המקוה  מן מים ימלאנו מים בו למלאות שראוי כלי הוא ואם
ניכר  הדבר שאין מפני כמתקן נראה ואינו טבילה לו ועלתה
היה  הללו מים לשאוב אומר שהרואה להטבילו שמתכוין
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יברך  ולא עדיין הטבילו שלא יודעים הכל אין שהרי צריך
טבילה. לשם שמתכוין ניכר יהא שלא כדי זו טבילה על

כדברי  שהעיקר יטביל לא אלו בתקנות אפשר אי ואם
שם. בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת האומרים

אותו  קונסין אין בשבת כלים והטביל עבר אם מקום ומכל
בשבת  מלאכה העושה כדין ביום בו בהם להשתמש שלא
כמו  לערב עד ממנה ליהנות לו שאסור דבריהם של אפילו

לכתחלה: אפילו מתירין שיש כיון שי"ח בסי' שנתבאר

Ë ואינו היום לצורך להדיחו מותר יין נכרי בו ששתה כוס
היתר  הכלי גוף שהרי הכל לדברי כלי כמתקן חשוב
אלא  מתקנו אינו ממנו וכשמסירו אוסרו שהיין אלא הוא
יש  אם אף זה כוס לטלטל ומותר רעי של גרף ממנו כמסיר
בהנאה  אסורין שהן ביין הנכרי בו ששרה פת פירורי בו
לגמרי  הכוס לגבי בטלים הן מקום מכל לכלום ראויים ואינן

כלל: טלטולו אוסרים ואין

È צ"ט סי' בי"ד שנתבאר ע"ד בהיתר לבטלו שמותר איסור
מותר  אבל מזה גדול תיקון לך שאין בשבת לבטלו אסור
כל  להורות וכן שבת מערב נתערב אפילו ששים לשער

מתוקן  היה זה דבר שהרי כמתקן חשוב ואינו להיתר הוראה
והורה  המורה שבא עד להשואל ידוע היה שלא אלא מאליו

לו:

‡È כדי בטלטול המותר דבר בכל הכלים לשפשף מותר
שהוא  בגרתקון כסף מכלי חוץ היום לצורך לצחצחם
הכסף  את מגרר שהוא מפני ונתקשו שנתייבשו יין שמרי
מלאכות  מאבות הוא והממחק נגדו רך הוא שהכסף וממחקו
מקום  מכל בלבד לצחצחו אלא לגררו מתכוין שאינו ואף
כלי  אפילו לשפשף מותר אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק

א  יום מבעוד לטלטל שהוכנו וחול בנתר הם כסף שגם ע"פ
כיון  מקום מכל לפעמים אותו וממחקין הכסף את גוררים
הוא  רישיה פסיק ולאו בלבד לצחצחן אלא מתכוין שאינו

מותר:

·È כשחופף נמחה שהמלח לפי במלח כלים חופפין אין
מותר  אבל ש"כ בסי' שנתבאר מטעם ואסור בחזקה
ידיו  ליטול שמותר כמו מלח עם מעורבים במים להדיחן

שם: שנתבאר מטעם מהם

הכלים  והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דין שכג סימן ב חלק

וֿיב  סעיפים בשבת וטבילתן ותיקונן
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: זרה תוכןתוכןתוכןתוכן ב"עבודה הפנימי התוכן

כבוד  מלבושי הלובש האדם ופחיתות בטהרה",

מגיע  האדם כיצד בארוכה לעיל שנתבאר [לאחרי

בנפשו, חקוק יהי' האמיתי יתברך שיחודו כך לידי

יתברך  אליו מוחלט ביטול של הרגש עם בבד בד שבא

ש  מלבדו "(מאחר עוד לבאר אין עתה חוזר - ממש) "

רק  שאינה הפנימי, תוכנה לפי תשובה של מהותה

קיום  שגם אלא רצויים, בלתי מעשים על החרטה

" בבחינת יהי' ומצוותי' בפנים התורה (ולא פנים "

" של עורף באופן אלי ומצות "פנו קרירות מתוך היינו ,

מלומדה). אנשים

" בזה: הענין בפנים ועומק כשהאדם פנים היינו "

בנפשו, האלקי אור גילוי מחמת ממש ה' על מתענג

יתברך  ביחודו כליל מתבטל שהאדם בכך התלוי

בכל  גדולה אהבה מתוך היא עבודתו שאז האמיתי,

גדול; ועונג עצומה שמחה ומתוך נפשו, ובכל לבבו

" איזו עדיין מרגיש שהאדם זמן כל וגסות ישות אבל "

תענוגו  (וכל ה' על להתענג ממנו נמנע שאז - הרוח

אלא  אינה עבודתו כל - עצמו) עונג בשביל הוא

" עורף בבחינת אלי ."פנו

אחרא  וסטרא הקליפה של שיסודה ונמצא,

הוא  - כדבעי) השם מעבודת האדם את (המונעת

אלא  ממש, הרוח גס כשאינו דגם הרוח, וגסות הישות

בסתירה  זה הרי עדיין, עצמו מציאות שמרגיש רק

בלעדו. מציאות עוד שאין יתברך יחודו להרגש

ומבאר:] שהולך וזהו

ùôðù åîëù ,íéäìà äùò äæ úîåòì äæ äðäå
íééìëù äùìù ,úåçë øùòì ú÷ìçúî úéäìàä

.äôéì÷á ë"â ùé êë ,äùåã÷ã úåãî òáùå
בנפש  הן - האדם בנפש כוחות עשרה יש
בינה  חכמה והם: הבהמית, בנפש והן האלקית
תפארת  גבורה חסד שכליים), כוחות (שלשה דעת

מדות). (שבע מלכות יסוד הוד נצח

,äôéì÷ã äîëç äãâðë ùé äùåã÷ã äîëç åîë
àöåéëå ,òøäì äîä íéîëç ïëå íéøöî éîåèøç

.ùôðä úåçë øàùá

úðéçáá ìëä äùåã÷ã àøèñáù ììë åäæå
.äî çë äîëç ,'úé åéìà ìåèéá

והעליון  הראשון הכח להיותו החכמה, כח
הכוחות. כל שאר של היסוד הוא הרי - ביותר

הוא, לקליפה קדושה בין היסודי ההבדל והנה
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קיין  ניטא גאר איז "עס - ביטול ענינה דקדושה
יחודו  גילוי שורה הקדושה שבצד לפי - איך"
קליפה  משא"כ בלעדו, מציאות שום שאין יתברך

(כנ"ל). ישות ענינה

כל  שאר של היסוד היא שה"חכמה" ומאחר
לקליפה  קדושה בין הנ"ל ההבדל הרי הכוחות,
דקדושה  חכמה בין המהותי מההבדל מתחיל

דקליפה. וחכמה

אותיות  "חכמה" ביטול, ענינה דקדושה חכמה
כמו  (מ"ה, ביטול של כח פירוש, מ"ה", "כח
הוא  החכמה ענין שבקדושה לפי - מה") "ונחנו
מציאות  הגדלת לשם ולא - האמת השגת לשם
של  תערובת שום ואין וכו', חכם להקרא עצמו,

עצמו. ופניות ישות

.ùé úðéçá àéä äôéì÷ã äîëç ë"àùî
ישות  לשם היא דקליפה חכמה משא"כ

עצמו. מציאות והגדלת

בין  הפלסופיא בעסק ההפרש גם הי' "וזה
לחול, קדש בין להבדיל הממרא, לאריסטו הרמב"ם
נרתע  הי' ה' אמתת יותר שהשיג כל שהרמב"ם
נעשה  יותר שהשיג כל ואריסטו בעיניו, יותר ופחות
ה' מציאות שהשגתי אני דבר הלא באמרו יותר יש
איש  אבל מכריחים. במופתים בשכלי ואחדותו

השגה מצד אדרבה, הרי הרמב"ם לו האלקי יגיע זו
וכל  מכל מנגד נפשו להשליך האמיתי הביטול
משמו  הרמ"א וכמ"ש עיניו לנגד ה' כי בראותו

א'". סימן חיים לאורח משה בדרכי

f wxt xtki dfd meia ik d"c
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הוחלט ‡Â(פג) כאשר כמו בזה כיוצא אחר עד"מ יובן
אחד  במו"מ שיעסוק באדם וכללי פשוט רצון
לסופו  מתחלתו עסקיו פרטי כל אשר ממון בו להרויח
בכלל  תחלה רצונו בעלות נסקרו כא' כולם וגמרו
פנימית  ענין בין מצדו הפרש בלי זה במו"מ לעסוק
הממון  בקבוץ כמו שבו הטפל לחצונית ועיקרו העסק
אבל  והיסוד העיקר שזהו וכה"ג הסחורה לקנות רב הון
הטפלים  קטנים דברים פרטי בכל הנסיעה הצטרכות
והרי  העסק לעיקר טפל עצמה שהנסיעה לקנות לנסיעה
שמצד  הגם מ"מ כו' לטפל טפל לנסיעה המצטרך כל
רצון  שלו בפנימי' העסק בעיקר יש ודאי הרצון גלוי
כמו  העסק בחצונית הקל מרצון יותר הרבה פנימי
הרצון  בחינת מצד אבל וכה"ג לנסיעה הטפלים דברים
כדי  זה במו"מ שיעסוק אצלו הוחלט שכבר הכללי
שכשם  ממש וחצוניותו העסק פנימית הן שוין להרויח
העסק  פנימית בלא הזה הרצון תכלית יושלם שלא
הנסיעה  שהוא שלו חצוניות בלא יושלם לא כמ"כ
אומר  יגזור שניהם ועל בתחלה בשוה עלו ושניהם
יחפוץ  כמ"כ הממון בקבוץ שיחפוץ שכמו ממש בשוה
ריוח  הוא זה רצון עיקר שכל מאחר הנסיעה בהכנת
לחצוניותו  העסק פנימית בין הפרש ענין לו מה הממון
לעסוק  זה קדום רצון לו היה לא שאם ודאי וזה כו'
שבהן  הרצונות פרטי בכל רוצה היה לא מו"מ או בבנין
בחי' זה קדום רצון נק' ע"כ אשר כו' לסופן מתחלתן

בפרט  רצון שכל דהיינו בכלל בין בפרט בין לרצון רצון
בפרט  הרצון לזה קדום רצון לו היה ומו"מ שבבנין
לרצון  רצון הוא וגם אח"כ בו רוצה היה לא וא"ל
אח"כ  נולדים שיהיה פרטיות רצונות רבוי לכל בכלל
זה  רצון של כחו מצד שהרי להם כללי מקור בחי' הוא
עד  רבים פרטיים רצונות בנפשו מוליד הוא הרי
חדש  כל ואין הענין בכלל הקדום זה רצונו שישלים
תחלה  היו כולם כי אח"כ הנולדים הללו רצונות ברבוי
מדרגות  חלוק בלי אחת בהשוואה וכולם הקדום ברצון
דהגם  עוד מובן הנה ואמנם וד"ל הנ"ל מטעם כלל בזה
בכלל  שאח"כ הרצונות כל מקור הוא הקדו' שהרצון
אח"כ  הארתו אין מ"מ כו' בשוה כולם ועל ובפרט
ההעלם  בבחי' רק הפרטיים הרצונות נגלות בהגלות
רצון  לו היה לא שבודאי דהגם דהיינו בגלוי ולא בהם
ברצון  תחלה שקדם לא אם הענין בפרט הזה הגלוי
זה  כח בחי' אבל כו' בא הוא הנה ומכחו הקדום
אינו  הקדום רצון של כחו מחמת זה גלוי ברצון שמאיר
בחי' מצד ע"כ אשר מקיף ובחי' ההעלם בבחי' רק
הענין  שבתחלת ברצון יותר פנימי בחי' יש הרי הגלוי

שבחצוני  מרצון יותר כו'ועיקרו שבו וטפל הענין ות
בכחו  גמור בגלוי הפרטיי' ברצונות מאיר היה אם אבל
גם  ביניהן כלל הפרש היה לא הרי הקדום רצון של
שוין  כולן הקדום רצון שבבחי' מטעם הרצון גלוי מצד
ה"ה  ההעלם בבחי' עכ"פ שמאיר מה אבל וד"ל כנ"ל
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לכולם  קטן ועד מגדול הרצונות לכל ומחיה מאיר
חפץ  אשר כל וזהו וד"ל הנ"ל מכל כמובן דוקא בשוה
שבחי' כו' תהומות וכל בימים ובארץ בשמים עשה ה'
מחשבה  בחי' המאציל שבעצמות הקדום ורצון חפץ
לכולם  א' ורצון בחפץ הכל את עשה הנ"ל הקדומה
בין  בזה מדרגה חלוק בלי בשוה הכל את וכולל בשוה
ובארץ  בשמים התחתונים לעולמות עליונים עולמות
יאמרו  למה וזהו הנ"ל מטעם כו' תהומות וכל בימים
ע"כ  להם מושג בלתי שהוא אלהיהם נא איה הגוים
מושג  ואינו ממש כ"ע סובב בבחי' להיותו איה אומרים
באמת  אבל בתחתונים ולא עליונים בעולמות לא
דמה  משום פי' עשה חפץ אשר כל בשמים אלקינו
הזה  העליון רצון שבחי' לפי היינו סוכ"ע בבחי' שהוא

סוכ"ע  נקרא וע"כ ממש א"ס בבחי' הוא שבעצמות
בעולמות  גלוי בבחי' מתלבש ובלתי כלל מושג שאינו
אשר  כל ההעלם בבחי' עכ"פ אבל ההעלם בבחי' רק
פרטי  לכל פרטיים רצונות משם שנמשך עשה חפץ
כו' להאציל רצונו שהיה דכמו וכנ"ל ההשתלשלות
וא"כ  כו' גשמית עשיה בחי' להיות רצונו היה כמ"כ
בהעלם  וחיות אור מקבלת גשמית עשיה בחי' גם
עשה  חפץ אשר כל וזהו בעצמות הקדום וחפצו מרצונו
ואלקינו  ע"כ בהעלם סובב בבחי' שהוא ומפני כו'
עשה  הקדום ברצונו חפץ אשר כל סובב בבחי' בשמים
מחשבה  הנקרא הנ"ל דכ"ר רעוא בחי' והוא הכל את
לד' שמקיף דא"ס מל' בחי' אמלוך דאנא הקדומה
וד"ל: וכנ"ל בע"ח כמ"ש ממש בשוה דאבי"ע עולמות
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ת ע"י סוכ"ע מבחי' שנמשך חדש הוא אור ומ"צ
שנברא  אור כמארז"ל והיינו הגנוז, אור ע"ד
סופו  ועד העולם מסוף בו מביט אדם הי' ראשון ביום
והיינו  בתורה, גנזו והיכן לע"ל לצדיקים וגנזו עמד כו'
והיינו  סדכ"ס מבחי' הגנוז אור מלובש ומצות שבתורה
כתר  גימ' צפנת ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמ"ש
ר' הם ליראיך צפנת אשר שבתיבות אותיות סופי וגם
בכתר  שיש מדריגות ב' והיינו כתר, אותיות ג"כ כ' ת'

ליראיו  וגנוז הצפון הטוב ואור וא"א, ע"י בחי' עליון
ב"ה  רצה"ע מבחי' ג"כ המצות שרש כי במצות מלובש
מצות  דתרי"ג כנודע מחכמה שלמעלה עליון כתר והוא
מצות  ז' ועם דגלגלתא ארחין תרי"ג הם דאורייתא
הסוכ"ע  כ"ע בחי' הוא אור עמודי תר"ך הם דרבנן
בחי' להמשיך באפשר ולכן מהשתלשלות, שלמעלה
מבחי' ששרשם מצד דווקא המצות מעשה ע"י סוכ"ע

כנ"ל. הסוכ"ע הכתר אור
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ אין ואדם האדמה את לעבוד אין ואדם שארז"ל
הבריות  את להעביד המעגל וחוני כאלי'

מ  להעלות עבודתו הי' שאלי' פי' וכמ"ש להקב"ה "ן,
מ"ן  המעלה הוא כי ב"ן גימ' אליהו קמ"א א' במאו"א
השמי' בסערה שעלה וזהו עכ"ל. ב"ן בסוד שהם
הי' ולכן אין, בבחי' להיות ג"כ גופו שנזדכך והיינו
ארץ, בחי' שהיא בכנס"י מ"ן העלאות לפעול בכחו
שיש  והתשוקה הרצוא בחי' הוא מ"ן העלאות שענין
הוא  שבה התחילה נעיצת כי מצד שזהו וכנ"ל בארץ

וכנ"ל. דחכ' היש המהוה האין בחי'

Î"ÂÓÎÂ דתעניות במשנה אמרו המעגל חוני על
לך  ועושה המקום לפני מתחטא שאתה
להיות  בעצמו פעל כי מפני והיינו כו', כבן רצונך
רצונו  לו עשו לכן וכל מכל לגמרי רצונך בטל בבחי'
ואדם  שא' וזהו כו', לאין הביטול בחי' ע"י ג"כ שזהו
שיוכל  אין שהוא אדם בחי' יש שלא פי' כו' לעבוד אין
הגילוי  אל מהעלם ולגלות להוציא האדמה את לעבוד
וכמו  האדמה, עבודת שז"ע באדמה שיש האין בחי'
כח  ולהוציא לגלות הוא האדמה עבודת שבגשמיות
לגילוי  שתצא ברוחניות הוא כן בארץ, שיש הצומח
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קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

קיין  ניטא גאר איז "עס - ביטול ענינה דקדושה
יחודו  גילוי שורה הקדושה שבצד לפי - איך"
קליפה  משא"כ בלעדו, מציאות שום שאין יתברך

(כנ"ל). ישות ענינה

כל  שאר של היסוד היא שה"חכמה" ומאחר
לקליפה  קדושה בין הנ"ל ההבדל הרי הכוחות,
דקדושה  חכמה בין המהותי מההבדל מתחיל

דקליפה. וחכמה

אותיות  "חכמה" ביטול, ענינה דקדושה חכמה
כמו  (מ"ה, ביטול של כח פירוש, מ"ה", "כח
הוא  החכמה ענין שבקדושה לפי - מה") "ונחנו
מציאות  הגדלת לשם ולא - האמת השגת לשם
של  תערובת שום ואין וכו', חכם להקרא עצמו,

עצמו. ופניות ישות

.ùé úðéçá àéä äôéì÷ã äîëç ë"àùî
ישות  לשם היא דקליפה חכמה משא"כ

עצמו. מציאות והגדלת

בין  הפלסופיא בעסק ההפרש גם הי' "וזה
לחול, קדש בין להבדיל הממרא, לאריסטו הרמב"ם
נרתע  הי' ה' אמתת יותר שהשיג כל שהרמב"ם
נעשה  יותר שהשיג כל ואריסטו בעיניו, יותר ופחות
ה' מציאות שהשגתי אני דבר הלא באמרו יותר יש
איש  אבל מכריחים. במופתים בשכלי ואחדותו

השגה מצד אדרבה, הרי הרמב"ם לו האלקי יגיע זו
וכל  מכל מנגד נפשו להשליך האמיתי הביטול
משמו  הרמ"א וכמ"ש עיניו לנגד ה' כי בראותו

א'". סימן חיים לאורח משה בדרכי
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הוחלט ‡Â(פג) כאשר כמו בזה כיוצא אחר עד"מ יובן
אחד  במו"מ שיעסוק באדם וכללי פשוט רצון
לסופו  מתחלתו עסקיו פרטי כל אשר ממון בו להרויח
בכלל  תחלה רצונו בעלות נסקרו כא' כולם וגמרו
פנימית  ענין בין מצדו הפרש בלי זה במו"מ לעסוק
הממון  בקבוץ כמו שבו הטפל לחצונית ועיקרו העסק
אבל  והיסוד העיקר שזהו וכה"ג הסחורה לקנות רב הון
הטפלים  קטנים דברים פרטי בכל הנסיעה הצטרכות
והרי  העסק לעיקר טפל עצמה שהנסיעה לקנות לנסיעה
שמצד  הגם מ"מ כו' לטפל טפל לנסיעה המצטרך כל
רצון  שלו בפנימי' העסק בעיקר יש ודאי הרצון גלוי
כמו  העסק בחצונית הקל מרצון יותר הרבה פנימי
הרצון  בחינת מצד אבל וכה"ג לנסיעה הטפלים דברים
כדי  זה במו"מ שיעסוק אצלו הוחלט שכבר הכללי
שכשם  ממש וחצוניותו העסק פנימית הן שוין להרויח
העסק  פנימית בלא הזה הרצון תכלית יושלם שלא
הנסיעה  שהוא שלו חצוניות בלא יושלם לא כמ"כ
אומר  יגזור שניהם ועל בתחלה בשוה עלו ושניהם
יחפוץ  כמ"כ הממון בקבוץ שיחפוץ שכמו ממש בשוה
ריוח  הוא זה רצון עיקר שכל מאחר הנסיעה בהכנת
לחצוניותו  העסק פנימית בין הפרש ענין לו מה הממון
לעסוק  זה קדום רצון לו היה לא שאם ודאי וזה כו'
שבהן  הרצונות פרטי בכל רוצה היה לא מו"מ או בבנין
בחי' זה קדום רצון נק' ע"כ אשר כו' לסופן מתחלתן

בפרט  רצון שכל דהיינו בכלל בין בפרט בין לרצון רצון
בפרט  הרצון לזה קדום רצון לו היה ומו"מ שבבנין
לרצון  רצון הוא וגם אח"כ בו רוצה היה לא וא"ל
אח"כ  נולדים שיהיה פרטיות רצונות רבוי לכל בכלל
זה  רצון של כחו מצד שהרי להם כללי מקור בחי' הוא
עד  רבים פרטיים רצונות בנפשו מוליד הוא הרי
חדש  כל ואין הענין בכלל הקדום זה רצונו שישלים
תחלה  היו כולם כי אח"כ הנולדים הללו רצונות ברבוי
מדרגות  חלוק בלי אחת בהשוואה וכולם הקדום ברצון
דהגם  עוד מובן הנה ואמנם וד"ל הנ"ל מטעם כלל בזה
בכלל  שאח"כ הרצונות כל מקור הוא הקדו' שהרצון
אח"כ  הארתו אין מ"מ כו' בשוה כולם ועל ובפרט
ההעלם  בבחי' רק הפרטיים הרצונות נגלות בהגלות
רצון  לו היה לא שבודאי דהגם דהיינו בגלוי ולא בהם
ברצון  תחלה שקדם לא אם הענין בפרט הזה הגלוי
זה  כח בחי' אבל כו' בא הוא הנה ומכחו הקדום
אינו  הקדום רצון של כחו מחמת זה גלוי ברצון שמאיר
בחי' מצד ע"כ אשר מקיף ובחי' ההעלם בבחי' רק
הענין  שבתחלת ברצון יותר פנימי בחי' יש הרי הגלוי

שבחצוני  מרצון יותר כו'ועיקרו שבו וטפל הענין ות
בכחו  גמור בגלוי הפרטיי' ברצונות מאיר היה אם אבל
גם  ביניהן כלל הפרש היה לא הרי הקדום רצון של
שוין  כולן הקדום רצון שבבחי' מטעם הרצון גלוי מצד
ה"ה  ההעלם בבחי' עכ"פ שמאיר מה אבל וד"ל כנ"ל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לכולם  קטן ועד מגדול הרצונות לכל ומחיה מאיר
חפץ  אשר כל וזהו וד"ל הנ"ל מכל כמובן דוקא בשוה
שבחי' כו' תהומות וכל בימים ובארץ בשמים עשה ה'
מחשבה  בחי' המאציל שבעצמות הקדום ורצון חפץ
לכולם  א' ורצון בחפץ הכל את עשה הנ"ל הקדומה
בין  בזה מדרגה חלוק בלי בשוה הכל את וכולל בשוה
ובארץ  בשמים התחתונים לעולמות עליונים עולמות
יאמרו  למה וזהו הנ"ל מטעם כו' תהומות וכל בימים
ע"כ  להם מושג בלתי שהוא אלהיהם נא איה הגוים
מושג  ואינו ממש כ"ע סובב בבחי' להיותו איה אומרים
באמת  אבל בתחתונים ולא עליונים בעולמות לא
דמה  משום פי' עשה חפץ אשר כל בשמים אלקינו
הזה  העליון רצון שבחי' לפי היינו סוכ"ע בבחי' שהוא

סוכ"ע  נקרא וע"כ ממש א"ס בבחי' הוא שבעצמות
בעולמות  גלוי בבחי' מתלבש ובלתי כלל מושג שאינו
אשר  כל ההעלם בבחי' עכ"פ אבל ההעלם בבחי' רק
פרטי  לכל פרטיים רצונות משם שנמשך עשה חפץ
כו' להאציל רצונו שהיה דכמו וכנ"ל ההשתלשלות
וא"כ  כו' גשמית עשיה בחי' להיות רצונו היה כמ"כ
בהעלם  וחיות אור מקבלת גשמית עשיה בחי' גם
עשה  חפץ אשר כל וזהו בעצמות הקדום וחפצו מרצונו
ואלקינו  ע"כ בהעלם סובב בבחי' שהוא ומפני כו'
עשה  הקדום ברצונו חפץ אשר כל סובב בבחי' בשמים
מחשבה  הנקרא הנ"ל דכ"ר רעוא בחי' והוא הכל את
לד' שמקיף דא"ס מל' בחי' אמלוך דאנא הקדומה
וד"ל: וכנ"ל בע"ח כמ"ש ממש בשוה דאבי"ע עולמות
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ת ע"י סוכ"ע מבחי' שנמשך חדש הוא אור ומ"צ
שנברא  אור כמארז"ל והיינו הגנוז, אור ע"ד
סופו  ועד העולם מסוף בו מביט אדם הי' ראשון ביום
והיינו  בתורה, גנזו והיכן לע"ל לצדיקים וגנזו עמד כו'
והיינו  סדכ"ס מבחי' הגנוז אור מלובש ומצות שבתורה
כתר  גימ' צפנת ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמ"ש
ר' הם ליראיך צפנת אשר שבתיבות אותיות סופי וגם
בכתר  שיש מדריגות ב' והיינו כתר, אותיות ג"כ כ' ת'

ליראיו  וגנוז הצפון הטוב ואור וא"א, ע"י בחי' עליון
ב"ה  רצה"ע מבחי' ג"כ המצות שרש כי במצות מלובש
מצות  דתרי"ג כנודע מחכמה שלמעלה עליון כתר והוא
מצות  ז' ועם דגלגלתא ארחין תרי"ג הם דאורייתא
הסוכ"ע  כ"ע בחי' הוא אור עמודי תר"ך הם דרבנן
בחי' להמשיך באפשר ולכן מהשתלשלות, שלמעלה
מבחי' ששרשם מצד דווקא המצות מעשה ע"י סוכ"ע

כנ"ל. הסוכ"ע הכתר אור

e"hxz zereay axr
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ אין ואדם האדמה את לעבוד אין ואדם שארז"ל
הבריות  את להעביד המעגל וחוני כאלי'

מ  להעלות עבודתו הי' שאלי' פי' וכמ"ש להקב"ה "ן,
מ"ן  המעלה הוא כי ב"ן גימ' אליהו קמ"א א' במאו"א
השמי' בסערה שעלה וזהו עכ"ל. ב"ן בסוד שהם
הי' ולכן אין, בבחי' להיות ג"כ גופו שנזדכך והיינו
ארץ, בחי' שהיא בכנס"י מ"ן העלאות לפעול בכחו
שיש  והתשוקה הרצוא בחי' הוא מ"ן העלאות שענין
הוא  שבה התחילה נעיצת כי מצד שזהו וכנ"ל בארץ

וכנ"ל. דחכ' היש המהוה האין בחי'

Î"ÂÓÎÂ דתעניות במשנה אמרו המעגל חוני על
לך  ועושה המקום לפני מתחטא שאתה
להיות  בעצמו פעל כי מפני והיינו כו', כבן רצונך
רצונו  לו עשו לכן וכל מכל לגמרי רצונך בטל בבחי'
ואדם  שא' וזהו כו', לאין הביטול בחי' ע"י ג"כ שזהו
שיוכל  אין שהוא אדם בחי' יש שלא פי' כו' לעבוד אין
הגילוי  אל מהעלם ולגלות להוציא האדמה את לעבוד
וכמו  האדמה, עבודת שז"ע באדמה שיש האין בחי'
כח  ולהוציא לגלות הוא האדמה עבודת שבגשמיות
לגילוי  שתצא ברוחניות הוא כן בארץ, שיש הצומח
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c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

שלכן  בארץ בהעלם שיש התחילה נעיצת כוונת בחי'
אם  אמנם כנ"ל, ליש מאין התחדשות כח בה יש
ע"ד  אתעדל"ת ע"י הוא מלמעלה הבאה ההמשכה
הרצוא  כח הגילוי אל מהעלם יוצא הרי תזריע כי אשה
מן  לקבל צריכה שעדיין והגם שבה, והתשוקה

שזה  מפני מ"מ להוליד, תוכל לא זה ובלי המשפיע
מבחי' היא זו ההולדה כח הנה אתעדל"ת ע"י נמשך
בחי' הוא שורשה לבחי' מתקרבת להיותה גבוה היותר
נעיצת  כוונת יותר ומתגלה נעוצה היא שם אשר האין

כו'. התחילה

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa

zixg` ziy`xn cibnd
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

בפרטיות: נ"ע, הרבי  ובלשון
øåà éøåàîá àúéà äðäã àåä ïéðòäå128óñåî úìôúã
úôñåú ãåñá àáù ãåñé úðéçá àåäלמרות כלומר –

זה על מיעקב, למטה הוא ש"יוסף" לחשוב שיכלנו 
תוספת, של בחינה הוא שיוסף  אור " מה"מאורי מביא

מוסף. תפילת כנגד ìçøåוהוא ìàøùé ãåçé ïéðò àåäå
,'åëאלא ורחל, יעקב של בנם הוא "יוסף " שהרי  -

בחינת ולא "ישראל" בחינת דוקא שזה כאן  שהדגש
"יעקב".

àåä úéøçù úìôúã óñåîì úéøçù ïéá ùøôää åäæã
,ìçøå ìàøùé ãåçé àåä óñåî úìôúå ìçøå á÷òé ãåçé

åîë äòé÷á ïåùì àåä á÷òéãהפסוק 129ò÷áéלשון  æà
åðéàù 'åë øçùëאלאãáì äøàä ÷øאחרי שהרי

בלבד. הארה הוא  הרי  המסך, את בוקע ìàøùéåשהאור
,'åë úéîöò úðéçá àåä.הארה רק ולא

íäéðùå"ישראל" וגם "יעקב" äîëçגם 'éçá íä
עצמה àáàובחכמה ãåñé úðéçáהשפעת כלומר

שø÷החכמה. הוא ביניהם á÷òéúðéçáההבדל àåä
.'åë äîëçä úéîöò úðéçá ìàøùéå äîëçä úøàä

÷åñô ìò ì"æéøàäî äøåú éèå÷ìá áåúëù åîëå130í÷éå
úðéçá àåä á÷òéã ,ìàøùéá íù äøåúå á÷òéá úåãò

'åë øáãä íöò àì ãáì úåãòעדות של שעניינה כפי
אחר  משהו על øáãäהיא úåîöò úðéçá àåä ìàøùéå

,'åë

Y ïéàåùðå ïéñåøéà ïéðò àåäåשל האלו הבחינות ב'
ונישואין. אירוסין כנגד הם ו"עצמיות" "הארה"

äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ïéðò àåä ïéñåøéàã–
ניתן  והכל נוספת, פעם יהיה לא  תורה שמתן אף כלומר
רק ניתן  בגילוי הרי התורה, פנימיות גם תורה, במתן 
ונמשך ש "נובל" מה עליונה , החכמה של החיצוניות

הזה. בעולם  כאן שלנו התורה שזה "יוםלמטה, ואמנם
בלבד, האירוסין  רק זה היה  אבל תורה" מתן זה חתונתו
,'åë äîëçä úåîöò úðéçáî úéîöò äëùîä ïéàåùðå
פנימיות תתגלה שאז העתידה, בגאולה יהיה  שזה

צפונתיה". ומסתר טעמיה "סוד התורה
úåéðåöéçã ,äøåúä úéîéðôå äøåúä úéðåöéç ïéðò àåäå
éøä ììë êøãáã äîëçä úåéðåöéç úðéçáî àéä äøåúä

,'åë ùîî íöòä àì ãáì äøàä äæיעקב בחינת שהיא 
äîëçäבלבד, úåîöòå úåéîéðô àéä äøåúä úåéîéðôå

,'åë.ישראל בחינת
àáù éôì éîéðô øåàäá ÷ø íéëééù íéãåçéä ïéðò úåììëå
íéãåçéä ïéðò äæá êééù úåâéøãîä úå÷ìçúä úðéçáá

.'åëאורות ב' של חיבור כלומר "יחודים " המושג כל –
המקיף באור כי הפנימי, באור רק שייך עליונים,

פנימית. התאחדות שייך לא והסובב

a"xrz gxw zyxt zay
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ח.129). נח, ה.130).ישעיהו עח, תהלים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

הּׁשנה e‰ÊÂיד) ּדראׁש ּתּורא", למען הּסליחה עּמ "ּכי ¿∆ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נקראים  הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה ימי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָועׂשרת
,"ׁשמ "ונֹורא ּבחינת ּגּלּוי הּוא ׁשאז נֹוראים", ְְְִִִִֶֶַָָָָ"ימים
ּדעבֹודה  היֹות ּדעם האהבה, על ּביראה יתרֹון ְְְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָָּדיׁש
"לבב ּד"בכל סדר ּבזה ויׁש ּתמה, עבֹודה היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדאהבה

מּכלֿמ  ּדאהבה כּו', אהבה, על ּביראה יתרֹון יׁש קֹום ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
ּכן  האֹוהב קרּוב ער ּולפי הּנאהב, אל מהאֹוהב ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבאה
הּנֹורא  מן זה הרי יראה אבל האהבה, ּגדל ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה
ּתּורא", למען כּו' "ּכי וזהּו הּירא. ער ּכפי ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
עּמ "ּכי ידי על הּוא האמּתית, הּיראה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבכדי
לסלח, חּיב אּתה הּנה ּכי הּסליחה, ּבימי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּסליחה"
"לא  הלא ּכי ּבתׁשּובה, רֹוצים הרי ׁשּמלמעלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָֹֹּדלהיֹות
וחיה", מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹאחּפץ
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ואין הּתׁשּובה, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּדהעּקר
וגרּוע  ׁשפל ּבמּצב חסֿוׁשלֹום הּוא אם ּדאפּלּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,
רצֹונֹו עֹוברי ּבכלל חסֿוׁשלֹום והּוא ּברּוחנּיּות, ְְְְְְְִִֵַַָָֹמאד

ּגם  רׁשע ּבׁשּוב ּדזהּו מֹועלת, ּתׁשּובה מּכלֿמקֹום ְְְִֶֶֶַַַָָָָָּכּנ"ל,
ענין  למצא האדם יכֹול ׁשהּוא מקֹום ּדבכל וחיה, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹמּדרּכֹו
מתעֹורר  האדם וכאׁשר נפׁשֹו, לעֹורר ּבמה ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹאלקי
ראּויה  הּסליחה מּדת ועּמ לסלח, חּיב אּתה ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה
מחטאֹו, וׁשב ׁשחטא מֹודה העבד ּכאׁשר ּכי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהיא,
עּמ" הּנה חֹובֹו, לׁשּלם וחפץ ּפׁשעיו, עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומתוּדה
אם  ּכי הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּתלּוי זה ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסליחה",
עּמ "ּכי וזהּו ּכּנ"ל. הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמלמעלה
הּנה  אז הּסליחה, ּבימי ּתסלח ּכי ידי ּדעל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּסליחה",
העבֹודה  להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי הּוא ּתּורא", ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"למען
זי זאל עס ירּגׁש, ּכי הּׁשנה, ּדראׁש ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻהאמּתית

ׁשמ".יז ּדערהערן  ונֹורא אּתה "קדֹוׁש ּבחינת , ְְְְְִֶֶֶַַָָָ
.¯ev˜יפרׁש הּירא. ער לפי לא ׁשהיא הּיראה יתרֹון ƒְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מֹונע, ואין לסלח חּיב אּתה הּסליחה", עּמ"ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
הּׁשנה  ּבראׁש ּתּורא הּסליחה, ּבימי הּסליחה ידי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹועל

."ׁשמ ּד"נֹורא ְְְֵֶֶָהרּגׁש

h"yz ,zegilqc 'b
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•
mixeaic ihewl

לו  נודע אשר אחרי דידן בנידון עתה גם וכן
על  הקערה להפוך רצונם וכי הגניבה של מהאסון
את  בידו הוא לקח בזה, ריחו את להבאיש רבינו דירת
לפרסם  לא והשתדל לביתו, מהקאנטאר הפנקסים כל
ולפנינו, אתנו בעצמו, יעשה אשר אחרי עד הדבר את
ובאחד  עשה. וכן צדק, והחשבון והדרישה החקירה
הוא, בביתו, ישבנו החורף בימות הארוכים מלילות
הממונה  קאמיססיא, מהרעוויז שניים הספרים, מנהל
את  וחשבנו ישבנו גדולה ובמתינות ואנו, רבינו, מבית
ובמישור  בצדק גמרנו הבוקר ועד הלילה כל החשבון
צדק  כי לאור ויצא שנים, השלש מכל החשבון כל את
אומרים  אשר הוא ושקר שוא עלילת וכי אתנו,
קם  ראש והיושב רבינו, בית על הידועים השניים
אמר  אף ובחרי רגליו על ועמד שולחנו מעל בחמתו
ברור, הדבר נודע עתה אכן בפנינו, הספרים למנהל
ידעתי  עתה עתה? תאמרו ומה ההיא הגניבה בשלמי
ואי  הצדק ואי שניאורסאהן, הרב  של וישרתו צדקתו
השנים  הם אתכם. להתנהג איך ואדע שלכם, היושר
הודינו  הממונה עם אני ראש, וחפוי אבל מביתו יצאו
שמו  גאל אשר אתנו עשה אשר הגדול חסדו על לד'

והצילו  העריצים מפי שליט"א רבינו של הנכבד
וברוב  ברבים, שמו את וקדש הקדוש, שמו מחילול
רמה. ביד ויצאנו ראש מהיושב נפרדנו וברכה תודה
חיש  וערך הדבר את עזב לא ראש היושב והוא
הרעוויזיא־  עם יחד עליו וחתם פרטי־כל מהר
ראזיקם"  לה"גנב משפטם את וימסור קאמיססיא
אטדיע   טאינע  ראזיסקנאיע  ערנסקע "גנב
נתפס  והאפראודאם אחדים ימים עברו לא ליעניא"
הזמנה  קיבל ורבינו האסורים, בבית ונאסר
ההעתקה  כי עדות בתור לשם לבוא מה"גנבראזיסק"
שמו  את ראו משם אשר להם נמסר ג"כ מהפרטי־כל
אם  מזה סבלנו יסורים רוב כנ"ל. עליו אמרו וכי

לפי  אינו זה כי לשם, לילך רבינו יהי' כבודו,מוכרח
לפני  להשתדל בבקשה להיושב־ראש אני ופניתי
נעלם  כי אחרי זאת מעדותו, חופש לו ליתן הגנב־ראז
האלו, בענינים מתערב  ואיננו הבית עסקי כל ממנו
כל  יודעים ולהממונה לי רק כי תחתיו, אלך אני וכי
לבקשתי  נעתר הפעם גם כי ות"ל בזה, הפרטים
הטלפון  ע"י משם לניק הנאטשא הפקיד את ויבקש
כי  ות"ל אליו מכתב לי נתן וגם הוא, ומכירו יודעו כי
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שלכן  בארץ בהעלם שיש התחילה נעיצת כוונת בחי'
אם  אמנם כנ"ל, ליש מאין התחדשות כח בה יש
ע"ד  אתעדל"ת ע"י הוא מלמעלה הבאה ההמשכה
הרצוא  כח הגילוי אל מהעלם יוצא הרי תזריע כי אשה
מן  לקבל צריכה שעדיין והגם שבה, והתשוקה

שזה  מפני מ"מ להוליד, תוכל לא זה ובלי המשפיע
מבחי' היא זו ההולדה כח הנה אתעדל"ת ע"י נמשך
בחי' הוא שורשה לבחי' מתקרבת להיותה גבוה היותר
נעיצת  כוונת יותר ומתגלה נעוצה היא שם אשר האין

כו'. התחילה

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa

zixg` ziy`xn cibnd
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בפרטיות: נ"ע, הרבי  ובלשון
øåà éøåàîá àúéà äðäã àåä ïéðòäå128óñåî úìôúã
úôñåú ãåñá àáù ãåñé úðéçá àåäלמרות כלומר –

זה על מיעקב, למטה הוא ש"יוסף" לחשוב שיכלנו 
תוספת, של בחינה הוא שיוסף  אור " מה"מאורי מביא

מוסף. תפילת כנגד ìçøåוהוא ìàøùé ãåçé ïéðò àåäå
,'åëאלא ורחל, יעקב של בנם הוא "יוסף " שהרי  -

בחינת ולא "ישראל" בחינת דוקא שזה כאן  שהדגש
"יעקב".

àåä úéøçù úìôúã óñåîì úéøçù ïéá ùøôää åäæã
,ìçøå ìàøùé ãåçé àåä óñåî úìôúå ìçøå á÷òé ãåçé

åîë äòé÷á ïåùì àåä á÷òéãהפסוק 129ò÷áéלשון  æà
åðéàù 'åë øçùëאלאãáì äøàä ÷øאחרי שהרי

בלבד. הארה הוא  הרי  המסך, את בוקע ìàøùéåשהאור
,'åë úéîöò úðéçá àåä.הארה רק ולא

íäéðùå"ישראל" וגם "יעקב" äîëçגם 'éçá íä
עצמה àáàובחכמה ãåñé úðéçáהשפעת כלומר

שø÷החכמה. הוא ביניהם á÷òéúðéçáההבדל àåä
.'åë äîëçä úéîöò úðéçá ìàøùéå äîëçä úøàä

÷åñô ìò ì"æéøàäî äøåú éèå÷ìá áåúëù åîëå130í÷éå
úðéçá àåä á÷òéã ,ìàøùéá íù äøåúå á÷òéá úåãò

'åë øáãä íöò àì ãáì úåãòעדות של שעניינה כפי
אחר  משהו על øáãäהיא úåîöò úðéçá àåä ìàøùéå

,'åë

Y ïéàåùðå ïéñåøéà ïéðò àåäåשל האלו הבחינות ב'
ונישואין. אירוסין כנגד הם ו"עצמיות" "הארה"

äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ïéðò àåä ïéñåøéàã–
ניתן  והכל נוספת, פעם יהיה לא  תורה שמתן אף כלומר
רק ניתן  בגילוי הרי התורה, פנימיות גם תורה, במתן 
ונמשך ש "נובל" מה עליונה , החכמה של החיצוניות

הזה. בעולם  כאן שלנו התורה שזה "יוםלמטה, ואמנם
בלבד, האירוסין  רק זה היה  אבל תורה" מתן זה חתונתו
,'åë äîëçä úåîöò úðéçáî úéîöò äëùîä ïéàåùðå
פנימיות תתגלה שאז העתידה, בגאולה יהיה  שזה

צפונתיה". ומסתר טעמיה "סוד התורה
úåéðåöéçã ,äøåúä úéîéðôå äøåúä úéðåöéç ïéðò àåäå
éøä ììë êøãáã äîëçä úåéðåöéç úðéçáî àéä äøåúä

,'åë ùîî íöòä àì ãáì äøàä äæיעקב בחינת שהיא 
äîëçäבלבד, úåîöòå úåéîéðô àéä äøåúä úåéîéðôå

,'åë.ישראל בחינת
àáù éôì éîéðô øåàäá ÷ø íéëééù íéãåçéä ïéðò úåììëå
íéãåçéä ïéðò äæá êééù úåâéøãîä úå÷ìçúä úðéçáá

.'åëאורות ב' של חיבור כלומר "יחודים " המושג כל –
המקיף באור כי הפנימי, באור רק שייך עליונים,

פנימית. התאחדות שייך לא והסובב

a"xrz gxw zyxt zay
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ח.129). נח, ה.130).ישעיהו עח, תהלים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

הּׁשנה e‰ÊÂיד) ּדראׁש ּתּורא", למען הּסליחה עּמ "ּכי ¿∆ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נקראים  הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה ימי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָועׂשרת
,"ׁשמ "ונֹורא ּבחינת ּגּלּוי הּוא ׁשאז נֹוראים", ְְְִִִִֶֶַָָָָ"ימים
ּדעבֹודה  היֹות ּדעם האהבה, על ּביראה יתרֹון ְְְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָָּדיׁש
"לבב ּד"בכל סדר ּבזה ויׁש ּתמה, עבֹודה היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדאהבה

מּכלֿמ  ּדאהבה כּו', אהבה, על ּביראה יתרֹון יׁש קֹום ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
ּכן  האֹוהב קרּוב ער ּולפי הּנאהב, אל מהאֹוהב ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבאה
הּנֹורא  מן זה הרי יראה אבל האהבה, ּגדל ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה
ּתּורא", למען כּו' "ּכי וזהּו הּירא. ער ּכפי ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
עּמ "ּכי ידי על הּוא האמּתית, הּיראה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבכדי
לסלח, חּיב אּתה הּנה ּכי הּסליחה, ּבימי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּסליחה"
"לא  הלא ּכי ּבתׁשּובה, רֹוצים הרי ׁשּמלמעלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָֹֹּדלהיֹות
וחיה", מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹאחּפץ
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ואין הּתׁשּובה, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּדהעּקר
וגרּוע  ׁשפל ּבמּצב חסֿוׁשלֹום הּוא אם ּדאפּלּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,
רצֹונֹו עֹוברי ּבכלל חסֿוׁשלֹום והּוא ּברּוחנּיּות, ְְְְְְְִִֵַַָָֹמאד

ּגם  רׁשע ּבׁשּוב ּדזהּו מֹועלת, ּתׁשּובה מּכלֿמקֹום ְְְִֶֶֶַַַָָָָָּכּנ"ל,
ענין  למצא האדם יכֹול ׁשהּוא מקֹום ּדבכל וחיה, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹמּדרּכֹו
מתעֹורר  האדם וכאׁשר נפׁשֹו, לעֹורר ּבמה ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹאלקי
ראּויה  הּסליחה מּדת ועּמ לסלח, חּיב אּתה ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה
מחטאֹו, וׁשב ׁשחטא מֹודה העבד ּכאׁשר ּכי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהיא,
עּמ" הּנה חֹובֹו, לׁשּלם וחפץ ּפׁשעיו, עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומתוּדה
אם  ּכי הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּתלּוי זה ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסליחה",
עּמ "ּכי וזהּו ּכּנ"ל. הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמלמעלה
הּנה  אז הּסליחה, ּבימי ּתסלח ּכי ידי ּדעל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּסליחה",
העבֹודה  להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי הּוא ּתּורא", ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"למען
זי זאל עס ירּגׁש, ּכי הּׁשנה, ּדראׁש ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻהאמּתית

ׁשמ".יז ּדערהערן  ונֹורא אּתה "קדֹוׁש ּבחינת , ְְְְְִֶֶֶַַָָָ
.¯ev˜יפרׁש הּירא. ער לפי לא ׁשהיא הּיראה יתרֹון ƒְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מֹונע, ואין לסלח חּיב אּתה הּסליחה", עּמ"ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
הּׁשנה  ּבראׁש ּתּורא הּסליחה, ּבימי הּסליחה ידי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹועל

."ׁשמ ּד"נֹורא ְְְֵֶֶָהרּגׁש

h"yz ,zegilqc 'b
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•
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לו  נודע אשר אחרי דידן בנידון עתה גם וכן
על  הקערה להפוך רצונם וכי הגניבה של מהאסון
את  בידו הוא לקח בזה, ריחו את להבאיש רבינו דירת
לפרסם  לא והשתדל לביתו, מהקאנטאר הפנקסים כל
ולפנינו, אתנו בעצמו, יעשה אשר אחרי עד הדבר את
ובאחד  עשה. וכן צדק, והחשבון והדרישה החקירה
הוא, בביתו, ישבנו החורף בימות הארוכים מלילות
הממונה  קאמיססיא, מהרעוויז שניים הספרים, מנהל
את  וחשבנו ישבנו גדולה ובמתינות ואנו, רבינו, מבית
ובמישור  בצדק גמרנו הבוקר ועד הלילה כל החשבון
צדק  כי לאור ויצא שנים, השלש מכל החשבון כל את
אומרים  אשר הוא ושקר שוא עלילת וכי אתנו,
קם  ראש והיושב רבינו, בית על הידועים השניים
אמר  אף ובחרי רגליו על ועמד שולחנו מעל בחמתו
ברור, הדבר נודע עתה אכן בפנינו, הספרים למנהל
ידעתי  עתה עתה? תאמרו ומה ההיא הגניבה בשלמי
ואי  הצדק ואי שניאורסאהן, הרב  של וישרתו צדקתו
השנים  הם אתכם. להתנהג איך ואדע שלכם, היושר
הודינו  הממונה עם אני ראש, וחפוי אבל מביתו יצאו
שמו  גאל אשר אתנו עשה אשר הגדול חסדו על לד'

והצילו  העריצים מפי שליט"א רבינו של הנכבד
וברוב  ברבים, שמו את וקדש הקדוש, שמו מחילול
רמה. ביד ויצאנו ראש מהיושב נפרדנו וברכה תודה
חיש  וערך הדבר את עזב לא ראש היושב והוא
הרעוויזיא־  עם יחד עליו וחתם פרטי־כל מהר
ראזיקם"  לה"גנב משפטם את וימסור קאמיססיא
אטדיע   טאינע  ראזיסקנאיע  ערנסקע "גנב
נתפס  והאפראודאם אחדים ימים עברו לא ליעניא"
הזמנה  קיבל ורבינו האסורים, בבית ונאסר
ההעתקה  כי עדות בתור לשם לבוא מה"גנבראזיסק"
שמו  את ראו משם אשר להם נמסר ג"כ מהפרטי־כל
אם  מזה סבלנו יסורים רוב כנ"ל. עליו אמרו וכי

לפי  אינו זה כי לשם, לילך רבינו יהי' כבודו,מוכרח
לפני  להשתדל בבקשה להיושב־ראש אני ופניתי
נעלם  כי אחרי זאת מעדותו, חופש לו ליתן הגנב־ראז
האלו, בענינים מתערב  ואיננו הבית עסקי כל ממנו
כל  יודעים ולהממונה לי רק כי תחתיו, אלך אני וכי
לבקשתי  נעתר הפעם גם כי ות"ל בזה, הפרטים
הטלפון  ע"י משם לניק הנאטשא הפקיד את ויבקש
כי  ות"ל אליו מכתב לי נתן וגם הוא, ומכירו יודעו כי
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c"agקסו i`iyp epizeax zxezn

בטוב, הכל נגמר עליון ובחסד בעצמי אני הלכתי
מכתב  על ורשם יפות, פנים בסבר אותי קבל הפקיד
החו"ד  יעשה החוקר אשר שליט"א רבינו של ההזמנה
גמלתי  הי', וכן רבינו תחת עדותי את וקבל אצלי,
עברי  הי' לא שהחוקר החסד על טובה
אתי  דיבר ולא ופשוט, נכרי רק מהיעווסעקציא
לו  השבתי אותי, ודרש חקר כבוד וברוב קשות,
הדבר  וסוף בשלום, ויצאתי השאלות, כל על האמת
צדיק  אותו של לפעמיו רשת הכינו אשר אלה כי הי'
המעשה  עמוק. עמוק ונפלו נוצחו שחת, לו וכרו
עשה  כי ידע ראזיסק מהגנב שהפקיד גרמה הזאת
והוא  שליט"א לרבינו הנ"ל ראש היושב ע"י טובה
ולכם  מצוא, לעת לו גם שיעשה הדבר את שמר
אספר  אשר סיפור לעוד הוא נוגע כי זאת, את לזכור

הלאה.
בדוגמא  הי' לא תרפ"ז דאשתקד ה"פורים" גם
בכל  הפורים לימי המקצת, מן מקצת גם ובערך,
סעודת  בעת וראינו שמענו אשר את שעברו, השנים
ימי  בכל אנחנו לא ראינו ולא שמענו לא הזאת פורים
ודברים  דיבורים אבותינו, ואבות אבותינו לא חיינו,
ושומעם, רואם את ומפחידים מבהילים מאד נוראים
ה"פורים" לנו בא הדעת בהיסח לא כי אמת והן
ברוב  לתרפ"ז והמיוחד הפורים ימי מכל המובדל
כי  וצערו, יגונו עצבונו ברוב ופליאותו תמיהתו
ההעלמות  את וביתרון כולנו הרגשנו השנה מראשית
המכשולים  ופעם, פעם כבכל לא כן גם וההסתרים
ימי  כל הקדושה בעבודתו אותו הפריעו אשר הרבים
משמאל  רק לא ממש וצעד צעד כל על החורף
פחות  לא צערינו לרוב אך הארורה, ה"יעווסעקציא"
כמו  ממש, מימין גם הזה בחורף הרבה סבל כמעט
דילטוריא, מלשינות, בעתו, זי"ע זצלה"ה הזקן רבינו
תרועת  שנאה, קנאים, גאונים רבנים אביגדור־ים,
מכתבים, חילופי מחלוקת, תביעות, טענות, מות,
השדה, פני על שיחה להרבות אין אשר חנופה, גאוה,

גליון  על בעט לדבר העת באה לא להוסיף ועוד שלא ,
מאד  וקל עוד, נכבו לא אשר אש, נצוצי על שמן
השלהבת  בשל הגחלת, מן ויצא יתחמם שהניצוצות
לך  אין דור דור בכל וכמו ויתרון, בתוספות הגדולה
ואחרי  ציד, הצד "עשו" אח לו אין אשר "יעקב"
אחיו  בא כי ומרה גדולה צעקה צועק הברכות

ברכתי. את גם עתה והנה במרמה,
היתה  אשר הגדולה האסיפה בזה, הי' גדול גורם
תרפ"ז  חשון בחודש וואלין פלך ב"קאראסטיען"
האסיפה  ובפתיחת ירבו, כן רבנים, מאה עד ונתאספו
בדעה  שליט"א רבינו נבחר פאר וברוב והדר, בכבוד
"פאטשאטניא  כבוד ראש ליושב בפניו שלא אחת

במקומו  שלא הזה הגדול הכבוד פרעדסעדאטיל"
כי  מאנ"ש שם שאין וכמעט אותו ראו לא מעולם
רבינו  של אבותיו גם מרייסין, וואהלין היא רחוקה
להם  הי' לא זצלה"ה הקדושים אבותינו ואבות
 וואהלין הללו, המקומות על השפעה שום מעולם
תרפ"ה  האחרונות בשנים שליט"א רבינו אך פאדאל,
שם  הנוראה מההריסה לו נודע אשר ואחרי תרפ"ז 
אשר  עד האלו במקומות העזובה רבה וכי יעקב בבית
תשב"ר  מלמד בלי דשם ישראל עיירות הרבה נשארו
לרגלי  מישראל תורה ח"ו שתשכח ועלולה
שם  וכוחה תקפה אשר ישראל, דערי ה"יעווסעקציא"
במעשיהם  חיל לעשות שאת ויתר בתוספות
על  שם ה"יעווסעקציא" של ופחדה המכוערים
השופטים  הם כי לגמרי אחר באופן היא סבא ישראל
בית  על הממונים ומהם והפקידים, השוטרים והם
על  ירא ישראל איש כל אשר מובן וממילא האסורים
את  ליתן גם אך חלילה מלמד להיות רק לא נפשו,
עושה  בזה אשר בידעו יחשב, סכנה ג"כ ללמוד בנו

פסק. והמקיים "השופט" נגד מעשה
האלו  והמצרים הצרות כל עם התחשב ומבלי
צירים  ובהצנע במסתרים שליט"א רבינו שלח
לייסד  עליהם וציווה רצונו, ועושי ממשולחיו מיוחדים
על  לתשב"ר חדר שם, וקטנה גדולה ועיר עיר בכל
לכל  לשלם אדם, בן לשום יגלה לא שמו ואת חשבונו
לימוד  שכר חדשים שני או חודש בעד תשב"ר מלמד
הקאדעקס  מסעיפי "העתקות" המקומות בכל לפזר
להם  יארע ובאם ילדים שלשה עם ללמד מותר אשר
לא  מקרה איזהו או ה"יעווסעקציא" מצד עיכוב איזה
טעסקא  להיורידי תיכף יודיעו לדת, הנוגע טהור

במוסקווע. רבינו יסד אשר דת עניני לכל ביורא
מעל  וידרשו יטיפו אשר לשלוחיו ציווה ובכלל
ועיר, עיר דכל מדרש ובתי כנסיות בתי בכל הבימה
ע"י  שבשמים לאביהם ולקרבם ישראל לב  את לחזק
מנחה  בין יום בכל אשר לקבוע דא"ח, אמירת
"עין  להתפלל הנאספים לפני אחד יאמר למעריב

להגב  יהי' ומטרתם מוסר, וספרי רוחני יעקב" יהם
ר"ל. ורוח בנפש העצומה, מנפילתם ומוסרי

ועיר  עיר ובכל ישראל אלמן לא כי ד' חסדי וברוב
אשר  אתם דעה תמימי יהודים המשולחים מצאו
וחיש  התרגשות וברוב בחמימות אליהם התחברו
כן  למאות יעקב" "עין וחברות חדרים נתייסדו מהר
לרוב  אבל קץ, אין שליט"א רבינו ולשמחת ירבו,
ולא  להיעווסעקציא גם הדבר נודע אכן דאבונינו
ידם  על המשלוחים ונאסרו נתפסו הימים ארכו
מקלט  לערי ונגרשו עבודתם נפסקו תרפ"ז ובשנת

למרחב. ויוציאם עליהם ירחם ד' סיביר
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וואהלין  בהמקומות הדבר נודע הזמן ובמשך
ונתגלה  האלו המשולחים ונלדו יצאו מי מבטן פאדאל
התורה  על שליט"א רבינו של נפשו ומסירת קדושתו
זאת  ועבודתו הגדול שמו ונתפרסם שם, גם ועדתה
ראש  יושב בתור בו בחרו האסיפה על אשר לו גרמה
אשר  האלו הקנאים בו שיקנאו לו גרמה וגם כבוד,
וחסידותו  השפעתו תתפשט שלא לנפשם יראו
מהנשארים  הפליטה יתר את ותבלע הנ"ל במקומות

שלהם.

בחשאי  עשה מצדם העומד הראשי והקנאי
בעבודתו  שליט"א לרבינו לו להפר זמרי מעשה
שיחות  לו כרה ובמחתרת דאפשר מה בכל הטובה
אותו, חנף בפניו כי בפרהסיא, לא במסתרים, ורק
ולבו  פיו הי' לא ומעולם ולב בלב  ויראה אתו וידבר
ביטולו, לו ויראה חלקות אתו דיבר בפיו שוים,
שעה  ובאותה מפעליו את וירומם אהבתו הסכמתו,
לעקור  לחתוך מוכנת בחיקו מונחת חדה חרב  עצמה

וחלילה. חלילה מעשיו ואת אותו מעיקרו ולשרש
f"txz ,onei
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תרפ"ג  אייר י"ז ב"ה

שי' שמרי' חיים מו"ה

וברכה, שלום

על  רב צער ואצטערה לח"ז, מד' מכתבו על במענה

תאכל, כי כפיך יגיע כתיב כו'. מניחים אין בפה כי הידיעה

ישראל. כו' לבניך בנים וראה ומסיים לך, וטוב אשריך

עם  גורל תלוי בה אשר תשב"ר, שמים מלאכת גדולה

לד' נאמן לבבו הלא בישראל איש וכל ד', ותורת הקדש

זה  דבר אמנם נפשו. בעד האיש יתן לו אשר וכל ולתורתו

להיות  וצריך דבר, הסתר אלקים וכבוד גדולה יגיעה צריך

וכמו  בראשו, עיניו החכם כי בזה, הפועל וחביב יקר

לילה  ויגיעה, עמל וברוב בדמעה זורע הנה כרם, הנוטע

בראותו  שמחתו יגדל מה אמנם מטעו, על יפחד ויום

טוב. פרי עושים אילניו

שהושם  וההגבלות האיסורים כל חי כמו נצב לפנינו

המושב, בתחום העברה, הממלכה בימי היהודים, עלינו

מצא  בחייו הדבר נוגע לו שהי' אחד כל ובכ"ז והדומה,

ובאופן  בהחוק, יגעו לא אשר באופן ומרחוק מקרוב עצות

נוגע  שהי' לפי הוא הכל והעיקר למטרתם. הגיעו כזה

גיזוכט  מען האט גיארט, זייער האט זאך דיא הדבר,

דכשהענין  ענין, בכל הדבר הוא וכן ומצאת. ויגעת עצות,

אמת, דעם הערט דער מיא אז העצמית, הנקודה אל נוגע

זה  הנה אז הדבר, בפנימיות מתבונן זעך איז מיא און

להושע. איך עצה ממציא עצמו

אלקינו  ד' מה אמיתי', בהתבוננות מתבוננים וכאשר

בהיותה  הנשמה הלא בגוף, נשמה בהורידו מאתנו, ד[ו]רש

אמיתית, באהוי"ר והביטול הדביקות בתכלי' היא למעלה

רבו  אשר בעוה"ז בגוף ובבואה והסתר, העלם שום ובלי

גדולה  ירידה הוא וא"כ ביותר, וההסתרים ההעלמות

לבירא  רמ[ה] מאיגרא וכמאמר מאד, במאד ועצומה

שליח  וכמו עלי', לצורך היא זו שירידה אלא עמיקתא,

שהיא  הרחוקים, המקומות לאחד המלך ישלחנו אשר

לבנותה  שליחותו עושה והשליח והרוסה, חשכה

מאילו  כבודו ויגדיל וכבוד, חן ימצא בה אשר ולשכללה,

ד' נר הזה, הדבר כן וכו', אורה במקום המלך לפני עומד

להאיר  למטה וירדה ונר, אור היא הנשמה אדם, נשמת

מאתנו. דורש אלקינו שד' מה וזהו ארץ, מחשכי

וכמ"ש  נסיונות רק הם כאלו, העלמות יש כאשר וא"כ

לעצמו  דבר אינו הנסיון דענין אתכם, אלקיכם ד' מנסה כי

הוא  הבירורים דענין לבירור, נסיון בין ההפרש דזהו כלל,

וכל  הלחם וכמו לבררו, וצריכים דבר הוא הדבר שעצם

וניצוץ  חיות בהם דיש בירורי', עניני הם המותרים דברים

ע"י  והוא הניצוץ, את ולהעלות לברר וצריכי' אלקי,

ההיא  האכילה ובכח וסוף תחלה וכו' הלחם על שמברך

אבל  אכל, אשר מאת עלי' ה"ז ומצות, תפלה בתורה עוסק

או  מתפלה ומטרידים מבלבלי' כאשר וכמו הנסיון, ענין

מערכות  ומגדף מחרף שהי' הפלשתי גלית וע"ד תורה,

שאחז  אחז או ועבודה, מתורה אותם ובילבל ישראל,

בהם  לומר שייך אינו כאלו ענינים הנה כו', ובת"מ בת"כ

ע"י  והוא לבטלו, צריכים דהנסיון נסיון, הוא כ"א בירור,

ואופנים. דרכים בכמה והיגיעה העבודה חיזוק

אם  ועוד, כחי, ומה אני, מה ואני אדם, יאמר ואל

לפי  אביסעלע גאר במועט, רק הוא דבר איזה לעשות אוכל

ומי  הרבה, הוא הזה המעט גם הדבר, כן הדל. כחי ערך

א' גרעין כו' אחת נפש המקיים וכל יום, יולד מה יודע

במשך  הנה אחד נער כן טובים, פירות סאות כמה יוציא

במוחש  ראינו כאשר ד', בחסד רברבא לאילנא יהי ' הזמן

הזמן  ובמשך כלל עליהם חשבו לא שהמלמדי' כאלו אשר

ועבודה, תורה ובעלי אלקים יראי לאנשי' ויהיו התגדלו

בחכמה  ד' דבר את להקים אני, גבור יאמר החלש וגם

מבלי.. זה על נפשו ליתן ובמועצות
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בטוב, הכל נגמר עליון ובחסד בעצמי אני הלכתי
מכתב  על ורשם יפות, פנים בסבר אותי קבל הפקיד
החו"ד  יעשה החוקר אשר שליט"א רבינו של ההזמנה
גמלתי  הי', וכן רבינו תחת עדותי את וקבל אצלי,
עברי  הי' לא שהחוקר החסד על טובה
אתי  דיבר ולא ופשוט, נכרי רק מהיעווסעקציא
לו  השבתי אותי, ודרש חקר כבוד וברוב קשות,
הדבר  וסוף בשלום, ויצאתי השאלות, כל על האמת
צדיק  אותו של לפעמיו רשת הכינו אשר אלה כי הי'
המעשה  עמוק. עמוק ונפלו נוצחו שחת, לו וכרו
עשה  כי ידע ראזיסק מהגנב שהפקיד גרמה הזאת
והוא  שליט"א לרבינו הנ"ל ראש היושב ע"י טובה
ולכם  מצוא, לעת לו גם שיעשה הדבר את שמר
אספר  אשר סיפור לעוד הוא נוגע כי זאת, את לזכור

הלאה.
בדוגמא  הי' לא תרפ"ז דאשתקד ה"פורים" גם
בכל  הפורים לימי המקצת, מן מקצת גם ובערך,
סעודת  בעת וראינו שמענו אשר את שעברו, השנים
ימי  בכל אנחנו לא ראינו ולא שמענו לא הזאת פורים
ודברים  דיבורים אבותינו, ואבות אבותינו לא חיינו,
ושומעם, רואם את ומפחידים מבהילים מאד נוראים
ה"פורים" לנו בא הדעת בהיסח לא כי אמת והן
ברוב  לתרפ"ז והמיוחד הפורים ימי מכל המובדל
כי  וצערו, יגונו עצבונו ברוב ופליאותו תמיהתו
ההעלמות  את וביתרון כולנו הרגשנו השנה מראשית
המכשולים  ופעם, פעם כבכל לא כן גם וההסתרים
ימי  כל הקדושה בעבודתו אותו הפריעו אשר הרבים
משמאל  רק לא ממש וצעד צעד כל על החורף
פחות  לא צערינו לרוב אך הארורה, ה"יעווסעקציא"
כמו  ממש, מימין גם הזה בחורף הרבה סבל כמעט
דילטוריא, מלשינות, בעתו, זי"ע זצלה"ה הזקן רבינו
תרועת  שנאה, קנאים, גאונים רבנים אביגדור־ים,
מכתבים, חילופי מחלוקת, תביעות, טענות, מות,
השדה, פני על שיחה להרבות אין אשר חנופה, גאוה,

גליון  על בעט לדבר העת באה לא להוסיף ועוד שלא ,
מאד  וקל עוד, נכבו לא אשר אש, נצוצי על שמן
השלהבת  בשל הגחלת, מן ויצא יתחמם שהניצוצות
לך  אין דור דור בכל וכמו ויתרון, בתוספות הגדולה
ואחרי  ציד, הצד "עשו" אח לו אין אשר "יעקב"
אחיו  בא כי ומרה גדולה צעקה צועק הברכות

ברכתי. את גם עתה והנה במרמה,
היתה  אשר הגדולה האסיפה בזה, הי' גדול גורם
תרפ"ז  חשון בחודש וואלין פלך ב"קאראסטיען"
האסיפה  ובפתיחת ירבו, כן רבנים, מאה עד ונתאספו
בדעה  שליט"א רבינו נבחר פאר וברוב והדר, בכבוד
"פאטשאטניא  כבוד ראש ליושב בפניו שלא אחת

במקומו  שלא הזה הגדול הכבוד פרעדסעדאטיל"
כי  מאנ"ש שם שאין וכמעט אותו ראו לא מעולם
רבינו  של אבותיו גם מרייסין, וואהלין היא רחוקה
להם  הי' לא זצלה"ה הקדושים אבותינו ואבות
 וואהלין הללו, המקומות על השפעה שום מעולם
תרפ"ה  האחרונות בשנים שליט"א רבינו אך פאדאל,
שם  הנוראה מההריסה לו נודע אשר ואחרי תרפ"ז 
אשר  עד האלו במקומות העזובה רבה וכי יעקב בבית
תשב"ר  מלמד בלי דשם ישראל עיירות הרבה נשארו
לרגלי  מישראל תורה ח"ו שתשכח ועלולה
שם  וכוחה תקפה אשר ישראל, דערי ה"יעווסעקציא"
במעשיהם  חיל לעשות שאת ויתר בתוספות
על  שם ה"יעווסעקציא" של ופחדה המכוערים
השופטים  הם כי לגמרי אחר באופן היא סבא ישראל
בית  על הממונים ומהם והפקידים, השוטרים והם
על  ירא ישראל איש כל אשר מובן וממילא האסורים
את  ליתן גם אך חלילה מלמד להיות רק לא נפשו,
עושה  בזה אשר בידעו יחשב, סכנה ג"כ ללמוד בנו

פסק. והמקיים "השופט" נגד מעשה
האלו  והמצרים הצרות כל עם התחשב ומבלי
צירים  ובהצנע במסתרים שליט"א רבינו שלח
לייסד  עליהם וציווה רצונו, ועושי ממשולחיו מיוחדים
על  לתשב"ר חדר שם, וקטנה גדולה ועיר עיר בכל
לכל  לשלם אדם, בן לשום יגלה לא שמו ואת חשבונו
לימוד  שכר חדשים שני או חודש בעד תשב"ר מלמד
הקאדעקס  מסעיפי "העתקות" המקומות בכל לפזר
להם  יארע ובאם ילדים שלשה עם ללמד מותר אשר
לא  מקרה איזהו או ה"יעווסעקציא" מצד עיכוב איזה
טעסקא  להיורידי תיכף יודיעו לדת, הנוגע טהור

במוסקווע. רבינו יסד אשר דת עניני לכל ביורא
מעל  וידרשו יטיפו אשר לשלוחיו ציווה ובכלל
ועיר, עיר דכל מדרש ובתי כנסיות בתי בכל הבימה
ע"י  שבשמים לאביהם ולקרבם ישראל לב  את לחזק
מנחה  בין יום בכל אשר לקבוע דא"ח, אמירת
"עין  להתפלל הנאספים לפני אחד יאמר למעריב

להגב  יהי' ומטרתם מוסר, וספרי רוחני יעקב" יהם
ר"ל. ורוח בנפש העצומה, מנפילתם ומוסרי

ועיר  עיר ובכל ישראל אלמן לא כי ד' חסדי וברוב
אשר  אתם דעה תמימי יהודים המשולחים מצאו
וחיש  התרגשות וברוב בחמימות אליהם התחברו
כן  למאות יעקב" "עין וחברות חדרים נתייסדו מהר
לרוב  אבל קץ, אין שליט"א רבינו ולשמחת ירבו,
ולא  להיעווסעקציא גם הדבר נודע אכן דאבונינו
ידם  על המשלוחים ונאסרו נתפסו הימים ארכו
מקלט  לערי ונגרשו עבודתם נפסקו תרפ"ז ובשנת

למרחב. ויוציאם עליהם ירחם ד' סיביר
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וואהלין  בהמקומות הדבר נודע הזמן ובמשך
ונתגלה  האלו המשולחים ונלדו יצאו מי מבטן פאדאל
התורה  על שליט"א רבינו של נפשו ומסירת קדושתו
זאת  ועבודתו הגדול שמו ונתפרסם שם, גם ועדתה
ראש  יושב בתור בו בחרו האסיפה על אשר לו גרמה
אשר  האלו הקנאים בו שיקנאו לו גרמה וגם כבוד,
וחסידותו  השפעתו תתפשט שלא לנפשם יראו
מהנשארים  הפליטה יתר את ותבלע הנ"ל במקומות

שלהם.

בחשאי  עשה מצדם העומד הראשי והקנאי
בעבודתו  שליט"א לרבינו לו להפר זמרי מעשה
שיחות  לו כרה ובמחתרת דאפשר מה בכל הטובה
אותו, חנף בפניו כי בפרהסיא, לא במסתרים, ורק
ולבו  פיו הי' לא ומעולם ולב בלב  ויראה אתו וידבר
ביטולו, לו ויראה חלקות אתו דיבר בפיו שוים,
שעה  ובאותה מפעליו את וירומם אהבתו הסכמתו,
לעקור  לחתוך מוכנת בחיקו מונחת חדה חרב  עצמה

וחלילה. חלילה מעשיו ואת אותו מעיקרו ולשרש
f"txz ,onei
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תרפ"ג  אייר י"ז ב"ה

שי' שמרי' חיים מו"ה

וברכה, שלום

על  רב צער ואצטערה לח"ז, מד' מכתבו על במענה

תאכל, כי כפיך יגיע כתיב כו'. מניחים אין בפה כי הידיעה

ישראל. כו' לבניך בנים וראה ומסיים לך, וטוב אשריך

עם  גורל תלוי בה אשר תשב"ר, שמים מלאכת גדולה

לד' נאמן לבבו הלא בישראל איש וכל ד', ותורת הקדש

זה  דבר אמנם נפשו. בעד האיש יתן לו אשר וכל ולתורתו

להיות  וצריך דבר, הסתר אלקים וכבוד גדולה יגיעה צריך

וכמו  בראשו, עיניו החכם כי בזה, הפועל וחביב יקר

לילה  ויגיעה, עמל וברוב בדמעה זורע הנה כרם, הנוטע

בראותו  שמחתו יגדל מה אמנם מטעו, על יפחד ויום

טוב. פרי עושים אילניו

שהושם  וההגבלות האיסורים כל חי כמו נצב לפנינו

המושב, בתחום העברה, הממלכה בימי היהודים, עלינו

מצא  בחייו הדבר נוגע לו שהי' אחד כל ובכ"ז והדומה,

ובאופן  בהחוק, יגעו לא אשר באופן ומרחוק מקרוב עצות

נוגע  שהי' לפי הוא הכל והעיקר למטרתם. הגיעו כזה

גיזוכט  מען האט גיארט, זייער האט זאך דיא הדבר,

דכשהענין  ענין, בכל הדבר הוא וכן ומצאת. ויגעת עצות,

אמת, דעם הערט דער מיא אז העצמית, הנקודה אל נוגע

זה  הנה אז הדבר, בפנימיות מתבונן זעך איז מיא און

להושע. איך עצה ממציא עצמו

אלקינו  ד' מה אמיתי', בהתבוננות מתבוננים וכאשר

בהיותה  הנשמה הלא בגוף, נשמה בהורידו מאתנו, ד[ו]רש

אמיתית, באהוי"ר והביטול הדביקות בתכלי' היא למעלה

רבו  אשר בעוה"ז בגוף ובבואה והסתר, העלם שום ובלי

גדולה  ירידה הוא וא"כ ביותר, וההסתרים ההעלמות

לבירא  רמ[ה] מאיגרא וכמאמר מאד, במאד ועצומה

שליח  וכמו עלי', לצורך היא זו שירידה אלא עמיקתא,

שהיא  הרחוקים, המקומות לאחד המלך ישלחנו אשר

לבנותה  שליחותו עושה והשליח והרוסה, חשכה

מאילו  כבודו ויגדיל וכבוד, חן ימצא בה אשר ולשכללה,

ד' נר הזה, הדבר כן וכו', אורה במקום המלך לפני עומד

להאיר  למטה וירדה ונר, אור היא הנשמה אדם, נשמת

מאתנו. דורש אלקינו שד' מה וזהו ארץ, מחשכי

וכמ"ש  נסיונות רק הם כאלו, העלמות יש כאשר וא"כ

לעצמו  דבר אינו הנסיון דענין אתכם, אלקיכם ד' מנסה כי

הוא  הבירורים דענין לבירור, נסיון בין ההפרש דזהו כלל,

וכל  הלחם וכמו לבררו, וצריכים דבר הוא הדבר שעצם

וניצוץ  חיות בהם דיש בירורי', עניני הם המותרים דברים

ע"י  והוא הניצוץ, את ולהעלות לברר וצריכי' אלקי,

ההיא  האכילה ובכח וסוף תחלה וכו' הלחם על שמברך

אבל  אכל, אשר מאת עלי' ה"ז ומצות, תפלה בתורה עוסק

או  מתפלה ומטרידים מבלבלי' כאשר וכמו הנסיון, ענין

מערכות  ומגדף מחרף שהי' הפלשתי גלית וע"ד תורה,

שאחז  אחז או ועבודה, מתורה אותם ובילבל ישראל,

בהם  לומר שייך אינו כאלו ענינים הנה כו', ובת"מ בת"כ

ע"י  והוא לבטלו, צריכים דהנסיון נסיון, הוא כ"א בירור,

ואופנים. דרכים בכמה והיגיעה העבודה חיזוק

אם  ועוד, כחי, ומה אני, מה ואני אדם, יאמר ואל

לפי  אביסעלע גאר במועט, רק הוא דבר איזה לעשות אוכל

ומי  הרבה, הוא הזה המעט גם הדבר, כן הדל. כחי ערך

א' גרעין כו' אחת נפש המקיים וכל יום, יולד מה יודע

במשך  הנה אחד נער כן טובים, פירות סאות כמה יוציא

במוחש  ראינו כאשר ד', בחסד רברבא לאילנא יהי ' הזמן

הזמן  ובמשך כלל עליהם חשבו לא שהמלמדי' כאלו אשר

ועבודה, תורה ובעלי אלקים יראי לאנשי' ויהיו התגדלו

בחכמה  ד' דבר את להקים אני, גבור יאמר החלש וגם

מבלי.. זה על נפשו ליתן ובמועצות
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ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

את  לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני

- זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצֹות

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãéïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç-ír¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦
:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìk áìç¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤

åèLhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúrLé øeö ìaðéå eäNr dBìàæèeäàð÷é ¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−

:eäñérëé úárBúa íéøæaæéàì íéãMì eçaæé §¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ
àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ

:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬
:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

iriay ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−
:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦®̈¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnràtøà ¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

 ֿ וקל ּכלֿׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוחמר

אּלא ואחד). אחד מּטעם ˆÌ¯eּכל - הסּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַָָָ

אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻהּידּוע

ּכתיב  אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר

על  לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד"ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְַַָָה"אנפּת".

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−



קסט iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®̈§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

את  לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני

- זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצֹות

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãéïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç-ír¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦
:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìk áìç¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤

åèLhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúrLé øeö ìaðéå eäNr dBìàæèeäàð÷é ¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−

:eäñérëé úárBúa íéøæaæéàì íéãMì eçaæé §¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ
àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ

:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬
:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

iriay ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−
:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦®̈¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnràtøà ¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

 ֿ וקל ּכלֿׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוחמר

אּלא ואחד). אחד מּטעם ˆÌ¯eּכל - הסּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַָָָ

אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻהּידּוע

ּכתיב  אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר

על  לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד"ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְַַָָה"אנפּת".

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
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:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−
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éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà àBáú àì änLå§¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬

ôôô :ìàøNé¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

(128 'nr al zeiecreezd mgpn

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿
˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

ùéã÷ éöç
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ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
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áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
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.ïîéñ á"ìë ,íé÷åñô á"ð
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.(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
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:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza
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`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿
˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד
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øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−
:øîàìèîBáð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À

äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
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.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
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ðBra:Eâeøîà ýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷ ©«£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®¦§´
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:íBúé íçøéäék äáãð íáäà íúáeLî àtøà §ª©¬¨«¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²

:epnî étà áLåçøôé ìàøNéì ìhë äéäà ¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−
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eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:286:328:558:569:299:3010:3210:3218:3918:3119:0518:5718:1319:07באר שבע )ק(

6:276:318:548:559:289:2910:3110:3118:3818:3019:0518:5718:0219:07חיפה )ק(

6:276:308:538:549:279:2810:3010:3018:4218:3419:0318:5617:5619:06ירושלים )ק(

6:286:328:558:569:299:3010:3210:3218:3918:3119:0518:5718:1319:08תל אביב )ק(

6:396:488:579:019:419:4410:4510:4618:5518:4219:2819:1618:2719:29אוסטריה, וינה )ק(

6:126:038:348:289:119:0510:1310:0918:1518:2118:4318:4918:0219:00אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:426:509:019:059:449:4710:4710:4918:5718:4519:2919:1718:2919:30אוקראינה, אודסה )ק(

6:146:228:318:359:169:1910:1910:2018:2918:1719:0218:5018:0119:03אוקראינה, דונייצק )ק(

6:256:338:428:469:279:3010:3010:3118:4018:2819:1419:0118:1219:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:506:599:059:099:529:5510:5510:5719:0618:5319:4119:2718:3719:41אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:426:518:589:029:449:4810:4810:4918:5918:4619:3419:2018:3019:34אוקראינה, קייב )ק(

7:097:169:289:3110:1010:1311:1411:1519:2319:1219:5519:4318:5619:55איטליה, מילאנו )ק(

6:046:028:358:339:039:0110:0610:0418:1018:0818:3218:3017:5118:39אקוואדור, קיטו )ח(

6:456:369:099:039:449:3910:4610:4218:4918:5419:1619:2118:3519:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:367:269:579:5010:3510:2911:3811:3319:4119:4720:1020:1719:2820:28ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:536:599:179:199:549:5610:5710:5819:0518:5519:3419:2418:3919:35ארה״ב, בולטימור )ק(

6:426:489:059:079:439:4510:4610:4718:5518:4519:2419:1418:2819:25ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:436:499:059:089:449:4610:4710:4718:5518:4519:2419:1418:2919:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:187:259:409:4310:2010:2211:2311:2319:3119:2120:0119:5019:0420:02ארה״ב, דטרויט )ק(

7:097:129:379:3710:1010:1011:1311:1219:1919:1219:4519:3718:5519:47ארה״ב, האוסטון )ק(

6:396:449:059:079:409:4110:4310:4318:5018:4219:1719:0818:2519:19ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:097:119:389:3810:0910:1011:1211:1219:1819:1219:4319:3618:5519:46ארה״ב, מיאמי )ק(

6:386:449:009:039:399:4110:4210:4318:5118:4019:2019:1018:2419:21ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:376:438:599:019:389:4010:4110:4218:4918:3919:1919:0918:2319:20ארה״ב, שיקגו )ק(

6:236:188:538:499:229:1910:2510:2218:2818:2918:5118:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:277:369:419:4510:2910:3211:3211:3419:4319:3020:1920:0519:1420:19בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:277:369:429:4610:2910:3311:3211:3419:4319:3020:1820:0519:1420:19בלגיה, בריסל )ק(

5:575:518:258:218:578:529:599:5618:0218:0418:2618:2817:4618:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:455:398:148:098:458:419:479:4417:5017:5218:1418:1617:3418:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:456:548:599:039:479:5110:5010:5219:0118:4819:3719:2318:3519:37בריטניה, לונדון )ק(

6:537:039:059:109:559:5910:5911:0119:1018:5619:4819:3318:4319:47בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:507:009:049:089:539:5710:5610:5819:0818:5419:4419:3018:3819:44גרמניה, ברלין )ק(

7:107:199:269:3010:1210:1511:1511:1719:2619:1320:0119:4718:5720:01גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:585:528:258:218:578:5310:009:5618:0318:0518:2818:3017:4718:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:288:578:579:279:2710:3010:2918:3618:3118:5918:5418:1419:03הודו, מומבאי )ח(

6:236:248:538:539:239:2310:2610:2518:3218:2718:5518:5018:1018:59הודו, פונה )ח(

6:296:378:478:509:319:3410:3410:3518:4418:3219:1719:0418:1619:17הונגריה, בודפשט )ק(

6:476:539:099:119:489:5010:5110:5219:0018:5019:2919:1918:3319:30טורקיה, איסטנבול )ק(

7:127:179:369:3810:1310:1411:1611:1619:2419:1519:5219:4318:5819:54יוון, אתונה )ק(

6:506:589:089:129:529:5410:5510:5619:0518:5319:3719:2518:3719:38מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:268:548:549:259:2410:2710:2618:3318:2718:5618:5118:1019:00מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:226:108:388:319:209:1410:2310:1718:2418:3218:5619:0418:1319:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:515:548:208:208:528:529:559:5418:0217:5518:2718:2017:3818:29נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:539:269:249:549:5210:5710:5519:0118:5919:2319:2118:4119:29סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:308:338:389:229:2610:2610:2818:3718:2319:1318:5918:0819:13פולין, ורשא )ק(

5:585:548:298:268:588:5510:009:5818:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:267:349:469:4910:2810:3011:3111:3219:4119:2920:1220:0119:1320:13צרפת, ליאון )ק(

7:357:449:529:5610:3710:4111:4111:4219:5119:3820:2520:1219:2320:25צרפת, פריז )ק(

5:465:458:178:168:468:449:489:4617:5317:5018:1518:1217:3218:21קולומביה, בוגוטה )ח(

7:047:109:249:2710:0510:0711:0811:0919:1719:0619:4719:3618:5019:48קנדה, טורונטו )ק(

6:406:478:599:039:419:4410:4510:4618:5418:4219:2519:1418:2619:26קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:378:589:009:339:3510:3610:3618:4418:3619:1119:0218:1919:13קפריסין, לרנקה )ק(

7:397:509:509:5510:4210:4711:4611:4819:5819:4320:3720:2119:2720:36רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:127:249:219:2710:1510:2011:1911:2119:3219:1620:1119:5519:0120:11רוסיה, מוסקבה )ק(

7:067:149:259:2810:0810:1111:1111:1319:2219:0919:5419:4218:5319:55רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:117:199:299:3310:1310:1611:1611:1719:2619:1419:5919:4618:5819:59שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:388:379:079:0610:1010:0918:1518:1118:3818:3417:5418:43תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl zexp zwlcd zevn xcq
מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לטלטל  אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב חול
שם  שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד

dpyd y`x ly '` lil axr

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
השנה. ראש של השני

להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly 'a lil

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש לפני

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axrl zexp zwlcd zevn xcq
אופן  בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר להדליק

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
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6:226:108:388:319:209:1410:2310:1718:2418:3218:5619:0418:1319:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:515:548:208:208:528:529:559:5418:0217:5518:2718:2017:3818:29נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:539:269:249:549:5210:5710:5519:0118:5919:2319:2118:4119:29סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:308:338:389:229:2610:2610:2818:3718:2319:1318:5918:0819:13פולין, ורשא )ק(

5:585:548:298:268:588:5510:009:5818:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:267:349:469:4910:2810:3011:3111:3219:4119:2920:1220:0119:1320:13צרפת, ליאון )ק(

7:357:449:529:5610:3710:4111:4111:4219:5119:3820:2520:1219:2320:25צרפת, פריז )ק(

5:465:458:178:168:468:449:489:4617:5317:5018:1518:1217:3218:21קולומביה, בוגוטה )ח(

7:047:109:249:2710:0510:0711:0811:0919:1719:0619:4719:3618:5019:48קנדה, טורונטו )ק(

6:406:478:599:039:419:4410:4510:4618:5418:4219:2519:1418:2619:26קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:378:589:009:339:3510:3610:3618:4418:3619:1119:0218:1919:13קפריסין, לרנקה )ק(

7:397:509:509:5510:4210:4711:4611:4819:5819:4320:3720:2119:2720:36רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:127:249:219:2710:1510:2011:1911:2119:3219:1620:1119:5519:0120:11רוסיה, מוסקבה )ק(

7:067:149:259:2810:0810:1111:1111:1319:2219:0919:5419:4218:5319:55רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:117:199:299:3310:1310:1611:1611:1719:2619:1419:5919:4618:5819:59שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:388:379:079:0610:1010:0918:1518:1118:3818:3417:5418:43תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl zexp zwlcd zevn xcq
מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לטלטל  אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב חול
שם  שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד

dpyd y`x ly '` lil axr

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
השנה. ראש של השני

להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly 'a lil

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש לפני

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axrl zexp zwlcd zevn xcq
אופן  בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר להדליק

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúå,(íBìL §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨

.íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨
éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa äëøa çìLúåíéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦
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