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l"yz'd ,fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ïk1 ּוׁשנֹותיו ימיו לֹו מאריכין ּבאחד 2הּמארי, »ְְֲֲִִִֶַַַָָָָ

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּבזה ְְְִִֵֶַַָָּומדּייק

ׁשנה  ׁשלׁשים לפני ּבמאמרֹו ּדלכאֹורה 3אדמֹו"ר , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

הּוא  ּבאחד האריכּות ענין ּכל הלא מּובן, ְְֲֲִִֵֶַָָָָֹאינֹו

הּלׁשֹון  למימר ליּה הוה ולכאֹורה הּיחּוד, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָענין

אחד, לׁשֹון ולא איינציג, ׁשּפירּוׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶָָֹיחיד,

ׁשּׁשמע  הּידּוע ּפי על [ּובפרט איינער ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּפירּוׁשֹו

אחד  הוי' ּגֹו' עיּלאה 4יׂשראל יחּודא ענין ,5הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

יחיד, הוי' הּלׁשֹון לֹומר יֹותר מתאים ּבוּדאי ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהרי

הּוא  הּיחּוד ׁשענין  ּומבאר, אחד]. הוי' ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמאׁשר

ּבׁשני  והּנבראים העֹולמֹות ּבכל יתּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָליחדֹו

הּוא  והּכל הּכל, יתּבר ׁשהּוא הּיחּוד, ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹאפני

הּלׁשֹון  ולא אחד, הּלׁשֹון נאמר ולכן ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתּבר

הּיחּוד  ענין יֹותר מפֹורט אחד ּבתיבת ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיחיד,

יחיד. ּבתיבת מּכמֹו הּנזּכרים אפנים ְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָּבׁשני

ּׁשּכתּוב  מה ּפי על זה ויהי 6ּומבאר ערב ויהי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהרי  ּדיחיד, הענין עם [ׁשּקׁשּור אחד יֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָבֹוקר

הּוא, ראׁשֹון, יֹום ולא אחד, יֹום ׁשּנאמר ְֱִֶֶֶַַַַָֹהּטעם

לא  ׁשעדין ּבעֹולמֹו, יחידי הּקּב"ה היה ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹלפי

הּמלאכים  ּכׁשּכלּול 7נבראּו ּדוקא הּוא ּדיֹום ,[ ְְְְְְִִֶַַַָָָ

היה  ׁשאם כּו', ואֹור חֹוׁש היינּו ּובֹוקר, ְְִֵֶֶֶֶֶַָָמערב

א  ּכי יֹום, זה אין ,(חֹוׁש) לילה ּכּוּלֹו אם וכן יֹום, זה אין (אֹור), יֹום ם ּכּוּלֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ויהי  וזהּו (ּבׁשלימּות). יֹום הּוא אז (וחֹוׁש (אֹור ולילה מּיֹום ּכׁשּכלּול ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא

והיינּו, אחד, הּוא ּובֹוקר ּדערב ׁשההתחּברּות אחד, יֹום בֹוקר ויהי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָערב

ׁשהם  וחֹוׁש אֹור הם ולילה ּדיֹום ההפכים, התאחדּות על מֹורה אחד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתיבת

הוי' ולא אחד, הוי' נאמר ולכן אחד. נקרא זה ּוכׁשּמתחּברים ּגמּורים, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהפכים

יׁש ׁשהם ונבראים ּבעֹולם יתּבר ליחדֹו הּוא הּיחּוד ענין ּדעיּקר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיחיד,
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ואילך).1) שיט ע' תש"ל המאמרים (ספר תמוז די"ב עתה ולא אראנו ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ברכות 2)המאמר

ב. ואילך).3)יג, 140 ע' ה'ש"ת המאמרים (ספר ה'ש"ת תמוז י"ב באחד, המאריך כל ד.4)ד"ה ו, יח,5)ואתחנן זח"א

פ"ז. שעהיוה"א תניא ה.6)ב. א, עה"פ.7)בראשית פרש"י ח. פ"ג, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

Ïk1ÂÈ˙BLe ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ¯‡Ó „Á‡a CÈ¯‡n‰2˜Èi„Óe , »««¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»»¿»¿«≈
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יתברך  ÈÁÈ„,הוא ˙·È˙a BÓkÓƒ¿¿≈«»ƒ
ומבאר. שממשיך כפי

·e˙kM ‰Ó Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Óe6 ¿»≈∆«ƒ«∆»
הבריאה  בסיפור Ú¯·בתורה È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆

¯eLwL] „Á‡ ÌBÈ ¯˜B· È‰ÈÂ'אחד 'יום הכתוב ‰ÔÈÚלשון ÌÚ «¿ƒ∆∆»∆»ƒ»ƒ¿»
„ÈÁÈc,נעלה יותר באופן האחדות את Ó‡pL¯שמדגיש ÌÚh‰ È¯‰L ¿»ƒ∆¬≈«««∆∆¡«

BaL ÈÙÏ ,‡e‰ ,ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ÌBÈ מששת הראשון ביום ∆»¿…ƒ¿ƒ∆
בראשית e‡¯·ימי ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓÏBÚa È„ÈÁÈ ‰"aw‰ ‰È‰»»«»»¿ƒƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿

ÌÈÎ‡Ïn‰7'ראשון' לגבי ו'אחד' ««¿»ƒ
אחדות, של גבוהה יותר מדריגה מבטא

'אחד' לגבי 'יחיד' ÌBÈcכמו יממה ], ¿
ÏeÏkLkשלימה  ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆»

CLBÁ eÈÈ‰ ,¯˜B·e ·¯ÚÓ≈∆∆∆«¿∆
'eÎ ¯B‡Â,יחד ‰È‰גם Ì‡L ¿∆ƒ»»

ÌBÈ ‰Ê ÔÈ‡ ,(¯B‡) ÌBÈ Blek≈∆
ÏÈÏ‰שלם, Blek Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»

,(CLBÁ) גםÌBÈ ‰Ê ÔÈ‡,שלם ∆≈∆
ÌBiÓ ÏeÏkLk ‡˜Âc Ì‡ Èkƒƒ«¿»¿∆»ƒ

(CLBÁÂ ¯B‡) ‰ÏÈÏÂ ביחדÊ‡ »«¿»¿∆»
e‰ÊÂ .(˙eÓÈÏLa) ÌBÈ ‡e‰ƒ¿≈¿∆

הכתוב  של הפנימי È‰ÈÂ«¿ƒהפירוש
,„Á‡ ÌBÈ ¯˜B· È‰ÈÂ ·¯Ú∆∆«¿ƒ∆∆»
¯˜B·e ·¯Úc ˙e¯aÁ˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿∆∆∆

דווקא  יחד שניהם ‡Á„,צירוף ‡e‰∆»
˙·ÈzL ,eÈÈ‰Â המילה„Á‡ ¿«¿∆≈«∆»

,ÌÈÎÙ‰‰ ˙e„Á‡˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿«¬«¬»ƒ
CLBÁÂ ¯B‡ Ì‰ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc¿»«¿»≈¿∆

ÌÈ¯eÓb ÌÈÎÙ‰ Ì‰L אחד וכל ∆≈¬»ƒ¿ƒ
מהשני, המוחלט ההיפך הוא משניהם

ÌÈ¯aÁ˙nLÎe להיות ההפכים שני ¿∆ƒ¿«¿ƒ
אחת ‡Á„.מציאות ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»∆»

ÔÎÏÂ של חיבור מבטא ש'אחד' משום ¿»≈
הפכים 'שמע Ó‡¯שני בפסוק ∆¡«

‰ÈÂ'ישראל' ‡ÏÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿…¬»»
‡e‰ „eÁi‰ ÔÈÚ ¯wÈÚc ,„ÈÁÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿««ƒ

B„ÁÈÏ אחדותו את ולגלות לפעול ¿«¬
ה' ÌÈ‡¯·Âשל ÌÏBÚa C¯a˙Èƒ¿»≈»»¿ƒ¿»ƒ

‰‡¯ ˙e‡ÈˆÓe LÈ Ì‰L∆≈≈¿ƒƒ¿∆
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  , קכא קכ תהליםמזמורי   )ב

    כל המאריך באחד ה"מאמר ד  ) ג

 ה   ......................  שבת פרשת בלק, י"ד תמוז, ה'תש"ל

 יג   .......  ש"לת , ה'תמוז י"ב, בלק יום ה' פרשתשיחת   )ד

 גמ  ........  ש"ל ת, ה'תמוז  די", בלק פרשת שבתשיחת   )ה

 נז  ..............יח, א ך כר בלקפרשת  –שיחות -לקוטי  )ו

 גס  ................  ח, בכרך י בלק פרשת –חות י שיוטלק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי ויל טילקו  )ח

 עב  ..................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 עד  ................  בלקפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

 עה   ............  בלק פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 קיב  ...............  בלקפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יב

 קיג  ......................................  בלקפרשת לשבוע  

 כבק  ............  בלקפרשת בוע שלם" יו ם"היו לוח   ) יג

 כהק  ......................  ם "מברב וןלעי יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 כחק  ..........  בלקפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )טו

 עזק  ...........  בלקפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טז

 רג  ...............  בלקפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתינביא  ) יח

 רי  ........................................  ז פרק  עזרא , דפרק  יחזקאל

  הרות טמסכת  –משניות   )יט

 יבר  ..................................................  ביאור קהתי 

 יטר  ..........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )כ

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כא

 רכ  .................................................  עו ףד עד ע ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 מחר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  נר  .................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    מי מנה  התורלקוטי   )כד

 בנר  .................................................  הזקן ר ו"אדמ 

   םיחי תורת  )כה

 זנר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כו

 חנר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 חנר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כח

 טנר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 סבר  ............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תות ספר השיח  ) ל

 דסר  ............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 וסר  ..........................................  ג ספרק  כרונותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 חסר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ט סר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לג

 רעו  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לד

 זער  ...........................  ק ופרביאורים לפרקי אבות   ) לה

 ח ער  .......................  בלקפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לו

 טער  ............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לז



eizepyeו eini el oikix`n cg`a jix`nd lk

יֹותר  מפֹורט זה הּנה לנפרד, נראה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּומציאּות

ּדהפכים  התאחדּות ׁשּכֹולל אחד, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבתיבת

יֹוסף  הּבית ׁשּכתב (ּכמֹו אחד ּבתיבת 8[ּוכהרמז ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

רקיעים  ׁשבעה על רֹומז ׁשהח' הּסמ"ק) ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבׁשם

ׁשעל  העֹולם, רּוחֹות ארּבע על רֹומז והד' ְְֵֶֶַַַַַָָָָוארץ,

יחיד  לגּבי ּדאחד העיּלּוי מּובן זה הענין 9ּפי ּכי, , ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

כּו', ּובענינֹו ּבמקֹומֹו הּקּב"ה, מּצד הּוא ְְְְִִִִַַָָָָּדיחיד

ּגם  הּוא ּדאחד הענין ואיּלּו העֹולם, מּצד ְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא

והארץ  רקיעים ׁשבעה ׁשּגם היינּו, העֹולם, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּצד

ּביחּוד  מתיחדים העֹולם רּוחֹות וארּבע ְְְְֲִִִַַַָָ(ח')

ׁשהּוא  הא', ׁשּזהּו עֹולם, ׁשל אּלּופֹו עם ִֶֶֶֶַָָָּגמּור

כּו']. ּבּה ונמׁש ּכּולּה את ׁשּכֹולל  הּתיבה, ְְִֵֵֶֶַָָָָֹראׁש

ׁשהּוא CÈLÓÓeב) ּובֹוקר ׁשּבערב ּבּמאמר, «¿ƒְֲֶֶֶֶֶַַָ

אחד, ּביֹום הּכלּול ויֹום ְְְֶַַָָָלילה

מּדברי  ּגם [ּולהעיר כּו' לּיֹום קדּום הּלילה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּנה

ׁשּבת  ּבמּסכת מסּגן 10הּגמרא עיּזי טעמא מאי , ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדּבריׁשא  עֹולם, ׁשל ּכברּיתֹו אימרי, והדר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבריׁשא

אֹור, ּבֹוקר ׁשּיהיה ּדבכדי נהֹורא], והדר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָחׁשֹוכא

הּוא, הּדבר וטעם ערב. ּתחיּלה להיֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָצרי

רז"ל  אמרּו ּבמחׁשבה 11ּדהּנה עלה ּבתחיּלה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשאין  ראה הּדין, ּבמּדת העֹולם את ְְִִִֵֶֶַַָָָָלברֹוא

וכן  הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשיּתף מתקּים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהעֹולם

ּב נברא ׁשהעֹולם ּבאמת, ּכמֹוהּוא הּדין, מּדת ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָ

ּכ12ׁשּכתּוב  ואחר אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

וׁשמים.13ּכתיב  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּבי ֹום ְְְֱֲֲִִִֶֶָָָָֹ

ÔÈÚ‰Â הם ּבׁשרׁשם ובֹוקר ערב ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ואלקים  אֹור) (ּבֹוקר, הוי' ֱֲִֵֶֶַָָֹהּׁשמֹות

הּוא  ללילה יֹום ּבין החיּלּוק ּכי, ,(חֹוׁש ְְִִֵֶֶֶַַָ(ערב,

ּכל  יׁשנם ּבּלילה ּגם ׁשהרי הּגיּלּוי, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבענין
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סס"א.8) ועוד.9)טואו"ח א. קלד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ח הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ב.10)ראה עז,

ב.11) השביעי), (בחודש מ פרשה רבתי פסיקתא וראה ד. ב, בראשית בפרש"י א.12)הובא א, ד.13)בראשית ב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,„¯ÙÏ ובנבראים בעולמות ניכרת תהיה ה' שאחדות הוא והחידוש העיקר ¿ƒ¿»

מהבורא, נפרדת עצמה, בפני כמציאות נראים Ë¯BÙÓשלכאורה ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆¿»
אלא BÈ˙¯ומודגש  'יחיד' במילה ÏÏBkLבמילה È˙a·˙לא ,„Á‡ ≈¿≈«∆»∆≈

ÌÈÎÙ‰c ˙e„Á‡˙‰ יום של ההפכים שני חיבור לגבי לעיל כאמור ƒ¿«¬«¬»ƒ
בענייננו, גם וכך וחושך, אור ולילה,

של  לאלוקות הביטול את מבטא 'אחד'

זה  שגם ומציאות 'יש' שהם הנבראים

הפכים חיבור ∆∆«¿[ÊÓ¯‰Îeכמובן
˙·È˙a במלה·˙kL BÓk) „Á‡ ¿≈«∆»¿∆»«

ÛÒBÈ ˙Èa‰8˜"Óq‰ ÌLa «≈≈¿≈«¿«
קטן' מצוות Á‰L''ספר שבמלה ) ∆«

¯˜ÌÈÚÈ'אחד', ‰Ú·L ÏÚ ÊÓB¯≈«ƒ¿»¿ƒƒ
ı¯‡Â הגימטריא שמונה, הם שביחד »»∆

ח', אות ‡¯Úaשל ÏÚ ÊÓB¯ '„‰Â¿«≈««¿«
ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ֿמזרחֿמערבֿצפון »»

הגימטריא  הוא ארבע והמספר דרום

הרומז  לא', בטל והכל ד', אות של

עולם של Ê‰לאלופו Èt ÏÚL∆«ƒ∆
ÈelÈÚ‰ Ô·eÓ והיתרון„Á‡c »»ƒ¿∆»

„ÈÁÈ Èa‚Ï9„ÈÁÈc ÔÈÚ‰ ,Èk , ¿«≈»ƒƒ»ƒ¿»¿»ƒ
ואין  היחיד הוא שהקדושֿברוךֿהוא

מלבדו  ‰aw"‰,עוד „vÓ ‡e‰ƒ««»»
'eÎ BÈÚ·e BÓB˜Óa שלמעלה ƒ¿¿ƒ¿»

והנבראים, vÓ„מהעולמות ‡ÏÂ¿…ƒ«
ÌÏBÚ‰ אין העולם תפיסת לפי כי »»

גבוהה, כך כל ברמה ה' באחדות הכרה

‡e‰ „Á‡c ÔÈÚ‰ elÈ‡Â ביטוי ¿ƒ»ƒ¿»¿∆»
ה' ואחדות לאלוקות הביטול »Ìbשל

ÌÏBÚ‰ „vÓ העולם של והגדרים ƒ«»»
העולם, של ÌbLוהמציאות ,eÈÈ‰«¿∆«

ı¯‡‰Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒƒ¿»»∆
היא שלהם »¿»¿Á(Úa¯‡Â'(שהגימטריא

ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ שלהם (שהגימטריא »»
eÓb¯)„'היא „eÁÈa ÌÈ„ÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ¿ƒ»

מוחלטת  באחדות ÌÚƒמתאחדים
,'‡‰ e‰fL ,ÌÏBÚ ÏL BÙel‡«∆»∆∆»
ÏÏBkL ,‰·Èz‰ L‡¯ ‡e‰L∆…«≈»∆≈

dÏek כל ‡˙ את כולל שהראש כמו ∆»
daהאברים  CLÓÂ המילה ראש ¿ƒ¿»»

המילה  בכל ופועל eÎ'].נמשך
CÈLÓÓe הריי"צ·) e‰L‡הנזכר,Ó‡na¯הרבי ¯˜B·e ·¯ÚaL «¿ƒ««¬»∆¿∆∆∆∆

„Á‡ ÌBÈa ÏeÏk‰ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ,שלימה יממה יחד ‰p‰ומרכיבים «¿»¿«»¿∆»ƒ≈
'eÎ ÌBiÏ Ìe„˜ ‰ÏÈl‰ הלי בא ואחריו היום בא [ÈÚ‰Ïe¯להתחילה ««¿»»«¿»ƒ

˙aL ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·cÓ Ìb10‡ÓÚË È‡Ó הטעם , מהו «ƒƒ¿≈«¿»»¿«∆∆«»««¬»
È¯ÓÈ‡ ¯„‰Â ‡LÈ¯a ÔbÒÓ ÈfÈÚ הולכים שחורים) (שהם העיזים ƒ≈«¿»¿≈»«¬«ƒ¿≈

לבנים), (שהן הכבשים הולכים כן ואחרי העדר ÏLבראש B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯ac ,ÌÏBÚ ואחר חושך היה שבתחילה »ƒ¿≈»¬»«¬«¿»

ויהי  ערב, 'ויהי (ככתוב האור נברא כך

Ba˜¯בוקר' ‰È‰iL È„Î·c ,[¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆
‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯B‡ לפני »ƒƒ¿¿ƒ»

∆∆Ú¯·.כן 
¯·c‰ ÌÚËÂ והיום האור שלפני ¿«««»»

וחושך  לילה להיות ‰e‡,צריך
Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ‰p‰c11 במדרש ¿ƒ≈»¿««

‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰lÈÁ˙a של ƒ¿ƒ»»»¿«¿»»
‡˙הקדושֿברוךֿהוא ‡B¯·Ïƒ¿∆

‰‡¯ ,ÔÈc‰ ˙cÓa ÌÏBÚ‰»»¿ƒ««ƒ»»
Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L שאם ∆≈»»ƒ¿«≈

הדין, במידת ויתנהל ייברא העולם

להתקיים  יוכל לא ≈ÛzÈLƒהעולם
BnÚ הדין עם cÓ˙ביחד ƒƒ«

,˙Ó‡a ‡e‰ ÔÎÂ ,ÌÈÓÁ¯‰ וכך »«¬ƒ¿≈∆¡∆
בפועל  ·¯‡היה ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,ÔÈc‰ ˙cÓa12 ¿ƒ««ƒ¿∆»
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a'ו'אלוקים ¿≈ƒ»»¡…ƒ

הדין, מידת של השם Ckהוא ¯Á‡Â¿««»
·È˙k13'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ¿ƒ¿¬¬»»

ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡'הוי שם ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
והרחמים  החסד מידת של השם הוא

מידת  של שיתוף הוא אלוקים' ו'הוי'

וכפי  יחד, הרחמים ומידת הדין

ומבאר. שממשיך

·¯Ú ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆∆
ÌL¯La ¯˜B·Â באלוקות למעלה »∆¿»¿»

שורש  יש למטה דבר לכל (שהרי

למעלה) ‰BÓM˙ומקור Ì‰≈«≈
שם  הקדושֿברוךֿהוא של הקדושים

) 'ÈÂ‰ מקור החסד, מידת של השם ¬»»
של השורש הוא והגילוי, ∆Ba˜¯,האור

ÌÈ˜Ï‡Â (¯B‡ מידת של (השם ∆¡…ƒ
הוא  וההסתר, הצמצום מקור הגבורה,

של  Èk,השורש ,(CLBÁ ,·¯Ú∆∆∆ƒ
˜elÈÁ‰ ההבדל ÌBÈכל ÔÈa «ƒ≈

‰ÏÈÏÏההבדל אלא הבריאה מציאות בעצם שינוי לא ÔÈÚaהוא ‡e‰ ¿«¿»¿ƒ¿«
ÌLÈ ‰ÏÈla Ìb È¯‰L ,ÈelÈb‰במציאות ‰ÌÈÈÚקיימים Ïk «ƒ∆¬≈«««¿»∆¿»»»ƒ¿»ƒ

ÌBia ÌLiL,כשחשוך להתקיים מפסיקים ÌBiaLואינם ‡l‡ בשעה ∆∆¿»«∆»∆«
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ז l"yz'd ,fenz c"i ,wla zyxt zay

ׁשּמאיר  ׁשּבּיֹום אּלא ּבּיֹום, ׁשּיׁשנם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהענינים

אין  הּלילה ּבחֹוׁש ואיּלּו ּבגיּלּוי, הם הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָהאֹור

הוי' ׁשם ּבין החיּלּוק ּגם וזהּו אֹותם. ְֲִִֵֵֶַַָָָרֹואים

מהּוה  לׁשֹון הּוא הוי' ּדהּנה, אלקים. ,14לׁשם ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  ההתהּוּות ענין ּומגּלה ׁשּמֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָוהיינּו,

הּוא, ּבר ּו הּמאציל  ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ידי ְְְֲִֵֶַַַַַָעל

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו, הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

לבּדֹו הּוא ולכן וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִֵֶַַָָָָָעיּלה

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכחֹו

לּיׁש קֹודמת אחרת וסיּבה עיּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמׁש,

ּבּתניא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו אלקים 15הּזה ׁשם א .( ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי', ׁשם על ּומסּתיר ּכי 16מכּסה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

אלקים  ׁשּׁשם היינּו, אלקים, הוי' ּומגן ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשמׁש

ׁשּמכּסה  ונרּתק הּמגן ּכמֹו הּוא הוי' לׁשם ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּביחס

ּבגימטרּיא  ׁשאלקים ועד הּׁשמׁש, על ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹּומסּתיר

טבעּו17הּטבע  מּלׁשֹון הּוא טבע והרי בארץ 18, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהּלילה 19ׁשעריה  ּבאֹופן הּוא הּסדר ּכאן וגם . ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ב  ויהי ערב (ויהי לּיֹום ּבפרׁשת קדּום ׁשהרי ֹוקר), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אלקים, ּברא ּבראׁשית ּתחיּלה נאמר ְְְֱֱִִִִֵֵֶַָָָֹּבראׁשית

ּבמעׂשה  נאמר אלקים ּפעמים ּוׁשּתים ְְְְֱֱֲִִִִֵֶַַַָֹֹּוׁשלׁשים

הּבריאה 20בראׁשית  סיּפּור ּגמר לאחרי ורק , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

הּׁשביעי, יֹום ּגם ּכֹולל בראׁשית, ימי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַּבׁשׁשת

ּגֹו'. הוי' עׂשֹות ּביֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ׁשם ְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָנזּכר

נזּכר  לא הוי', ׁשם ּכׁשּנזּכר ׁשּגם מּזה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹויתירה

ּבּפסּוק  ּכמֹו לבּדֹו, הוי' הוי'21ׁשם ׁשם את יהללּו ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָ

אלקים, ׁשם עם ּביחד אּלא ונבראּו, צּוה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹּכי

והיינּו, וׁשמים, ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ְְְְֱֲֲִִֶֶַָָָָֹּביֹום

לא  נֹוגע עׂשֹות, ּביֹום הּבריאה, ׁשלימּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹׁשּבגמר

מּזה, ויתירה אלקים. ׁשם ּגם אּלא הוי', ׁשם ֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרק
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(ברע"מ).14) סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער ס"כ.15)פרדס אגה"ק

פ"ד.16) שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, רפ"ו.17)תהלים שעהיוה"א תניא פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער איכה 18)פרדס

ט. תרח"ץ 19)ב, ואילך. פח ע' תרע"ח המאמרים ספר ואילך. שיד ע' ח"א שה"ש תתקצא. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם ראה

ואילך. קסז ג.20)ע' קיב, ב. צו, ד. צד, חדש ה.21)זוהר קמח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ È¯‰ ¯B‡‰ ¯È‡nL נראים הנבראים CLBÁaכל elÈ‡Â ,ÈelÈ‚a ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿∆

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa ˜elÈÁ‰ Ìb e‰ÊÂ .Ì˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡ ‰ÏÈl‰««¿»≈ƒ»¿∆««ƒ≈≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLÏ מצד מידה, באותה תמיד שקיימים עצמם עניינים שאותם ¿≈¡…ƒ

ומבאר. שממשיך כפי בהעלם, הם אלוקים שם ומצד בגילוי הם הוי' שם

ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»¿
‰e‰Ó14‰¯BnL ,eÈÈ‰Â , ¿«∆¿«¿∆∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ‰l‚Óe¿«∆ƒ¿««ƒ¿«
‰NÚpL הוא ההתהוות גילוי כלומר, ∆«¬»

עצמה  ההתהוות ואילו הוי' שם ידי על

B˙eÓˆÚÂהיא B˙e‰Ó È„È ÏÚ«¿≈«¿«¿
ÏÈˆ‡n‰ ÏL הבורא,‡e‰ Ce¯a ∆««¬ƒ»

B˙e‡ÈˆnL מציאותו עצמו שהבורא ∆¿ƒ
ÏeÏÚ BÈ‡Â ,B˙eÓˆÚÓ ‡e‰≈«¿¿≈»

כתוצאה לא קיים ∆≈≈ÊÈ‡Ó‰והוא
‰lÈÚ כלשהו מקור או כלשהי סיבה ƒ»

BÏ ‰Ó„wL לפניו ÒÁוהייתה ∆»¿»«
ÌBÏLÂ היא מציאותו כאמור אלא ¿»

Bc·ÏרקÔÎÏÂמעצמותו, ‡e‰ ולא ¿»≈¿«
אחר  גורם BzÏÎÈÂשום BÁÎa¿…ƒ»¿

LÈ ‡B¯·Ï מציאות ÔÈ‡Óדבר, ƒ¿≈≈«ƒ
ÈÏa ,LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â»∆∆«¿»«»¿ƒ

ÌeL של קודמת «lÈÚƒ‰מציאות
‡Á¯˙גורם ‰aÈÒÂ כלשהי ¿ƒ»«∆∆

BÓk) ‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜∆∆«≈«∆¿
‡Èza ·e˙kL15.( זה דבר וגילוי ∆»««¿»

הוא, מאין יש הבריאה התהוות של

הוי' שם ידי על בעוד ‡Cכאמור, «
הרי  הגילוי, הוא הוי' שם של שעניינו

¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿«∆«¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ גילוי יהיה שלא וגורם «≈¬»»

המהווה, האלוקי האור ¿BÓkשל
·e˙kL16בתהיליםLÓL Èk ∆»ƒ∆∆

,eÈÈ‰ ,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe»≈¬»»¡…ƒ«¿
ÌÈ˜Ï‡ ÌML ומסתיר המכסה ∆≈¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÒÁÈaהמגלה‡e‰ ¿««¿≈¬»»
‰qÎnL ˜z¯Â Ô‚n‰ BÓk¿«»≈¿«¿≈∆¿«∆

LÓM‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ומצמצם «¿ƒ««∆∆
אור  של והחוזק התוקף את ומגביל

השמש, ÌÈ˜Ï‡Lוחום „ÚÂ באות ¿«∆¡…ƒ
ק' האות במקום עולה ה'

‡i¯ËÓÈ‚aהמילה של לגימטריא ‰Ú·h‰17‡eשווה Ú·Ë È¯‰Â , ¿ƒ«¿ƒ»«∆««¬≈∆«

ÔBLlÓ באיכה eÚ·Ë18‰È¯ÚLהכתוב ı¯‡·19 שהשערים היינו ƒ¿»¿»»∆¿»∆»
וההסתר. הכיסוי עניין בגלוי, נראים ואינם בארץ שקעו שנחרבה) העיר (של

Ô‡k Ì‚Â המסתיר אלוקים ושם המגלה הוי' שם פעולת ‰e‡לגבי ¯„q‰ ¿«»«≈∆
‰ÏÈl‰L ÔÙB‡a וההעלם ÌBiÏהחושך Ìe„˜ והגילוי כלשון (האור ¿∆∆««¿»»«

תחילה  האומר Ú¯·הכתוב È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆
כך  אחר È¯‰Lורק ,(¯˜B· È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆¬≈

¯Ó‡ ˙ÈL‡¯a ˙L¯Ùa¿»»«¿≈ƒ∆¡«
‰lÈÁz בתורה הראשון בפסוק ¿ƒ»

הבריאה  מעשה על ÈL‡¯a¿≈ƒ˙המדבר
ÌÈzLe ÌÈLÏLe ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ¿…ƒ¿«ƒ
‰NÚÓa ¯Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ¡…ƒ∆¡«¿«¬≈

˙ÈL‡¯·20¯Ób È¯Á‡Ï ˜¯Â , ¿≈ƒ¿«¿«¬≈¿«
ÈÓÈ ˙LLa ‰‡È¯a‰ ¯etÈÒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿≈

Ìb ÏÏBk ,˙ÈL‡¯·אפילוÌBÈ ¿≈ƒ≈«
ÈÚÈ·M‰ הבריאה הגיעה שבו «¿ƒƒ

אז  רק הבריאה kÊ¯לשלימות, לגבי ƒ¿«
ÌBÈa ·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿∆»¿

'Bb 'ÈÂ‰ ˙BNÚ'הוי ששם הרי ¬¬»»
נזכר  אלוקים ששם לאחר רק נזכר

פעמים. fÓ‰,עשרות ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
'ÈÂ‰ ÌL ¯kÊpLk ÌbL אחרי ∆«¿∆ƒ¿«≈¬»»

רבות, פעמים אלוקים kÊ¯שם ‡Ï…ƒ¿«
BÓk ,Bc·Ï 'ÈÂ‰ ÌL למשל ≈¬»»¿«¿

˜eÒta21'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰È «»¿«¿∆≈¬»»
‡e‰ Èk הנקרא הקדושֿברוךֿהוא ƒ
הוי' e‡¯·Âבשם ‰eˆ זה שבפסוק ƒ»¿ƒ¿»

לבריאה, ביחס לבדו הוי' שם רק נזכר

‡‡l ימי בששת הבריאה בתיאור ∆»
נזכר  הוי' שם ÌÚבראשית „ÁÈa¿««ƒ

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL אומר ÌBÈaוהכתוב ≈¡…ƒ¿
ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ¬¬»»¡…ƒ∆∆
¯Ó‚aL ,eÈÈ‰Â ,ÌÈÓLÂ¿»»ƒ¿«¿∆ƒ¿«

,‰‡È¯a‰ ˙eÓÈÏL מדבר זה שעל ¿≈«¿ƒ»
Ï‡הכתוב Ú‚B ,˙BNÚ ÌBÈa¿¬≈«…

Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ ÌL נוגע ¯˜ אז «≈¬»»∆»«
ÌÈ˜Ï‡ ÌL בלבד זו לא כי ונמצא ≈¡…ƒ

הקדמת  הוי', לשם קדם אלוקים ששם

כן  הוי' כששם גם אלא לגילוי, ההעלם

אלוקים. שם עם ביחד זה הרי נזכר

‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ הקדמת של זה עניין ƒ≈»ƒ∆
יותר, אפילו כאן מודגש לגילוי ‡¯ıההעלם ÌÈc˜Ó ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆«¿ƒ∆∆
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עׂשֹות  (ּביֹום לׁשמים ארץ מקּדים זה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּבפסּוק

ערב  הקּדמת ּדר על ׁשּזהּו וׁשמים), ארץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגֹו'

ּוכללּות  הוי'. לׁשם אלקים ׁשם והקּדמת ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹלבֹוקר,

נעׂשה  הערב הקּדמת ידי על ׁשּדוקא ּבזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענין

זה  ּדר ועל יֹותר, נעלה ּבאֹופן הּבֹוקר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַענין

ׁשם  והקּדמת לּׁשמים הארץ להקּדמת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבנֹוגע

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ּדר ועל הוי'. לׁשם 22אלקים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לצֹור ירידה ׁשהיא ּבגּוף, הּנׁשמה ירידת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבענין

ניּתֹוסף  ּבהּגּוף הירידה ידי על ׁשּדוקא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָעלּיה,

ּבהּנׁשמה. ְְִַָָעיּלּוי

לעיל LÈÂג) ּׁשּנתּבאר מה עם זה 23לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ׁשהם  ּכיון ּוראּיה, ׁשמיעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָּבענין

ׁשמיעה  ּבין החיּלּוק ּדהּנה, ובֹוקר. ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדּוגמת

עצמֹו, הּדבר ּתֹופס אינֹו ׁשּבׁשמיעה הּוא, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָלראּיה

ּפרט  ותֹופס אֹודֹותֹו, ׁשֹומע רק אּלא ּבראּיה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָּכמֹו

יכֹולה  ולכן הּדבר, ּבחיצֹונּיּות ורק ּפרט, ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאחר

עד  הּדבר, ּבהתאּמתּות חליׁשּות אצלֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָלהיֹות

את  אצלֹו להפרי יכֹולים קּוׁשיֹות ידי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַׁשעל

ּׁשאי  מה הּדבר. ּתֹופס מציאּות הרי ּבראּיה, ּכן ן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלֹו ׁשּיהיּו ׁשּיי ולא הּדבר, עצם את ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיד

זאת  ראה ּבעצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבּדבר, ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹספקֹות

ׁשּבֹוקר  ובֹוקר, ערב ׁשּבין החיּלּוק ּגם וזהּו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָכּו'.

ולא  ּכּוּלֹו, הּדבר את מּיד רֹואים ׁשאז אֹור, ְְִִִֶֶַָָָָָֹענינֹו

ׁשענינֹו ּבערב ּכן ּׁשאין מה ּבּדבר, ספיקֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיי

אם  ּכי הּדבר, את לראֹות אפׁשר אי ,ְְִִִִֶֶֶַָָָחֹוׁש

ּבלבד. ׁשמיעה ׁשל ְְְִִֶֶַָּבאֹופן

ּוׁשמיעה p‰Â24‰ד) ראּיה ׁשל ׁשענינם ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַָָָָָ
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ט l"yz'd ,fenz c"i ,wla zyxt zay

ּובינה  חכמה הּוא ׁשראּיה 25ּבּספירֹות והיינּו, , ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ּכמאמר  החכמה, ענין הרֹואה 26הּוא חכם איזהּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבינה, ענין הּוא ּוׁשמיעה 27כּו', ְְְִִִֶַַָָָ

הבנה  מּלׁשֹון ׁשמיעה ,עבּד ׁשֹומע ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּדּבר

ּובינה  חכמה ׁשל ענינם הּׁשמֹות ּובענין  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהּׂשגה.

אלקים  וׁשם הוי' ׁשם הּוא ּוׁשמיעה) 28(ראּיה ְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹ

ּבבינה  הּוא אלקים ּבניּקּוד ׁשהוי' ).29(וכּידּוע ְְְֱֲִִִֶַַָָָָֹ

ּבענין  ב') (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָועל

ׁשּיׁש לֹומר צרי הוי', ׁשם על אלקים ׁשם ֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמעלת

ּגם  וכּמּובן ראּיה. לגּבי ּבׁשמיעה מעלה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּגם

הּגמרא  כּוּלֹו30מּמאמר ּדמי לֹו נֹותן .31חרׁשֹו ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

אמנם  יׁש האֹור ענין ׁשּמּצד ּבזה, הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּונקּוּדת

להתּגּלּות  ּבנֹוגע אבל הראּיה, ּבענין ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָמעלה

ּבחינת  ּדוקא, הּׁשמיעה ּבענין מעלה יׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהּפרטים

ועד  כּו', הּמרחב ענין הּוא ּבזה ודוקא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהּבינה,

ּבבינה  ּדוקא הּוא ּדעּתיק .32ׁשהּגיּלּוי ְְְִִִֶַַַָָ

הּדיּבּור,Ô·eÈÂה) ענין ּבמעלת הּביאּור ּפי על ¿«ְְֲִִִֵַַַַַַ

ׁשהרי  הּׁשמיעה, לענין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשּׁשּיי

ּבֹו ׁשּיׁש ודיּבּורים , קֹולֹות ּתֹופסת ְְִִִֵֶֶֶַָהּׁשמיעה

הּוא  ׁשהּדיּבּור אף ּדהּנה, ראּיה. לגּבי ּגם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָמעלה

ּבראּיה  ואיּלּו הּזּולת, ּבׁשביל חיצֹוני, ענין ְְְְִִִִִִִִַַַָָרק

ונדּבק  נמׁש עצמּותֹו ׁשּכל מּמׁש, העצם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָנמׁש

יֹונים  עיני ּוכמֹו זה 33ּבזה, מסּתּכלים ׁשהּיֹונים , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבראּיה  ועד כּו', מאד מּזה ּומתעּנגים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹּבזה
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ובכ"מ.25) א. עה, משפטים תו"א א.26)ראה לב, י.27)תמיד ג, שרש 28)שמואלֿא להצ"צ סהמ"צ א. רסג, זח"ג ראה

א). (קכד, פי"ח התפלה ובכ"מ.29)מצות ורפ"ד. רפ"א השמות) (שער כ שער ב.30)פרדס פה, תשובה 31)ב"ק שערי ראה

וכתבתם  ד"ה שו. ע' תרכ"ט המאמרים ספר ואילך. תרכא ס"ע עקב באוה"ת הובא - (סי"ב) הג' בהדרך ב' שער יונה לרבינו

שו). ע' תשכ"ט המאמרים (ספר ועוד.32)תשכ"ט ב). (יא, לך ר"פ תו"א א. קעח, זח"ג לקו"ת 33)ראה וראה א. ד, שה"ש

ע' שם תער"ב המשך ואילך. תתפו ע' ח"ג ואילך. שלו ע' ואילך. של ע' ואילך. שיג ע' ח"א שה"ש אוה"ת ב. יד, שה"ש

תקמו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מיוחדת  בהירות יש הנפש שבכוחות בחכמה ולכן שבה È·e25‰במיוחד ƒ»

בהירות, פחות לו ויש יותר בפרטיות בא והדמיון eÈÈ‰Â,האור וההקבלה ¿«¿
היא ושמיעה לראיה ובינה חכמה ‰ÓÎÁ‰,בין ÔÈÚ ‡e‰ ‰i‡¯L∆¿ƒ»ƒ¿««»¿»

¯Ó‡Ók26 הגמרא בדברי שנרמז eÎ',כמו ‰‡B¯‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ ¿«¬«≈∆»»»∆
,‰Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLe¿ƒ»ƒ¿««ƒ»

·e˙kL BÓk27 בשמואלÈk ¯ac ¿∆»«≈ƒ
,Ec·Ú ÚÓBL רק הכוונה ואין ≈««¿∆

אלא  כפשוטה «ÚÈÓL¿ƒ‰לשמיעה
‰‚O‰Â ‰·‰ ÔBLlÓ שהוא ƒ¿¬»»¿«»»

הבינה. עניין

˙BÓM‰ ÔÈÚ·e הם שהדברים וכפי ¿ƒ¿««≈
הקדושֿברוךֿ של הקדושים בשמותיו

È·e‰הוא  ‰ÓÎÁ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆»¿»ƒ»
שלהם ( «i‡¿̄ƒ‰והמקבילות

'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ (‰ÚÈÓLe השם ¿ƒ»≈¬»»
והגילוי  האור מקור החסד מידת של

מאיר  בה החכמה מידת של השם הוא

‡ÌÈ˜Ïהאיןֿסוף ÌLÂ28 של השם ¿≈¡…ƒ
הגבורה הוא מידת הצמצום מקור

פחות  מאיר האור בה »«»¿(Úe„iÎÂבבינה
הסוד  ewÈa„בתורת 'ÈÂ‰L∆¬»»¿ƒ

ÌÈ˜Ï‡ פסוקים בכמה שנכתב כפי ¡…ƒ
‰È·a ‡e‰29.( ¿ƒ»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Èt ÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌL ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ('· ÛÈÚÒ)»ƒ¿ƒ¿««¬«≈

ÌÈ˜Ï‡ ההעלם ÌLעניין ÏÚ ¡…ƒ«≈
'ÈÂ‰ הלילה (שלכן הגילוי עניין ¬»»

גילוי  כי והגילוי, לבוקר קודם והחושך

נעלה  גילוי הוא ההעלם אחרי שבא

Ìbיותר), LiL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«
‰i‡¯ Èa‚Ï ‰ÚÈÓLa ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ»¿«≈¿ƒ»
והגילוי  האור מידת שמצד אף על

השמיעה. על נעלית «»¿Ô·enÎÂהראיה
‡¯Ób‰ ¯Ó‡nÓ Ìb30BL¯Á «ƒ«¬««¿»»≈¿

לשמוע  יוכל ולא להתחרש לו שגרם באופן חברו את BÏשהמזיק Ô˙B≈
BleÎ ÈÓc31 ומכאן לעבד) נמכר היה (אילו שוויו כל את כולו לשלם צריך ¿≈

זו  הלכה מצינו (ולא האדם מציאות לכל הנוגע עיקרי דבר היא שהשמיעה

ראיה). לגבי

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙ce˜e,הדברים פנימיות ‰‡B¯לפי ÔÈÚ „vnL ¿«»ƒ¿»»∆∆ƒ«ƒ¿«»

כללי  באופן ‰¯‡i‰והגילוי ÔÈÚa ‰ÏÚÓ ÌÓ‡ LÈ השמיעה לגבי ≈»¿»«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ»
שבחכמה, האור מאיר לא LÈשבה ÌÈË¯t‰ ˙elb˙‰Ï Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«¿ƒ¿««¿»ƒ≈

‰Èa‰ ˙ÈÁa ,‡˜Âc ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ האור שבה «¬»¿ƒ¿««¿ƒ»«¿»¿ƒ««ƒ»
מתגלים, והפרטים מסתעף בלבד, נקודה בבחינת הוא «¿»¿Â„Â˜‡שבחכמה

‰Êa בבינה הפרטים ‰e‡בהתגלות »∆
'eÎ ·Á¯n‰ ÔÈÚ יש זה שמצד ƒ¿««∆¿»

על  (ובשמיעה חכמה על בבינה מעלה

ÈzÚc˜ראיה), ÈelÈb‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«ƒ
הפנימית  הבחינה יומין' 'עתיק בחינת

מהספירות  שלמעלה עליון' ב'כתר

‰È·a ‡˜Âc ‡e‰32 כמבואר «¿»¿ƒ»
העניין  של המקבילה פי על בחסידות

היא  'עתיק' שבחינת הנפש בכוחות

ההבנה  עניין היא ובינה התענוג, עניין

ומתגלה  נרגש לא והתענוג וההשגה,

מאירה  בלבד העניין נקודת רק כאשר

מלוא  של והשגה הבנה כשיש רק אלא

שהוא  כפי העניין של וההיקף הרוחב

בבינה.

Ô·eÈÂ מעלת ‰) של האמור העניין ¿«
על  (הבינה הראיה על השמיעה

‰e‡Èa¯החכמה) Èt ÏÚ לפי «ƒ«≈
העניין  ÔÈÚפנימיות ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿«

¯eaÈc‰,הנפש כוחות שאר לגבי «ƒ
CÈiMLהדיבור,‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚÏ ∆«»¿ƒ¿««¿ƒ»

˙ÒÙBz ‰ÚÈÓM‰ È¯‰L וקולטת ∆¬≈«¿ƒ»∆∆
Ba LiL ,ÌÈ¯eaÈ„Â ˙BÏB˜¿ƒƒ∆≈

Ìbויתרון ÏÚÓ‰הדיבור בעניין  «¬»«
¯‡i‰אפילו  Èa‚Ï שממשיך כפי ¿«≈¿ƒ»

ומפרט.

˜¯ ‡e‰ ¯eaÈc‰L Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆«ƒ«
ÈBˆÈÁ ÔÈÚ,הנפש פנימיות לגבי ƒ¿»ƒƒ

רק  נועד ‰Ïef˙,והדיבור ÏÈ·Laƒ¿ƒ««
CLÓ ‰i‡¯a elÈ‡Â ומתגלה ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

ÌˆÚ‰ הנפש B˙eÓˆÚשל ÏkL ,LnÓ האדם a„Â˜של CLÓ »∆∆«»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Êa(ושמיעה בדיבור קיים לא זה (ודבר בעיניו רואה שהוא BÓÎeבדברים , »∆¿

הכתוב  על השירים שמבואר ÌÈBÈבשיר CÈÈÚ33ÌÈBi‰L , ≈«ƒƒ∆«ƒ
‰fÓ ÌÈ‚pÚ˙Óe ‰Êa ‰Ê ÌÈÏkzÒÓ עצמה eÎ',מההסתכלות „‡Ó ƒ¿«¿ƒ∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ∆¿…

„ÚÂ הראיה כח גדול כך eÏkzÒ‰Â˙כדי ‰i‡¯aLלבדהÁk LÈ ¿«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈…«
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eizepyeי eini el oikix`n cg`a jix`nd lk

חּיים  ּבעץ ּכדאיתא להֹוליד, ּכח יׁש 34והסּתּכלּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ

ׁשהּׁשם  (ּולהעיר הּיענה ּדבת להסּתּכלּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבנֹוגע

עין  מּלׁשֹון הּוא ּבראּיית 35יענה הּוא וכן ,( ְְְֲִִִִֵַַַָ

ּדמלּכא  ּביקרא לאסּתּכלא מקֹום,36הּנפׁש, מּכל , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ּבזה  והענין ראּיה. לגּבי ּבדיּבּור מעלה ּגם ,37יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הרי  העצם, נמׁש הראּיה ידי ׁשעל אף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדהּנה,

ּגׁשמי  ּדבר ּבראּיית ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּבאֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מּצד  ׁשּבּנפׁש הראּיה (ׁשהרי ּכלל מּמהּותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּובפרט  ּגׁשמי), ּדבר לראֹות ּבער אינּה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָעצמּה

הּׁשיטה  ּבאֹופן 38לפי הּוא הראּיה ׁשענין ְְְְִִִִֶֶַַָָָ

הּגׁשם  אל הּמּגיעים מהעין אֹור ניצֹוצי ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיֹוצאים

מּמהּות  וׁשיּנּוי ּדיּלּוג ׁשל ּבאֹופן ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶֶַכּו',

ּכמֹו האדם, ּבעבֹודת הּוא וכן כּו'. ְְְֲֵַַַָָָלמהּות

אּלה,39ׁשּכתּוב  ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ּגׁשמּיים, ּבדברים ההתּבֹוננּות ענין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָׁשהּוא

נמׁשכת  זה ידי על הרי כּו', הּגלּגּלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַסיּבּוב

האלקי  ּגׁשמּיים הּנפׁש ּבענינים ּומתלּבׁשת ת ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ראּיית  ּגיסא, ּולאיד לנפׁש. ּכלל ּבער ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינם

ּדמלּכא, ּביקרא לאסּתּכלא עצמּה, מּצד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש

ׁשאינּה הּגׁשמית, ּבראּיה ּבגלּוי ּבאה אינּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהרי

ּובא  ׁשּנמׁש הּדיּבּור ּכן ּׁשאין מה ּכלל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבערּכּה

הּמהּות, וׁשיּנּוי ּדיּלּוג ּבדר זה אין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמּמחׁשבה,

אפׁשר  אי ׁשהרי הּמחׁשבה, עם קׁשּור הּדיּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכי

ּתחיּלה  זה על חׁשב לא אם ּדיּבּור (ועל 40להיֹות ְְְִִִִֶַַַָָֹ

ּפעם  זה על חׁשב ּפנים יכֹול 41ּכל זה ּולאחר , ְִֶֶַַַַַַָָָָ

מלּוּמדה  אנׁשים ּכמצות הּדיּבּור ּוללא 42להיֹות ,( ְְְְְֲִִִִַַָָָֹ

ידּבר  ּבדעת לא ּכאׁשר זה 43מחׁשבה, אין , ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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שם.34) אוה"ת גם וראה פ"א. נקודות) דרושי (שער ח יא.35)שער דרשה נתנאל) הקרבן בעל (לבן בדים לבושי ראה

.(295 ע' ח"ג תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז אמור ש"פ שיחת גם ב.36)וראה רמז, זח"ב המשך 37)ראה ראה - לקמן בהבא

ואילך. תקמז ע' שם השיחות 38)תער"ב ספר תקמג. ע' שם תער"ב המשך שם. שה"ש אוה"ת ב. רכה, לזח"ב רמ"ז ראה

.76 ע' שלום ואילך.39)תורת תקמא ע' שם תער"ב המשך וראה כו. מ, שיח.40)ישעי' ע' תרצ"ב המאמרים ספר גם ראה

ואילך. 20 ס"ע תשמ"ח.41)תש"ג אחא רב א"ר כו' במדרש איתא ד"ה גם ובכ"מ.42)ראה יג. כט, ישעי' - הכתוב לשון

קס.43) ע' עת"ר המאמרים ספר גם וראה לה. לד, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡„k˙‡אפילו  ,„ÈÏB‰Ï כמובאÌÈiÁ ıÚa34 האריז"ל מכתבי ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

‡e‰ ‰ÚÈ ÌM‰L ¯ÈÚ‰Ïe) ‰Úi‰ ˙·c ˙eÏkzÒ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«¿¿«««¬»¿»ƒ∆«≈«¬»
ÔÈÚ ÔBLlÓ35,LÙp‰ ˙Èi‡¯a ‡e‰ ÔÎÂ לגבי ), הזוהר כלשון ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ««∆∆

ה' בגדולת האלוקית הנפש של Èa˜¯‡ההתבוננות ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ»»
‡kÏÓc36 המלך בכבוד ,להסתכל ¿«¿»

,ÌB˜Ó ÏkÓ המעלות כל למרות ƒ»»
דווקא  שקיימות האמורות הנפלאות

eaÈ„a¯בראיה ‰ÏÚÓ Ìb LÈ אף ≈««¬»¿ƒ
כאמור  חיצוני, עניין שהוא פי ,על

,‰i‡¯ Èa‚Ï.ומפרט שממשיך כפי ¿«≈¿ƒ»
‰Êa ÔÈÚ‰Â37Û‡ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«

ÌˆÚ‰ CLÓ ‰i‡¯‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿ƒ»ƒ¿»»∆∆
נתפסת  האדם שנפש לעיל כמבואר

בעיניו, רואה שהוא במה ≈¬‰¯Èונדבקת
CLÓpL ÔÙB‡a ‰Ê הראיה כוח ∆¿∆∆ƒ¿»

cשבנפש  ˙Èi‡¯a LaÏ˙Óe¯· ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»»
ÏÏk B˙e‰nÓ BÈ‡L ÈÓLb כי «¿ƒ∆≈ƒ«¿»

שונה  אחרת, מהות הוא גשמי דבר

הנפש  של הרוחנית ממהותה לחלוטין,

„vÓ LÙpaL ‰i‡¯‰ È¯‰L)∆¬≈»¿ƒ»∆«∆∆ƒ«
˙B‡¯Ï C¯Úa dÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»¿≈∆ƒ¿

ÈÓLb ¯·c במהותו ממנה שרחוק »»«¿ƒ
מגשמיות  ומופשטת נעלית אלא

‰ËÈM‰לגמרי  ÈÙÏ Ë¯Ù·e ,(38 ƒ¿»¿ƒ«ƒ»
והובאה  הסוד בתורת המובאת

‰e‡בחסידות ‰i‡¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»
¯B‡ ÈˆBˆÈ ÌÈ‡ˆBiL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒƒ≈
ÌLb‰ Ï‡ ÌÈÚÈbn‰ ÔÈÚ‰Ó≈»«ƒ««ƒƒ∆«∆∆

e‰fL ,'eÎ ניצוצות של התחברות ∆∆
רוחנית  מהות שהיא הנפש כוחות של

פעולה  זו הרי גשמית מציאות עם

ÈepÈLÂ ‚elÈc ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿ƒ
'eÎ ˙e‰ÓÏ ˙e‰nÓ ממהות ƒ«¿«

למציאות  רוחנית נפש של רוחנית

גשמית.

˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂשל ‰‡„Ìה' ¿≈«¬«»»»
e˙kL·ברוחניות, BÓk39 בישעיה ¿∆»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆¿ƒ»»≈∆∆ƒ¿«
˙eBa˙‰‰ ביטוי לידי באה שהיא כפי ה' ÌÈiÓLbבגדולת ÌÈ¯·„a «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

במרום, Ê‰הנמצאים È„È ÏÚ È¯‰ ,'eÎ ÌÈlbÏb‰ ·eaÈÒ BÓk¿ƒ««¿«ƒ¬≈«¿≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙ÎLÓ רוחנית מהות ÌÈÈÚaשהיא ˙LaÏ˙Óe ƒ¿∆∆«∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ

ÏÏk C¯Úa ÌÈ‡L ÌÈiÓLbוהשוואה יחס כל להם LÙÏואין «¿ƒƒ∆≈»¿≈∆¿»»∆∆
הגשמית. המציאות על עצמה הנפש מעלת מובן זה שמכל «C„È‡Ïe¿ƒעצמה,

,‡ÒÈb שני ‰LÙpומצד ˙Èi‡¯ ƒ»¿ƒ««∆∆
,dÓˆÚ „vÓ באלוקות ההתבוננות ƒ««¿»

ראיה  בלשון בזוהר נקראת שכאמור

Èa˜¯‡והסתכלות  ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ»»
‡kÏÓc,המלך בכבוד ¯È‰להביט ¿«¿»¬≈

‰‡a dÈ‡ ניכרת ואינה לביטוי ≈»»»
,˙ÈÓLb‰ ‰i‡¯a ÈeÏ‚a¿»»¿ƒ»««¿ƒ

ÏÏk dk¯Úa dÈ‡L אין שהרי ∆≈»¿∆¿»¿»
התבוננות  בין והשוואה יחס כל

נעלים  רוחניים אלוקיים בעניינים

גשמית. Ôkלראיה ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
CLÓpL ¯eaÈc‰ ויורד‡·e «ƒ∆ƒ¿»»

‰·LÁnÓ לידי באה והמחשבה ƒ«¿»»
בדיבור, גלוי C¯„aביטוי ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆

˙e‰n‰ ÈepÈLÂ ‚elÈc בשונה ƒ¿ƒ««
לראיה  רוחנית התבוננות בין מהיחס

אחת  ממהות גמור שינוי שזהו גשמית

ממחשבה  השינוי הרי אחרת, למהות

למהות  ממהות שינוי איננו Èkƒלדיבור
‰·LÁn‰ ÌÚ ¯eL˜ ¯eaÈc‰«ƒ»ƒ««¿»»

הדוק, ‡LÙ¯בקשר È‡ È¯‰L∆¬≈ƒ∆¿»
˙BÈ‰Ïייתכן Ï‡לא Ì‡ ¯eaÈc ƒ¿ƒƒ…

‰lÈÁz ‰Ê ÏÚ ·LÁ40 לא שהרי »««∆¿ƒ»
במחשבה  מקור ללא דיבור ייתכן

ÌÈt Ïk ÏÚÂ) דיבור שיהיה כדי ¿«»»ƒ
המדבר  שלכלֿהפחות להיות צריך

ÌÚt ‰Ê ÏÚ ·LÁ41,בעבר »««∆««
‰Ê ¯Á‡Ïe הייתה לכן שקודם לאחר ¿««∆

בעבר  זה בעניין «ÏBÎÈמחשבה
˙BÈ‰Ï כך שכבר ‰eaÈc¯אחר ƒ¿«ƒ

מחשבה  וללא הרגל מתוך עליו חשב

בישעיה  הכתוב כלשון »¿ÂˆÓk¿ƒ˙רבה
‰„neÏÓ ÌÈL‡42 שהאדם דבר ¬»ƒ¿»»

בו  ורגיל LÁÓ·‰,מלומד ‡ÏÏe כלל ), מחשבה ללא דיבור ואילו ¿…«¬»»
¯L‡kבאיוב הכתוב a„È¯כלשון ˙Ú„a ‡Ï43˙ÈzÈÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡ , «¬∆…¿««¿«≈≈∆¬ƒƒ
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יי l"yz'd ,fenz c"i ,wla zyxt zay

ּבראּיה, ּכן ּׁשאין (מה ּכלל הּדיּבּור ענין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאמיּתית

את  ורֹואה ּפקּוחֹות ׁשעיניו להיֹות יכֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶָָהרי

ועד  אחר, ּבענין מּוּנחת מחׁשבּתֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָהּדבר,

ודיּבּור  ׁשּמחׁשבה ואף ּׁשראה). מה ידע ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

נפרדים, עֹולמֹות ּובׁשני נפרדים, ענינים ׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָהם

ּביצירה  ודיּבּור ּבבריאה מקֹום,44מחׁשבה מּכל , ְְֲִִִִִִַָָָָָָ

הּדיּבּור  ידי ועל לזה, זה ּובער ּבקירּוב הם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי

ׁשּיׁשנֹו ּדבר ׁשּכל ועד ּבגיּלּוי, הּמחׁשבה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָּבאה

וכּידּוע  ּבדיּבּור, ּגם ׁשּיבֹוא ּבהכרח ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה,

לתלמידיו  זאת הראה ּכן 45ׁשהאריז"ל ּׁשאין (מה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּומּזה  כּו'). ׁשּיבֹוא ּכלל מּוכרח אינֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָּבראּיה,

ידי  ׁשעל ראּייה, לגּבי הּׁשמיעה מעלת ּגם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמּובן

רּוחני, ּדבר ּתֹופס הּוא הרי הּדיּבּור ְֲִִִֵֵַַָָָׁשמיעת

אּלא  למהּות, מּמהּות ּדיּלּוג ׁשל ּבאֹופן זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

הּגיּלּוי  ענין ּבזה יׁש ולכן ּבכלי, אֹור ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

ראּיה, ּכן ּׁשאין (מה אֹור יֹותר ׁשל ּבדר ׁשאינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

למהּות  מּמהּות ּדיּלּוג ׁשל ּבאֹופן אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַָּבכלי,

כּו').

ּדייקא,e‰ÊÂו) אחד כּו', ּבאחד הּמארי ּכל ¿∆ְְֲִֶֶַַַָָָָ

ּגם  ׁשהּוא ּכפי הּיחּוד ענין על ְְִִִֶֶֶַַַַׁשּמֹורה

ּביֹום  ּבּפסּוק ּוכמֹו לעיל, ּכּנזּכר העֹולם, ְְְְִִֵַַַָָָָמּצד

רק  לא ׁשּנזּכר וׁשמים, ארץ אלקים הוי' ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשֹות

מּצד  אלקים, ׁשם ּגם אּלא לבּדֹו, הוי' ְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשם

ענין  ּגם וזהּו ּדוקא. אלקים ּבׁשם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹהעיּלּוי

ּדוקא, הּדין מּדת עם הרחמים מּדת ְֲִִִִִִַַַַַָָׁשיּתּוף

מּדת  לאחרי ׁשּדוקא עליֹון קדֹוׁשי מאמר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָוכּידּוע

הרחמים  מּדת ּבאה ּבענין 46הּדין ּגם הּוא וכן . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

הרחמים  מּדת ׁשיּתּוף ענין (ׁשּזהּו הן 47הּנּסים - ( ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ

נאמר  עליו רּבינּו, מׁשה הוי'48אצל ׁשמֹו וּיקרא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רז"ל  ּכמאמר והוי'49נּסי, יׂשראל ׁשל ניּסם מׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדמׁשה  אתּפׁשטּותיּה אצל והן מׁשה, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹניּסֹו

ודרא  ּדרא מעלת 50ׁשּבכל ניּכר ׁשּיהיה ׁשּכדי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ובכ"מ.44) ואילך. א סז, בלק וש"נ.45)לקו"ת כט. ע' עת"ר המאמרים ספר גם אדמו"ר 46)ראה תל. ע' אדה"ז אג"ק ראה

ע' חכ"ו (אג"ק תשכ"ט תמוז, יבֿיג הגאולה ימי מחרת מכתב גם וראה קסט. ע' קנט. ע' הצ"צ אדמו"ר רעח. ע' האמצעי

רפ"ה.47)קסה). והאמונה היחוד שער תניא טו.48)ראה יז, ה.49)בשלח פנ"ט, רבה (קיב,50)בראשית סט תיקון תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏk ¯eaÈc‰ ÔÈÚ ערך וחסר תוכן חסר דיבור Ôkאלא ÔÈ‡M ‰Ó) ƒ¿««ƒ¿»«∆≈≈

,‰i‡¯a כי מאד קלוש קשר הוא למחשבה הראיה בין ÏBÎÈהקשר È¯‰ ƒ¿ƒ»¬≈»
Bz·LÁÓ Ï·‡ ,¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯Â ˙BÁe˜t ÂÈÈÚL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆≈»¿¿∆∆«»»¬»«¿«¿

‰‡¯M ‰Ó Ú„È ‡lL „ÚÂ ,¯Á‡ ÔÈÚa ˙ÁpeÓ שהמחשבה כך ««¿ƒ¿»«≈¿«∆…≈««∆»»
ייתכן  שלא דבר מהראיה, מנותקת

לעיל  כמבואר ודיבור, ).במחשבה
Ì‰ ¯eaÈ„Â ‰·LÁnL Û‡Â¿«∆«¿»»¿ƒ≈

ÌÈ„¯Ù ÌÈÈÚ ÈL שונים ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
BÓÏBÚ˙במהותם, ÈL·eƒ¿≈»

‰·LÁÓ ,ÌÈ„¯Ù שורשה ƒ¿»ƒ«¬»»
¯eaÈ„Â ‰‡È¯·a שורשו ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯ÈˆÈa44,ÌB˜Ó ÏkÓ למרות , ƒƒ»ƒ»»
C¯Ú·eהשוני  ·e¯È˜a Ì‰ È¯‰¬≈≈¿≈¿≈∆

‰ÊÏ ‰Ê,ודמיון יחס ביניהם ויש ∆»∆
‰‡a ¯eaÈc‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«ƒ»»

ÈelÈ‚a ‰·LÁn‰ מחשבה ולכן ««¿»»¿ƒ
מתגלה, הדיבור שדרכו אמצעי היא

BLiL ¯·c ÏkL „ÚÂ¿«∆»»»∆∆¿
‡B·iL Á¯Î‰a ,‰·LÁÓa¿«¿»»¿∆¿≈«∆»

כך  אחר eaÈ„a¯,ויתגלה Ìb«¿ƒ
‰‡¯‰ Ï"ÊÈ¯‡‰L Úe„iÎÂ¿«»«∆»¬ƒ«∆¿»

ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙‡Ê45 שמובא וכפי …¿«¿ƒ»
שכתוב  "כמו הרש"ב הרבי במכתב

לתלמידיו  שאמר האריז"ל בשבחי

בהכרח  באדם הנעלם הרע שאף

בניסיון  זאת וניסו בדבור, שיתגלה

מהאריז"ל  שנתגלה הכלל באחד...

הפנימיות" את מגלה הדיבור אשר

BÈ‡ ,‰i‡¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó)«∆≈≈ƒ¿ƒ»≈
‡B·iL ÏÏk Á¯ÎeÓ ויתגלה'eÎ ¿»¿»∆»

וזה  דבר יראה שאדם ייתכן אלא

יתגלה  לא fÓe‰לעולם מהביאור ). ƒ∆
הראיה  על הדיבור Ìbבמעלת Ô·eÓ»«

,‰Èi‡¯ Èa‚Ï ‰ÚÈÓM‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ»¿«≈¿ƒ»
È¯‰ ¯eaÈc‰ ˙ÚÈÓL È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ««ƒ¬≈
ÔÈ‡L ,ÈÁe¯ ¯·c ÒÙBz ‡e‰≈»»»ƒ∆≈
˙e‰nÓ ‚elÈc ÏL ÔÙB‡a ‰Ê∆¿∆∆ƒƒ«

,˙e‰ÓÏ לעיל כמבואר בראיה כמו ¿«
¯B‡ ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ המלובש ∆»¿∆∆

ÈÏÎa לקלוט מתאים כלי הוא שהכלי ƒ¿ƒ
האור, Êa‰את LÈ ÔÎÏÂ בשמיעה ¿»≈≈»∆

ÔÈ‡M ‰Ó) ¯˙BÈ ÈelÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ≈«∆≈

ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ ,ÈÏÎa ¯B‡ ÏL C¯„a dÈ‡L ,‰i‡¯ Ôk≈¿ƒ»∆≈»¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆»¿∆∆
'eÎ ˙e‰ÓÏ ˙e‰nÓ ‚elÈc באריכות לעיל ).כמבואר ƒƒ«¿«

e‰ÊÂ (Â המאמר את הפותח ז"ל חכמינו במאמר הפנימי Ïkהפירוש ¿∆»
‡˜ÈÈc „Á‡ ,'eÎ „Á‡a CÈ¯‡n‰ השאלה נשאלה המאמר ובתחילת ««¬ƒ¿∆»∆»«¿»

ולא  'אחד' כאן לומר מדייקים מדוע

עניין  את יותר מדגיש שלכאורה 'יחיד'

נאמר  שבדווקא הוא והמענה האחדות,

‰eÁi„'אחד' ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«ƒ¿««ƒ
ÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ«»»
וארבע  והארץ הרקיעים שבעת שגם

לאלוקות, בטלים «¿kÊpk«ƒ¯הרוחות
ÌBÈa ˜eÒta BÓÎe ,ÏÈÚÏ¿≈¿«»¿
ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ¬¬»»¡…ƒ∆∆
ÌL ˜¯ ‡Ï ¯kÊpL ,ÌÈÓLÂ¿»»ƒ∆ƒ¿«…«≈

‡l‡ ,Bc·Ï 'ÈÂ‰ שם עם ביחד ¬»»¿«∆»
נזכר vÓ„הוי' ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL Ìb«≈¡…ƒƒ«

ÌÈ˜Ï‡ ÌLa BLiL ÈelÈÚ‰»ƒ∆∆¿¿≈¡…ƒ
‡˜Âc לאחר הבא האור כמעלת «¿»

לעיל. כמבואר החושך,

˙cÓ ÛezÈL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«ƒƒ«
‡˜Âc ÔÈc‰ ˙cÓ ÌÚ ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒƒƒ««ƒ«¿»
והיפך  הצמצום מידת הוא הדין שאמנם

רחמים  עם יחד שבא דין אבל הגילוי

שאת, ביתר גילוי »«»¿Úe„iÎÂהוא
‡˜ÂcL ÔBÈÏÚ ÈLB„˜ ¯Ó‡Ó«¬«¿≈∆¿∆«¿»
˙cÓ ‰‡a ÔÈc‰ ˙cÓ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ««ƒ»»ƒ«

ÌÈÓÁ¯‰46 לפתגם ההסבר (וזה »«¬ƒ
מתעשרים). שריפה ‰e‡שאחרי ÔÎÂ¿≈

ÔÈÚ e‰fL) ÌÈqp‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««ƒƒ∆∆ƒ¿«
ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ÛezÈL47 ƒƒ«»«¬ƒ

העולם  את הקדושֿברוךֿהוא )בהנהגת
ÂÈÏÚ ,eÈa¯ ‰LÓ Ïˆ‡ Ô‰ -≈≈∆…∆«≈»»

¯Ó‡48 בתורהBÓL ‡¯˜iÂ ∆¡««ƒ¿»¿
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,Èq 'ÈÂ‰49 ¬»»ƒƒ¿«¬«««

Ï‡¯NÈבמדרש  ÏL ÌqÈ ‰LÓ…∆ƒ»∆ƒ¿»≈
Ô‰Â ,‰LÓ ÏL BqÈ 'ÈÂ‰Â«¬»»ƒ∆…∆¿≈
‰LÓc dÈ˙eËLt˙‡ Ïˆ‡≈∆ƒ¿«¿≈¿…∆

‡¯„Â ‡¯c ÏÎaL50 הצדיקים ∆¿»»»¿»»
בזוהר  נאמר שעליהם הבאים בדורות

משה  של (והארה) התפשטות שהם

- kÈ¯רבנו ‰È‰iL È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Òp‰ ˙ÏÚÓ«¬««≈∆¿«¿»

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



eizepyeיב eini el oikix`n cg`a jix`nd lk

ּבמציאּות  צֹור יׁש מהּטבע, למעלה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּנס

ׁשהּוא  נס, הּלׁשֹון מּפׁשטּות ּגם וכּמּובן ְְִֵֶֶַַַַַַָָהּטבע,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הרמה, ארים 51מּלׁשֹון עּמי ואל ְְְֲִִִֶֶַָָָָ

הּגבעה  על וכּנס ההר ראׁש על ּכּתֹורן ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנּסי,

הּגבעה) ּבראׁש ׁשּנֹותנין ּגבֹוּה ׁשּכאׁשר 52(ּכלֹונס , ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

הּנס  מעלת את רֹואים אזי ההרים, מציאּות ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָיׁשנּה

הּגאּוּלה  ּבעל אצל ׁשהיה ּוכפי ההרים. על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

הוי' והגּדיל ׁשהפליא ראּו ׁשּכּוּלם ּתּמּוז), ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ(ּדי"ב

ּבארץ  ויהי 53לעׂשֹות ערב ּדויהי הענין ּגם וזהּו . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּג ענין לכללּות ּבנֹוגע ענין בֹוקר ׁשהּוא לּות, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּלילה, חֹוׁש ּכמֹו ׁשהּוא מּזה, ויתירה ערב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשל

נעלה  ּבאֹופן הּגאּוּלה ּבאה זה לאחר ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּדוקא

ּבזמן  ׁשּגם זה ידי על נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּביֹותר.

נׁשמֹותינּו אבל מלכּיֹות, ּובׁשעּבּוד ּבגלּות ניּתנּו ּגּופֹותינּו ׁשרק יֹודעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּגלּות

הידּועה  ּברׁשימתֹו הּגאּוּלה ּבעל (ּכדברי מלכּיֹות וׁשעּבּוד לגלּות נמסרּו ),54לא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבל והֹולכים מהּגלּות, יֹוצאים ּבגּופֹותינּו ׁשּגם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָועד

עפר  ׁשֹוכני ורּננּו מֹוטֹות 55והקיצּו ואׁשּבֹור הּיעּוד לקּיּום וזֹוכים ּבתֹוכם, והּוא , ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול מׁשיח 56עּוּלכם ידי על והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּוּלה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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יג.56) כו, בחוקותי

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú·h‰ ˙e‡ÈˆÓa C¯Bˆ LÈ ,Ú·h‰Ó של מציאות יש אם דווקא כי ≈«∆«≈∆ƒ¿ƒ«∆«

החושך), לו שקדם האור (כמעלת הטבע על הנס מעלת ניכרת אזי טבע

BÓk ,‰Ó¯‰ ÔBLlÓ ‡e‰L ,Ò ÔBLl‰ ˙eËLtÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«¿«»≈∆ƒ¿¬»»¿
·e˙kL51 בישעיה¯‰‰ L‡¯ ÏÚ Ô¯Bzk ,Èq ÌÈ¯‡ ÈnÚ Ï‡Â ∆»¿∆«ƒ»ƒƒƒ«∆«…»»

ÒBÏk) ‰Ú·b‰ ÏÚ ÒpÎÂ עמוד ¿«≈««ƒ¿»¿»
L‡¯a ÔÈ˙BpL dB·b»«∆¿ƒ¿…

(‰Ú·b‰52dLÈ ¯L‡kL , «ƒ¿»∆«¬∆∆¿»
ÌÈ‡B¯ ÈÊ‡ ,ÌÈ¯‰‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»ƒ¬«ƒ
ÏÚ ‡e‰L Òp‰ ˙ÏÚÓ ˙‡∆«¬««≈∆«

ÌÈ¯‰‰.מהם È‰L‰וגבוה ÈÙÎe ∆»ƒ¿ƒ∆»»
‰le‡b‰ ÏÚa Ïˆ‡ הריי"צ הרבי ≈∆«««¿»

Êenz ·"Èc) בשנת) זה שביום ¿«
ברוסיה), ממאסר נגאל תרפ"ז

kLe‡¯ Ìle הניסית בגאולתו ∆»»
˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ÏÈc‚‰Â ‡ÈÏÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»«¬

ı¯‡a53 בארץ שנראה הנס וגדולת »»∆
העולם. במציאות

·¯Ú È‰ÈÂc ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»¿«¿ƒ∆∆
¯˜B· È‰ÈÂ לעיל ונתבאר שהובא «¿ƒ∆

חושך  לו שקדם האור מעלת לגבי

,˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿««»
‡e‰L הגלות של וההעלם החושך ∆

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,·¯Ú ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆∆ƒ≈»ƒ∆
,‰ÏÈl‰ CLBÁ BÓk ‡e‰L∆¿∆««¿»

‰Ê ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL החושך לאחר ∆«¿»¿««∆
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰le‡b‰ ‰‡a»»«¿»¿∆«¬∆

.¯˙BÈa¿≈

‰Ê ÔÈÚÂ הגלות לאחר הגאולה ÔÓÊaשל ÌbL ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈∆∆«ƒ¿«
˙eÏb‰ בתוקף עדיין הגלות חושך eÈ˙BÙebכאשר ˜¯L ÌÈÚ„BÈ «»¿ƒ∆«≈

˙BiÎÏÓ „eaÚL·e ˙eÏ‚a ezÈ,העולם אומות ‡·Ïשל ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿À¬»
˙BiÎÏÓ „eaÚLÂ ˙eÏ‚Ï e¯ÒÓ ‡Ï eÈ˙BÓL הגלות בזמן אפילו ƒ¿≈…ƒ¿¿¿»¿ƒ¿«¿À

‰le‡b‰ ÏÚa È¯·„k)¿ƒ¿≈«««¿»
‰Úe„È‰ B˙ÓÈL¯a54„ÚÂ ,( ƒ¿ƒ»«¿»¿«

eÈ˙BÙe‚a ÌbL כן עתה שלעת ∆«¿≈
סוף  סוף בגלות, ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒנמצאים

Èt Ïa˜Ï ÌÈÎÏB‰Â ,˙eÏb‰Ó≈«»¿¿ƒ¿«≈¿≈
,e˜„ˆ ÁÈLÓ היעוד ומתקיים ¿ƒ«ƒ¿≈
לבוא  לעתיד ep¯Âהאמור eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿

¯ÙÚ ÈÎBL55‡e‰Â הרבי , ¿≈»»¿
הגאולה בעל «¿ÌÎB˙a,הריי"צ

„eÚi‰ Ìei˜Ï Ì‚ ÌÈÎBÊÂ¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÎleÚ ˙BËBÓ ¯BaL‡Â וייפסק »∆¿¿∆

המלכיות שעבוד ‡˙ÌÎענין CÏB‡Â»≈∆¿∆
˙eiÓÓB˜56,זקופה בקומה ¿ƒ

‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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ipyy zxaeqe ,xfrl` iax lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd
:eid mixeiv ipin'í÷ø' ,äéîçð éaøc déîMî àðzdyrpy epiid ¨¨¦§¥§©¦§¤§¨Ÿ¥

a xeivdèçî äNòîe ,hgna ea enwx cbad bx`py xg`l -Cëéôì ©£¥©©§¦¨
wx d`xp eiccv ipynãçà óeöøtjk o`kn ezxevk ,zg` dxev - ©§¤¨

.o`kn ezxeveli`e'áLç'a xeivd dyrpy epiidâøBà äNòî- Ÿ¥©£¥¥
e ,zexiw izy drixi lkl yiyCëéôìea mi`xp eid minrtléðL §¦¨§¥

úBôeöøt.efl ef zenec opi`y zexev izy - ©§
:dpyna epipy.íéneúå íéøeàa ïéìàLð elàaicbaa dpc `xnbd §¥¦§¨¦§¦§¦

:ezcear zrya 'dngln geyn odk'éîéc áø àúà éklaal,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
d zpenyïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâaodk s` ,ezcear zrya §¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤

ïäa LnLî äîçìî çeLî,micba drax`a ynyn epi`e ,ycwna §©¦§¨¨§©¥¨¤
øîàpL(hk hk zeny),'åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨©£¨

s` eidi oxd` icbay yexcl yi zxzein 'eixg`' zaizy itleéîì§¦
,åéøçà äleãâa àaLepiide ,dlecba el ipy `edy inl xnelk ¤¨¦§¨©£¨

.dngln geyn
:`xnbd dywnúîdì éøîàå ,äáäà øa àcà áø áémixne` yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨

yéãk`ziixaa epipy ,ok dywd [mkg ly my],(b"t ev mipdk zxez) §¦
ìBëéy xnel ziidäîçìî çeLî ìL Bða àäémc` lkl mcew ¨§¥§¤§©¦§¨¨

eåézçz LnLî,ezen xg`l enewn z` `lnn -ïäk ìL BðaL Cøãk §©¥©§¨§¤¤¤§¤Ÿ¥
,åézçz LnLî ìBãb̈§©¥©§¨
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.l"yz'd ,fenz a"i ,wla 't 'd mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בברכה"‡. "פותחין הכלל שישנו כמ"פ .1דובר

הזקן, רבינו של בניו המחבר, בני ע"י נקבע זה שסדר – הקודש באגרת הדברים לסדר הטעם גם וזהו
– השנים סדר על אינו האגרות שסדר ובפרט לאחריו, בא ומה מוקדם מה הסדר את כיוונו ובודאי
שפותחין  כשם כי, בברכה", "פותחין שמתחילה האגרת היא א' סימן בתור שבאה הראשונה שהאגרת

בברכה". ב"פותחין הקודש אגרת את לפתוח צריך כמו"כ בכלל, בברכה

די"ב  בהתוועדות והגאולה, השמחה בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק של בברכתו לפתוח יש לכך ובהתאם
שנה" בשלושים "ויהי – שנה שלושים לפני בפעם 2תמוז בא שאז השני', בפעם לארצותֿהברית בבואו –

לה  מנת על ס"ד).הראשונה (כדלקמן שם שתקע

הגלות:·. לארצות בנוגע "להשתקע" הלשון שייך כמה עד – ובהקדים

דרך רק הוא בזה הענין xarneכללות irx` במדבר שעברו מצרים, מארץ בצאתם בנ"י אצל שהי' ע"ד ,
ורחבה" טובה "ארץ ישראל, לארץ כולם את להביא כדי – ארעי דרך ד"פן 3רק הענין שישלול (ובאופן

וגו'" העם עצמו.4ינחם בפני ענין זה הי' לא ולכאורה ,(

שהיו  כך על הבט שמבלי במדבר, שהיו והחניות המסעות ושתיים לארבעים בנוגע מצינו אעפ"כ, אבל
ורחבה", טובה ל"ארץ לבוא כדי מערבה, יריחו לירדן מעבר להגיע היתה הכוונה ועיקר מעבר, דרך רק

הכתוב  בלשון נקראים וחני' מסע כל גם 5הנה נוגע זה שענין ועד יסעו", הוי' פי ועל יחנו הוי' פי "על
כמ"פ  (כאמור למעשה ובנין 6להלכה המשכן לבנין בנוגע למעשה) בהלכה השתקפות יש ענין שלכל

דכתיב  "כיון מ"מ, קבע, של בנין ולא ארעי, ענין רק שזהו שידעו שאע"פ המסעות, כל במשך אוהלים
כמאן יסעו ה' פי ועל יחנו ה' פי על דמי"riawcבהו קבע.7להו של בנין דיני כל בזה יש ולכן ,

בעניננו: ועד"ז

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני כך על הבט מבלי הנה – הגלות ענין כדי 8כללות ענינו אין הרי ,
בנוגע  הכתוב לשון ובדוגמת הקדושה, ניצוצות כל את משם להעלות כדי אלא בנ"י, את ח"ו לייסר

גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי מצרים: מארץ וליקח 9לצאתם ללמוד שיכולים הטובים הדברים כל –
ורחבה". טובה ל"ארץ ולהביאם הגלות, מארצות

הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה היעוד לקיום וכלי הכנה יהי' זה שיומשך 10וענין –
"ארץ  בבחינת להיות שיוכלו הארצות" "כל את להכין הגלות זמן במשך ועבודתינו מעשינו ע"י בגלוי

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' .11אשר

– שם" "להשתקע הלשון לומר שייך הגלות שבמשך וה"חניות" הגלות לימי בנוגע גם הנה ולכן,
יסעו". הוי' פי ועל יחנו הוי' פי ש"על כיון
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פותחין 1) ד"ה בהערה 641 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
וש"נ. בברכה.

בתחלתה 2) תשי"ז תמוז י"ב שיחת גם וראה א. א, יחזקאל
וש"נ. ואילך). 108 ע' ח"כ התוועדויות – מנחם (תורת

ח.3) ג, שמות
בשלח.4) ר"פ
כג.5) ט, בהעלותך
(6.163 ע' .142 ס"ע ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.7) נה, עירובין
דיו"ט.8) מוסף תפלת נוסח
יד.9) טו, לך לך

יל"ש 10) בתחלתו. דברים ספרי ור"ח. שבת פ' פס"ר ראה
תקג. רמז ישעי'

יב.11) יא, עקב
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הפעם‚. של המיוחדת החשיבות להשתקע dpey`xdוזוהי מנת על לארה"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק שבא
הפעם שזוהי כך על הבט מבלי –'ipyd.לכאן לבואו

(ורק  גשנה לפניו להורות גו' לפניו שלח יהודה "ואת מצרים, לארץ בנ"י בבוא מ"ש בדוגמת זה והרי
גושן" ארצה ויבואו :12לאח"ז)

חז"ל  ובלשון הקב"ה, של בשליחותו כשבאים אפילו – להשתקע מנת על שבאים על 13קודם "אנוס :
לפני  עוד לכך יתכונן שיהודי הקב"ה של רצונו – הכנות לעשות לכאורה הצורך מהו וא"כ, הדיבור", פי

בואו,

וכו' תנחומא (ממדרש רש"י שמפרש לו 14וכפי "לתקן לפניו", ד"להורות בענין התבטאה שההכנה (
מעשה  לידי המביא לימוד של ובאופן תורה, ללמוד – הוראה" תצא שמשם תלמוד המצוות 15בית קיום –

בפועל,

נפש" ה"שבעים כל עם לבוא יעקב יכול הי' לאח"ז שישנה 16ורק היינו, יהודה, גם נכלל שבהם –
עם  יחד שבא כפי השני', בפעם כניסתו וישנה לפניו", "שלח שיעקב כפי מצרים לארץ יהודה כניסת

באו" וביתו איש יעקב את מצרימה "הבאים – .17יעקב

(אשת  ועאכו"כ לפנ"ז, שנים) (כ"ב שנים כמה מצרים לארץ שהגיע שאע"פ יוסף, אצל שהי ' וע"ד
לארץ  כולם מגיעים ומתי נפש", ב"שבעים הם גם נכללים מ"מ, מצרים, בארץ שנולדו יוסף ו)בני יוסף

באו". וביתו איש (ואז) יעקב את מצרימה "הבאים יעקב: עם יחד – מצרים

לארה"ב, בא אדמו"ר מו"ח שכ"ק השני' הפעם שזוהי כך על הבט שמבלי בעניננו, גם מובן ומזה
בבחינת  היתה הקודמת הפעם ואילו להשתקע, שבא בברכה") ("פותחין הראשונה לפעם נחשב זה הרי

להשתקע. יוכל שלאח"ז כדי כו', ולבחון להתכונן גושנה", לפניו "להורות

להשתקע,„. מנת על לארה"ב בבואו הראשונה בשנה תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי של בחגיגה ובכן:
ואמירת  יי"ש כוס על ברכה  – בברכה" ד"פותחין בענין והגאולה השמחה בעל התחיל שנה, שלשים לפני

ואמר  :18לחיים,

אך  בניֿהבית. עבור ברכה גם הלחיים באמירת מכוונים לחיים, ואומרים יי"ש כוס על כשמברכים
ובני  החסידים משפחת עבור לחיים ברכת ובאמרם במסיבה שבהיותם החסידים, את הדריך הזקן רבינו
מיוחדת  ברכה שצריכים אלו עבור ובמיוחד (והוסיף: שהם מקום בכל ישראל לכלל לחיים יאמרו – ביתם

בפרטיות. הדברים נדפסו שכבר כפי ענינים), כו"כ מצד העיתים, צוק מצד

ומטרתו  שכוונתו ענין שזהו מובן, הרי שלו, הגאולה ימי התוועדות את מו"ח כ"ק התחיל שבזה וכיון
אז הייסט וואס לעבן ("א לשמם ראויים חיים – ובפנימיות כפשוטם, חיים יומשכו ידו "),harl'nשעל ַַָ

של  העיקרית והנקודה היוקר מתבטא בכך לא שהרי ענינים, בכמה ועוסק וישן ושותה שאוכל רק ולא
החיים. ענין

שמכוון לשון שזהו – הקודש בלשון "לחיים" ומאחל מברך יהודי כמובן zeiniptlכאשר הענינים,
הקודש", בלשון לו יקראו אשר "שמו בענין ספרים) בכו"כ (ועד"ז בתחלתו והאמונה היחוד בשער ממ"ש

נעשית ידו כמבואר שעל והגיענו", וקיימנו ד"שהחיינו הענין תוכן (שזהו וחיותו וקיומו הדבר התהוות
קודמת  בהתוועדות "19בארוכה שתיבת מובן הרי – (miig אמיתיים חיים שיהיו הענין, נקודת על מורה "

"חיים". בשם כולם בפי להקרא לשמם ראויים
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כח.12) מו, ויגש
הגש"פ.13) נוסח
עה"פ.14) יל"ש באבער, תנחומא
וש"נ.15) ב. מ, קידושין ראה
כב.16) יו"ד, עקב ה. א, שמות
שמות.17) ר"פ

ה'ש"ת 18) קיץ (סה"ש בתחלתה ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
(תורת  בתחלתה תשכ"ז תמוז י"ב שיחת גם וראה .(155 ס"ע

ואילך). 154 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם
ס"ד 19) זו שנה הקפות) (קודם שמח"ת ליל שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 140 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת
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ואחת  אחד לכל יומשך זה שענין להבטיח – רצון ועת התעוררות בימי ובפרט יהודי, של תפקידו וזהו
הנ"ל. בשיחה בארוכה כמבואר נמצאים, שהם מקום ובכל מדינה בכל מישראל 

כך,‰. הברית, בארצות להשתקע מנת על לבואו הראשונה תמוז י"בֿי"ג התוועדות זו שהיתה וכיון
מובן  הרי  – להם ו"תחילה" "ראש" בבחינת שהיא זו התוועדות לאחרי באים ההתוועדויות המשך שכל

תמוז. י"בֿי"ג ימי בהתוועדויות ועאכו"כ בכלל, "לחיים" לאמירת בנוגע לכולם הוראה שזוהי

הקודמת  בפרשה רש"י (כדברי הכל" הוא ש"הנשיא דורנו, נשיא הוראת ),20ולהיותה

לדורות – הוראה שזוהי מורה שזה להדפיסה, אח"כ שצוה הזקן 21ובפרט שרבינו הדברים ומתוכן ;
הפתגם  כידוע מישראל, אחד לכל להגיע סוכ"ס שצריך ענין שזהו מובן, כו', לחסידים וצוה 22הרגיל

בכל  מישראל אחד לכל ששייך ענין זהו אלא מיוחד, סוג או מיוחד חוג עבור אינה החסידות שתורת
שנמצא. מקום

ואחת  אחד כל גאולת ופועל ומקדים קשור חוצה" מעינותיך ש"יפוצו לכך הטעם מובן ועפ"ז
מעינותיך)23מישראל  "(יפוצו מהלשון גם וכמובן מישראל. ואחת אחד לכל ששייך ענין שזהו כיון –

מגיעים  שם גם הנה "חוצה", שזהו אומרת אמת שתורת במקום אפילו נמצא, שיהודי מקום שבכל חוצה",
בכמות  והן באיכות הן ביותר ומרובה חזקה התפשטות על שמורה ד"יפוצו", ובאופן –ה"מעיינות",

גם כן שנעשה  בודאי בכל lretaהרי מישראל ואחת אחד לכל ולברכה" "לחיים בפועל שיומשך –
שריא" "שכינתא שאז מזה) (ויותר מישראל עשרה של במסיבה ובפרט נמצאים, שהם בגלוי,24מקום

טובה. וכוונה התעוררות של ענין לזה כשמקדים ועאכו"כ

נאמר  עליהם ומצוותי' חיים, תורת התורה, בלימוד להמשיך שיוכלו – הפנימית "וחי 25ובנקודה
שיכולים  ענינים ללא ואפילו המבלבלים, ענינים ללא ואפילו ומסתירים, המעלימים ענינים וללא בהם",

בתחתונים" דירה ית' לו "לעשות למטה השליחות למילוי הלב שימת ,26למעט

היעוד  שיקויים ועד ואור, והולך דמוסיף באופן זאת משיח 27ולעשות בביאת יאיר", כיום "לילה
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו,

***

.Â כל על לכוין צריכים מעשה ובשעת מישראל, אחד לכל שייכת "לחיים" שאמירת לעיל האמור
בנוגע  במיוחד או דוקא ולאו התוועדות, לכל לכאורה שייך זה הרי – שהוא מקום בכל מישראל אחד

תמוז. י"בֿי"ג של להתוועדות

בבואו  שאפילו בשעה בה תמוז, י"ב ֿי"ג של בהתוועדות דוקא זה ענין נאמר מדוע ביאור, וצריך
אמירת  שבשעת בהם גילה לא ואעפ"כ "לחיים", אמרו שבהם התוועדויות כמה לפנ"ז היו הברית לארצות

שהם  מקום בכל מישראל ואחת אחד לכל – הדבר נמשך ובמילא – לכוין צריך ."לחיים"

של  לענינו מיוחדת שייכות לזה יש ופעם, פעם בכל להיות וצריך ששייך ענין שזהו שאע"פ ועכצ"ל,
דוקא. תמוז י"בֿי"ג

.Ê עצמו השמחה בעל בדברי – הוא לחפש צריך שבו הראשון המקום הנה בזה, הביאור למצוא כדי
בפעם  ששלח שלו באגרת ובמיוחד תמוז, י"בֿי"ג להתוועדות הקשורות באגרות ובפרט באגרותיו,
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כא.20) כא, חוקת
שפב.21) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
(22.93 ע' תש"ד .159 ע' תש"ב .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

לקו"ש  דש. ע' ח"י תרי. ע' ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .163 ע'
ועוד. .344 ע' ח"ט

ובכ"מ).23) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה

א.24) לט, סנהדרין
ה.25) יח, אחרי
במד 26) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ב"ר ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
יב.27) קלט, תהלים
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–הראשונה הגבלות וללא בפומבי תמוז י"בֿי"ג התוועדות את לערוך יכולים (כלשון שהיו הבאה לשנה
תרפ"ז.28חז"ל  בשנת והגאולה המאסר לאחרי "ּתפרח", ח', ר' פ' ת' שנת  קבעום"), אחרת "לשנה :ְִַ

בקיצור, מבאר הקדמה, בתור ובמילא, ההתוועדות, עריכת לאופן בקשר השמחה בעל כתב זו אגרת
המרובה" את המחזיק וז"ל 29"מועט והגאולה, המאסר ענין את גם ,30:

וגם  מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא
וכו'". יכונה ישראל בשם אשר את

.Áישראל "בשם הלשון דיוק – ":dpekiובהקדים

זה  שאין פירושה – ס"ד) (כנ"ל הענין אמיתית על שמורה – הקודש בלשון ("יכונה") "כינוי" תיבת
זהו אלא בטבע, נקרא שבו האמיתי לכתיבה iepikהשם בנוגע הדינים שינויי כל באים ומזה בלבד.

להדין  ועד "המכונה", כותבים מתי – הקודש,31בשטרות בלשון שהוא שם על "המכונה" לכתוב שאין
דוקא. לשון בשבעים שהוא שם על רק אלא

ישראל "בשם רק אלא העיקרי, שמו אינו ש"ישראל" – יכונה" ישראל ד"בשם הפירוש גם ",dpekiוזהו
בנ"י. אצל להיות שיכולה תחתונה הכי הדרגא שזוהי כך, בלבד, כינוי אצלו הוא ישראל" ש"שם

שייך  שאינו ועאכו"כ בשלימותם, התומ"צ לעבודת שייך אינו כזה שיהודי לומר אפשר ולכאורה
ישנו  שבהם הדברים שלשת בגדר כלל נכללים אינם שלכאורה ענינים על מס"נ ועאכו"כ זה, על למס"נ

יעבור" ואל ד"יהרג הרמב"ם 32הדין מחלוקת (כידוע עליהם נפשו למסור שאסור לומר יסוד שיש ועד ,
והאחרונים  הראשונים בדברי בארוכה שנתבארה הפוסקים, ).33ושאר

(שבא  והגאולה המאסר ענין אליו שייך יכונה", ישראל ש"בשם מי שגם השמחה, בעל אומר ואעפ"כ
והגאולה  שלו המאסר נקרא שזה והיינו, יעבור"), ואל ד"יהרג החיוב בכלל שאינם ענינים על מס"נ ע"י
באגרת  בארוכה (כמבואר כו' חיים של בענינים שיומשך ובאופן השמחה, ענין אצלו צ"ל ולכן שלו,

הנ"ל). הקודש

השמחה  בעל שעשה הפעולות בגלל רק לא הי' שהמאסר ידוע שהרי – בפשטות גם הדבר ומובן
הפעולות  עבור גם אלא המצוות, לקיום או התורה ללימוד ששייכים אלו עבור סגולה, יחידי עבור והגאולה

יהדות, של בי"ת אל"ף והן כפשוטו, בי"ת אל"ף הן – יודעים שלא לאלו בי"ת אל"ף ללימוד בנוגע

לבנ"י עזר נתינת בגלל גם הי' שהמאסר המאסר zeinybaועד הי' שבגללם הפעולות שא' כידוע –
לסדרים  עצמם את להתאים יכולים היו שלא ליהודים פרנסה של ענינים כמה לארגן ההתעסקות היתה
לדאוג  צריכים היו ולכן המדינה, והנהגות החוקים שינוי הזמנים, שינוי מצד כלכלה, בעניני החדשים

ללבוש" ובגד לאכול ב"לחם ביתם ובני עצמם את לפרנס שיוכלו כפשוטה, לפרנסה בנוגע וגם 34להם ;
המאסר. בא זה בגלל שגם כך, המלוכה, נגד במרידה נכלל שזה טענה היתה זה על

היתה  השמחה בעל של וההתעסקות שהעבודה –35ונמצא, ביותר מעלה המעלה את שכולל באופן
ועד"ז  התורה; התחלת בי"ת, אל"ף לימוד – ביותר מטה למטה עד דרזין, רזין התורה, פנימיות לימוד
שאכילתם  אלו עבור בהרחבה לפרנסה בנוגע מעלה, מלמעלה החל – גשמי עזר הכלכלי, לעזר בנוגע גם

דעהו" דרכיך ד"בכל באופן היא את 36ושתייתם להחיות כדי ושותה שאוכל שבפשוטים לפשוט ועד ,
לפרנסתו  בנוגע עבורו גם להשתדל – וכו' אחרונה ברכה ראשונה, ברכה בירך אם לספק מקום ויש נפשו,

כפשוטה.

יכונה". ישראל ש"בשם למי גם והגאולה המאסר של השייכות מובנת הרי שכן, וכיון
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סמ"ה 28) תשי"ט תמוז י"ג שיחת גם וראה ב. כא, שבת
וש"נ. .(135 ע' חכ"ו התוועדויות – מנחם (תורת

ועוד.29) ט. פ"י, ויק"ר ז. פ"ה, ב"ר ראה
וש"נ.30) ואילך. פ ע' ח"ב שלו באג"ק נדפס
סט"ז.31) סקכ"ט לאהע"ז רמ"א ראה
א.32) עד, סנהדרין

טושו"ע 33) שם. ובכס"מ ה"ד, פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
שם. ובנ"כ רסקנ"ז, יו"ד

כ.34) כח, ויצא
וש"נ.35) .31 ע' חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ו.36) ג, משלי



יז l"yz'd ,fenz a"i ,wla 't 'd mei zgiy

.Ë בשאר ולא תמוז, י"בֿי"ג בהתוועדות דוקא נתגלה הנ"ל שענין לכך הביאורים אחד וזהו
הענינים: בשאר שאינו תמוז, בי"בֿי"ג שיש המיוחד הענין מצד – התוועדויות

זמן  עם הקשורה להתוועדות בנוגע בשלמא דלכאורה, – ההתוועדויות לשאר בנוגע ובהקדים
התורה; ללימוד ששייך ענין זה הרי  מתןֿתורה,

אחד  לכל ששייכת לחירות, מעבדות היציאה עם שקשור הפסח, חג של התוועדות גם יש לפנ"ז אבל
בשנה). שנה מידי מצרים" ליציאת ל"זכר בנוגע (ועד"ז מצרים בארץ שהיו מאלו ואחת

בנ"י, כל על שהיתה מהגזירה גאולה היתה שאז – הפורים בימי לפנ"ז, שהיתה להתוועדות בנוגע וכן
ונשים" טף זקן ועד "יהודי".37"מנער בשם נקרא שרק מי כל ,

כל  על לכוין צריך "לחיים" שבאמירת האמור, הפתגם עדיין נתגלה לא הנ"ל בהתוועדויות ואעפ"כ,
כ  נמצא, שהוא מדינה בכל מישראל ואחת דוקא.אחד תמוז י"בֿי"ג בהתוועדות אם י

הענינים שיהיו ובדפוס) בכתב אח"כ כשבאה (ובפרט התוועדות של שהתכלית – בזה ,ielbaוהביאור
זה: שלפני הענינים בכל הי' שלא תמוז, י"בֿי"ג לאחרי מיוחד עילוי יש ובזה

שיצאו  מישראל, ואחת אחד לכל גאולה אמנם היתה מצרים") ליציאת "זכר (ועד"ז יצי"מ בשעת
וכו'" לגאולה ומשעבוד גדול לאור שלקח 13"מאפלה זה גם הי' אעפ"כ, אבל שבזה), הדברים פרטי (ככל

בים" עמהם "עבר הוא וגם ממצרים, מיכה" "פסל את .38עמו

שמבאר  (כפי מסירותֿנפש של בתנועה בנ"י כל עמדו ההיא שבשנה אע"פ הנה – בפורים ועד"ז
אור  בתורה הזקן לא 39רבינו "ובביזה כמו ענינים, כמה ולהבהיר לשלול הוצרכו לאח"ז הרי ובכ"מ),

ידם" את פחד 40שלחו (ש"נפל שהגויים כדי זה, על לצוות צורך שהי' הכתובים בפשטות כמבואר ,
עליהם" לשלול 41היהודים שהוצרכו וכיון כפשוטה; ביזה עם הקשור ענין זה הרי בנ"י שאצל יחשבו לא (

כו'. בדבר לספק מקום שהי' באופן היתה שהמציאות מובן הרי זאת, פעלו שאכן למרות הנה זאת,

הדבר  התפרש בנ"י כל שאצל לכך שנוסף פלא, דבר ראו – תמוז די"בֿי"ג וגאולה למאסר בנוגע אבל
עמי  בין אפילו גדול הכי פרסום של באופן זה הי' גאולה, של ענין בתור אּפגעקלונגען") האט ָָ("עס

פלא! כדבר זאת שראו הארץ,

הזקן  רבינו כותב כסלו י"ט של הגאולה לגבי שגם .42ולהעיר, בארץ לעשות והגדיל הוי' .ש"הפלה
. העמים וכל השרים כל השרים בעיני אצל רק הפלא הי' אז אבל, כו'", הדבר יפלא בעיניהם גם אשר .

רבינו חי שבה – ההיא המדינה והרי ההיא, במדינה שנמצאו סגורה והעמים בכלל אז היתה – הזקן
לא  הבירה, בעיר שנמצאו השרים שידעו שמה הסדר הי' גופא מדינה ובאותה המדינות, משאר ומסוגרת

לשרים; שמתחת העם ועאכו"כ המקומות, בשאר שנמצאו השרים ידעו

אלא  מקום, באותו רק (לא מיד נתוודע הגאולה שענין – פלא דבר הי' תמוז י"בֿי"ג בגאולת ואילו
המקומות  בכל מיד נודע ובמילא הגאולה, ענין את לפעול השתדלו משם גם שהרי בנ"י, מושבות בכל גם)

לחירות. היציאה שתהי' פעולתה פעלה שההשתדלות

או  וליובאוויטש חב"ד דגל על אז עד שנימנו אלו אצל רק (לא שמחה זו היתה גופא בנ"י בין ַוגם
החוגים, בכל אלא) זו, בדרך לילך מאז שהתחילו

הסיפור  שידוע גם 43ועד מסעו דרך ונסע בארץֿהקודש, לאח"ז ביקר והגאולה השמחה בעל שכאשר
גם  הנה הדבר], נכון לא מדוע לבאר המקום כאן ואין טעם, מאיזה שנקראו [כפי השמאלניים בקיבוצים

המשמר  על שעמד אחד בתור והתלהבות, שמחה מתוך פניו את קיבלו ותורתו 44שם ישראל גאון של
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יג.37) ג, אסתר
וש"נ.38) רפכ"ד. שמו"ר ב. קג, סנהדרין ראה
ב.39) צט, א. צז, מג"א
ועוד.40) יו"ד. ט, אסתר
יז.41) ח, שם
וש"נ.42) ואילך. רל ע' שלו אג"ק

(ע'43) פ"ג ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר גם ראה
ואילך). 38

"על 44) לא בבתֿשחוק: ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק
– זה בשם שנקרא השמאל חוגי של (עיתון ההוא... המשמר"

l"end.(
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חירות  של לענין שבנוגע לגויים, ולהראות הגויים, בפני ח"ו ברוחם יפלו לא שיהודים להבטיח ומצוותיו,
של  ביכלתם שאין ועאכו"כ אחד, יהודי על אפילו לפעול גויים מליון 200 אפילו יכולים לא אמיתית,

ומצוותי'. חיים תורת מעניני הריחוק באמיתית להתרחק ישראל עם על לפעול הארץ עמי כל

שזהו  בידעם – הגאולה לענין התייחסו יכונה", ישראל ש"בשם אלו שאפילו ראו כאן דוקא וכאמור,
בגלוי, ושמחה התלהבות מתוך – מסירותֿנפש של ענין

ואעפ"כ – כו', פניות עניני בשביל לשמה", ד"שלא באופן לפרשו שיוכלו ענין שום אז הי' לא והרי
רק  לא שלהם; הגוף באברי טפחים, מעשרה למטה בגלוי, ושמחה התלהבות של תנועה אצלם היתה

בלבד  האלקית בנפש או הנשמה –בעצם

– ענין של אמיתתו להכיר געטאן") טרייסל א אויך דאס האט ("זיי הזזה נפעלה אצלם שגם ַָָָועד
שלהם  הגאולה וזוהי שלהם המאסר הי' !45שזה

.È דוקא תמוז די"בֿי"ג בהתוועדות דורנו נשיא ע"י הנ"ל הוראה לפרסום בנוגע כפשוטו הביאור וזהו
ש"בשם  ומצב במעמד שהם אלו אצל אפילו טפחים, מעשרה למטה ובגלוי, בפועל הדבר בא שאז כיון –
שלהם. גאולה שזוהי שידעו מצוה", שומרי הק', תורתנו "מחבבי שהם אלו אצל ועאכו"כ יכונה", ישראל

תמוז  ג' של ברשימה כמבואר – הענין אמיתית נתגלה זו ואילו 46ובגאולה הגוף, רק נמצא שבגלות –
מלכיות. שעבוד עלי' אין ומלכתחילה בגלות נשלחה לא מלכתחילה – הנשמה

מציאות  ונעשים יכונה" ישראל ש"בשם אלו אפילו מתאחדים לבב וטוב שמחה שמתוך פועל זה וענין
מצוה". שומרי הק', תורתנו "מחבבי עם אחת

אבינו" "ברכנו – כאחד" ב"כולנו מתקיים הקדושה 47ואז הפתוחה המלאה "מידו ה' ברכת שנמשכת ,
וקיום 48והרחבה" התורה בלימוד להתנהג יוכל אחד שכל יחד, גם ובגשמיות ברוחניות טוב, בכל ,

הילדים  את גם זו בדרך לגדל – התיכונית ובנקודה המבלבלים, ענינים ללא אמיתית, חירות מתוך מצוותי'
הרחבה, מתוך טובים, ולמעשים ולחופה לתורה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ממש, בקרוב יוצאים בגאולה ,49ואז צדקנו, משיח פני לקבל
דידן. בעגלא והשלימה, האמיתית

***

.‡È היא הכוונה והרי בגלוי, ההמשכה בענין הוא תמוז י"בֿי"ג גאולת של שהחידוש האמור ע"פ
גם  (כמבואר כולה השנה כל על יומשך שמהם אלא בלבד, הגאולה בימי רק לא בגילוי יהי' שהענין

האמו  את באגרת גם בנ"י, כל את שיאחד ענין מצינו היכן לחפש צריך – תפר"ח) שנת תמוז לי"ב רה
הענין  נמשך שעי"ז כאחד", ד"כולנו באופן כולה השנה כל במשך שיעמדו יכונה, ישראל בשם אשר

בארוכה). ובכ"מ לב פרק בתניא (כמבואר אבינו" ד"ברכנו

טפחים, מעשרה למטה להיות צריך כולה השנה כל במשך ישראל כל  את שמאחד שהענין וכאמור,

שם),– בתניא (כמ"ש לכולנה" אחד ואב מתאימות "כולן ששם הנשמות, ושורש מקור מצד רק לא
. ממש ממעל אלוקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש זה מצד עצמו, מצד ישנו זה ענין כדכתיב שכן, .

בנים 50בני  ישראל, זה 51בכורי אין (א) אבל: שני), פרק בתניא בארוכה (כמבואר אלקיכם" להוי' אתם
ע"י  שנעשה תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי של והחידוש הפעולה זה אין (ב) טפחים, מעשרה למטה בגלוי

במס"נ  –העבודה
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סוסכ"ח.45) לקמן גם ראה
וש"נ.46) .170 ע' תרפ"ז סה"ש
פל"ב.47) תניא וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת
דברהמ"ז.48) הג' ברכה נוסח

ט.49) יו"ד, בא
כב.50) ד, שמות
א.51) יד, ראה פ'
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(ס"ח) לעיל וכאמור יכונה, ישראל בשם אשר לכל ששייך ענין שזהו – גשמיות עם הקשור וענין
גשמיים. בענינים והן רוחניים בענינים הן היתה הגאולה בעל של ההתעסקות  שכללות

.·Èשל הענין הוא – כולם ישראל כל את שמאחד הענין l`xyiובכן: ux`:

כמ"פ  דובר – כפשוטה ישראל לארץ ישראל,52בנוגע בארץ אמה על אמה יש מישראל אחד שלכל
בזה  החשבון כסף"53כידוע שקל מאות ה"ארבע את מחשבים שכאשר  חומר 54, "זרע של החשבון לפי

כסף"שעורים שקל אלף 55בחמישים מאות שש שיש נמצא היובל), עד שדה למכירת בנוגע (שנאמר
ישראל. בארץ אמה על אמה

מזה  הגאונים 56ויתירה בתשובת כמובא רק 57– (לא ישראל בארץ אחד לכל שיש לפרוזבול בנוגע
אלא) אמה, על `zenאמה 'c!

מאות  "ארבע – בו מודים שהכל בכסף הקנין כבר הי' מ"ת לפני עוד הנה לעניננו, בנוגע אופן, ובכל
ישראל. בארץ אמה על אמה מישראל לכאו"א יש זה שמצד – לסוחר" עובר כסף שקל

כמ"פ  כאמור הרי בפ"ע, אמות) ד' (או אמה יש אחד שלכל לגבולותי'58ואע "פ ישראל ארץ שכל
תורה ע"פ `zgנחשבת ux`l וכיון אמת), תורת בתורתנו ודינים הלכות לכמה (בנוגע מתחלקת שאינה

בענין  שותף גם הוא הרי  לו, המיוחד החלק על שנוסף מובן, הרי בפועל, הוא כן הרי בתורה, הוא שכן
חלק לו ויש מישראל.zellkaכללי, לכאו"א כולה ששייכת ועניני', ישראל ארץ

שנמצאים  השטחים ואפילו אוה"ע, יד תחת עדיין שנמצא ישראל ארץ גבולות בתוך שטח אמנם [ישנו
כו', ענינים כמה של מורא עליהם יש שהרי אמיתית, וחירות גאולה של באופן זה אין ישראל, יד תחת

תאבדון"– "אבד מהציווי הם פטורים תשקצנו"59ולכן ביותר 60ו"שקץ תמוה הרי זאת, לולי שכן, ,
שאפילו  מוכח, ומזה זאת?! מניחים ואיך יעבור", ואל ש"יהרג ענין זהו גוואלד"...): א דאך איז ַַָ("עס

ש  ומצב מעמד זה הרי לכאורה, עצמם דעת על שחיים כו'במקומות תקיפה ישראל יד –אין

נמצא  כשיהודי שאפילו מארצנו", גלינו חטאינו "ומפני הנוסח אודות כמ"פ כמדובר אעפ"כ, אבל
שלו! הארץ זו הרי מעשה בשעת הנה בגלות,

היא  ישראל ארץ כאשר או תקיפה, ישראל יד כאשר רק שנוהגים והלכות מצוות שישנם אמת הן
עלי'" יושבי' "כל בנוגע 61בשלימותה, אבל בגלוי), ישראל ארץ של בשלימות שישנם הדרגות פרטי (ככל

קדוש" "גוי ישראל, עם ועאכו"כ – הארץ עמי כל לידע צריכים ישראל, ארץ של השלימות ,62לעיקר
בארץ" אחד "אתחלתא 63"גוי לפני (עוד הגלות בזמן עדיין שנמצאים "גלינו", כאשר שאפילו –

.64דגאולה" הגדול הנהר "עד לגבולותי', ישראל ארץ כל הנה עצמה), הגאולה לפני ועאכו"כ הים , ועד .
"65הגדול" זו הרי ובתושבע"פ, בתושב"כ שנתבארו הגבולות ככל ,epvx`.[!"

הוא  כולה, השנה כל ובמשך בפשטות, גשמי באופן בנ"י כל מתאחדים ידו שעל שהענין מובן, ומזה
–l`xyi ux`גוי" נעשים ידו שעל טפחים, מעשרה למטה גשמי במקום גשמי שטח ,cg`– בארץ"

ביחזקאל  (שנקראת ישראל בארץ ובפרט הארץ, "תורה 66בכל ניתנה ולהם הידועה), הארץ סתם, "ארץ"
zg`'מ"ה הסמ"ק cg`"67(לכולנה)" כפירוש והד'68– וארץ, רקיעים ז' על רומז שהח' "אחד", בתיבת
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(52.99 ע' ריש ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

טז.53) כג, שרה חיי עה"פ רזא פענח ס' ראה
שם.54) שרה חיי
(ובפרש"י).55) טז כז, בחוקותי
שלעתֿעת 56) אמר, שליט"א אדמו"ר אף כ"ק העיר לא ה

על  להתפלא הפסקתי כבר אבל (וסיים: גדול פלא שזהו אחד
כך...).

לר"י 57) השטרות ס' קמוֿקנא. סי' קידושין הגאונים אוצר
תקל. סי' ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת .43 ע' ברצלוני

וש"נ.58) .375 ע' שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ב.59) יב, ראה פ'
כו.60) ז, עקב
ה"ח.61) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ו.62) יט, יתרו
ועוד.63) כג. שמואלֿב,
(64.56 ע' ריש חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ד.65) א, יהושע
א.66) קיג, זבחים וראה כג. כב,
ד.67) ו, ואתחנן
ס"ו.68) שם ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא



l"yz'dכ ,fenz a"i ,wla 't 'd mei zgiy

הגשמית  הלזו ארץ גם ויש רקיעים, וז' רקיע, שיש אמנם שיודעים והיינו, העולם, רוחות ד' על רומז
בהם  להמשיך פועל יהודי אבל בפ"ע, מיוחדת תכונה יש מהן אחת שלכל רוחות ד' יש ובה והחומרית,
של  והראש התחילה והוא והד', הח' לפני הוא שהאל"ף ובאופן עולם, של אלופו על שרומז האל"ף, את

והד'. הח' את המנהיג שהוא כיון התיבה, כל

עמדו  יכונה" ישראל ש"בשם אלו שגם זה שענין לכך הביאור גם שזהו בדרךֿאפשר, לומר ויש
הקודש. בארץ דוקא נתגלה – ס "ט) (כנ"ל בגלוי ושמחה התלהבות של בתנועה

.‚È בנוגע "בכן" של לענין זאת להביא צריך – מסויים ענין אודות מדברים שכאשר כמ"פ וכמדובר
לפועל:

לראש  לכל הנה – ישראל בארץ כשנמצאים או ישראל, ארץ אודות חושבים או שמסתכלים בשעה
אחת, למציאות יותר) בעומק אלא אחד, לעם רק (לא בנ"י כל את שמאחד בעולם הענין שזהו לידע צריך

מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב עד שבטיכם" "ראשיכם ביניהם שיש שלמרות "קומה 69והיינו, הם הרי ,
.70אחת"

לנצל  צריך – לפעול שצריכה הענינים לפעול לתפקידה תתאים ישראל שארץ רוצים כאשר ולכן,
ו"שואב  עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, שכל בגלוי ניכר שיהי' באופן עניני' וכל אותה
שבשכל  לענינים יותר שייך שפלוני החילוקים על הבט מבלי אחת, למציאות ועד אחד, עם הם מימיך ",
מימיך"). ו"שואב עציך" ("חוטב ופועל מעשה של לענינים יותר שייך ופלוני ("ראשיכם"), והשגה והבנה

שי  או שטועים, כאלו ישנם שכאשר התורה, והבטחת הוראת גם באה ורוצים ומכאן אנסם, הרע צרם
פירוד, יהי' שלא הדבר וברור ח"ו, שיצליחו להיות יכול לא – פירוד של ענין ישראל מארץ לעשות
כאחד" "כולנו בגלוי שיהי' ועד הלבבות, את ולקרב לפנ"ז שהי' הפירוד את למעט יעזור זה ואדרבה:

עניניהם. בכל גם אלא ארץ, באותה להם שיש החלק מצד רק לא –

שע"י  בנ"י, את מאחדת ישראל שארץ בחיים, הוראה חיים, תורת של גמורה הבטחה שישנה וכיון
והמפרידים, והמחלקים המפלגים הענינים כל את לבטל להשתדל צורך יש – אחד" "גוי נעשים ה"ארץ"

בגלוי. האחדות ותבוא

עגמתֿנפש  לגרום כדאי לא מלכתחילה הרי – פירוד של ענין לפעול יצליחו שלא יודעים וכאשר
של  רצונו זהו האמת; זה אין (והרי לפעול שרוצה לו שנדמה מה לפעול להצליח מבלי ולזולתו, לעצמו

ש"אנסו" הרע ),71יצרו

אלא  אותו, לשכנע צריך אחר שמישהו באופן ולא לחץ, ע"י לא – לפעול יתחיל שבהקדם ומוטב
בכל  ומיוחדת יחידה ארץ שהיא ישראל, ארץ של לענינה המתאים באופן – הכרה לידי בא בעצמו הוא
תורה  תצא "מציון אדרבה: אלא כו', וחלישות פירוד של ענין פועלת שאינה בלבד זו שלא כולו, העולם

מירושלים" ה' ויהי'72ודבר הוה הי' שהוא – הוי'" ש"דבר והיינו, הר 73, במעמד בעבר, שהי' כשם :
מתוך  נמשך – שינויים ללא הדורות, כל סוף עד בעתיד, גם יהי' וכך זו, בשעה בהוה, גם הוא כך סיני ,

כולה. הארץ לכל ומציון מירושלים ומיוחד, חדש חיות

.„È:לעמים ישראל בין ההבדלה אודות כמ"פ המדובר להענין בנוגע – היא הדברים וכוונת

שישנם  כפי או ח"ו, בדבר וספק שאלה למישהו שיש באופן זה אין דבר של שלאמיתו – ובהקדים
דורשת  היא שגם "בעי'", עדין: בשם לקרותו שרוצים וספיקות,כאלו שאלות בו שאין ענין זהו "פתרון";

ד"המבדיל  באופן העמים", מכל בחרתנו ש"אתה בשעה שהרי – פתרון שדורשת "בעי'" אפילו בו ואין
בין  הבדלה  שנעשית – הענין כל "נפתר" כבר לעמים", ישראל בין לחושך אור בין לחול קודש בין

לעמים. ישראל
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נצבים.69) ר"פ
ובכ"מ.70) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
ספ"ב.71) גירושין הל' רמב"ם ראה

ב.72) ד, מיכה ג. ב, ישעי'
רס"ה.73) אדה"ז שו"ע פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

ובכ"מ. א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא
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כיון  מאי, אלא מזה; מרוצים ש"ישראל" ועאכו"כ מזה, מרוצים העמים" ש"כל באופן הוא זה וענין
ולפי  מכוסה, היא שהאמת למישהו נדמה – והסתר העלם של ענין ישנו שאז הגלות, בזמן שנמצאים

לסור אפשר אי  אבל, אחרת. דרך לנסות יכולים אוועקגיין"),envrnשעה ניט אליין זיך פון ַַ("מ'קען
העמים, לבין בינו הבדיל שהקב"ה היא יכונה") ישראל ש"בשם מי (אפילו יהודי כל של מציאותו והרי
העולם", אומות "חסידי גם (כולל העמים כל נמצאים השני ומצד אחד, בצד בנ"י כל עם יחד והעמידו

הבא" לעולם חלק להם של 74ש"יש השני מעבר נמצאים הם אבל הטובים, הענינים כל להם ומגיע ,
האופן וזהו האופןizin`dההבדלה), זה הרי ובמילא –aehd בעולמנו טפחים מעשרה למטה לחיות –

ס"ד). (כנ"ל לשמם הראויים חיים זה

כך  לשלם "מסחר", של לענין שזקוקים או אחר, ממישהו ללחץ שזקוקים באופן זה אין – וכמדובר
ו"שואב  עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל את שמאחד ענין זהו אחר; באופן או וכך

בארץ". אחד "גוי שיהיו – יכונה" (רק) ישראל בשם "אשר גם כולל מימיך",

בארץ" שלום "ונתתי מ"ש יקויים לחרב"75ועי"ז לפניכם (אויביכם) "ונפלו "איש 76, רש"י: כפירוש ,
לרעהו. בנוגע איש הארץ עמי יתווכחו זה על מלחמות; לנהל כלל צריכים אינם שבנ"י כך, רעהו", בחרב

היעוד  יקויים ומיד שתיכף והקדמה קרובה הכנה אתכם 77וזוהי ואולך (ועד) עולכם מוטות "ואשבור
לארצנו. קוממיות ויוליכנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה – קוממיות"

***

.ÂË עשו מה לשם מובן שאינו ועד הפשיטות, בתכלית פשוט הוא הענין כל הרי לעיל, האמור ע"פ
ולאשר  התיקון, את לפעול ביותר להתייגע צורך ויש עגמתֿנפש, הרבה כך כל שגורם ה"רעש", כל את
זה  שענין לעיל האמור ע"פ ובפרט העמים, מכל בחר שהקב"ה מי הוא ש"יהודי" לאמיתתו, האמת את

אותם. לשנות שייך שלא ההבדלות שאר ועד"ז לחול" קודש "בין ההבדלה בדוגמת הוא

שהי' אלא זה ואין אחר, באופן סובר בעצמו הוא שגם לתפוס עליו הרי אנסו, הרע שיצרו ואע"פ
חיצוני. בלבול

העמים" מכל המעט ש"אתם כיון ב"איצטלא": הלבישוהו – להתקבל הדבר שיוכל כדי יש 78אמנם, ,
וכו'. הגיור בתהליך להקל צורך יש  ובמילא יהודים, עוד שיתוספו להשתדל צורך

שאז  התורה, הלכות ע"פ זאת שעושים באופן להיות צריך זה הרי יהודים, עוד שיתוספו כדי ובכן:
מאומה! ניתוסף לא אזי כזה, באופן שלא זאת עושים כאשר אבל יהודי; עוד שניתוסף התורה קובעת

שייך  שאינו למקום מישהו מכניסים כאשר אבל היזק; לגרום שיכול ענין כאן אין זאת, לולי ואדרבה:
אותו. הכניסו שממנו מהמקום וגם ממנו, צרות סובלים אזי – אליו

ידו  שעל ענין אודות מדובר לזה; ראוי שאינו למישהו יותר גדול תואר נתינת אודות רק מדובר לא
ישראל! כלל כל – הרבים את מזיק ממנו עושים

שגם "פירצה" שפותחים שהוא iebועד תעודה שיציג בכך שדי כיון – גוי עוד ולגייר לבוא יוכל
מחוץ  מגיע הוא יכונה; ישראל בשם אשר לא אפילו יהודי, בכלל צריך לא זה שבשביל ועד "יהודי",

ומ  "יהודי"!לארץ בתור בעצמו נרשם אתמול שרק פלוני עלי' שחותם תעודה ציג

רק זה הרי – גוי? ולא לגייר, צריך שיהודי נאמר יכול dkldaהיכן – ה"הלכה" כשמסירים וא"כ, ;
יהודי!iebגם מגוי לעשות

ויכולים  כן, שסבורים העולם" אומות "חסידי גם יש – הקודש בארץ נפשות עוד שיתוספו צריכים אם
הקודש! לארץ אותם ולשלוח "יהודים", שהם תעודות להם ולתת גויים ליקח הם גם
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הל'74) ה"י. פי"א עדות הל' ה"ה. פ"ג תשובה הל' רמב"ם
הי"א. פ"ח מלכים

ו.75) כו, בחוקותי

ז.76) שם,
יג.77) שם,
ז.78) ז, ואתחנן
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מאי, אלא – לא?!... ע"י dklddולמה גם הנה שכן, וכיון יהודי; ע"י להיות צריכה שגירות קובעת
דוקא. הלכה ע"פ – מסויים באופן הגירות להיות צריכה גופא יהודי

או  "ּפאסּפארט" עוד שיתוסף בכך ליהודים טובה שעושים שחושבים כפי זה שאין כמ"פ ַָוכמדובר
– "יהודי" הוא אם האדם: את לשנות יכול אינו זה רישום "יהודי"; התואר נרשם שבה זהות" "תעודת
אותו, מרמים רק עי"ז יהודי. בתור לרושמו יעזור לא – יהודי לא הוא ואם אותו; ירשמו איך נפק"מ אין

ביניהם. נמצא שהוא היהודים את ומרמים

.ÊË השני ובמילא שמנצח, מי שישנו הדבר ייקרא שאז (כנ"ל), לחץ של ענין ע"י לא – לזה והעצה
יווכח  אזי זה, בענין יתבונן בעצמו שהוא בשעה ממנו; יותר חזק שפלוני להודות ועליו המנוצח, הוא

אמורים. דברים במה לבחון נכונה השקפה לו היתה לא שמלכתחילה

קולות, לא שליטה; ויותר כסף יותר קולות, יותר יש למי יותר, חזק מי מחלוקת אודות כאן מדובר לא
הטבע! את לשנות יכולים – שליטה ולא כסף לא

רש"י  כו'"79ובלשון לבטל תוכלו כן לערב, בוקר להפוך אתם יכולים בעולמו, הקב"ה חלק "גבולות :
לעמים. ישראל שבין לגבולות בנוגע וק"ו ובמכ"ש ועד"ז לישראל, כהן שבין הגבולות –

.ÊÈ:ולהעיר

הפסוק  בפירוש אהרן, על קרח למחלוקת בנוגע רש"י מביא זה לבאר 79ענין – וגו'" ה' ויודע "בוקר
המדרש  מדברי רש"י מביא זה ועל – הבוקר עד להמתין הוצרכו חלק 80מדוע גבולות משה, להם "אמר

. בעולמו ולילה.הקב"ה יום שבין החילוק את בפועל שיראו כדי בוקר", ויהי ערב  ויהי .

מובן  אינו לכאורה חילוק 81אך שיש לידע כדי – הבוקר שיבוא עד להמתין הצורך על ההסברה מהי :
עד להמתין צריכים היו לא ובוקר, ערב הבוקר zxgnlבין אודות להזכירם צריך משה הי' וא"כ, בבוקר,

הקב"ה?!f"ptlyוהערב שקבע הגבולות את לשנות יוכלו לא שכמו"כ להם ולומר שעות), ו' או י"ב (לפני

לבוקר  ולדחות לעכב מדוע וא"כ, ורגע, רגע כל נוגע ישראל, כל של ואיחוד קירוב בענין עצמך: והגע
מחלוקת?! של ומצב במעמד ישראל עם נמצא שבינתיים בשעה בה גו'", ה' ויודע "בוקר שלמחרתו,

הוראה: גם הוא בתורה סיפור כל שהרי לעניננו, בנוגע גם יובן שממנו – בזה והביאור

שבין  הגבולות את ראו בשנים עשרות שבמשך כו"כ היו ואהרן משה על החולקים שבין אמת הן
שהי' מה להם כשיזכירו אבל, ובוקר; על iptlערב לחלוק  שלא אותו שיכריח מה זה לא – שעות כמה

ואהרן שנים,eiykrמשה עשרות במשך מסויים באופן הי' שלפנ"ז אמת הן העיתים": ש"נשתנו באמרם ,
לו  כדאי וא"כ, שלא, גם יתכן אעפ"כ, אבל מחר, גם יהי' שכך אצלו מונח שכל שע"פ לנסות!...ויתכן

אתמול, הי' זה כל אבל, שנים, עשרות במשך הי' שכך מאומה) לו מחדשים (ולא אמנם יודע הוא –
שלפנ"ז. בשעות

גם גו'": ה' ויודע "בוקר להם לומר משה הוצרך שבין eiykrולכן הגבולות את לשנות רוצה כשאתה
ובוקר ערב של הגבולות בדוגמת זה הרי – וישראל לוי eal`כהן micnery,(שעות י"ב או ו' (לאחרי

לשנותם! תוכל שלא

בעניננו: ועד"ז

לבדד  "עם של ומצב במעמד ישראל עם הי' שנים אלפי וחצי שלושה שבמשך יודע בעצמו הוא
השבוע  בפרשת (כמ"ש יתחשב" לא ובגויים הי'82ישכון זה שכל לעצמו חושב הוא אבל ,(iptl שעות

אחדות.
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את  לשנות ונסה בא וא"כ שעות, כמה עוד תיכף יעברו הנה ויודע": "בוקר לו אומרים זה ועל
וישראל, לוי כהן בין הגבולות את לשנות תוכל לא כך תוכל, שלא וכשם לבוקר!... ערב שבין הגבולות

לעמים. ישראל שבין הגבולות – ועאכו"כ

.ÁÈ לפגוע אפשר אי ולכן כבודם, על להגן שצריכים אודותם שטענו שאלו – עכשיו ניתוסף זה ובכל
כהלכה: גיור שיהי' ודורשים באים עצמם הם הנה יהודי, מגוי לעשות אפשר שאי ולומר בהם

מרוסיא  שיגיעו יהודים של כבודם על להגן כדי הוא הענין שכל היתה, ענינים 83הטענה שמצד ,
שיוכלו  להשתדל צריך ובמילא תערובות, נישואי שם היו וכו', אונס של ענינים מצד בהם, בלתיֿתלויים

וכו'. בשלימותם אותם להכניס

להבטיח  ויפסיקו בלבולים, אצלם יעשו שלא ותובעים דורשים רוסיא שיהודי ידיעה עתה הגיעה ובכן,
נייר" "פיסת שיעניק מישהו פלוני במקום להם ממתין הגבול, את בעברם שמיד תערובות, נישואי לבעלי

ר  לא הם ישראל; שבטי כאחד לנסוע יוכל ולאח"ז "יהודי", בתור – גוי שנשאר – גוי יירשם וצים שבה
העולם. אומות שבעים ואת ישראל, עם את אותם, שירמו

האחרון  הפיתוי את להסיר כדי אותה, יפרסמו – זו פני' שקבלו הקודש בארץ שאלו לקוות ויש
לו  שיבטיחו מרוסיא שבא יהודי עבור טובה שזוהי לפתות שרוצה היצה"ר, של האחרונה והשטות
צרה  שזוהי באמרו, בכך, רצונו שאין ותובע אומר זה יהודי שהרי – "יהודי" בתור גוי') (או גוי שירשמו

הילדים. עבור וצרה הגוי עבור צרה עבורו,

אחרות: במילים

אבל  תערובות; נישואי לו איכפת שלא והיינו, מהגוי), (או מהגוי' להפרד שבכוונתו אומר לא הוא
בסדר, שהוא אותו להשלות שקר, דבר לו יאמרו שלא – מראש לשער יכולים שהיו כפי – לו איכפת

גוי'! עם נשוי שהוא בשעה בה יהודי', עם נשוי להיותו

תערובות, בנישואי רח"ל נכשל ובמילא יכונה", ישראל ש"בשם יהודי אודות מדובר עצמך: והגע
ידרשו  לא לאה"ק שבבואו לו שמבטיחים כזו, ידיעה – ובשבי' במיצר בהיותו – אליו כשהגיעה ואעפ"כ,

באופן מזה: (ויתירה האפשרי ככל עליו ויקלו דבר, שום וירשמו jtidֿאפשרי,izlaממנו אמת), תורת
לו  שנראה כיון בנסיון, יעמוד אם יודע אינו – תערובות נישואי הוא: צועק – "יהודי" בתור הגוי את
שהוא  גוי על שיאמרו רוצה לא הוא אמת! שזהו שקר על שיאמרו רוצה שאינו דורש הוא אבל וכך, כך

"יהודי"!...

בעצמם  הם הנה כבודם, על להגן כדי רק הוא הענין שכל טענו שאודותם שאלו שומעים הם כאשר אך
להם! מאמינים לא – בכך מעונינים אינם

לא  כהלכה  נתגייר שלא שמי לו לומר אפשר אי כסף, נותן שפלוני שכיון שטוען למי בנוגע ועד"ז
מאמין  שאינו בגלל אלא אינה זו שטענה – "יהודי" בתור ירשמוהו שבה זהות" "תעודת לקבל יוכל

האמת! היפך שהוא לענין מתנגד זה שיהודי

להאמין  הצורך גם בא ומזה אמת; באלקי באמונה צורך יש ובודאי אמת, בתורת באמונה צורך יש
נאמר  עליהם מישראל, אחד יתכן 84בכל איך – מאמין לא הוא אבל מאמינים"; בני "מאמינים שהם

שקר! דבר שיכתבו לו איכפת יהי' ענינים, בכמה שנכשל שיהודי

.ËÈ שעצם כמ"פ כמדובר נורא, וצער נוראה עגמתֿנפש שגרם ענין שזהו לעיל שנתבאר אע"פ והנה,
הנקודה  על (נוסף העמים בין השם וחילול ישראל שם חילול מהוה זה בענין ספק שיש העובדה

וכו'), וכו' פירוד של ענין רח"ל נגרם מזה שכתוצאה

תצמח"– מארץ "אמת שסוכ"ס בשעה בה הענין, כל את צריך למה ככה, הוי' עשה למה ,85ולכאורה
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מוחלפת" תהי' "לא אמת תורת שתורתנו האמת, לצמוח מוכרחת ישראל שמארץ ועד"ז 86והיינו, ,
מעשה" לידי "שמביא באופן אמת תורת מלימוד שבאים יתוסף 15מצוותי', כיצד עיקרי בענין ועאכו"כ ,

ישראל  לעם יהודי –עוד

מזה: שתבוא לקוות שיש טובה איזה שתהי' יה"ר הנה

פעם  הסביר והגאולה השמחה בעל שהרבי – הלכה 87ובהקדים של ענין ע"פ כסלו י"ט של הענין את
כמ"פ  בפועל):6(כאמור להלכה עד משתקף ענין שכל

אישור  צריך אינו עדים שני עליו שחתומים ששטר היא, חיים, תורת אמת, תורת דין ע"פ ההלכה
הרוב" אחר בממון הולכין ש"אין (אע"פ ממון ידו על לגבות יכולים ובמילא בביתֿדין, וכו'88וקיום

שאינו  פסול, שטר כשר, אינו זה ששטר וערער מישהו שבא – ערעור עליו שיצא שטר ישנו אך וכו');
בב"ד. השטר את לקיים צריך שאז – אמיתי

ששטר  אלא כן, אינו הדין אך לקדמותו. הענין שחזר אלא אינו בב"ד הקיום ע"י שנפעל מה ולכאורה,
ער  עליו ערעור שיצא עליו הי' שלא שטר מסתם יותר בתוקף השטר נעשה אזי  בב"ד, ונתקיים .89עור

שטר  בידו שיש טענו שבו קצר זמן משך שהי' השטר, לבעל עגמתֿנפש שהיתה העובדה כלומר:
וקיימו  לב"ד שהלך טובה, לו באה עי"ז הנה – בו והכתוב  השטר עם מאומה לעשות יכול ואינו פסול,

עליו. לערער אפשר אי ושוב השטר, את לו

כסלו: י"ט של הענין שזהו והגאולה, השמחה בעל נשיאנו, רבינו ביאר  ועפ"ז

הי' עדיין אבל ח"ו, חששות של ענינים ללא אמת, תורת החסידות תורת של הענין הי' לפנ"ז גם
לעשות  והגדיל הוי' "הפלה ולאח"ז הערעור, כשהי' אבל כו'; יערער מישהו אם יהי' מה לחשוב מקום

הידועה  שלו הקודש באגרת זאת כותב הזקן שרבינו (כפי פעמים 42בארץ" הוי 90ג' זימני ד"בתלת ,
מבפנים.91חזקה" ולא מבחוץ לא ערעור, זה על שיהי' שייך לא מאז הנה – (

בעניננו: גם ועד"ז

הענין  יהי' שכאשר – היא מזה שתבוא התועלת אבל נורא, והסתר והעלם חושך של ענין אמנם זהו
מי  הוא ש"יהודי" לאמיתתו, הענין יצא שמשם הקודש, בארץ בארץ", לעשות והגדיל הוי' ד"הפלה
שהוא  קובעת חיים ותורת אמת שתורת מי  הוא ו"גוי" "יהודי", שהוא קובעת חיים ותורת אמת שתורת

והסתרים, והעלמות מערעורים להתיירא מבלי עולמים, ולעולמי לעד כן ישאר אזי "גוי",

יתחשב" לא ובגויים ישכון לבדד "עם יהי' ישראל מי 82ועם וכלביא כארי שכב ש"כרע ובאופן ,
חז"ל 92יקימנו" (ממדרשי רש"י וכפירוש ובשמחה 93, במנוחה ויחיו ובגבורה", בכח בארצם "יתישבו :(

יחד, גם ובגשמיות ברוחניות הענינים, בכל

מישראל" שבט וקם מיעקב כוכב "דרך היעוד שיקויים חיל"94ועד עושה "וישראל בגאולה 95, ,
לבב. ובטוב ובשמחה ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית

***

.Î הצורך עם יהי' מה אבל וכו', נכון שהכל אמת הן ושואלים: שבאים אלו נשארים עדיין אך
יהודים? עוד יתוספו כיצד – הלכה של ההגבלה תהי' אם ישראל; לעם יהודים עוד שיתוספו
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התשיעי.
(87.159 ע' תש"א סה"ש
וש"נ.88) ע"ב. ריש כז, ב"ק
וש"נ.89) .184 ע' ריש חי"ז לקו"ש ראה
(90.23 ע' ריש חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
וש"נ.91) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ט.92) כד, (בלק) פרשתנו
פח).93) (אות עה"פ שלמה בתורה הובא אגדה. מדרש ראה
יז.94) שם,
יח.95) שם,
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בדבר: תשובות שתי יש ובכן,

שיתוספו רוצים שאם – העיקרית והיא הראשונה, מלבד micediהתשובה זאת לעשות אחרת דרך אין ,
לו" עולם ש"הליכות – הקב"ה קובע אזי הלכה, ע"פ זה אין אם שהרי הלכה, מתנהג 96ע"פ ידו שעל ,

"יהודי". נעשה לא כך ובין גוי, נשאר שהגוי – העולם

הוא  לפעול נייר" "תעודת של שבכחה מה "יהודי"; ולעשותו לשנותו יכולה אינה – נייר" "תעודת
הנה  אותו, שירמו הניח בתחילה אם גם אך שקר. של בדרך לחיות השקר", ל"עולם אותו להכניס –
עבורו  להמציא שרוצים אלו גם כולל שמסביבו, אלו כל את שרימו ועאכו"כ אותו, שרימו יתפוס סוכ"ס

רח"ל. ח"ו התעודה את

בדבר: תשובה ועוד

העמים" מכל סגולה לי "והייתם הקב"ה: להם אמר לעם, נעשו שבנ"י .97מאז כמו חביב "אוצר ,.
. טובות ואבנים יקר אומות"כלי משאר סגולה לי תהיו אתם כך הארץ",98. כל לי "כי הוסיף: ומיד ,

. אחרים לי ואין שלי לבדם אתם תאמרו ש"לא ולפני היינו, בעיני הם ו(אעפ"כ) הארץ, כל לי כי .
.98לכלום"

כך. כל בנמצא שאינו דבר שזהו במוחש רואים – יקר דבר ל"סגולה", ובנוגע

שיש  בזה], שמתעסקים רבים כאן נמצאים [והרי ומרגליות טובות לאבנים בנוגע בפועל שרואים ועד
– שלהם. ביוקר לגרוע שלא כדי ומרגליות, טובות אבנים מדי יותר לשוק להוציא שלא מיוחד פיקוח
לכאורה  נשתנה לא שעי"ז לשוק, להוציאם ויכולים ב"מחסן", שנמצאים ומרגליות טובות אבנים ישנם
ומרגליות, טובות האבנים בעל יודע ואעפ"כ, וכו'. וצבע מראה טבע, באותו האבן, אותה זוהי דבר; שום

יקר. דבר זה אין שוב מדי, יותר ישנם שכאשר

הרמב"ם  מדברי גם (כמובן במיעוט ישנו יקר שדבר  – הקב"ה ע"י שנברא כפי העולם, טבע נתייסד כך
המשניות  לפירוש חז"ל 99בהקדמתו מאמר בביאור לזה").100, לצוות אלא נברא לא כולו העולם "כל

והכח  הזמן לכמות בנוגע השעון, לפי חשבון, כשעושים – המדבר מין בכללות גם רואים זה וענין
אלו  שענינים יודע בעצמו שהוא אע"פ וכיו"ב, ושינה ושתי' אכילה עבור חייו ימי במשך אדם שמשקיע 
בחיים. למטרתו יגיע שעי"ז כדי רק אלא עצמם, בפני תכלית להם אין אבל הכרחיים, דברים אמנם הם

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל באופן להיות אמנם צריכים אלו ענינים דרכיך 101– "בכל מזה: ויתירה ,
הוא.36דעהו" בחייו אפילו העיקר שאינם ענינים על חייו ימי רוב הולך – לזה שמגיע עד אבל ,

ז  שאין כך, הוא, דעה בר לאו עדיין הרי – הראשונות השנים י"ג שלאח"ז ובכן: והכנה חינוך אלא ה
לשמם; ראויים חיים אצלו יהיו

אכילה  שינה, עבור הולכים שעות כמה חשבון כשעושים הנה – דעה בר נעשה שכבר לאחרי ואפילו
אזי  בחייו, העיקר עבור לו נשארים שעות וכמה פרנסתו, עניני כל עבור ומתנו") ("משאו ומסחר ושתי'

הוא בחייו העיקר עבור המוקדש שהזמן zenkaתופסים herinהיותו עם קשור זה וענין ;zeki`a xwird.

והחסידות  הקבלה בלשון – בזה הענין "מיעוט 102וכללות ישנם אזי אור", "ריבוי ישנו שכאשר ,
במיעוט. הוא האור ואילו כלים, ריבוי שצ"ל – התיקון בעולם הסדר הוא כזה באופן ודוקא כלים",

האילן  תכלית שהם האילן, שפירות – הצומח למין בנוגע ועד"ז החי, למין בנוגע גם רואים ועד"ז
הבריאה  מצד שהם כפי סרק אילני גם [כולל פירות נושא שמביא 103שיהי' כפי לבוא, לעתיד שיהי' וכפי ,

האילן.104רש"י  עניני שאר כל לגבי בכמות במיעוט הם הרי פירות], לעשות סרק אילני שעתידין מתו"כ
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וש"נ.96) בסופה. נדה וראה ו. ג, חבקוק
ה.97) יט, יתרו
עה"פ.98) פרש"י
להסתפק.99) ראה ואח"כ ד"ה

וש"נ.100) סע"ב. ו, ברכות

מי"ב.101) פ"ב אבות
(102.47 הערה 155 ע' חל"א בלקו"ש בהנסמן ראה
ע'103) חכ"ז לקו"ש גם וראה ו. כו, בחוקותי רמב"ן ראה

וש"נ. ואילך. 194
ד.104) שם, בחוקותי
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פעם  אף היו לא לעם, נעשו שבנ"י שמאז – בפועל לאח"ז רואים כך תורה, מצד הוא שהענין וכפי
הכמות. בריבוי

העמים" מכל המעט ש"אתם רבינו משה הודיע והן 78וכבר סיני, הר למעמד בנוגע הן זאת באמרו ,
"מעט" שזהו אלא העמים", מכל "מעט יהיו עם, יהיו שבנ"י זמן כל שלאח"ז; הזמן משך לכל בנוגע

"חשק  – זה בגלל ודוקא בכם"78בכמות. .105ה'

.‡Î מתעורר עדיין "אחרי אך סוכ"ס הרי – העמים" מכל המעט ש"אתם כיון הידועה: השאלה ת
להטות" ברוב 106רבים בטל שהמיעוט אמת בתורת דין ויש לא 107, שבנ"י עצה למצוא צורך יש וא"כ, ,

ברוב?! יתבטלו

השני, עם מעורב שאינו דבר אבל ביחד, שמתערבים  בשעה רק הוא ברוב שביטול הוא הדין ובכן:
בטל. אינו

לא  שהרי בטלים, שהם לומר שייך לא אזי – ישכון" לבדד "עם הם שבנ"י בשעה לעניננו: ובנוגע
נתערבו.

נייר" "תעודת אחד לכל ונותנים העולם, רוחות ד' מכל משם מכניסים ואח"כ פירצה, פורצים כאשר
בגויים" "ויתערבו רח"ל נעשה אזי – רצונו כפי רושמים "עם108שבה כאשר אבל ;ccal לא – ישכון"

עמהם. מתערב אינו שהרי העמים, בין שיתבטל לומר שייך

יוכלו  שבנ"י היחידה הדרך לא; או רוצים אם נפק"מ ללא אחרת, ברירה לבנ"י אין הרי שכן, וכיון
בגויים". "ויתערבו היפך ישכון", לבדד "עם להיות – היא ישראל, עם בתור בשלימותם להשאר

תצוה  פ' במד"ר כדאיתא – מזה כמ"ש 109ויתירה לזית, נמשלו שישראל יפה 110בהטעם רענן "זית
ישראל  כך עומד, אלא מתערב אינו והשמן בזה, זה מתערבים המשקין "כל שמך", ה' קרא תואר פרי

העכו"ם". עם מתערבים אינם

אינם  אזי בפ"ע, בחדר נמצאים המשקין ושאר בפ"ע בחדר נמצא השמן שכאשר הכוונה אין כלומר:
אותם  ומערבבים כלי, באותו אותם יוצקים שכאשר היא, הכוונה המדרש; כוונת היא זו לא – מתערבים

חובלים" "מקל המשקין.111במקל, משאר מובדל עצמו בפני ישאר השמן אלא מאומה, יועיל לא – וכו'

נתון הוא שבעולם, המשקין בכל מערבו אתה אפילו "השמן המדרש: מוסיף – זאת מהן,dlrnlועוד
. אבותינו העכו"ם".כך מן למעלה נצבים .

עצמם  לבין בינם לדון – ולאח"ז עם, בתור קיימים להשאר בנ"י יכולים ידה שעל הדרך איפוא זוהי
ראיות  לעצמו מביא אחד וכל אחד... זוג רק או זוגות ב' תפילין, זוגות ד' ומניח מדקדק פלוני אם
שר  ור' כהראב"ד או תם כרבינו זה כרש"י, סובר זה כביתֿשמאי; וזה כביתֿהלל, סובר זה והוכחות:

גאון!... שלום

ד' או ב' תפילין, של א' זוג בין רק הוא והחילוק עצמם, לבין בינם בנ"י אודות מדובר זה כל אבל
בשעת  לפנ"ז, משא"כ לזה), ההכנה זמן גם (כולל תפילין הנחת של בזמן רק הוא זה שחילוק – זוגות
שוכב  הוא מי לפני בלבו "ויחשוב משנתו שניעור לאחרי ורק תפילין; להניח אפשר אי שאז השינה,

הזקן  רבינו שמביא (כהלשון נבוכים 113מהרמ"א 112וכו'" במורה הרמב"ם לשון ע"ד יאמר 114, ומיד ,(
אמונתך" רבה בחמלה נשמתי בי שהחזרת  וקיים חי מלך לפניך אני בין 115"מודה החילוק מתחיל אזי –

יניח. תפילין זוגות כמה לחבירו, אחד יהודי
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וש"נ.105) תקמו. ס"ע תרצ"ג סה"מ ראה
ב.106) כג, משפטים
(ס"ע 107) ברוב ביטול ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). סז
לה.108) קו, תהלים
(109– מנחם תורת בארוכה וראה רפל"ו. שמו"ר

ס"ז  בלק ש"פ שיחת גם וראה ואילך. 439 ע' ח"ס התוועדויות

ואילך). 81 ע' חס"א התוועדויות – מנחם (תורת ואילך
טז.110) יא, ירמי'
א.111) כד, סנהדרין ראה
ס"ד.112) שם במהדו"ב ועד"ז רס"א. (מהדו"ק) או"ח שו"ע
בתחלתו.113) או"ח
פנ"ב.114) ח"ג
ס"ו).115) ובמהדו"ב ס"ה, (במהדו"ק שם אדה"ז שו"ע
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שמן  כמו יתחשב", לא ובגויים ישכון לבדד "עם הם שבנ"י מודים הכל – לגויים בנוגע משא"כ
סוכ"ס  הנה אותם, לערבב שבעולם ההשתדלויות כל יעשו אם אפילו המשקין: שאר עם מתערב שאינו

"נתון מזה: ויתירה עצמו, בפני השמן כפשוטו dlrnlישאר בגשמיות לקיום שנוגע ענין שזהו – מהן"
טפחים. מעשרה למטה

.·Îעם אלא כמות, עם לא בנ"י ניצחו שתמיד – כאמור – המענה גשמיים `zekiוזהו בענינים הן ,
רוחניים. בענינים והן

צורך  יש לסנהדרין להכנס כדי הנה – להטות" רבים ד"אחרי הדין ישנו ששם לסנהדרין, בנוגע אפילו
ברמב"ם  שנימנו הרוחניים הענינים לסנהדרין,116בכל להכנס יכולים ידם על שדוקא וגדרים תנאים שהם

להיות  צריך תמיד אדרבה: הרי – לכמות בנוגע כי כמות, של ענין ולא איכות, של ענין נעשה זה הרי ואז
ואחד  שבעים מספרה – גדולה" "סנהדרי מספר: גדולה,117אותו דסנהדרי הכח להם אין שאז שבעים, (לא

הרוב). מדעת חלוקה המיעוט כשדעת להטות", רבים ד"אחרי הענין שייך שאז ואחד, שבעים אלא

צריכים  שבנ"י כיון אחד, יהודי על אפילו לוותר שאסור – ישראל עם בכללות מתורה נמשך ועד"ז
בסוג  או שבטיכם" ד"ראשיכם בסוג – עצמו את להעמיד שרוצה חלוקה באיזו בשלימותם; להיות
ישראל" ש"בשם ומצב במעמד הוא אם ואפילו ישראל, לכלל הוא שייך מימיך", ו"שואב עציך" ד"חוטב 

"יכונה". רק

ישראל  בין "המבדיל העמים", מכל סגולה לי ל"והייתם בנוגע – גיסא לאידך גם מובן ממילא ובדרך
חלקו  גם כולל חלקו, ואשרי העולם", אומות מ"חסידי להיות הוא יכול יהודי, שאינו שמי – לעמים"

הבא  ישראל 67בעולם שחטא "אע"פ – שבפחותים הפחות גם לבנ"י, שבנוגע כשם יהודי; לא הוא אבל ,
.118הוא"

השמחה: בעל של באגרת למ"ש לכאורה בסתירה זה הרי הוא", "ישראל בגמרא שמ"ש ולהעיר,
בגמרא  ואילו האמיתי, שמו ולא והסתר, העלם של ענין הוא כינוי שהרי יכונה", (רק) ישראל "בשם

"ישראל ענין ed`נאמר ולא "ישראל", בשם בתורה עכן שנקרא וכפי ("ישראל", כינוי וכפי dpekiשל .("
(סל"א). לקמן שיתבאר

[ובפרט  כו' שמזיקה כמות שזוהי ובפרט כמות, אחרי לרדוף מה אין – לעניננו בנוגע אופן, ובכל
האיכות, את לשמור  צריכים אלא וכו']; אותם לרמות ואסור בכך, רצונם שאין צועקים בעצמם שהם
מאמר  כידוע איכות, של ענין גם הוא יהודי אצל כמות של ענין כל שהרי הכמות, ענין גם נכלל שבזה

שלפנ"ז  בהתוועדות הדבר (כמבואר רוחניות אצלי היא פלוני יהודי של הגשמיות נשיאינו: ).119רבותינו

עם  זה יהי' – בכמות המספר שיהי' אופן באיזה בשלימותו; ישראל עם יהי' ישראל ואז בארץ שלם,
בשלימותה. התורה את ששומרים כיון השלימה,

בגאולה  – בשלימות הגואל שהוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה את פועלים ואז
גלות  אחרי' ראשם"120שאין על עולם "ושמחת ממש, בקרוב ,121.

***

.‚Î.'וגו מיעקב כוכב דרך קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.„Î הכתוב ממשיך – מישראל" שבט וקם מיעקב כוכב "דרך מואב 94לאחרי פאתי "ומחץ ומסיים:
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רפ"ב.116) סנהדרין הל'
ה"ג.117) שם
רע"א.118) מד, סנהדרין
וש"נ.119) .147 ע' ח"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ונאמר 120) ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים –

יא.121) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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אדם  של בנו שת, מן יצאו שכולם האומות, כל – שת בני "כל רש"י: ומפרש שת", בני כל וקרקר
העולם  כל הושתת (שממנו ).122הראשון"

של  שלטונו תחת המדבר) מין כל את שכולל שת, בני (כל האומות כל יהיו המשיח שבביאת והיינו,
לארץ) בחוץ גם אלא ישראל, בארץ רק (לא מקומות שהיו שלפנ"ז, בגאולות שהי' כמו רק ולא משיח,

מס  נושאת היתה שאדום בתנ"ך המסופר [ע"ד תקיפה ישראל יד היתה שלמה,123שבהם בימי ועאכו"כ ,
מס  לו הביאו הממלכות" עצמם.124ש"מכל בפני מלכים שם היו אעפ "כ אבל ,[

אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא גו' עמים אל אהפוך "אז למ"ש גם כבוד 125ומתאים "ונגלה ,
דיבר" ה' פי כי גו' בשר כל וראו הראי',126הוי' באופן חילוק שיהי' (אע"פ הארץ עמי אפילו שכולל –

ו"גדולם" "קטנם" יהיו גופא בנ"י שאצל מזה וק"ו לעיל 127ובמכ"ש בנוגע 128(כמדובר ועאכו"כ ,(
נח  בני מצוות שבע לקיים יהי' שענינם הארץ" "עמי יהיו אז גם שהרי – לעמים" ישראל בין ל"המבדיל
"לשבת  – העולם ליישוב וטובים ודרושים המוכרחים הענינים כל נכללים (שבזה מזה המסתעף וכל

משיח 129יצרה" ביאת בשעת גם יהי' (שכך יתחשב" לא ובגויים ישכון ש"לבדד בנ"י עם ויהי' ,(130,(
חרב" גוי אל גוי ישא ש"לא בארץ"131אלא שלום "ונתתי כולו,75, העולם בכללות ועד ישראל, בארץ –

הקודש).132כמ"ש  ארץ רק לא כולה, הארץ כל – גו'" דעה הארץ מלאה כי וגו' ישחיתו ולא ירעו "לא

"חיל" שהרי – שת") בני כל ל"וקרקר בהמשך (שנאמר חיל" עושה ד"ישראל הענין כללות גם וזהו
. וראו הוי' כבוד ש"נגלה בלבד זו שלא הוא אלא לאמיתתו יהודי, של אמותיו בד' דיבר" ה' פי כי .

ע"י  שיהי', אופן באיזה בהשפעתו שם שמגיע או בגופו, שם שנמצא עי"ז [הן מגעת שידו מקום בכל
טובים, ענינים לפעול "חיל", שם לעשות אפשרות לו שיש כיון וכיו"ב], שלוחו ע"י או שמיעה או ראי'
רוצה  אמת שתורת כפי – ובשלימותו במילואו חיל" עושה ד"ישראל הענין יהי' המשיח בימות הנה
ממנו  לעשות יכול שהי' ענין נשאר אם (שהרי מזה למעלה שאין באופן שזהו – "חיל" בשם וקוראת

" לומר שייך לא אזי עשה, ולא שלא dyer"חיל" ענין עדיין שנשאר כיון לעשות, מה יש עדיין כי חיל",
ולתכליתו). לשלימותו להביאו בו פעל

.‰Î ובעבודתינו במעשינו תלויים הענינים שכל הגלות 133וכיון לסיום שמתקרבים ככל לכן, ,
– לזמן ומזמן מקומות, לכו"כ שלוחים לשלוח והגאולה השמחה בעל התחיל דגאולה, ואתחלתא

יותר, בשטח) (בגשם, בריחוק שהם למקומות

. אוחז להיות "צריך שבו למקום אפילו שנאמר ועד כענין ממקומו איש איש לאחד 134. תלוקטו ואתם
רש"י  (כלשון ישראל" בני אחד",135אחד "אחד יחידים, רק בו שיש מקום אודות ידיעה כשמגעת – (

מנין, אפילו ואין

("עדה") מציאות נעשית העשרה מכל שהרי אחד", "אחד אוחז להיות הכרח אין עשרה, כשישנם כי,
קדושה" "עדה ורק 136אחת, אחת, בבת קדושה", ה"עדה קדישא, הקהילה כל את ליקח יכול ובמילא ,

אחד". לאחד ד"תלוקטו הענין להיות צריך ואז יחידים, הם הרי צירוף, ללא מעשר, פחות כשנשארים

.ÂÎ שישלחו שרצונו שאומר מי יש ומצוותי', התורה היהדות בהפצת לעסוק מבקשים כאשר אמנם,
שלו, הכחות שלפי הוא סבור ובלאה"כ, מישראל, ורבבות אלפים כו"כ נמצאים שבו למקום דוקא אותו
להקדיש  כדאי שלא ועאכו"כ יהודים, של מועט מספר בה שיש קטנה קהילה עם שיתעסק מתאים לא
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ת"ע 122) א). (קי, תס"ט תקו"ז וראה ג. ה, בראשית רמב"ן
ואילך). סע"ב (קיט,

ובפרש"י.123) יד ח, שמואלֿב ראה
ובמצו"ד.124) א ה, מלכיםֿא ראה
ספי"א.125) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
ה.126) מ, ישעי'
לג.127) לא, ירמי'
(128.(12 ע' חס"א התוועדויות – מנחם (תורת פ"ז במאמר
יח.129) מה, ישעי'

סג).130) (אות עה"פ שלמה בתורה הובא טוב. לקח ראה
ועוד. עה"פ. רמב"ן

ד.131) ב, שם
ט.132) יא, שם
רפל"ז.133) תניא
יב.134) כז, שם
ג.135) ל, נצבים
וש"נ.136) ב. כא, ברכות ראה
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באופן  שהם עשרה שם שאין כיון אחד", "לאחד יחידים, עם להתעסק שלו והידיעות והכחות הזמנים את
התאחדות. של

כרבו" להיות לעבד "דיו – אומרים זה :137ועל

. עצמו "הוא הגלות זמן שבסוף אומר, .הקב"ה ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז ואתם . שנאמר .
כתה  שתתאסף עד ממתין לא הוא – ישראל. לארץ לבדו עמו והולך ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו
עצמו  בפני אחד כל מלקט הוא אלא אחת, בבת כולם את יוליך ואז יהודים, של מסויים מספר שלימה,

אחד". לאחד "תלוקטו –

תשעה  יש אם עאכו"כ אחד, יהודי עם אפילו להתעסק – כרבו" להיות לעבד "דיו הרי שכן, וכיון
תחת  ואיש גפנו תחת שאיש כיון מאוחדים, שאינם אלא ככה, פעמים כו"כ יש אם ועאכו"כ יהודים,
– שם שליחותו למלא אלא מזה, להתפעל לו אין אמות; ד' באותם לכנסם לכאורה אפשר ואי תאנתו,

אחד". "לאחד אותם ללקט – לבב ובטוב בשמחה ואדרבה:

מזה: ויתירה

אחד  אף אין ובניֿביתו, הוא ממנו, שחוץ לו ונדמה הרבים, וברשות בעולם חושך ששורר בשעה גם
הוא  שה"חושך" להיות יכול הרי חושך, שורר הרבים שברשות דכיון המצב, אמיתית לדעת יכול אינו –

מסביבו... שנעשה מה יודע ואינו כו', מעוות ששכלו בשכלו, גם

קודמת  בהתוועדות בארוכה כמדובר – בזה והגאולה 138והעצה השמחה בעל של המשל ,139אודות
החשוך, הרבים רשות באמצע  ברחוב, ולהעמידו לאמטערנע") "א הרב: (ובלשון פנס להדליק ַַשצריך
"אדמה  בבחינת שהם יתברר ולאח"ז אנשים, מופיעים רוחות ומכמה צדדים שמכמה יראה ואז

ש"140לעליון" להיות שיכול ועד "אדם", בשם נקראים שלכן ,ldw141lecb!"הנה ישובו

מדריך  שהוא וכיון גדול", "קהל שישנו לו ויספרו אותו להזמין שיבואו להמתין לא – לזה והדרך
הפרנס" לפי "קהל או הקהל" לפי "פרנס זה הרי "פנס"142גדול, של ענין שישנו בידעו אלא ;

שעליו  סימן זה הרי – לעולם אותו והביא אותו ברא והקב"ה "עולם", של ענין וישנו ַ("לאמטערנע"),
אנן" דיממא פועלי "אנן – היא והשליחות שליחות, שם הצ"צ 143למלא שפירש כפי שלנו 144, שהפעולה

יום" לאור אלקים "ויקרא – ד"יום" הענין לפעול תעמיד 145היא להאיר; עליך לראש לכל ולכן, להאיר, –
"קהל  להיות שיכול ועד רבים, גם אלא אחד", "אחד רק לא – וכמה כמה שישנם תראה ואז ה"פנס", את

גדול".

. יקום ו"מי "קטן", שהוא "חשבון" לערוך מתחיל הוא"וכאשר קטן כי ולעמוד 146. לקום יוכל כיצד ,
לביאת  קרוב ובפרט (בכלל, הברכה ישנה זה על הנה – וכו' לפעול יוכל כבר ומה חשוך, ברשותֿהרבים

אחישנה" בעתה הוי' אני עצום לגוי והצעיר לאלף יהי' ש"הקטן ערך 147משיח) שהוא נניח אפילו :
ש"הקטן  הקב"ה הבטחת לו שיש כיון להתפעל, מה לו אין – "צעיר" ורק "קטן" רק הוא ואכן חשבוןֿצדק 
אחישנה". בעתה הוי' "אני – שלו החלק את יעשה שהקב"ה הדרך וזוהי עצום"; לגוי והצעיר לאלף יהי'

מהחשבון  להתפעל לא – המתעסקים אלו לכל והגאולה השמחה בעל של והברכה הנתינתֿכח וזוהי
וה' באמונה, שליחותו את עושה הוא רבים; יהודים או יהודים שני אחד, יהודי ולהציל לתקן יוכל אם
שיהי' ויצליחו יזכהו הקב"ה ואז גדול", "קהל שיהי' ה"כלים" את עושה הוא יעשה; בעיניו הטוב

עצום". ו"לגוי "לאלף"
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חי"ט 137) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ב. נח, ברכות
וש"נ. .265 ס"ע

(138– מנחם (תורת ואילך ס"ב תשכ"ב תמוז י"ג שיחת
ואילך). 129 ע' חל"ד התוועדויות

ע'139) תש"א (סה"ש ס"ו תש"א תמוז ג' קרח, ש"פ שיחת
ואילך). 136

ועוד.140) רע"א. ג, של"ה ראה

ז.141) לא, ירמי'
א.142) יז, ערכין ראה
א.143) סה, עירובין
וש"נ.144) .25 ע' תרצ"ו סה"ש
ה.145) א, בראשית
הֿב.146) ז, עמוס
כב.147) ס, ישעי'
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.ÊÎ ובפרט ובמדינתו, ובעירו בסביבתו אחד כל – זו שליחות באמצע כבר שעומדים אלו שכל ויה"ר
ללכת  ולאן כיצד הדרך רמז או שהראה או אותם, ושלח אותם חינך והגאולה השמחה שבעל שזכו אלו

טוב, בכל יתברכו – לבב ובטוב בשמחה זאת ועושים שם, לפעול ומה

ש"בשם  מאלו גם (כולל גדול" ה"קהל עם יחד צדקנו משיח פני לקבל לצאת יזכו ממש ובקרוב
כמ"פ  כמדובר – יודעין בלא מזה: ויתירה ביודעין, שהעמידו יכונה") סיפורים 148ישראל כמה אודות

חייו; סדר את לשנות פלוני על שעשו הרושם אודות ידעו לא שבכלל

מגיע  כיצד אודותיו: והתעניין אותו ראה ופלוני ברחוב, עבר רק אלא אתו, דיבר לא בכלל הוא
לא  והוא ויעקב, יצחק אברהם בן שהוא מיד שרואים באופן שלבוש אנגלית דובר אברך לארצותֿהברית

הנפש" לי "תן אם כי כסף... רק 149מבקש לא – יהודי כמו ויתנהג תפילין יניח שיהודי רוצה הוא ;
בסדר  "מהפיכה" גרם זה וענין השנה! ימות כל במשך גם אלא וימיםֿטובים, שבתות ור"ה, ביוהכ"פ
אצלו  שנמשך ובאופן ויעקב, יצחק לאברהם עד כו' זקנו ואבי לזקנו השייכות אצלו שנתעוררה כיון חייו,

מ  למטה טפחים.בפועל עשרה

הניצוצות הם שאלו גליא שמיא שכלפי אזי elyוכיון – לקדושה אותם והעלה וזיכך בירר שהוא ,
ד"בעתה  ובענין ד"זכו" בענין שלו הפעולה וזוהי עמו, ביחד הנה" ישובו גדול ד"קהל הענין אצלם יהי'

שבזה  הפירושים ככל .150אחישנה",

בריא  שליח ברוחניות, ובריא בגשמיות כפשוטו בריא שיהי' – חיל" עושה ד"ישראל הענין ויקויים
בתחתונים, דירה ית' לו לעשות כדי למטה אותו ששלח הקב"ה, המלכים מלכי מלך זה המשלח, של

"ושכנתי" הקב"ה אומר שעליו ית', לו ומקדש משכן – והחומרי הגשמי מעוה"ז של 151לעשות ובאופן ,
לנצח" יסודותיו יסע בל יצען בל "אוהל ,152קביעות,

צדקנו, משיח ע"י ממש בקרוב השלישי ביהמ"ק כשיבנה – בשר לעיני גם בגלוי נראה שיהי' וכפי

כדאיתא  תודה, קרבן – ובעיקר לבב, וטוב שמחה מתוך חובותינו" קרבנות את לפניך נעשה ו"שם
תודה,153במדרש  מקרבן חוץ בטלין הקרבנות שכל

בי" אנפת כי הוי' ד"אודך הענין גם על 154כולל – ובעיקר הגלות, זמן על להקב"ה ההודאה שזוהי ,
הגלות  והשלימה,155שריפת האמיתית לגאולה ועד דגאולה אתחלתא הגאולה, והתחלת

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ממש.49והולכים בקרוב צדקנו, משיח פני לקבל

***

.ÁÎ להתעסק – עבודתו לאופן בנוגע ובפרט והגאולה, השמחה לבעל בנוגע ואילך) (ס"ח לעיל דובר
להתוועדות  באגרתו שכתב בלשון או מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם כולם, עם
שומרי  הק', תורתנו ממחבבי – "תפרח" בשנת והגאולה, המאסר לאחרי הראשונה תמוז י"בֿי"ג וחגיגת

יכונה. ישראל בשם אשר ועד מצוה

גו'" לפנים הפנים כו'.156ו"כמים עמהם להתעסק שהשתדל אלו על גם פעל זה שענין –

הי' מעשה שבשעת (אף יהודי שהי' אותו, שאסר הפקיד הנה המאסר, בשעת שאפילו כך, כדי ועד
דוקא, באידיש אליו בפנותו שלו, החפצים) נמצאים (שבה המזוודה את לשאת ממנו ביקש גוי), גם נוכח

בזה  הסיפור כידוע "רבי", בשם ,157ובקראו
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–ראה148) מנחם (תורת סי"ג תשט"ו תמוז י"ב שיחת גם
וש"נ. ואילך). 192 ע' חי"ד התוועדויות

כא.149) יד, לך לך
שער150) אורה שערי א . צח , סנהדרין יביאו ראה  ד"ה הפורים

ואילך. פצ"ד מלכות לבוש
ח.151) כה, תרומה
כ.152) לג, ישעי'

התוועדויות 153) – מנחם תורת גם וראה ז. פ"ט, ויק"ר
וש"נ. .233 ע' חנ"ב

א.154) יב, ישעי'
(נעתק 155) שעב ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

בתחלתו). יום" ב"היום
יט.156) כז, משלי
י"ב 157) שיחת גם וראה .307 ע' חי"ח בלקו"ש הנסמן ראה
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חסד,– של תנועה לאסיר להראות החוק היפך זה הרי שלכאורה

האסירים  את להרוג הבירה) עיר המרכזית, (העיר ממוסקבא הוראה שהתקבלה ההוא, בלילה ובפרט
פנה  פרטית שבהשגחה אלא למדינה, מחוץ שהרגוהו זה של מותו את לנקום כדי לילה, באותו שיאסרו
היתה  שבהם שעות אותם עברו ובינתיים לנפשו, שהניחוהו בגלל אחר, לפרוזדור אדמו"ר מו"ח כ"ק

בזה  הסיפור (כידוע הנ"ל ),158הוראה

הרבי  את לאסור בבואו בהחלט, הקדושה היפך שהוא ענין עשה שהפקיד שעה באותה ואעפ"כ,
הרבי  של המזוודה את לשאת ביקש החיים, היפך שענשו חמור –במאסר

גו'". לפנים הפנים ד"כמים הפעולה בגלל הי' זה שענין

(ס"ט) לעיל כאמור הקודש, בארץ הביקור בעת לאח"ז, זמן כמה שהי' המאורע על הביאור גם וזהו
וכו', מצוותי' וקיום התורה לימוד על יוםֿיום בחיי למס"נ שייכות להם היתה לא שלכאורה אלו שאפילו

של בתנועה שעמדו זאת, עוד אלא ואהבה, כבוד של יחס שהראו בלבד זו לא הנה zeadlzdהנה :
אותם! גם כולל ישראל, עם כל את שמייצג הבאֿכח

.ËÎישראל בשם אשר "את הנ"ל באגרת הגאולה בעל מ"ש להבין צריך עדיין בשעה dpekiאך בה ,"
"ישראל – עכן אודות נאמר סכ"ב).ed`שבגמרא (כנ"ל "

ובהקדים:

סנהדרין  במסכת בארוכה הגמרא שמפרטת (כפי ויותר ענינים חמשה על שעבר – עכן של )118החטא
כפשוטה. תשובה מועילה לא שעליהם חמורים בענינים הי' –

מיד  שלכן, ישראל, ארץ כיבוש למלחמת בנוגע כולם ישראל בכל שפגע ענין זה שהי' זאת, ועוד
בתנ"ך  בארוכה הסיפור כמבואר כו', במלחמה שינוי נעשה עכן מעשה .159לאחרי

ד"עכור" ומצב במעמד בהיותו ההשבה, קודם החטא, באמצע בעמדו מבטיחים 160ואעפ"כ, –
ישראל" "חטא "ישראל": בשם מעשה בשעת אותו רק 118וקוראים (ולא הוא" ישראל שחטא "אע"פ ,

יכונה"). ישראל ש"בשם

יהודי  כמו ח"ו, עכן של ומצב במעמד כלל עומדים אינם שבודאי יהודים אודות מדובר כאן ואילו
הק' תורתנו "מחבבי של בסוג שאינם מבנ"י כו"כ ועד"ז הרבי, של המזוודה את לשאת שביקש הנ"ל
ישראל" ש"שם היינו, יכונה", ישראל בשם "אשר הגאולה: בעל עליהם אומר ואעפ"כ מצוה". שומרי
אליו, הקרוב שני, שם כמו אינו אפילו אלא השם, עיקר שאינו בלבד זו שלא בלבד, כינוי אצלם הוא
מ"דמתקריא", למטה שהוא "המכונה", כינוי, משא"כ הקודש, בלשון והוא "דמתקריא", אומרים שעליו

ס"ח). (כנ"ל דוקא לשון בשבעים אלא הקודש, בלשון שאינו

.Ï בספרים המבואר ע"פ – יותר בפרטיות הכינוי לענין בנוגע להוסיף בגימטריא 161ויש ש"כנוי"
"אלקים":

ובפרט  השמות, לענין ועד הספירות, בענין למעלה, הם שכן בגלל הם למטה הענינים שכל – ובהקדים
הבריאה. התהוות היתה ידם שעל השמות

ברא "בראשית (א) אופנים: שני יש הבריאה בענין הארץ"`miwlוהנה, ואת השמים "ביום 162את (ב) ,
ושמים"`iedmiwl'עשות ונבראו"163ארץ ד"צוה להענין הוי'164(ועד שם מצד –165.(

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

.(128 ס"ע חל"ז התוועדויות – מנחם (תורת ס"י תשכ"ג תמוז
וש"נ.

(158– מנחם (תורת סי"ג תשכ"ה תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(83 ע' חמ"ד התוועדויות

זֿח.159) קאּפיטל ַיהושע
וש"נ.160) (במשנה). ב מג, שם
(עא,161) תכ"ו בתחלתו. תכ"ב סע"א). (טו, בהקדמה תקו"ז

ע' לתניא הערות לוי"צ בלקוטי הובא כנוי. מע' מאו"א וראה ב).
ועוד. רנד. ע' אג"ק קנח. ע' ולזח"ב נב,

א.162) א, בראשית
ד.163) ב, שם
ה.164) קמח, תהלים
רפד.165) ס"ע אלול סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
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האדמה" את לעבוד אין "אדם כאשר הבריאה, שבתחילת בזה, ברא 166ומבואר "בראשית רק נאמר –
miwl` והאמונה היחוד בשער כמבואר – שענינו בלבד, אלקים שם הארץ", ואת השמים בפירוש 167את
שהנרתק168מ"ש  "וכמו כו'", להגן לשמש נרתק הוא ש"מגן אלקים", הוי' ומגן שמש בעד "כי מגין

ויהי'" הוה ד"הי' הענין את רואים שלא – כו'" הוי' לשם מגין אלקים שם כך רק 73השמש, רואים ;
רבים  לשון שהוא "הטבע"169"אלקים", בגימטריא ש"אלקים" ועד כיון 170, בגימטריא, רק אמנם –

הטבע. ענין – גימטריא ע"י – לבוא יכול שממנו שם זהו אבל "אלקים", זה הרי שבגלוי

בספרים  איתא ה"טבע" לענין בנוגע ד"171והרי השורש אותו שערי'"erahשהוא מלשון 172בארץ ,
טביעה, של באופן הוא וארץ בשמים שישנו שהאלקות להיות שיכול היינו, ("דערטרונקען"), טביעה
כמו  אופן באותו שהוא עצמו, בדבר שינוי נעשה שלא שאף במים, שנטבע דבר וכמו אותו, רואים שלא
לפעמים  – גופא ובזה המים; את רק אלא הדבר, את רואים שלא – הוא החילוק הרי שטבע, קודם שהי'
צלולים  אינם המים ולפעמים המים, בתוך שנמצא הדבר את דרכם לראות ויכולים צלולים, הם המים

המים. בתוך דבר איזה שיש בכלל רואים לא ואז עכורים, אלא

גו' ("את הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית כפי עצמה, מצד הבריאה בנדו"ד: ועד"ז
תולדותיהם  לרבות – מלבדו"173ואת" עוד ש"אין באופן אמנם היא הוה 174), ד"הי' הענין בזה אין אבל ,

ביומו  יום מידי נוהג" כמנהגו ש"עולם וכיון הטבע. חוקות את רואים הוי'; בשם שמרומז כאחד" ויהי'
האלקות  דערטרונקען") ("ס'ווערט ש"נטבע" שערי'"), בארץ ("טבעו הטביעה ענין סוכ"ס להיות יכול –

העולם. את רק ורואים בעולם, שיש

לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל אמת רעה"175הן ליום רשע ש"גם ועד ,176,
ואור" יום שלו הרע ש"יעשה עי"ז "לכבודו", הוא ה"רשע" בשביל 177שאפילו בגילוי; נראה זה אין אבל, ,

בזה. הכוונה מהי ולדרוש לחקור צורך יש זה

"אלקים": בגימטריא – ה"כנוי" ענין גם וזהו

אבל  ממנו, בריחוק אמנם זה הרי – "דמתקריא" אליו; שהכוונה ספק אין – בשמו לאדם קורין כאשר
הוא – ("המכונה") הכינוי xzeiaשם wegx31 הכינוי רק וישאר הקודש, בלשון שמו לשכוח שיכולים ועד ,

בלבד.

ומזה  (כנ"ל), אלקים לשם הוי' שם בין החילוק ישנו שלמעלה בגלל – היא למטה זה לענין והסיבה
מציאותו ניכרת שבו שם שיש התחתון, אדם של בשמות גם שלו.ielbaנמשך הכינוי רק שהוא שם ויש ,

ישראל  "בשם הלשון נאמר מדוע יותר): מתחזקת היא (ואדרבה: הקושיא עדיין נשארת אופן, ובכל
"?!dpeki(רק)

.‡Ï תיבה כל מדוייקת כמה עד רואים שבזה הנ"ל, במכתב הלשון דיוק ע"פ – בזה הביאור ויובן
נשיאינו  רבותינו של ובאגרות :178במכתבים

" אינו במכתב "l`xyiהלשון אלא לעכן myaיכונה", בנוגע בגמרא שנאמר הלשון – יכונה". ישראל
שחטא "אע"פ "l`xyiהוא: נאמר במכתב ואילו יכונה".myaהוא"; ישראל
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ה.166) שם, בראשית
רפ"ד.167)
יב.168) פד, תהלים
ז.169) לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י גם ראה
והמרגיל 170) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

וש"נ.171) .204 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ט.172) ב, איכה
יד.173) א, בראשית פרש"י
לה.174) ד, ואתחנן
ספ"ו.175) אבות
ד.176) טז, משלי
פכ"ז.177) תניא
(תורת 178) סמ"ח ס"ה; דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם ראה

וש"נ. .(110 ע' ;58 ס"ע חנ"ז התוועדויות – מנחם
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הענינים? ב' בין החילוק מהו

עצמו  בשביל צריך האדם אין – השם ענין .179ובכן:

(וחוש) כח את צריך הוא בא; ומהיכן הולך לאן לראות כדי הראי', כח את צריך הוא – עצמו בשביל
בינה  חכמה הנפש, כחות עשר כל עניניו, שאר בכל ועד"ז וכו'. וכו' שמדברים מה לשמוע כדי השמיעה,

בנוגע וגם עצמו. מצד אפילו אותם שצריך – המדות ושבעת zecndודעת, zlertl הזולת בשביל שהיא
ע"י היא החסד פעולת הרי –envr mc`d.אחר בשם או זה בשם נקרא אם נפק"מ ללא ,

בידו  בו לגעת ביכלתו יש אם עמו; להתקשר רוצה הזולת כאשר – בשם? צורך יש מה ובשביל מתי
– טוב יותר אבל טוב, מה –enya e`xwl בהיותו אפילו עמו להתקשר ויכול מפסיק, המקום אין שאז ,

מקום. בריחוק

מישהו  כאשר אבל בשם; צורך ללא שהוא, מצב באיזה להיות יכול – עצמו מצד אחרות: במילים
בשם. צורך לו יש אזי – עמו ולהתקשר אותו לעורר ורוצה עליו, מסתכל אחר

.·Ï:לעניננו בנוגע מובן ועפ"ז

הארץ  וכיבוש ישראל עם לכללות נוגע שהי' ובפרט ונורא, איום חטא זה והי' שחטא", "אע"פ עכן,
ש" הגמרא אומרת –`ed l`xyi זה הרי – העצם אלא כינוי, חיצוני, ענין לא – שלו שהעצם והיינו, ,"

"ישראל".

" אודות כשמדובר להיות ישראל"myאמנם, ורוצה עליו מסתכל אחר מישהו כאשר נוגע השם שענין ,
בנ"י: בין חילוקים יש אזי – בקשר אתו

ולאה, רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן שהוא שידעו ומכריז ברחוב שהולך יהודי יש
שתהי') סיבה (מאיזו מתבייש  לרחוב שבצאתו מי וישנו "ישראל"; בשם שיקראוהו רצונו ובמילא
או  "אייזיק" "אייבראהאם", שיקראהו לו איכפת לא – ויעקב . יצחק אברהם "ישראל", בשם ַַשיקראוהו

ולאה! רחל רבקה שרה ויעקב, יצחק אברהם "ישראל", לו שיקראו מתבייש הוא אבל ָ"דזשייקאב",

עצמו  על לפעול קשה עבודה שזוהי בגלל אלא ח"ו, בתכלית "פרוץ" היותו בגלל זה שאין [ולהעיר,
המלעיגים. מפני להתבייש שלא

בארוכה  פעם ובכל 180וכמדובר סימנים, כמה יש חלק ובכל חלקים, ד' בו שיש השולחןֿערוך אודות
תורה  של הו"ע הסדר גם בתורה והרי סעיפים, יש באים 181סימן כיצד וההקדמה הסדר ישנו וכמו"כ ,

הראשון  שבחלק הראשון שבסימן הראשון בסעיף שמיד – השו"ע חלקי ד' שבכל הענינים כל לקיום
המלעיגים". מפני יתבייש "שלא ומזהירים: מבהירים השו"ע, של

עליו! ילעג מישהו שמא להתפעל שלא – הוא עצמו על לפעול צריך שיהודי הראשון הדבר כלומר:

שמדובר  לפני עוד ולכן, ומצוותי', תורה לקיים שיוכלו השם בעבודת חזק יסוד שזהו מובן, ומזה
עצמך  את לחגור  עליך מיד: מבהירים – ידים ונטילת השחר ברכות קריאתֿשמע, אמירת אודות
כך, להתנהג יפה לא ויאמר: האף" את "יעקם מישהו אם להתפעל שלא אנגארטלען"), זיך ַַָ("דארפסט

לים"...]. "מעבר שבא מי או "זקן" הנך תרבותי, אדם אינך מודרני; לא זה

לאם  נולד הוא פארפאלן"...); איז ("דאס ברירה לו שאין כיון השם, את לשנות יכול לא אמנם ַַָהוא
כו' חיותו נמשכת ידו ועל לו, שניתן השם וזהו וכו', וסבתא סבא לו והיו כשצריך 182יהודי', אבל .

ישראל"; ב"שם לו שיקראו רוצה אינו – בשמו שקוראו הזולת עם הקשר בשביל השם עם להשתמש
הוא. מי ניכר יהי' שלא כדי להבדיל, גוי, של בשם לו שיקראו מעדיף הוא
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וש"נ.179) .123 ע' חכ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(180– מנחם (תורת ס"י תשט"ו תמוז י"ג שיחת גם ראה

וש"נ. .(190 ע' חי"ד התוועדויות

לשונות 181) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה
ב). (תב, בתחלתו

ס"ד.182) כנ"ל
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ישראל ש"בשם מי ישנו ישראל xwi`ובכן: ש"בשם מי ישנו אבל לו; שיקראו רוצה וכך שמו, זהו :"
לחתום dpeki(רק) – בו להשתמש רוצה שאינו כיון בלבד, כינוי של באופן אצלו הוא ישראל" ש"שם – "

לענין  בנוגע אלא אינו זה כל אבל, כו'. זאת ומסתיר בכך שמתבייש כיון זה, בשם לו ושיקראו זה, בשם
כו'. לו יענה ואז זה, בשם לו שיקרא לו לומר הזולת, עם קשר ליצור כיצד הדרך שזוהי השם,

.‚Ï.תמוז י"בֿי"ג של בגאולה נכלל יכונה", ישראל ש"בשם מי שגם – הגאולה בעל אומר זה ועל

ש"רחמנא באופן רק לא – נכלל? הוא אופן לב 183בעי"al`ובאיזה לו שיש ומכריז הולך שמאז ,
שייפין" לכולי פליג ש"לבא אמת הן כי, אלקים"184יהודי, לי ברא טהור "לב וכאשר הגוף 185, כל אזי ,

רמ"ח  שגם צורך יש אלא בריא, יהי' שהלב בכך די לא בריא, להיות כדי אעפ"כ, אבל כדבעי, הוא
בריאים. יהיו הגידים ושס"ה האברים

רבינו  שמבאר כפי השולחןֿערוך, הוראת ע"פ היוםֿיום בחיי ההנהגה ע"י – בריאים נעשים וכיצד
הכתוב 186הזקן  מצוות 187בפירוש רמ"ח כנגד הם אברים שרמ"ח שכיון אלקיך", הוי' עם תהי' "תמים

אצלו נעשים עשה מצוות רמ"ח קיום ע"י הנה נמשכת עשה, ידם ועל בריאים, רוחניים אברים רמ"ח
לא  מצוות שס"ה שמירת ע"י וכן הגשמיים, אברים ברמ"ח לעשות", ומפליא בשר כל "רופא ה', ברכת
ומפליא  בשר כל "רופא ה', ברכת נמשכת ידם ועל בריאים , רוחניים גידים שס"ה אצלו נעשים תעשה
ובריאה. שלימה נשמה גם לו שיש כיון ובריא, שלם גוף שישנו כך, הגשמיים, גידים בשס"ה לעשות",

בלבד  אותי ש"לא ובאופן לו, ניתנה שגאולה שלאחרי הנ"ל, באגרת הגאולה בעל שמסיים מה וזהו
למטה  לבב וטוב שמחה מתוך נמשך זה הרי – יכונה" ישראל בשם אשר את "גם אלא הקב"ה", גאל

בפועל, ובמעשה טפחים, מעשרה

– במחשבה זאת להמשיך יש אלא חשוב, שזה כמה עד – בלבד יהודי בלב להסתפק שלא והיינו,
לעשותם, צריך שיהודי כפי הענינים כל לעשות – ובמעשה יהודי, כמו לדבר – בדיבור יהודי, כמו לחשוב
שבא  מי כל שהרי בפועל, ועשי' למצוה נחשב זה ענין שגם לעשותם, ליהודי שאין הענינים מכל ולהזהר

מצוה  קיים כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא לידו ,188עבירה

סביבתו, ולכל ביתו ולבני לו בנוגע ה' ברכת ממשיך ועי"ז

(כפסק זכות" לכף כולו העולם כל ואת עצמו ש"מכריע במסכת 189הרמב"ם ועד הגמרא מדברי
האמיתית190קידושין  הגאולה באה ואז ממש.), בקרוב והשלימה,

***

.„Ï לעיל אינוֿיהודי,191דובר ע"י אמנם שנאמרו ישראל, של שבחם שמבטאים נבואה עניני שיש
ובהרחבה, בתושב"כ נקבעו ואעפ"כ

בגמרא  שמצינו חלק 192ועד הוא בתורה קס"ד גם והרי שמע", בקריאת בלק פרשת לקבוע ש"בקשו
דבר 193בתורה  הי' זאת, לולי אבל קבעוה", "לא צבור" טורח "משום שרק הגמרא הסבר ע"פ ועאכו"כ ,

ישראל", "שמע כמו יום בכל פעמיים לאומרה ראוי

עתה  שנדפסו וכפי נצחי, באופן עולמים, ולעולמי לעד קיימים אלו שענינים מוכח דברי 194ומזה

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

ח"ג 183) סע"ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
ע"ב. ריש רפא,

א.184) רלב, ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, זח"ג ראה
יב.185) נא, תהלים
ג.186) מה, נצבים לקו"ת
יג.187) יח, שופטים פ'
וש"נ.188) סע"ב. לט, קידושין ראה
ה"ד.189) פ"ג תשובה הל'
ואילך.190) סע"א מ,

ע'191) חס"א התוועדויות – מנחם (תורת המאמר בהתחלת
.(4

חנ"ג 192) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ב. יב, ברכות
.273 ע'
סה"ש 193) קלג. ע' ריש ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם וראה .125 ע' ריש תש"ב
וש"נ. .4 הערה 227

בלקו"ש 194) לאח"ז (נדפס ס"ב (בלק) השבועי בלקו"ש
וש"נ. .(225 ע' חכ"ו לקו"ש גם וראה .151 ע' ח"ח
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קיים,195הרגצ'ובי  דבר הוא בכלל "כתב" (שהרי תמיד" ופועל נמשך דבר הוי בתורה הכתוב ש"דבר
נצחית  שהיא בתורה ענין ענינים: ב' בזה שיש שבכתב, תורה אלא 86ובפרט בע"פ זה אין גופא ובתורה ,

בתורה. שקורין מעשה בשעת שנפעל ענין שזהו היינו, בכתב),

חילוקים: כמה יש גופא ובזה

גם  ישנו אך בלק. פרשת היא השבוע שפרשת הזמן בבוא רק היא – ברבים הפרשה כללות קריאת
לקבוע  ש"בקשו הקס"ד את בתושבע"פ כשלומדים ולדוגמא: התורה, מלימוד חלק שהוא כפי זה ענין

אלו. פסוקים גם לומדים שאז שמע ", בקריאת בלק פרשת

הפסוק  ישנו לעיל 196וכמו"כ כמוזכר ישראל", משכנותיך יעקב אוהליך טובו לאמרו 191"מה שתקנו
"הודו  לפני עוד התפלה, בהתחלת – עצמה ובתפלה התורה, לימוד שלפני בתפלה – יום כל בהתחלת
שנזכרו  הפסוקים בין נאמר טובו" "מה הפסוק הרי אחר, סדר אצלם שיש אלו (ואפילו בשמו" קראו להוי'

שמתחילים 197בשו"ע  הזקן ורבינו האריז"ל סידור לפי ועאכו"כ הכנסת, לבית בבואו לאומרם שצריך
זה  ).198בפסוק

.‰Ï שהרי וענינים, פירושים כמה יש ישראל", משכנותיך יעקב אוהליך טובו "מה בפסוק והנה,
לתורה" פנים האריז"ל 199"שבעים בכתבי להמבואר ועד ריבוא 200, לששים ניתנה שהתורה שכיון ,

שוות" דיעותיהן ש"אין בתורה 201מישראל ענין שבכל נמצא סוד, דרוש רמז פשט יש שבתורה ענין ובכל ,
הסוד. וע"ד הדרוש ע"ד הרמז, ע"ד  וכן הפשט, ע"ד פירושים ריבוא ששים יש

יודעים  ומניין הפירושים. כל ויסוד התחלת שהוא מקרא, של בפשוטו הלימוד ישנו לראש לכל אבל
מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני שכותב כפי התורה, על רש"י מפירוש – מקרא? של ,202פשוטו

תדרש" .203"והדרשה

פתחיהם  שראה "על רש"י: מפרש ישראל", משכנותיך יעקב אוהליך טובו "מה הפסוק על ובכן:
הצניעות  ענין על מורה שזה זה", מול זה מכוונין .204שאינן

הנה  – הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני להתפלל לעמוד וצריך היום מתחיל שכאשר רואים, וכאן
זה). כתוב של פשוטו (שזהו צנועים הם שבנ"י מזכירים לראש לכל

.ÂÏ הצניעות בענין כמ"פ להמדובר באים :205ומכאן

העיתי  שנשתנו שכיון לומר ששייך ענין זה להיות אין אפשר אי ("מאדע"), ה"אופנה" ונשתנתה ָם,
האבלים" בין חיים"206"כחתן מ"תורת שהתנתקו לפי – רח"ל "אבלים" כמו לבושים כולם כאשר :

נאמר  עליהם צנועים,25ומצוותי' שאינם בגדים קצרים, בבגדים לבושים ולכן החיים, היפך בהם", "וחי
הוראת  היפך לכאורה זה הרי האבלים"?!... בין "כחתן להסתובב הוא יכול כיצד – תורה בגדי היפך

ארץ"! "דרך ממסכת היפך התורה,

מוחלפת" תהא לא זו ש"תורה אומרים, זה על אומרת 86אך שהתורה היכן רק לומר שייך שינויים – .
שינויים. להיות יכולים זה שבענין

אוהליך  טובו ד"מה הענין זה הרי – שינויים להיות יכולים שלא בתורה נתפרש שבהם הענינים וא'
להם  שזכו זו, בפרשה לאח "ז שנימנו הברכות – זה ע"י הבא השכר גם כולל ישראל", משכנותיך יעקב 

צניעות. מתוך שלהם החיים אופן בגלל לברכה, ראויים שהם ראה גוי שאפילו עי"ז
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(195.120 ע' בהשמטות תרומות הל' צפע"נ
ה.196) כד, בלק
וש"נ.197) סוסמ"ו. אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.198) ס"ג. פ"ג הכולל שער ראה
ובכ"מ.199) טז. פי"ג, במדב"ר
(200.34 הערה 412 ע' חי"ז בלקו"ש בהנסמן ראה
ועוד.201) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
ח.202) ג, בראשית

ט.203) ו, וארא
(תורת ל 204) סט"ו בלק ש"פ שיחת ראה – הענין שלימות

ואילך). 87 ע' חס"א התוועדויות – מנחם
(205– מנחם (תורת סל"ב תשכ"ה תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .303 ע' ח"ס שם גם וראה .(101 ע' חמ"ד התוועדויות
דא"ז 206) מס' גם וראה וש"נ. א. כ, נדה – חז"ל לשון

ספ"ה.
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אדם  בני בין שנמצא בשעה אבל צנוע, הוא אזי רואה, לא אחד אף שכאשר נסתר, באופן צניעות ולא
שראה  בלעם מדברי שלמדים כפי אלא – החיים היפך שהם בגדים ללבוש גם רוצה אזי רח"ל, אבלים
עמידת  אופן אודות אלא האוהל, בתוך שנעשה מה אודות מדבר לא בלעם מרחוק; הצניעות ענין את
האוהל; עמידת היא כיצד לעינים הבולט באופן רואים באוהל, שחי האדם את שרואים לפני עוד האוהל;

הברכות. כל את לקבל ה"כלי" שזהו צנוע, עם אודות שמדובר ראה ומיד

"חתן"?! כמו להתנהג התוקף אצלו יהי' איך האבלים", "בין שנמצא כיון היא: השאלה מאי, אלא
חז"ל  במדרשי כמבואר הקב"ה, תורת של "חתן" אמנם הוא הם 207– ובנ"י ה"כלה" היא שהתורה

כמו  להתנהג אז גם יוכל איך חיים, תורת היפך שהנהגתם האבלים", "בין שנמצא  בשעה אבל ה"חתן",
התורה?! של ה"חתן"

המלעיגים"! מפני יתבייש "אל ערוך: השולחן בהתחלת נאמר זה על הנה

.ÊÏ"עילגים "שפת מלשון (ב) צחוק, מלשון (א) פירושים: ב' בו יש ש"מלעיג" ולהעיר, להוסיף ויש
מעוותת. דרך –

הישר  דרך היפך גם אלא התורה, היפך רק לא הוא הצניעות דהיפך הענין הנה – לעניננו ובנוגע
הפשוט: ושכל

בגלוי  שיראה אחר אדם של הרע יצרו את ("אויפרייצן") לגרות – הוא הצניעות היפך של הענין כל
מכוסה. להיות שצריך דבר

הדרךֿארץ,– מדת גירוי אודות לא יותר; גדול חכם יהי' שעי"ז השכל, גירוי אודות מדובר לא
צדקה. יותר יתן זה שבגלל ולא אשתו; או אחותו או אחיו אמו, או לאביו דרךֿארץ ביתר יתייחס שעי"ז

אלו. ענינים לכל סתירה זוהי ואדרבה: בזה. צורך אין אלו ענינים כל בשביל

חלק  בו שיש אדם פוגשים כאשר הנה הצניעות, היפך הם ההנהגה אופן או האוהל או הבגד כאשר
א  און שטורעם א ("אן ולהט רעש ללא ביותר, קטן שהוא או אצלו, מוסתר הרע שחלק אלא ַַָהרע,

שבו! הרע החלק את ("פאנאנדערפלאקערן") ללבות כיצד לזה, עצה מטכסים אזי – ַַַפייער")

ולשלישי  לשני לזולת, מזיקים אלא שלו, לנפה"א בנוגע רק ולא "מזיק", רח"ל נעשים זו הנהגה ע"י
וכו'. שפוגשים אלו כל –

של רע זהו זה: ברע חלק לו גם יהי' ואילו ipeltואז אחר, באופן או בראי' אם תאוותו, שממלא ,
בהטוב  לא – הזולת את לגרות ובלבד הענינים כל לעשות כדאי ואעפ"כ, דבר; שום מזה לו אין הוא,

שבו! בהרע אלא שבו,

עילגים: שפת מלשון "מלעיגים", של הענין זהו הנה – זאת? שעושים הסיבה מהי

בעצמם  להיות היא בחיים שהתכלית יודעים היו אזי – הישר בדרך הולכים היו היא או הוא אילו
הזולת  שגם ולהשתדל טוב), יותר להיות תמיד יכולים הטוב, מדת שתהי' ככל (שכן, טובים יותר
ממילא  בדרך הנה טוב, יותר יהי' בעצמו הוא וכאשר שבו. הטוב חיזוק ע"י טוב, יותר יהי' שמסביבו

רעים; דברים יעשה לא שלכלֿהפחות או הזולת, עבור גם טובים דברים יעשה

דר  את לעוות עילגים", "שפת "מלעיגים", של באופן היא כשההנהגה ה"טובה"אבל אזי – הישר ך
הזולת! של הרע את שיגרה בכך תהי' שלו

.ÁÏ מנשים פחות לא אנשים חייבים הצניעות שבענין שאע"פ כמ"פ, ,208וכאמור

אצל – בעיקר או בשוה הם שרובם בענינים הם השולחןֿערוך שבתחילת צניעות הלכות ואדרבה:
העזר, אבן בחלק או ותפלה, ק"ש להלכות  בנוגע לאח"ז, מדובר נשים של לצניעות בנוגע ואילו אנשים,

חיים  אורח בחלק –ולא
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וש"נ.207) ואילך. סע"ד צג, ברכה לקו"ת ראה
וש"נ.208) ואילך). 218 ע' ח"מ התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סכ"ה תשכ"ד תמוז י"ב שיחת גם ראה
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הגמרא  דברי בגלל אם – שיהי' טעם [מאיזה בפועל שרואים כפי ליופי"209הרי אלא האשה "אין
ועד  כדבעי, יהי' בנ"י אצל הצניעות שענין הדרך את ולקבוע להעמיד בעיקר שנוגע מה הנה וכו'], וכו'
ש"מה  לעינים הבולט באופן מיד יראה אלא בפנים, להכנס אפילו יצטרך לא יהודי, בית יראה גוי שכאשר

במכילתא  כדאיתא ישראל, נשי ב"יעקב", תלוי זה הרי – ישראל" משכנותיך יעקב אוהליך "כה 210טובו :
אלו – יעקב לבית הענין miypdתאמר גם ולכן, האנשים", – ישראל לבני "ותגיד גם נמשך ולאח"ז ,"

גם  נמשך ואח"כ הנשים, אלו יעקב", מ"אהליך לראש לכל מתחיל זה, מול זה מכוונין אינן שפתחיהן
ישראל". "משכנותיך האנשים, אצל

כחן  לפי אלא מבקש הקב"ה ישראל,211ואין מבנות ואחת אחת מכל זאת ומבקש דורש שהקב"ה כיון :
הכנסת  של הענין גם הי' שאצלן כשם הנה – ולאה" רחל רבקה שרה  "בת בשם נקראת מהן אחת שכל

פתחים  הרבה שיהיו שדורש אחת 212אורחים, כל אצל להיות יכול כמו"כ צניעות, של באופן דוקא אבל ,
באופן  הצניעות, ענין עם ביחד אבל בניֿאדם, עם קירוב על שמורה אורחים, דהכנסת הענין ישראל מנשי

פנימה" מלך בת כבודה ומשכן.213ש"כל אוהל באותו ,

הברכות  כל עם ישראל", משכנותיך יעקב אוהליך טובו ד"מה באופן והמשכן האוהל נעשים ואז
חיל". עושה "וישראל עד לאח"ז שנימנו

בציון  כהן יהי' שאז השלישי, לביהמ"ק  זוכים ,214ועי"ז

בגמרא  כמסופר הצניעות, ענין עם קשור בפרט גדולה וכהונה בכלל הכהונה ענין שגם :215ולהעיר,
לכך, שזכית עשית מה חכמים, לה אמרו גדולה, בכהונה שמשו וכולן לקמחית לה היו בנים "שבעה

שערי", קלעי ביתי קורות ראו לא מימי להם אמרה

מישראל  אחד כל הי' החטא) (קודם תורה מתן שבשעת ע"ד – מישראל ואחת אחד בכל יקויים ועד"ז
כהנים" "ממלכת ובתרגום 216בדרגת במכילתא (כמפורש גדול כהן מדריגת ),217שזוהי

כדבעי  הגלות זמן במשך ועבודתינו מעשינו ע"י צדקנו, משיח בביאת ממש, בקרוב לנו תהי' כן
צניעות, בעניני ובפרט בכלל,

לקבל  בקרוב כולם עם ולילך ובמצוות, בתורה עוסקים בנים ובני לבנים לזכות – הפנימית ובנקודה
צדקנו. משיח פני

***

.ËÏ כמבואר תמוז, בג' מביתֿהאסורים השחרור התחלת כבר היתה תמוז, בי"בֿי"ג הגאולה לפני עוד
בקונטרס  הדברים תמוז,218פרטי מג' "רשימה" גם ולפנ"ז אלו, בימים שנאמרו המאמרים נדפסו שבו

במכתב  (כמובא הדברים בהליקוט 219ונקודת גם נ"ע 220שנדפס (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר מה – (
בפטרבורג  לגלות 221באסיפה מעולם נשלחה לא הנשמה, משא"כ מלכיות, ושעבוד בגלות נמצא הגוף רק :

(ע"כ  בעלֿדעה עלינו אין ישראל, ומנהגי ומצוות תורה לדת, הנוגע בכל ולכן, מלכיות, שעבוד עלי' ואין
והכרח. כפי' של אמצעי שום שיפעילו ואסור מוסיף:) ולאח"ז הנ"ל, במכתב שנעתק הלשון הוא

לעשות  רצו הממשלה, באֿכח גם נוכח הי' שבה אסיפה, שבאותה לפי – בפשטות – בזה והכוונה
בעניני  פוגעים היו אז, ישראל גדולי הוראת שלפי  וחוקים, הוראות ולקבוע בנ"י, לחינוך בנוגע שינויים
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וש"נ.209) בסופה. תענית
ובפרש"י.210) ג יט, יתרו
ג.211) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
בתחלתו.212) קי מזמור תהלים מדרש ראה
יד.213) מה, תהלים
וש"נ.214) .229 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.215) מז, יומא
ו.216) יט, יתרו

מכילת 217) (פ).ראה פע"ט בראשית אגדת עה"פ. ותיב"ע א
(סה"מ 218) תרצ"א תמוז יבֿיג הגאולה חג – יד קונטרס

קצה  ס"ע תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך. א קעד, ח"א קונטרסים
ואילך).

ע'219) חכ"ו (אג"ק זו שנה בתמוז" שלישי שלישי, מ"יום
תטז).

(בלק).220) השבועי ללקו"ש בהוספה
וש"נ.221) .169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
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אפשר  שאי טענו, בנ"י של מבאיֿכחם באסיפה מהמשתתפים וחלק ישראל. ומנהגי תומ"צ יראתֿשמים,
יגרמו  אזי שלהם, ההוראות יקבלו לא שאם איום, כדי עד בתוקף, זאת שדורשת הממשלה, נגד לעמוד

בזה  הסיפור (כידוע ביהודים ("ּפאגראמען") פרעות שיערכו התוקף,222לכך בכל אדנ"ע כ"ק נעמד ולכן ;( ָָ
שאינם  דברים לעשות יהודים להכריח כדי אמצעיֿלחץ להפעיל שאסור – הנ"ל הדברים את ואמר
שישמע  כדי ואדרבה: הדברים, את שומע ה"צאר" של שבאֿכח בידעו – ומצוות תורה לדת, ַמתאימים

זאת. יאפשרו ולא לדבר, תקיפה התנגדות מגלים שיהודים זאת, וימסור

כמה  לאחרי רק ושחררוהו כו'), המלון (בתוך אותו ואסרו באו הממשלה, נגד שדיבר בגלל ואכן,
בזה. להאריך המקום כאן ואין ימים,

במדינה  נמצאים שלא – עכשיו שגם מובן, הרי הנ"ל, ההוספה עם יחד נדפסה זו שרשימה וכיון
ע"פ  להתנהג רוצים) רק (אם יכולים שבה במדינה חיים אלא וכו'), הצאר עכשיו אין שם (וגם ַההיא
יתבייש  ש"לא להבטיח רק [צריך מחריד ואין מפריע באין במילואם, ישראל ומנהגי ומצוותי' תורה הדת,

בענינם. ואחת אחד לכל ששייכת הוראה בזה יש – המלעיגים"] מפני

.Óמובנת לא שלכאורה – דממהֿנפשך:ובהקדים – כו' והכרח לחץ אמצעי להפעיל שאסור ההוספה

זה  אין (דאל"כ, זאת לפעול בכחה ויש הממשלה, מצד שבא והכרח לחץ אמצעי אודות מדובר אם
פטרי'" רחמנא ו"אונס אונס, של ענין זה הרי  – לחץ) בירושלמי 223אמצעי דעה שמצינו ועד ש"אונס 224,

אמרינן"). לא דעביד "כמאן אבל פטרי'", ש"רחמנא רק (לא דעביד" כמאן

לא  מצות על לעבור בנוגע גם הוא שכן מובן – עשה מצות לקיום בנוגע אמורים שהדברים וכשם
תעשה.

להשתדל  צריכים אזי האונס, את ולמנוע לבטל אפשרות שיש שכיון בפשטות, לבאר יש לכאורה
האונס, את ולמנוע לבטל אפשרות אין כאשר שאפילו יותר, בעומק לומר יש אבל בזה. התלוי כל לעשות
להתנהג  כדאי אותו למנוע שכדי כזה לצער ועד זה, על להצטער צריך באונס, נעשה הדבר כאשר גם הנה

ממש. בפועל בסכנה עצמו את שהעמיד אדנ"ע כ"ק הנהגת אז שהיתה כפי מס"נ, של באופן

לו  יש מה וא"כ, בטענות, אליו לבוא אפשר אי אנוס, שהוא כיון דלכאורה, – הדבר טעם לבאר ויש
להצטער?!

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר כפי – להצטער שצריך מובן לשוגג בנוגע תורה 225בשלמא מלקוטי
בשוגג.226להאריז"ל  אפילו נכשל הי' לא זאת, לולי שכן, הבהמית", נפש מהתגברות "שהן לשגגות בנוגע

בגמרא  שמצינו כפי – דתורה נגלה של און"227ובאותיות כל לצדיק יאונה הי'228ש"לא אם ולכן, ,
א  קורה הי' לא בשוגג גם הנה להתנהג, צריך שיהודי כפי מדובר מתנהג ששם אלא בלתיֿרצוי. ענין צלו

דאכילה" הנהגתו.229ב"מידי לאופן שייכות לזה יש אחר, בענין היא השגגה כאשר שגם מובן מזה אבל ,

באופן  היא הקרבן שהקרבת כך כדי [ועד קרבן מביאים בשוגג חטא שעל בפשטות הביאור גם וזהו
ודמו  חלבו שמקריבים – עמו עושים כאילו זה הרי הבהמה עם שעושים מה שכל לעצמו לצייר שצריך

והחסידות  המוסר ובספרי המקרא בפרשני כמבואר כו', המזבח שבועות 230על מסכת בריש רש"י וכדברי ,[
מתנהג  הי' שאילו כיון – שוגג הי' הרי כפרה, צריך מה על דלכאורה: – כפרה" צריכים השוגגין ש"כל

בשוגג. אפילו נכשל הי' לא אזי כדבעי,
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(222– מנחם (תורת סכ"ו תשי"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 95 ע' חי"ב התוועדויות

וש"נ.223) סע"ב. כח, ב"ק
ה"ו.224) פ"ז גיטין ה"ב. פ"ג קידושין ירושלמי
סוסכ"ח.225)
ויקרא.226) פ'

רע"א.227) ז, גיטין תוס' וראה א. לט, ע"ז
כא.228) יב, משלי
שם.229) תוס'
של"ה 230) ב. שם, ספורנו וראה ט. א, ויקרא רמב"ן ראה

ועוד. מרקנטי. – ב) (ריא, תענית מס'
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שזהו  ידע לא אמנם הוא שלו; המעשה עכ"פ שזהו שוגג, של בענין – אמורים? דברים במה אמנם,
כיון  – לאונס בנוגע משא"כ שלו; הוא המעשה לכלֿהפחות אבל וכיו"ב, האסור זמן או האסור, דבר

migixkny שכפוהו כיון אלא שלו, ומחשבה דעת רצון כאן שאין בלבד זו לא הנה זה, מעשה לעשות אותו
שלו  אינו המעשה גם הרי זאת, לעשות .231והוכרח

כדברי  לשוגג, אונס בין חילוקים כמה מצינו ולכן משוגג, אפילו חמור פחות הוא שאונס ונמצא,
כריתות  במסכת ובכ"מ.232הגמרא

הענינים  את לתקן כדי וכפרה, תשובה של בענין צורך יש אונס של במקרה האם – החקירה באה ומזה
אם  נפק"מ אין לניזק בנוגע כי, לשלם, חייב באונס חבירו את שהזיק שאדם את"ל ואפילו באונס. שעשה
לשלם  המזיק  חייב הנזק, ממנו לתבוע שיכולים אחר מישהו אין שמלבדו וכיון לא, או ברצון נעשה הנזק
המעשה  אפילו זה אין שבאונס וכיון למקום, אדם בין שייך אינו זה כל הרי – הניזק של החסרון את ולמלא

זה) בענין שהובאו הראיות פרטי (ככל וכפרה תשובה של לענין מקום אין לכאורה הרי (כנ"ל), .233שלו

כו' ולהסתכן ביותר) גדול (בצער להצטער צריך לאונס בנוגע שגם הטעם מהו להבין: צריך ועפ"ז
זאת? למנוע אפשרות כשאין גם אלא האונס, את למנוע כדי רק לא –

.‡Ó לחינוך בנוגע מדובר ששם שבת, הלכות בסוף הזקן רבינו של בשו"ע בזה ברורה הוראה יש אך
קטן. של

הגמרא  מדברי המובן ענינים) בכמה להלכה (שנוגע כלל יש דקטן למעשה שבנוגע – 234ובהקדים

שאינה  קטנה להיותה מ"מ, ברצון, זאת עושה שהקטנה שאע"פ והיינו, הוא", אונס קטנה ש"פיתוי
בקטן. גם הוא שכן מובן, ומזה אונס. של דין אלא מפתה, של דין לזה אין בתֿדעת,

בשו"ע  הזקן רבינו אומר תשובה 235ואעפ"כ צריך שאינו ש "אע"פ בקטנותו, עבירה שעבר לקטן בנוגע
בר  שנעשה קודם שעבר אע"פ ולכפרה, לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב מ"מ, כשיגדל,

עונשין".

בזה  :236והענין

אלא  זאת, עשה אחר מישהו כאילו וחשיב אליו, שייך אינו בקטנותו שעשה שהמעשה הכוונה אין
רב". "מעשה וחשיב עשה, שהוא מעשה זהו

לגופה"– צריכה שאינה "מלאכה בשבת היא"237כשעושים מחשבת מלאכת "לאו "מעשה 238, ואינו ,
מעשה  אם כי מחשבה, לו שאין שכיון לקטן, בנוגע עד"ז לומר אפשר הי' ולכאורה זה 239רב". אין ,

בר  לאו ברֿדעת, שאינו קטן שלכן, במחשבה, והן במעשה הן צורך יש זה שבשביל עבירה, של מעשה
הוא. מצוות

היינו, וכו'), הוא שאנוס בגלל (ולא עונשין" בר שנעשה קודם "שעבר מדגיש הזקן רבינו אבל
שייכות  לו שאין היינו, עונשין, בר שאינו אלא עונש, שדורש הטוב, מעשה היפך מעשה, הוא שהמעשה

דעת. בר שאינו כיון העונש, לענין

כדבריך" "סלחתי הסליחה, ענין לפעול ענינה תשובה כי, – תשובה" צריך "אינו ובמילא 240ולכן ,
כו'" לענשו הדין ביום דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין ועד העונשים, כל קודם 241בטלים "שעבר וכיון ,

העונש. את לבטל תשובה" צריך "אינו  עונשין", בר שנעשה
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באג"ק 231) הובא סל"חֿט. חאו"ח שלמה חמדת שו"ת ראה
בהערה. רלו ע' ח"א

רמב"ם232) וראה א. ה"ו.ט, פ"ה שגגות הל'
ח"ב 233) בחבוט) שי' (להגר"א שושנים ללקוט ספר ראה

(קה"ת  שלום תורת שו"ת גם וראה שם. שנסמנו ובס' ס"ד
ואילך). עא (ע' מוֿמז סימן תשע"ג)

וש"נ.234) ב. לג, יבמות
התוועדויות 235) – מנחם תורת גם וראה סוסשמ"ג. או"ח

וש"נ. .268 ע' חנ"ג
ואילך 236) סי"ט בלק ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 91 ס"ע חס"א התוועדויות – מנחם (תורת
וש"נ.237) ב. עג, שבת
ור"ש).238) (ד"ה ב צג, שם פרש"י
ואילך.239) ב יב, חולין ראה
כ.240) יד, שלח
רפ"ב.241) אגה"ת תניא
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העונש, לבטל בשביל לא – ולכפרה" לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו "טוב אעפ"כ, אבל
וכפרה. תשובה בתור אלא

שדורש  ענין זה הרי הוא), אונס קטן שמעשה (כנ"ל באונס דבר כשעושים שאפילו למדים, ומזה
ולכפרה"). לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו "טוב הקטן, "כשיגדל" (שלכן וכפרה תשובה

להשלים  צריך אם – וכיו"ב רח"ל לאונן בנוגע כמו אונס, מצד מצוה קיים שלא למי בנוגע גם ונפק"מ
לכך  אפשרות עדיין כשיש .242זאת

.·Ó:לעניננו ובנוגע

אחרת, ברירה להם ואין לעשותם, מוכרחים שהם ענינים שיש עצמם את להשלות שרוצים כאלו יש
להיפך, ולעשות דבר כל על לקפוץ אפשר ואי משהו, על לוותר חייבים ובמילא גויים, בין שחיים כיון

כו'. לו יניחו שלא כיון

צער  עכ"פ להיות צריך לאח"ז הרי – אונס של ענין אמנם וזהו צדק, חשבון זה אם אפילו ובכן:
ש" באופן זה יהי' מעשה שבשעת שאסור ועאכו"כ וכפרה; תשובה של ענין וגם זה, על dpdpעמוק

רשע" אותו של זה 243מסעודתו מארז"ל לשון בדיוק בארוכה כמבואר  ,244.

כיון  אונס, של ענין שזהו עצמו את השלה שהוא אלא צדק, חשבון זה שאין להיות שיכול גם ומה
זאת. לעשות אותו יכריחו כך, יעשה לא שאם

היו  לא אם גם אבל מסויים, דבר לעשות מישהו הכריחו אם נוסף: לדין בנוגע לחקירה באים ומזה
עשה  בפועל אבל מסויים, דבר לעשות רצה הוא להיפך: ועד"ז מרצונו, זאת עושה הי' אותו מכריחים

זאת. לעשות אותו וכפו שהכריחו בגלל זאת

בזה  האחרונים מסקנת ידועה פוטר 245ובכן: אינו האונס לכן, שלו, הרצון גם בזה שהי' שכיון –
מהדין  – לזה והוכחות הראיות (וא' וכפרה תשובה של מהחיוב אותו  פוטר שאינו ועאכו"כ מעונש, אותו

לדעת" אלא קישוי שאין דין בית מיתת חייב הערוה על שבא עד שאנסוהו ).246ש"איש

גם  זהו האם היטב עצמו את לבחון עליו – בדבר אנוס שהוא עצמו את משלה הוא אם גם ולכן,
וברצון" באונס לפניך "חטאנו חטא": ב"על שאומרים ובלשון שלו... אותו,247הרצון הכריחו אמנם :

ברצון!... גם זה הי' אבל

.‚Ó הרי – הראשונה תמוז י"ב לחגיגת האגרת אודות (ס"ח) לעיל להאמור בהמשך לעניננו, ובנוגע
בתכיפות  בתורה עתים קביעות אודות עמהם שמדברים כך על טענות להם שיש אלו עם גם קשור זה

תמוז  י"בֿי"ג הגאולה בימי ללמוד הגאולה בעל שצירף במאמר מדובר זה שעל וכו', "עשרה 248ובריבוי :
ביניהם" שרוי' שכינה בתורה ועוסקים .249שיושבים

תורה תלמוד של בשבח מדבר המאמר שכללות שאע"פ צורך miaxaולהעיר, אז הי' זה שענין –
אלא  כו', וגירשוהו אסרוהו זה בגלל ולא המלכות, גזירת היתה לא ביחיד תורה תלמוד על שהרי השעה,
ד"עשרה  הענין שזהו ברבים, תורה תלמוד והעיקר בחמשה, ועאכו"כ בשלשה, תורה תלמוד עבור בעיקר
ועוסקים  שיושבים "עשרה רק (לא המאמר בהתחלת באריכות מביא אעפ"כ – בתורה" ועוסקים שיושבים

. חמשה אפילו "ומנין גם אלא) שנאמר בתורה", אחד, אפילו "ומנין ועד שלשה", אפילו ומנין כל 250.
וברכתיך" אליך אבוא שמי את אזכיר אשר .249המקום
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(ע'242) סי"ב (א) אונס ערך א) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. שנט).

א.243) יב, מגילה
וש"נ.244) .361 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ב.245) ענף אונס דיני יואב חלקת עמ"ס ראה שיעורים קובץ

ועוד. סמ"ט. יבמות
ה"ג.246) פ"כ סנהדרין הל' רמב"ם

הערה 247) 136 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ. .62

(248265 ע' תש"ח ואילך. קמח ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס
ואילך.

מ"ו.249) פ"ג אבות
כא.250) כ, יתרו
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אלו  עבור ועאכו"כ לדורות, הוראה זה הרי שנדפס שכיון (ס"ה) לעיל כאמור – זה ממאמר והלימוד
הענין  אצלם להיות צריך בודאי תשעה, עוד אליהם לצרף שיכולים שאלו – הרווחה במדינות שנמצאים
ועד  שנים", "אפילו שלשה", "אפילו חמשה", "אפילו ועכ"פ בתורה", ועוסקים שיושבים ד"עשרה
תורתו  בלימוד להצליח במיוחד מסיוע החל וברכתיך", אליך ד"אבוא הענין יקויים אז שגם אחד" "אפילו

הנ"ל. הקודש ובאגרת במאמר שמסיים הברכות בכל וכן שמי"), את אזכיר ("אשר

באגרת  מדובר שאודותיו בענין לעסוק – "בכן" צ"ל ענין שמכל לעיל וכמדובר לעניננו, ובנוגע
לעד  קיימים צדיקים דברי (והרי הראשונה תמוז י"ב לגבי 251לחגיגת בהוספה בתורה עיתים לקבוע – (

ובהידור. המצוות קיום – מעשה לידי  המביא לימוד של ובאופן עתה, עד שהי' מה

אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי ואת תלכו "בחוקותי שכאשר מ"ש יקויים יביא 252ואז זה הרי –
קוממיות" אתכם ואולך עולכם מוטות "ואשבור היעוד .77לקיום

.„Ó עבור "מגבית" לערוך תמוז י"בֿי"ג הגאולה בימי להנהוג מיוחדת שייכות לו יש זה וענין
והגאולה  השמחה בעל של שמו על שנקראים – כו'" "אהלי – .253המוסדות

של  הציון על להזכירם אמם, ושם שמם ירשמו – שרוצים ואלו רחבה. ביד אחד כל יתנדב ובודאי
והגאולה. השמחה בעל

. שמי את ד"אזכיר הענין שיפעל עד בתורה", ועוסקים שיושבים ד"עשרה הענין .ולהמשיך
ממש. בקרוב צדקנו משיח ע"י שיבנה השלישי, בביהמ"ק מקרא, של כפשוטו וברכתיך",

גו'"]. ונמלטו זעקו אליך גו' אבותינו בטחו "בך הניגון בעצמו ניגן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ó הבעש"ט תורת אודות כמ"פ בנוגע 254דובר ובפרט פרטית, בהשגחה הם שבעולם הענינים שכל
לעיל  המדובר כפי שמיעה, של באופן או ראי' של באופן (אם שומע או שרואה דבר שכל )255ליהודי,

לביאור  בנוגע שכותב בישראל, נשיא של ענין אודות כשמדובר ועאכו"כ השם, בעבודת הוראה זה הרי
זה  הרי – הזמנים ובכל שהם מקום בכל בנ"י לכל שנוגע ענין זהו אלא כו'", בלבד אותי "לא הענין

מיוחדת. הוראה בזה ויש פרטית, בהשגחה  בודאי

מנין  רוב אז הי' שבה בשעתה, רק לא הוראה – ההיא למדינה בנוגע הוראה גם שיש מובן ומזה
– אלו הגאולה ימי של להתוועדות כשבאים ובפרט שלאח"ז, לזמן בנוגע גם אלא בנ"י, של בנין ורוב

ההיא. המדינה תנאי מצד אז שהי' ומצב מהמעמד וללמוד להזכר

.ÂÓ,ההיא המדינה תנאי שום מצד הי' לא הטבע שבדרך באופן ומצוותי' התורה ביסוס ענין הי'
בזה. שיצליחו ח"ו סיכוי

לכמה  רק שיהי' מצב שזהו עצמם את להשלות שרצו כאלו הי' הראשונה התקופה במשך אם גם
שנים, כמה ולאח"ז חדשים כמה שעברו לאחרי הנה – שינוי יהי' ולאח"ז חדשים, או שבועות כמה ימים,

כו'. לבנות מה על ואין באדישות, מגיב שהעולם לדעת נוכחו

לעצמם, בנוגע רק ולא יוםֿיום, בחיי ומצוותי' התורה קיום על במסירתֿנפש בעצמם עמדו ואעפ"כ,
הילדים. לחינוך בנוגע גם נהגו כך אלא

בנוגע מסויים באופן מתנהג אדם שכאשר כמ"פ, המדובר אם envrlובהקדם לדעת יכולים לא עדיין ,
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ע'251) ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י שלט.

בחוקותי.252) ר"פ
(253– מנחם (תורת סנ"ח דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 117 ע' חנ"ז התוועדויות

ואילך.254) סרכ"ג ואילך. סקע"ט בהוספות כש"ט ראה
וש"נ.

חס"א 255) התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ב במאמר
ואילך). 6 ע'
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שכך הוא סבור עושה jixvאכן ואעפ"כ היזק, של ענין שזהו סבור שהוא להיות יכול שהרי להתנהג,
וכו'; כבוד מצד התאוה, מצד – צדדיות סיבות מכמה זאת

מצבו  על הבט מבלי הנה בניֿאדם, בטבע שכן, – ילדיו את גם מחנך כזה שבאופן כשרואים משא"כ
ביותר  והמובחר הטוב את לילדים לתת רוצה לעצמו, וכמובן 256בנוגע וקדוש, מואר היותר באופן ,

הבא", "עולם רק לא להם שיהי' והיינו, הגשמי, בעוה"ז לצרכיהם לדאוג האם) אודות כשמדובר (ובפרט
ללבוש" ובגד לאכול "לחם מצומצם, באופן לכלֿהפחות קיום... להם יהי' הזה" ב"עולם שגם .34אלא

שבדרך  באופן ובנות, בנים ילדיהם, את ואמהות אבות חינכו ההיא הממשלה שתחת בפועל, ראו ובכן:
וכו', וכו' המשפחה וטהרת שבת שמירת עם ביחד אנושי, חיים באורח לחיות הילדים יוכלו לא הטבע
באופן  אלא זמני, באופן רק ולא וכו', ובצנעה בחשאי ולחיות הסביבה, מכל מנותקים להיות יצטרכו אלא

הגמרא  מדברי שבדבר הקושי כמובן בקביעות, שאז 257הנמשך כו'", ועזרי' מישאל לחנני' נגדוה "אלמלי
דבר  אודות אלא שעה, או רגע לפי יסורים אודות מדובר שלא כיון בנסיון, עומדים היו אם יודעים לא

הנמשך.

הילדים  את וחינכו האמהות, לא ואפילו האבות לא – האלו החשבונות בכל התחשבו לא ואעפ"כ,
רק  אם – הצדקה שום לו אין שלכאורה כזה בסדר מלכתחילה אותם והעמידו נולדו, רק עתה שזה

דקדושה. חשבון אפילו חשבון, ע"פ מתנהגים

הכל" הוא "הנשיא אצל גם שראו בביתֿהאסורים,20[וכפי הנהגתו לאופן מקום הי' לא שלכאורה ,
מליון  200 על ששולטת מלכות כנגד שזהו בידעו, נקודות, בכמה לפנ"ז הנהגתו לכללות בנוגע ועד"ז
הפנימיים, בעניניהם מתערב אינו שהעולם ורואים במלכותם, שעומדים שנים כמה כבר וזה אנשים,
חשבונות  בכל התחשב לא ואעפ"כ, העולם. לכל שנוגעים בענינים אפילו מתערב שאינו מזה במכ"ש

חשבונות אפילו האמורה,אלו, בשיחה המבואר באופן והתנהג שולחןֿערוך, ע"פ הם שבנוגע שלכאורה
ולא  בגלות לא ב"חירות", שנמצאים כיון בעלֿדעה, עלינו אין ישראל, ומנהגי ומצוות תורה לדתינו,

מלכיות]. בשעבוד

שכבר  כך על הבט מבלי זה, בקו ממשיכים – עכשיו שם נמצאים שעדיין אלו אפילו מזה: ויתירה
מתחשבים  לא ואעפ"כ, לעתֿעתה, שם נמצאים עדיין והם משם יצאו שכו"כ מאז שנים כמה עברו

סדר. באותו להתנהג וממשיכים אלו, בחשבונות

.ÊÓ"וזורע העולמים בחי "מאמין – בהקב"ה והנאמנות הבטיחות את נותן זה שמהמעמד 258וענין –
יקצורו" ד"ברנה ומצב למעמד יבואו בדמעה", ד"הזורעים ,259ומצב

"בנערינו  משם לצאת להם ויניחו לרווחה, והשערים והדלתות הפתחים את יפתחו ממש ובקרוב
ובבנותינו" בבנינו גו' אתם"49ובזקנינו וזהבם ו"כספם ,260,

לבב, וטוב שמחה מתוך וילכו בעצמם, גם ושלמים שלמים, ונכדים שלמים ילדים עם שיצאו ובאופן
כוננו" גבר מצעדי "מה' – לו המיועד למקום ואחד אחד ללמוד 261כל יוכלו שבהם למקומות אבל –

אמיתיים. והרווחה הרחבה מתוך טובים, ולמעשים ולחופה לתורה ילדים ולגדל מצוות ולקיים תורה

הנה" ישובו גדול "קהל היעוד לקיום קרובה הכנה זו ומ"צפון"141ותהי' מ"תימן" "ברנה" שישובו ,
בנבואה  שנימנו כפי העולם, רוחות ד' הפזורים 262ומכל ישראל את (תן תני" לצפון ד"אומר ובאופן ,

וברחמים.263שמה) ובחסד ממש, בקרוב – משם להוציאם יציעו עצמם שהם ,
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וש"נ.256) .428 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ע"ב.257) ריש לג, כתובות
סע"א.258) לא, שבת בתוס' הובא – ירושלמי
ה.259) קכו, תהלים
ט.260) ס, ישעי'

ע'261) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה כג. לז, תהלים
ב"היום  (נעתק קג ע' ח"ה חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא

ועוד. תמוז). י יום"
הֿו.262) מג, ישעי'
(ובמצו"ד).263) ו שם,



מג l"yz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

בחיים" הוא אף בחיים זרעו "מה הנה – זו דרך על שהעמידם והגאולה, השמחה עם 264ובעל ויצא ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח פני לקבל מרעיתו צאן כל

וגו'". עמך את "הושיעה הניגון לנגן  התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

זשוריצי  "ניע והניגון ג"פ), – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה אח"כ
רבה). בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלא (ועמד ָכלאּפצי"

אמר:] ואח"כ

שלא  נוספת, התוועדות המותר בזמן ויערכו ימשיכו ומסתמא תמוז... י"ג זה אבל ששי, יום – מחר
והמזונות  המשקה את יקחו – המשך ובתור ברוחניות. בהשתתפותי אבל בגשמיות, בגוף בהשתתפותי

זו. מהתוועדות

השנה  כל על זאת ימשיכו – והשמחה הגאולה בעל של האגרת אודות (ס"ז) לעיל המדובר וע"פ
כולה.

עבדיו  וזרע וגו' ציון יושיע אלקים "כי הניגון של הבבות ב' שליט"א אדמו"ר כ"ק ניגן צאתו [טרם
וגו'"].

•
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

תרפ"ז ‡. תמוז י"בֿיג הגאולה חג מאמרי נדפסו שבו בעל 1בקונטרס שאמר המאמר גם ישנו ,
לאחרי  אבל תמוז, בי"בֿיג הגאולה גמר לפני עוד – בקאסטראמא בלק בש"פ והגאולה השמחה

תמוז. בג' הגאולה התחלת

ונעשים" נזכרים האלה ש"הימים ליום 2וכיון שייך בלק, בש"פ שנאמר הנ"ל שמאמר מובן, הרי ,
בלק. פ' קורין שבו הש"ק

כמ"פ  דובר הרי – אז שהיתה כפי החודש בימי הקביעות אותה זו שאין ד"הימים 3ואע"פ שהענין
לענינים  בנוגע גם אלא החודש, ימי עם הקשורים לענינים בנוגע רק לא הוא ונעשים" נזכרים האלה
הקשורים  הענינים והן החודש ימי עם הקשורים הענינים הן – ששניהם דכיון השבוע, ימי עם הקשורים
נזכרים  האלה ד"הימים הענין ולכן, אמיתיים, ענינים הם הרי אמת, בתורת חלקים הם – השבוע ימי

השבוע. ימי עם הקשורים לענינים בנוגע גם לאמיתו באמת ישנו ונעשים"

בימי  הקביעות עם ולא השבוע, ימי עם קשורים השבת בימי שנאמרו שהמאמרים הידוע ע"פ ובפרט
עם  ולא החודש, ימי של הקביעות עם הקשורים טובים, בימים שנאמרו המאמרים כמו (לא החודש

השבוע). בימי הקביעות

תסיע ·. ממצרים "גפן היא: המאמר וארז"ל 4התחלת ישראל".5, אלו גפן

הוא  המסעות שהו"ע "תסיע" שהרי גאולה, של בענין אינם המאמר ותוכן שהתחלת אע"פ והנה,
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ב.264) ה, תענית
קצז 1) ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ב קעו, ח"א קונטרסים סה"מ
ואילך.
ונת'2) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
וש"נ.3) .300 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ט.4) פ, תהלים
א.5) צב, חולין
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הפירוש  גם ישנו הרי – לגלות שנשלח המאמר, אמירת בעת שהי' למצב גם ומתאים גלות, של ענין עדיין
"גפן ממצרים: הגאולה על היא שההדגשה כמ"ש mixvnnהפשוט שלימה, גאולה שהיתה 6תסיע",

. דגן בה שאין כמצודה "שעשאוה מצרים", את דגים""וינצלו בה שאין כמצולה שהוציאו 7. היינו, ,
הקדושה  ניצוצות כל את גו'"8משם לראותם תוסיפו "לא האיסור ישנו שלכן הגאולה 9, בדוגמת –

הגאולה. אל עמהם ויקחום המקומות שבכל הקדושה ניצוצות כל את שיוציאו לבוא, העתידה

כבר  הי' שבו תמוז, ג' לאחרי כבר זה שהי' – המאמר אמירת בעת שהי' למצב מתאים זה ענין וגם
הגאולה  תהי' שאז תמוז, י"בֿי"ג  עד זמן, משך להמתין שהוצרכו אלא בארץ, למטה גאולה של ענין

המבואר  (ע"ד ע"פ 10בשלימותה – לביתו שחזר לאחרי פינחס פ' בש"ק רק שברך הגומל לברכת בנוגע
הזקן  רבינו לאחרי 11מ"ש מיד (ולא לבוריו שיחזור לאחרי רק הגומל שמברך שנתרפא, לחולה בנוגע

האסורים). מבית להיוצא בנוגע גם מובן ומזה סכנה), מכלל שיצא

זו, שנה בקביעות עאכו"כ – גאולה של מצב כבר הי' תמוז, י"ב לפני חל בלק כשש"פ אז, ואם
בלק בלק.שש"פ לש"פ זה מאמר של השייכות מודגשת בודאי הרי תמוז, י"ב לאחרי חל

תמוז ‚. די"בֿי"ג בהתוועדות להמדובר בהמשך – במאמר המודגש ענין שכתב 12ועוד המכתב אודות
הראשונה  בפעם תמוז י"ב לחגיגת והגאולה השמחה :13בעל

את  גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא והגאולה: השמחה בעל כותב הנ"ל במכתב
ישראל" ש"שם מי שגם והיינו, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל

תמוז. בי"ב נגאל הוא גם בלבד, כינוי אלא האמיתי שמו אינו

ש"בשם  זה אצל שגם מובן, הרי מאסר, של מצב לפנ"ז הי' אא"כ גאולה של ענין שייך שלא וכיון
מצד  שזהו – שלו) לגאולה גם תמוז י"ב גאולת נחשבה (שלכן מאסר של מצב הי' יכונה" (רק) ישראל
העבירות  ג' בערך שאינם ענינים עבור גם (ועד ומצוותי' תורה עבור המס"נ בענין אז שהי' הצורך

המאסר. ענין בא זה שבגלל יעבור), ואל יהרג אמרו שעליהם

ו"שואב  עציך" "חוטב גם אלא שבטיכם", "ראשיכם רק לא – בנ"י כל של האיחוד על מורה זה וענין
ומצוותי'.14מימיך" תורה על מס"נ הדורש מצב  באותו עומדים שכולם ,

מארז"ל  בתחלתו שמביא – במאמר גם מודגש זה נמשלה,5וענין כגפן זו "אומה ישראל", אלו "גפן
והיינו  וכו', הארץ עמי אלו שבה עלין חכמים, תלמידי אלו שבה אשכולות בתים, בעלי אלו שבה זמורות
שבגפן  (עלין איתכליא" מתקיימין לא עליא דאילמלא עליא, על איתכליא רחמים ליבעי מתם דשלחו

ורוחות  ושמש שרב יכם שלא האשכולות על ומגינים הרוח שהקיו 15סובלין היינו, האשכולות ), של ם
כדי  לא – העלים עבור להתפלל האשכולות צריכים ולכן הארץ ), (עמי  העלים ע"י הוא חכמים) (תלמידי

שלהם. לקיום נוגע שזה בגלל אלא אחר, למישהו טובה לעשות

בזה:„. להוסיף ויש

זה  הרי – הבלתיֿרצויים הענינים מפני עליהם שמגינים העלים ע"י הוא הפירות של שהקיום זה ענין
שרק  עליא", על איתכליא רחמים ד"ליבעי הענין כמו (ולא נוהג כמנהגו שעולם כפי העולם בטבע
זאת  רואים לא אבל עליהם, מתפללים שהפירות עי"ז הוא העלים של שהקיום יודעים הענינים בפנימיות

העלים). ע"י הוא הפירות שקיום רואים העולם בטבע ואדרבה: העולם, בטבע
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לו.6) יב, בא
וש"נ.7) ע"ב. ריש ט, ברכות
וש"נ.8) .80 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ס"ע 9) חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת וראה יג. יד, בשלח

וש"נ. .331
בתחלתה 10) תשכ"ו תמוז כ"א פינחס, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(226 ע' חמ"ז התוועדויות – מנחם (תורת

ה"ה.11) פי"ג ברה"נ סדר הי"א. פי"ב ברה"נ לוח
(1221 ס"ע חס"א התוועדויות – מנחם (תורת ואילך ס"ז
ואילך).
וש"נ.13) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
נצבים.14) ר"פ
שם.15) חולין פרש"י
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ונמוך  פחות ענין היא כשלעצמה הטבע הנהגת שהרי – הטבע הנהגת מצד רק לא הוא זה ענין אמנם,
הדבר  נמשך לכן הענינים, בפנימיות הוא שכן בגלל ואדרבה: הענינים, בפנימיות גם הוא כן אלא כו',

הטבע. בהנהגת גם

וגוף: נשמה מענין ויובן

הבעש"ט  תורת הפסוק 16ידועה עם 17על העבודה שתהי' היא הכוונה שתכלית עמו", תעזוב "עזוב
צורך  ירידה – בגוף הנשמה ירידת ענין כללות גם וזהו בנשמה. עילוי ניתוסף דוקא ועי"ז דוקא, הגוף

בנשמה. עילוי ניתוסף בגוף הירידה ע"י שדוקא עלי',

הוא) כן אלא כו', דשיקרא עלמא ומצד הענינים, חיצוניות מצד (לא הוא בהגוף הנשמה שצורך ומובן
מהנשמה  אפילו יותר נעלה שהוא ענין יש שבגוף לפי – הענינים .18באמיתית

האריז"ל  מ"ש הפסוק 19וע"ד יחי'20על ה' פי מוצא כל על כי האדם יחי' לבדו הלחם על לא "כי
השאלה  וידועה – שבלחם ה'") פי ("מוצא האלקי לניצוץ היא בזה שהכוונה באדם 21האדם", גם הרי :

ומבואר  שבלחם? האלקי לניצוץ האדם זקוק ולמה שבנשמה, האלקי הניצוץ ה'", פי' "מוצא ישנו עצמו
הנשמה 21בזה  זקוקה ולכן שבנשמה, האלקי מהניצוץ  אפילו יותר נעלה הוא שבלחם האלקי שהניצוץ ,

ללחם.

עילוי  ניתוסף שעי"ז דוקא, הגוף עם ועבודתה בגוף הנשמה דירידת הענין לכללות בנוגע מובן ומזה
עצמה. מצד בה שאין בנשמה

הפירות, לגבי בעלים שיש העילוי מצד שזהו – העלים ע"י הפירות קיום בענין הוא זה ובדוגמת
כו'. עליהם להגן ביכלתם שלכן

ממש:‰. פועל של בענין "בכן" זה מענין גם להיות צריך – הענינים בכל וכמו

הידוע  כהלשון ובפרט החסידות, לימוד של הענין שדורשים שאע"פ – מעינותיך 22ובהקדים "שיפוצו :
למעשה  לבוא ענין כל צריך שלכן בפועל, המעשה הוא העיקר הרי החסידות, לימוד על דקאי חוצה",

המאמר  בסוף שמבאר וכפי .23בפועל, ש"עלינו תמוז), י"ב לחגיגת באגרת בקיום (וכן עבודתינו לעבוד .
בהידור. המצוות ובקיום דוקא, וברבים התורה, ללימוד עתים בקביעת התומ"צ",

והעיכובים  המניעות ענין והרי ומעכבים", מהמונעים כלל להתפעל "ולא ומדגיש: שמוסיף כפי ובפרט
כי: בפועל, במעשה לעבודה בנוגע רק שייך

לעבודה בנוגע ועיכובים להתגבר ziniptמניעות בבחירתו תלוי זה וענין היצה"ר. מצד בעיקר הם –
רז"ל  אמרו שהרי יצה"ר 24עליהם, כל "בראתי על להתגבר יכולים ידה שעל תבלין", תורה לו בראתי

והזמן, כו') והמדינה (הסביבה המקום מצד ועיכובים מניעות ואילו היצה"ר; שמצד והעיכובים המניעות
לעבודה בנוגע בעיקר הם – עליהם להתגבר שיוכל בבחירתו תלוי פעם כל lretaשלא dyrna.

מצד  והעיכובים המניעות את גם כולל ומעכבים", מהמונעים כלל להתפעל "לא שהלשון ומובן,
בפועל. במעשה לעבודה בנוגע שעיקרם בבחירתו, תלויים שאינם והזמן המקום

ועד  סלה נצח הורנו אשר וארחותיו בדרכיו ההליכה שהרי 25וע"י תסיע", ממצרים ד"גפן לענין נבוא ,
נפלאות" אראנו – מצרים מארץ צאתך בקרוב 26"כימי צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

והנגלה. הנראה ובטוב טפחים, מעשרה למטה ממש,
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יום"16) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות כש"ט ראה
שבט). כח

ה.17) כג, משפטים
ר 18) ס"ע אב סה"מ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
עה"פ.19) ל"ת
ג.20) ח, עקב

ואילך.21) ב יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א ראה
ובכ"מ.
ובכ"מ).22) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
רא.23) ע' שם תרפ"ז א. קעט, שם קונטרסים סה"מ
א.24) טז, ב"ב וראה ב. ל, קידושין
סז"ך.25) אגה"ק – אדה"ז לשון ע"פ
טו.26) ז, מיכה
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***

.Â תמוז די"בֿי"ג בהתוועדות להמדובר בהמשך – במאמר ענין עוד :27ישנו

מבואר  אלקינו"28במאמר בעיר מאד ומהולל ה' ד"גדול אלקינו,29הענין שנקרא הדבר ש"טעם –
כתיב  יקרא הארץ כל אלקי הלא (דלכאורה) שלנו, אלקה הוא,30דפירושו הענין אך דוקא. אלקינו ומהו ,

או"ח  בשו"ע ממ"ש גם [וכמובן יקרא הארץ כל דאלקי הוא כן בברכות,31דבאמת המלות לפירוש בנוגע
דוקא  שלנו אלקה אלקינו, הוא ומ"מ כולם"], הכחות ובעל היכולת בעל תקיף "שהוא פירושו ש"אלקים"

.. מובדלים נש"י (כי) וכמ"ש . עלינו, ית' שמו נק' להיות וכתיב 32. לאלקים, לכם גו' אלקיכם ה' 33אני

במד"ר  ואיתא כו', אלקיך הוי' יחדתי 34אנכי לא אבל העולם, באי כל על אני אלקה לישראל, הקב"ה א"ל
וכו'". ישראל אלקי אלא עכו"ם, אלקי  נקרא איני עליכם, אלא שמי

בחסידות  כמבואר – העולם" "מלך גם להיות אח"כ נמשך "אלקינו", שע"י נוסח 35אלא בפירוש
מלכי  מלך הכתרת  נעשית שאז – דר"ה התפלה בנוסח שאומרים וכפי העולם". מלך "אלקינו הברכה

חז"ל  ובלשון הקב"ה, אלקי36המלכים ד"ה' הענין ישנו שתחילה – עליכם" "תמליכוני :l`xyi,"מלך
"ומלכותו כולו: העולם בכל גם נמשך בנ"י .37משלה"lkaוע"י

.Ê השבוע בפרשת מ"ש עם גם קשור זה יתחשב".38ענין לא ובגוים ישכון לבדד "עם בנ"י: אודות

בגמרא  כתיב 39וכדאיתא אבינא, לרבי מינא ההוא לי' "אמר מאי 40: בארץ, אחד גוי כישראל כעמך מי
דכתיב  בהדן, ערביתו נמי אתון אמר 41רבותייהו, הכלל), מן הוציא לא אתכם (גם נגדו כאין הגוים כל

באותו  אנו שאין עלינו (העיד עלן אסהידו נכרי) שהי' בלעם, דהיינו מכם, שיצאו (נביאים מדידכו לי'
יתחשב". לא ובגוים דכתיב כלל),

ובהקדמה: – להבין צריך עדיין אך

(שאז  שטות של ענין סתם זה שאין מוכח, אמת, תורת שהיא בתורה, נכתבה המין ששאלת גופא מזה
בהדן", ערביתו נמי אתון רבותייהו, "מאי לשאול: מקום יש אכן אלא אמת), בתורת הדבר נכתב הי' לא
מן  בנ"י את מוציא אינו שהפסוק וכיון נגדו", כאין הגוים "כל בפסוק ממ"ש ראי' לזה שיש ובפרט

בנ"י. את גם כולל נגדו" כאין הגוים ש"כל מובן, הרי הכלל,

עלן  אסהידו "מדידכו המענה מובן אינו בנ"י, גם כולל נגדו", כאין הגוים ש"כל היא שהאמת וכיון
aygziדכתיב `l miebae,רבותייהו "מאי הטענה נשארת עדיין הרי – "ocda eziaxr inp oez` כל דכתיב ,

בנ"י? על (ובעיקר) גם דקאי נגדו", כאין הגוים

מפרשים  הגוים 42יש "כל במ"ש נכללים אינם שבנ"י היא יתחשב" לא "ובגוים ממ"ש המענה שכוונת ,
ד"כאין  הענין אמיתית ואדרבה: נגדו", "כאין הם בנ"י גם בודאי שהרי כן, האמת אין אבל, נגדו". כאין

. לך ערוך "אין שבת: בתפלת שאומרים ממה כמובן דוקא, בנ"י אצל הוא .נגדו" זולתך ואין לחיי . .
. בלתך אפס הבא, .העולם לך דומה ואין המשיח, לימות (חיי . אלו ענינים והרי המתים", לתחיית .

הם  הענינים שכל בכך מכירים בנ"י שדוקא כך, דוקא, לבנ"י שייכים ותחה"מ) המשיח ימות העוה"ב,
קושיא  והדרא נגדו". כאין הגוים "כל במ"ש הם גם נכללים וא"כ נגדו", "כאין ית', אליו באיןֿערוך

בהדן"? ערביתו נמי אתון רבותייהו, "מאי לדוכתה:
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(2731 ע' חס"א התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סט"ו
ואילך).
תר 28) ב. קעז, שם קונטרסים קצט.סה"מ ע' פ"ז
ב.29) מח, תהלים
ה.30) נד, ישעי'
ס"ה.31)
שלח.32) ס"פ
ב.33) כ, יתרו
ד.34) פכ"ט, שמו"ר

ובכ"מ.35) ד. צא, מסעי לקו"ת ראה
וש"נ.36) סע"א. טז, ר"ה
יט.37) קג, תהלים
ט.38) כג,
(ובפרש"י).39) ואילך סע"א לט, סנהדרין
כג.40) ז, שמואלֿב
יז.41) מ, ישעי'
שם.42) לע"י יעקב עיון ראה
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אליהם  שביחס נוספים ענינים יש אבל הגוים, לכל בנ"י אמנם שוים נגדו" ד"כאין שבענין לומר ואין
י  לא ש"בגוים בנ"י של חשיבותם בענינים מודגשת רק היא בנ"י של החשיבות אם כי, – תחשב"

אמיתית. חשיבות זו אין הגוים, כל עם משתווים שבהם ענינים יש אבל מסויימים,

לעיל  המדובר ע"פ הוא 43ובפרט שבעולם המשקין בכל מערבו אתה ש"אפילו לשמן נמשלו שבנ"י
מהן" למעלה ענינים 44נתון יש אבל מתערב, השמן אין מסויימים בענינים שרק באופן זה אין שבודאי –

המשקין, שאר עם מתערב שבו ענין שום שאין היא השמן מעלת המשקין; שאר עם השמן מתערב שבהם
האומות. שאר עם מתערבים שבו ענין שום שאין לבנ"י, בנוגע הוא וכן מכולם, למעלה הוא ולכן

אתון  רבותייהו, "מאי השאלה: לכאורה נשארת בנ"י, על גם קאי נגדו" כאין הגוים ש"כל כיון וא"כ,
בהדן"? ערביתו נמי

.Á גדולה תמיהה בזה יש שלכאורה – שבתורה השאלות ענין לכללות בנוגע הביאור בהקדם ויובן
נעמדים): לא "קלאץֿקשיא" על שדוקא כמ"פ (וכמדובר זה על נעמד לא אחד ָשאף

אמת?! בתורת השאלה עדיין מופיעה למה – השאלה על תירוץ בתורה שנתבאר לאחרי

בתושבע"פ): השאלות מספר לגבי מועט שמספרם אף שאלות, מצינו בה (שגם בתושב"כ – ולדוגמא
התירוץ:45כתיב  בא זה ועל תבואתנו"? את נאסוף ולא נזרע לא הן השביעית בשנה נאכל מה תאמרו "וכי

השנים". לשלש התבואה את ועשת הששית בשנה ברכתי את "וצויתי

כתובה  השאלה נשארה למה – גו'" ברכתי את ד"וצויתי התירוץ כבר שיודעים לאחרי ולכאורה:
בתורה?

שכבר  לו יאמרו זו, שאלה וישאל מישהו יבוא שאם כדי היא בתורה השאלה שכתיבת לומר ואין
גו'", ברכתי את "וציויתי התירוץ: בתורה שנאמר בכך די זה בשביל שהרי – בתורה זו שאלה נשאלה

נאכל".ובמ  מה תאמרו "וכי השאלה נשללת ילא

תאמר", "ואם השאלה: תחילה נתפרשה שבתוס' התוספות, לפירוש רש"י פירוש בין החילוק וע"ד
הש"ס  על בפירושו והן התורה על בפירושו הן – רש"י של דרכו ואילו לומר", "ויש התירוץ: בא ולאח"ז

לשאלה  מקום אין שמלכתחילה באופן לפרש –46.

והגאולה  השמחה בעל בשיחת גם שאר 47וכמסופר לגבי הזקן רבינו של המיוחדת הלימוד דרך אודות
כהלכתו. ענין כל למד מלכתחילה אלא ותירוצים, קושיות של באופן הי' לא שלימודו – שבזמנו הגאונים

למה  – בתושב"כ) ועאכו"כ בתושבע"פ (אפילו בתורה השאלות נאמרו מה לשם מובן: אינו וא"כ
התירוץ?! את מלכתחילה לומר מספיק לא

שאר  כמו (ולא בתורה נאמרו שלכן אמיתיות שאלות הם בתורה שנאמרו שהשאלות – הוא הענין אך
חלק  השאלות נשארים עליהם, תירוץ בתורה שנאמר לאחרי שגם כך, בתורה), נאמרו שלא השאלות
שזוכרים  אף נאכל", מה תאמרו "וכי השאלה את בתורה וקוראים חוזרים שנה בכל ולכן, אמת. מתורת
שפסוק  (כשם אמת מתורת חלק השאלה נשארת התירוץ לאחרי שגם כיון שעברה, מהשנה התירוץ את
ולומדים  חוזרים כאשר שגם התוס', בלימוד ועד"ז הס"ת). כל כשרות תלוי' ובו מהס"ת, חלק הוא זה

הקודמת. בפעם שלמדו לומר" ה"ויש את שזוכרים אף תאמר", ה"ואם את תחילה לומדים אותו,

מדה" מארץ "ארוכה שהתורה שכיון – בזה לחזור 48והביאור יכול התירוץ, שלומד לאחרי גם הנה ,
התירוץ  את וללמוד לחזור צורך יש ולכן לשאלה, מקום יש שעדיין יראה ואז יותר, בעומק הענין וללמוד

זו. שאלה גם לתרץ כדי יותר, בעומק
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חס"א 43) התוועדויות – מנחם (תורת סכ"א תמוז י"ב שיחת
וש"נ. .(39 ע'

רפל"ו.44) שמו"ר
כֿכא.45) כה, בהר
(46.347 ע' ריש חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
(47– מנחם תורת גם וראה .28 ע' תש"ו סה"ש ראה

.414 ע' ריש ח"ס התוועדויות
ט.48) יא, איוב
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פולין  חסידות בספרי (המובא הבעש"ט .49וכמאמר לו שיאמרו פשט ש"כל (. עליו יקשה קושיא . .
תירוץ . יש זה, בעולם שיש שאלה כל על כי, – ותכלית" קץ אין עד קושיא עוד ויקשה יתרץ (ואח"כ) .

של  משכלו יותר עמוק התרצן של ששכלו – בפשטות ותרצן למקשן בנוגע (וכמו יותר נעלה בעולם
ומ  הלאה המקשן, וכן יותר, נעלה בעולם שאלה יש תירוץ כל ועל הקושיא), מתורצת יותר עמוק שכל צד

העולמות. כללות בהשתלשלות עילוי אחר בעילוי

.Ë דכתיב בהדן, ערביתו נמי אתון רבותייהו, "מאי השאלה – בנדו"ד אפשר בדרך לבאר יש ועפ"ז
יתחשב": לא ובגוים "דכתיב והתירוץ נגדו", כאין הגוים כל

הגוים  שאצל – ביניהם חילוק יש מ"מ, הגוים", "כל עם בנ"י גם נכללים נגדו" ד"כאין שבענין אע"פ
נעלה  לענין והקדמה אמצעי זה הרי בנ"י אצל ואילו והתכלית, הסוף הוא נגדו" ד"כאין הביטול ענין

יתחשב". לא "בגוים ולכן כו', הקב"ה עם והאחדות החיבור נעשה הביטול  שע"י יותר,

כי, יתחשב", לא ש"בגוים ומצב במעמד יהודי נמצא נגדו", ד"כאין הביטול לפני שגם – ובהקדמה
הוא" ישראל שחטא וכמ"ש 50"אע"פ בשלימות 51, זה אין שעדיין אלא טומאותם", בתוך אתם "השוכן

השכינה  דהשראת הענין נעשה הביטול שע"י כיון הרי נגדו", ד"כאין הביטול ענין ישנו כאשר אך ובגלוי;
בתניא  לא 52(כמבואר ד"בגוים הענין נעשה אזי ית'"), אצלו שבטל דבר על אלא שורה הקב"ה ש"אין

ובגלוי. בשלימות יתחשב"

היא  בתורה שקושיא – קושיא של באופן נגדו" כאין הגוים ד"כל הענין בגמרא הובא שתחילה וזהו
הפנימיות  את שמגלה המסקנא שזוהי יתחשב", לא ד"בגוים המענה בא שלאח"ז אלא תורה, של ענין גם

יתחשב". לא ד"בגוים לעילוי באים ידו שעל הביטול הו"ע נגדו" ש"כאין – הקושיא של

. ש"באמת שבמאמר לשקו"ט בנוגע י"ל אלקה ועד"ז אלקינו, הוא ומ"מ יקרא, הארץ כל אלקי .
. דוקא שעי"ז שלנו – ס"ו) (כנ"ל עליכם" אלא שמי יחדתי לא אבל העולם, באי כל על אני אלקה .

ועד ש"יח  לבררם, יכולים היו לא עתה שעד יותר קשים בירורים לברר בכחם יש עליכם", שמי דתי
. יקרא הארץ כל ש"אלקי לפעול כולו העולם כל על שליטה העולם".שמשיגים באי כל על אני אלקה .

.È:המשקין שאר עם מתערב שאינו לשמן נמשלו שבנ"י – לעניננו ונחזור

אפשר שאי הכוונה ולנסות zeqplאין וכיו"ב כף ליקח יכולים המשקין; שאר עם השמן את לערב
אכן מעשה ובשעת משקין, שאר עם שמן אלא axrznלערב דמיון, זה ואין המשקין, שאר עם השמן

רק  הוא זה שעירוב אלא, המשקין, שאר עם השמן מתערב מעשה שבשעת בעולם, המציאות היא כך
המכזבין  נהרות כמו אלא אמיתית, מציאות זה אין (שלכן קיום לו אין אבל שעה, שינוי 53לפי וכמו ,

אמיתי  שינוי שאינו לברייתו עצמו,54החוזר בפני ונשאר חוזר שהשמן רואים זמן משך שלאחרי כיון ,(
המשקין. מכל למעלה שהוא אלא עוד ולא

להיות  יכול ולפעמים העולם, אומות שאר עם אותם לערב מנסים אם שגם – לבנ"י בנוגע ועד"ז
ולכן  קיום, לו ואין שעה, לפי רק הוא זה עירוב הנה בהעלם, אצלם הוא יתחשב" לא ד"בגוים שהענין

יתחשב". לא ש"בגוים האמיתית המציאות שתתגלה בהכרח וסוכ"ס אמיתית, מציאות אינו

.‡È:גיסא לאידך לשאול יכולים עפ"ז אך

בנ"י  יכולים לא דבר של ולאמיתו יתחשב", לא ש"בגוים באופן היא ישראל עם של שהמציאות כיון
בה  כך, או כך כתוב אם געוואלד") דער אזוי איז ("וואס ה"רעש" מה – העולם אומות בין ַַָלהתערב

כזו?! מציאות שתהי' שייך לא שבלאה"כ בשעה
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וראה 49) קלט). (אות מא ע' ישראל) (אור נסתרות גנזי ראה
וש"נ. .68 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם

רע"א.50) מד, סנהדרין
טז.51) טז, אחרי

פ"ו.52)
מ"ט.53) פ"ח פרה
אֿב.54) צו, ב. צג, ב"ק
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רבינו: משה על גם לשאול יכולים זו שאלה ובכן,

קרח  לעדת משה אמר – ואהרן משה על קרח מחלוקת חלק 55בעת "גבולות וגו'", ה' ויודע "בוקר :
בוקר  ויהי ערב ויהי שנאמר זו, את לבטל תוכלו כן לערב, בקר להפוך אתם יכולים בעולמו, 56הקב"ה

ויבדל 57ויבדל  כך וגו'".58, להקדישו אהרן

בריאה  "ואם להכריז – זה על טומל") גאנצן א ("מאכן להרעיש רבינו משה הוצרך מה שכן, ַַַוכיון
וגו'" פי' את האדמה ופצתה ה' הארץ"59יברא "פי נברא השמשות" בין שבת ב"ערב שכבר ועד ,60–

מאומה?! לפעול יצליחו לא כך ובין כך בין הרי

אפילו וטעות בלבול לבנ"י לגרום שיכול ענין אודות מדובר כאשר שגם מוכח, ohwומזה rbxl–
חדשה" "בריאה (אפילו הכל לעשות זאת!61צריכים למנוע כדי (

ממנו  ידח "לא כך ובין כך שבין ההבטחה שישנה שאע"פ – התומ"צ ענין לכללות בנוגע וכמו
למעמד 62נדח" יבוא לא שיהודי מלכתחילה להבטיח כדי התומ"צ דקיום האזהרה כללות ישנה מ"מ, ,

מצרים" בארץ והנדחים אשור בארץ "האובדים – "נדח" בשם תורה ע"פ שנקרא לפי 63ומצב אפילו –
הקב"ה. עם בקירוב להיות אלא שעה,

ה  רבינו בפתגם הביאור גם דלכאורה 64זקן וזהו – מאלקות נפרד להיות רוצה ואינו יכול אינו שיהודי
נפרד  להיות יוכל לא ירצה, אם גם הרי – רוצה" ש"אינו ההוספה מהי יכול", ש"אינו כיון מובן: אינו
הוא, הענין אך – לרקיע?! לעלות כמו לעשות, ביכלתו שאין דבר מאדם לשלול צורך אין והרי מאלקות,

נפרד q"keqyשאע"פ להיות ירצה לא שמלכתחילה להבהיר צורך יש מאלקות, נפרד להיות יוכל לא
לרגע. אפילו מאלקות

"עם  הם שיהודים כיון גוים, עם יתערבו שיהודים אפשר אי כך ובין  כך שבין אע"פ בעניננו: ועד"ז
טעות  למנוע כדי בעולם שאפשר מה כל ולעשות להבטיח צריכים מ"מ, יתחשב", לא ובגוים ישכון לבדד

לרגע. אפילו בנ"י על איומה וגזירה מבהילה

.·È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

"דכתיב  נגדו", כאין הגוים כל דכתיב בהדן, ערביתו נמי אתון רבותייהו, "מאי השאלה על ומהמענה
קושיא): של הו"ע הגלות ענין כללות (שהרי הגלות קושיית על למענה גם באים – יתחשב" לא ובגוים

" אליהו 65איבעיות"eושיותwתרץiשביz"תיקו", ע"י והסתרים, העלמות קושיות, עניני כל שיתבטלו –
כמ"ש  טוב", "מבשר והנורא"66התשבי, הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליהו את לכם שולח אנכי "הנה

בקרוב  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה יום –
ממש.

***

.‚È.באחד המאריך כל ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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ובפרש"י.55) ה טז, קרח
ה.56) א, בראשית
ד.57) שם,
יג.58) כג, הימיםֿא דברי
ל.59) שם, קרח
מ"ו.60) פ"ה אבות
שם.61) קרח פרש"י

יד.62) יד, שמואלֿב ע"פ
יג.63) כז, ישעי'
(נעתק 64) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום
ועוד. סיון).

סוף65) ועוד.תויו"ט א. תט, של"ה עדיות. מס'
כג.66) ג, מלאכי
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.„È לעיל להמדובר הפסוק 67בהמשך רש"י 68אודות פירוש על גם נתעכב – יעקב" אהליך טובו "מה
זה. בפסוק

שממשיך  (וכפי בלעם מנבואת הוא זה שפסוק שאע"פ – שבח 69ובהקדים דברי וגו'", נטיו "כנחלים :
לברכה" הם "ראויים שלכן בנ"י, מהרש"ל 70על בתשובת ומצינו ברוב 71), ואני בפסוק אני "מתחיל :

דבריו  הופרכו כבר הרי – כו'" בלעם שאמרו אהליך טובו מה הראשון הפסוק ומדלג מכמה 72חסדך,
הגמרא  מדברי החל שבתפלת 73ראיות, מלכיות בפסוקי וגם: שמע", בקריאת בלק פרשת לקבוע "בקשו

דר"ה  הפסוק 74מוסף מלך 75אומרים ותרועת עמו אלקיו ה' בישראל עמל ראה ולא ביעקב און הביט "לא
בלעם  מנבואת פסוק שזהו לעיל בו", וכמדובר הפסוק 77*. אודות ולא 78גם אשורנו עתה ולא "אראנו

כו' עיקרי והו"ע בלעם, מנבואת שהוא בישראל", שבט וקם מיעקב כוכב דרך .79קרוב

אמירת  לפני עוד התפלה, בהתחלת יום בכל גו'" טובו "מה הפסוק לומר שקבעו מזה גם וכמובן
– הראשון לסידור ועד הבעש"ט, בסידור וכן האריז"ל בסידור שמצינו כפי – בשמו" קראו לה' "הודו

גאון  עמרם ר' התפלה,80סידור בהתחלת רק לא שמשמעותו כו'", טובו מה אומר הכנסת לבית "הנכנס :
לביתֿ שנכנסים פעם בכל "מהאלא הפסוק לומר נוהגים  שאין  אלו  ואפילו ביום. פעמים כמה אפילו  הכנסת ,

עכ"פ זה  פסוק אומרים  הם גם הרי לביהכנ"ס, שנכנסים פעם בכל גו'" בהתחלת טובו ביום, אחת פעם
ישראל. תפוצות בכל שנתקבל כפי התפלה,

חמץ  מכירת הלכות בריש הזקן רבינו שכותב הכלל יצאו 81וע"פ לא ז"ל הראשונים מספרים ש"הרבה ,
. ז"ל האחרונים בימי עדיין הדפוס בכ"מ לאור מצינו (ולכן כו'" לסמוך אין ודאי ולזאת שפוסקים 82.

האחרונים) לידי הגיעו שלא בוודאות שיודעים הראשונים דברי לפי אלא האחרונים, דברי לפי לא ההלכה
הפסוק  אמירת על מסכים מסתמא הי' גאון, עמרם ר' בסידור מ"ש רואה הי' המהרש"ל שאילו מובן, –

גו'". טובו "מה

.ÂË ונתבאר זה", מול זה מכוונין פתחיהן שאין שראה "על – אהליך" טובו "מה רש"י ומפרש
הצניעות.67לעיל  ענין עם קשור שזה ,

הוא  – צניעות" "משום הוא זה" מול זה מכוונין פתחיהן "שאין הפירוש להבין: צריך לכאורה אך
הרשב"ם  הגולה)83פירוש (מאור גרשום רבינו פירוש לפי אבל מדוע 83, וא"כ, ראי'". היזק "מפני זה הרי ,

צניעות? של ענין שזהו בפשטות נאמר

חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו כיון – לראש לכל מזה,84ובכן: ויתירה אמת. הפירושים שני הרי ,
פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל שכיון העולם, מעניני במכ"ש – זל"ז ושייכים קשורים הפירושים שכל

שע"פ)* לכך נוסף אבל, כו'. מרצונו שדיבר ומה ה' ע"פ בלעם שדיבר מה בין מחלק כאן מקרא eheytבתו"ת של

אדבר" אותו בפי אלקים ישים אשר "הדבר דבריו: לכל בנוגע בלעם בקריאת 76הקדים בלק פרשת לקבוע ש"בקשו מה הרי ,

כולה. בלק" "פרשת על קאי שמע"
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התוועדויות 67) – מנחם (תורת ואילך סל"ד תמוז י"ב שיחת
ואילך). 54 ע' חס"א

ה.68) כד, פרשתנו
ו.69) שם,
כג.70) כג, שם פרש"י
סס"ד.71) מהרש"ל שו"ת
התפלות.72) אוצר בסי' תפלה תיקון ראה
שם 73) מנחם (תורת שם תמוז י"ב שיחת וראה ב. יב, ברכות

ואילך). 53 ס"ע
ב.74) לב, ר"ה
כא.75) כג, שם

לח.76) כב, שם
(77) תמוז די"ב שם במאמר מנחם ואילך).תורת 4 ע'
יז.78) כד, שם
רפי"א.79) מלכים הל' רמב"ם ראה
פרטיות").80) ברכות (ב"סדר בסופו
שלו 81) חיו"ד בשו"ע גם וראה פסח. הל' לאחרי נדפסו

סקמ"ג. סי"ג סקפ"ט
ח"ג 82) מלכות יין – מנחם בתורת שנסמנו בספרים גם ראה

תקיז. ע'
א.83) ס, ב"ב
וש"נ.84) ב. יג, עירובין
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בעניני  הוא שכן ועאכו"כ זל"ז, ושייכות קשר להם יש זל"ז, בסמיכות שהם ענינים ששני מובן, הרי
שייכים  שבודאי אחד, בפסוק פירושים לשני בנוגע ובפרט זל"ז, הסמוכים ענינים בין שייכות שיש התורה,

אחת  בתיבה נרמזו שבזה הענינים פרטי  שכל לשעטנז, בנוגע מההלכה לזה הראי' כידוע .85זל"ז,
ועוד: זאת

חז"ל  לדרשת הפסוק 83בנוגע ראה,86על "מה לשבטיו", שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם "וישא
שהביאו  יש – לזה" זה מכוונין אהליהם פתחי שאין דהיזק 87ראה ב"ב, ריש בחידושיו הרמב"ן ש"כתב

ומ  ממש, דאורייתא איסור הוא בעיקר ראי' לאו לא, או היזק שמי' ראי' היזק אם בגמרא ששקו"ט ה
. .היזק אלא כו'".. ראי' היזק בפרטי .

מפשטות  שמשמע (כפי מדרבנן אלא התורה מן אינו ראי' שהיזק שסוברים הראשונים רוב ועפ"ז,
אלא  ראי', היזק משום אינו לזה" זה מכוונין פתחיהן ש"אין שהענין לפרש מוכרחים הגמרא), סוגיית

צניעות. משום

בזה: ענין ועוד

ועפ"ז, הצניעות. היפך של ענין (ב) טובה, עין היפך של ענין (א) פרטים: שני יש גופא ראי' בהיזק
בנוגע  רק הוא זה" מול זה מכוונין פתחיהן "אין בפירוש הרשב"ם לדעת גרשום רבינו דעת בין החילוק
פרט  זה שהרי הצניעות, היפך של ענין גם בזה יש גרשום רבינו לדעת גם אבל טובה, ענין דהיפך לענין

גופא. ראי' היזק בענין

אלא  אינו בכתוב) שנתפרש הצניעות ענין (שכולל ראי' שהיזק לומר אפשר איך יוקשה שעפ"ז [ואף
מזיק, בתור התורה מן לחייבו אפשר אי הצניעות ענין להיפך שבנוגע בזה, הביאור לומר יש – מדרבנן
שאין  דינים פרטי כמה עם קשור זה וענין היזק. בשם נקרא שאינו וקל, קטן היזק אלא זה שאין כיון

לבארם]. המקום כאן

ובהתאם  הצניעות, ענין עם זה" מול זה מכוונין פתחיהן ד"אין הענין קשור הדעות שלכל ונמצא,
צניעות  של ענין שזהו נאמר *.לכך

.ÊË רש"י בפירוש זה,68הביאור מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה על – אהליך טובו "מה
כתרגומו", חניותיך – משכנותיך

בפסוק – רש"י שפירש הענינים לב' ובהתאם כתוצאה הם ו"משכנותיך" ד"אהליך" הענינים 86שב'

שלא  בלבו ש"עלה עד ביותר נתפעל (שמזה לשבטיו" שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם "וישא
אופן – מעורבין" ואינן לעצמו שוכן ושבט שבט כל "ראה חניותיך");mziipgלקללם"): ("משכנותיך,

"לשבטי  מדייק שהכתוב שבט eוכיון שהוא ניכר בפ"ע שבט שבכל שבטים), סתם "לשבטים", (ולא "

אחד )* יראה שלא חלון, כנגד וחלון פתח כנגד פתח לפתוח "אסור סי"ב: ממון נזקי הל' חו"מ אדה"ז משו"ע להעיר

. חבירו של zeripv.מעשיו zcn ef oi`y עיניו את בלעם וישא חכמים ואמרו היום, כל זה של תשמישיו זה שיראה

שכינה". עליהם שתשרה הללו ראויים אמר זה, כנגד זה מכוונים אהליהם פתחי שאין ראה לשבטיו, שוכן ישראל את וירא

מכוונים אהליהם פתחי שאין "ראה אדה"ז: לשון מדיוק גם dfולהעיר cbpk df" כבב"ב: ולא ,"dfl df בדק"ס ועיין ."88

מכוונין פתחיהן שאין "ראה לשבטיו", "שוכן בפירש"י: df(ועד"ז cbpk df פתחיהן שאין שראה "על אהליך", טובו "מה ;"

dfמכוונין len df.בלשון יותר דיוק צ"ל ובתראי בשו"ע ובכלל: – הלשונות. שינויי על טעם יש ובודאי .("
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התוועדויות 85) – מנחם תורת גם וראה ב. סא, נדה ראה
וש"נ. .452 ע' חנ"ג

ב.86) כד, פרשתנו

כאן.87) תו"ת
זה".88) כנגד "זה גירסא: גם הובאה ושם
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אופן *ישראל  – חבירו" אוהל לתוך יציץ שלא זה כנגד זה מכוונין פתחיהם שאין "ראה רש "י: מוסיף ,
.mild`dעמידת זה").("אהליך מול זה מכוונין שאינן פתחיהם .

(שנראי  השבטים כללות חניית באה תחילה כי ל"אהליך", "משכנותיך" להקדים הוצרך שעפ"ז ת אלא
שבט. דכל האהלים חניית ואח"כ מרחוק ), וגם תחילה

בהן  שמקריבין בישובן עולמים ובית שילה אהל טובו מה – אהליך טובו מה "ד"א מוסיף: ולכן
הנפשות, על כפרה וחורבנן עליהן, משכון שהן לפי חרבין, כשהן אף – משכנותיך עליהם. לכפר קרבנות

הזכרת 89שנאמר  על ש"הקללה אמר שבלעם דכיון – בציון" אש ויצת כלה, ובמה חמתו, את ה' כלה
תחול" עוונות 90עוונותיהם דהזכרת האפשרות לשלול צורך יש ,. ש"מקריבין עי"ז – לכפר ** קרבנות .

. חריבין כשהן "אף לאח"ז: גם אלא קיים, שביהמ"ק בזמן רק ולא הנפשות",עליהם", על כפרה חורבנן .
"ונכרתו שעז"נ וכו', כרת באיסור מזיד (כמו עליהם מכפרים הקרבנות שאין עבירות על ,zeytpd"93גם

פני את אותו"ytpa"ונתתי והכרתי שהי'94ההיא וכו'), וחז"ל הנביאים מדברי בכו"כ כמובא וכיו"ב, ,
להזכירם. יכול בלעם

בנוגע הא' פי' על הקושיות שמתרץ אף זה, פירוש קושיxcqlאבל בו יש הדברים:okezaהכתוב,
דירת  רק שהוא שילה משכן (ב) (עראי), "אהל" בכתוב יקרא (קבוע) עולמים" ש"בית לומר דוחק (א)

הא' פי' הוא העיקר ולכן ביהמ"ק, על "משכון" להיות יכול אינו –עראי,

ואילך. 78 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.ÊÈ פרטיים ענינים על להתעכב יכולים שבתורה, הענינים בכל כמו הנה – התשובה לאגרת בנוגע
התשובה  באגרת יש ובנדו"ד, הענין, בכללות ביאור הדרוש על גם להתעכב ויכולים ביאור, הדורשים

פלא  :95דבר

תשובה, של בפועל המעשה אודות ולא תשובה, של הרוחנית העבודה אודות מדובר אגה"ת בכל
ובדורותינו  התענית, ענין כמו – בפועל במעשה התשובה ענין אודות מדובר שבהם וג' ב' הפרקים מלבד

הצדקה  ענין – בתעניות להרבות יכולים שלא .96אלה

הרוקח, וספר חסידים ספר כמו ספרים, ובכמה בגמרא נתבאר שבתשובה בפועל המעשה שענין ואף
הרוחנית  העבודה אודות רק מדובר הפרקים שאר בכל ואילו בֿג, בפרקים רק זה ענין נתבאר באגה"ת הנה

שבתשובה.

התורה  דלימוד הענין אודות כשמדובר הענין 97ואפילו אודות אלא שבזה, הפועל אודות מדובר לא –
מלמעלה  המשכה ("בבחי' התורה לימוד ע"י שנעשה ברוחא" רוחא על ד"אתדבקות נוסף למטה",

. למעלה "ממטה בזה בתפלה").העבודה .

יו"ד.)* כד, שרה חיי פרש"י ע"ד

למדברא )** ושוי בו מתרגם הרב הי' "כי בפרש"י: הרמב"ן ופי' "כתרגומו", פניו", המדבר אל "וישת שם: בפירש"י

עליו  נאמר כבר – העגל לחטא בנוגע אבל: בזה). שקו"ט (וכבר אנפוהי" עגלא בנ"י בי' וגם 91דעבדו כדברך". "סלחתי

בלעם.92מ"ש  כרצון בפ"ע, ולא דוקא, פקדי" "ביום זה הרי – ופקדתי" פקדי "וביום
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יא.89) ד, איכה
א.90) שם, פרשתנו פרש"י
וש"נ.91) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
ובפרש"י.92) לד לג, תשא
כ.93) יח, אחרי
ו.94) כ, קדושים

התניא 95) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ט עד מכאן
ואילך. רסג ס"ע ח"ב ָ(קארף)

הענ 96) אודות ולא בפועל, צדקה אודות רק מדבר ין וכאן
ב). ט, (ב"ב ד"המפייסו"

פ"חֿי.97)
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בהתחלת  כמ"ש – הכפרה ענין אודות ולא התשובה, ענין אודות מדובר אגה"ת שבכל זאת, ועוד
. התשובה אחר לה' הנפש ומירוק הכפרה לגמר הוא בֿג) בפרקים (משנ"ת הנ"ל כל "ואולם .פ"ד:

הענינים  פרטי לבאר וממשיך וכו'", שלם ובלב באמת ה' עד לשוב ועיקרה התשובה מצות התחלת אמנם
גמורים" צדיקים על תשובה בעלי ל"מעלת עד עילאה, ותשובה תתאה שייך 98דתשובה זה שכל –

הנפש. ומירוק הכפרה לגמר ולא עצמה, התשובה לעבודת

פרקים  ב' – פרקים בב' אלא נמרץ, בקיצור אינו הנפש, ומירוק הכפרה לגמר בנוגע הביאור גם אמנם,
שלכן  התשובה, ענין עם קשור הנפש ומירוק הכפרה גמר שגם מובן ומזה באיכות; יותר ועוד בכמות,

באגה"ת. הדבר נתבאר

.ÁÈ שאינו עצמו בפני ענין שזהו או הכפרה, ענין עם קשורה תשובה אם חקירה יש שבכלל ולהעיר,
הכפרה  ענין עם .99קשור

תשובה: ולעשות לחזור צריך אם לו, נתכפר שלא בוודאות ויודע תשובה כשעשה – בזה והנפק"מ
לעשות  צריך אינו שוב תשובה, עשה שכבר כיון הרי – הכפרה ענין עם קשור אינו התשובה ענין אם
לשוב  צריך לו, נתכפר לא שעדיין בידעו הרי – הכפרה ענין עם קשור התשובה ענין אם אבל תשובה;

המלך  בדוד שמצינו (כפי עונותיו שיתכפרו ולהשתדל עוה"פ כבר 100בתשובה אם סימנים שחיפש ,
מלמעלה). עוונותיו נתכפרו

הנה: – זה בענין הזקן רבינו לשיטת ובנוגע

"בלבד" – בלבד" החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות הזקן רבינו כותב אגה"ת בהתחלת
בפועל, הגזילה השבת לפני עוד הגזילה, את להשיב כשמחליט שמיד והיינו, תנאים, שום ללא דייקא,

התשובה. מצות כבר קיים

ל" נוסף "zevnאבל, גם יש בלבד") החטא ("עזיבת ענין oiprהתשובה" גם נכלל ובזה התשובה",
"גמר  לפעול כדי נוספים ענינים לעשות צריך התשובה, מצות שקיים לאחרי גם הנה שלכן, הכפרה,
נחת  להיות החטא כקודם ית' לפניו וחביב ומרוצה ה' לפני לרצון "שיהי' ועד הנפש", ומירוק הכפרה
חלק  שאינם אף כי, באגה"ת, אלו ענינים גם נתבארו ולכן בפ"ב), שמבאר (כפי מעבודתו" לקונו רוח

התשובה". ל"ענין שייכים הם הרי התשובה", מ"מצות

.ËÈ שלפנ"ז בהתוועדות להמדובר בהמשך בא זה באונס.101וענין עבירה על בכפרה צורך יש אם
בשו"ע  הזקן רבינו דברי שבת 102והובאו תשובה 103הלכות צריך שאינו ש"אע"פ קטן, של לעבירה בנוגע
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ספ"ח.98)
וש"נ.99) ואילך. 197 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

וש"נ.100) א. ל, שבת ראה
התוועדויות 101) – מנחם (תורת ואילך ס"מ תמוז י"ב שיחת

ואילך). 60 ע' חס"א
סוסשמ"ג.102) או"ח
כ"ק 103) העיר – שבת הלכות אודות להמוזכר בהמשך

(ראה  בשבת צפרניים לכסוס האיסור אודות שליט"א אדמו"ר
אודות  (לא כשמדובר ובפרט וש"נ), רסש"מ. או"ח אדה"ז שו"ע

נמצא  שמסביבו גם ומה ברֿמצוה, לאחרי גדול, אודות אלא) קטן,
תאנתו... ותחת גפנו תחת ויושב משגיח, או משפיע ראשֿישיבה,

מאומה  לו אומר .*ואינו
גם  הזכיר לזה בנוגע **ובהמשך בביהכנ"ס ההנהגה אודות

בעניית  והדיוק וכו', יתגלגלו שלא הסידורים כבוד לשמירת
על  דובר כבר תש"ל) עד (מתש"י השנים שבמשך באמרו, איש"ר,
חנ"ג  התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה פעמים ממאה יותר זה
הזזה  ללא פגע", ולא נגע "לא ואעפ"כ, וש"נ), ואילך. 465 ע'

משהו  לא אפילו .***כלל,

*(daiyid ixcq onfa epi` zayd meiy s`e±g a"a) `xnba epivn ixd,enyl ie`xd zewepiz cnln zbdpd ote` zece` (a,drya mby
c"(eheytk ezp`z zgze eptb zgz) `zpiba i`w ded..edielr i`zrc."

**(exn`a:miaeh mipipr xear lvepn zeidl jixv zayd mei ly onfd,el` mipipr zece` mb xacl ipgxken dxixaÎzila la`,df oi`y s`
ily oiprd.

***(xn`e±zegvd c"r±mdy minyd `av oiprl epivny"m`xad meik miwfg"zligzn zecqtdd rah mda yiy ux`d `av enk `le)
` ziy`xa iiga d`x) mziixa,((gk,elhazi `xead oevx cvn wxe) igvp xac `ed eziixa zlgzny dxen onf ixg`l zecqtdd xcrdy

(oipy itl` ziy ixg`l.'ek c"ecpa dffdd xcrdl rbepa f"cre.
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בר  שנעשה קודם שעבר אע"פ ולכפרה, לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב מ"מ, כשיגדל,
כיון  הוא, אנוס עבירה שעובר קטן שהרי בכפרה, צורך יש אונס של בענין שגם מוכח, שמזה – עונשין"

ולכפרה". לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו "טוב ואעפ"כ, הוא, דעה בר שלאו

להבין: צריך עדיין אך

לתשובה"א) דבר איזה עצמו על "שיקבל ומסיים כשיגדל", תשובה צריך "שאינו מתחיל הזקן רבינו
ובי'? מיני' סתירה זו הרי שלכאורה –

להבין ב) צריך – תיבה בכל הזקן רבינו של בשו"ע הדיוק גודל המחבר בני בהקדמת המבואר ע"פ
הרמ"א  מדברי אדה"ז (שמביא הלשון דיוק "טוב102מהו (el ולמה לתשובה", דבר איזה עצמו על שיקבל

כו'"? שיקבל "טוב נאמר לא

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.Î צדק 68בפסוק הצמח שמביא כפי – נוסף פירוש יש ישראל" משכנותיך יעקב אהליך טובו "מה
התורה  המגיד 104באור קבע".105בשם דירת נקרא ומשכן עראי דירת נקרא ש"אוהל

המדרש  פירוש עם גם ו"משכנותיך"106ומתאים עראי, של באופן רק שהי' המשכן על קאי ש"אהליך"
ו"נחלה" "מנוחה" קבע, של בנין שהי' ביהמ"ק על .107קאי

עראי, של ענין שזהו מישראל, אחד כל של הפרטי האוהל על קאי ש"אהליך" מובן, ועפ"ז
הגמרא  כדברי קבע, של ענין שהי' המשכן, על קאי בהו 108ו"משכנותיך" דכתיב "כיון יחנו 109: ה' פי על

דמי". להו דקביע כמאן יסעו, ה' פי ועל

.‡Î עראי באוהל אפילו נוגע הצניעות בענין שהזהירות רש"י מפירוש ההוראה – השיחה ,110המשך
החופש  (ימי הקיץ לימי המיוחדת עראי 111והשייכות לדירת יוצאים שבהם להזהר 112) צריך שם שגם ,

(סט"ז). דלעיל המוגהת השיחה בסוף נכלל – צניעות בעניני בתכלית

***

.·Î התשובה באגרת :113הביאור

רק  הוא זה חיוב אבל התשובה, חיוב עליו חל החטא לאחרי שמיד באופן להיות יכול התשובה ענין
חיוב  שזהו הגזילה, השבת של ענין גם ישנו אבל חיוב; עליו אין שוב בתשובה, ששב ולאחרי לרגע,
את  השיב שלא זמן וכל הגזילה, את להשיב חיוב עליו יש בתשובה, ששב  לאחרי שגם והיינו, הנמשך,

זה. חיוב עליו נשאר הגזילה
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א'לו.104) ע' פרשתנו
(סקמ"ה).105) עה"פ או"ת
וש"נ.106) מז). (אות עה"פ פרשתנו שלמה בתורה הובא
סע"א.107) קיט, זבחים ראה
ב.108) נה, עירובין
כֿכג.109) ט, בהעלותך
דמאי 110) – קבע של ומצב במעמד כשנמצאים רק ולא

יפלא  ולא ו), יט, (יתרו קדוש" "גוי הם בנ"י הרי קמ"ל,
צניעות. של באופן שמתנהגים

דוקא,111) חול מלימודי הוא שהחופש כמ"פ וכמדובר
קודש, ללימודי בנוגע של משא"כ ענין שייך לא אליהם שביחס

"אין  – האמיתי החופש נעשה התורה לימוד ע"י ואדרבה: חופש.
מ"ב). פ"ו (אבות תורה" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך

אופן 112) כ"כ נוגע לא עראי שבדירת הטוענים אלו כמו ולא
ההנהגה,

–– נשיאינו מרבותינו ראי' מביאים "חסידים", ולהיותם

.252 ע' ח"י התוועדויות – מנחם תורת (ראה הסיפור כידוע
ובבואו  המגיד, אל שיסע עשיר יהודי פעם שלח שהבעש"ט וש"נ)
העיירה, בקצה שמצאו עד המגיד, של ביתו את חיפש לעיירה
כסאות  בו היו שלא כך כדי (עד שבבית העניות גודל את ובראותו
את  שאל עץ), בולי על לישב הוצרכו והתלמידים ספסלים, או
אודות  אותו בשאלו – המגיד לו והשיב הדבר, לפשר המגיד
ביתו? כלי את לו יש האם בלייפציג, ל"יריד" בנסיעותיו הנהגתו
נמצא  אני גם המגיד: אמר שאני, הדרך באמצע שבהיותו וכשענה
דירה  לי יהיו אזי חפצי למחוז וכשאגיע הדרך"... "באמצע עכשיו
כשנמצאים  הנה – הם טוענים – שכן ומכיון נאים. וכלים נאה

נאה... בהנהגה גם צורך אין עראי, של ומצב במעמד –בדרך,
הארץ  כל "מלא הקב"ה המלכים מלכי שמלך לידע צריך אלא
עראי, בדירת בהיותו גם עמו יחד ונמצא ג), ו, (ישעי' כבודו"

הצניעות. בענין זהיר צ"ל ולכן
(קארף)113) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף

.14 הערה 144 ע' חי"ד לקו"ש גם וראה ואילך. רסו ע' ח"ב
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העון: ומחילת כפרה לענין בנוגע ועד"ז

. המלך מצות על שעבר מה לגמרי לו ש"נמחל הענין ביום ישנו דבר וחצי דבר לו מזכירין ואין .
הסרת  ענין גם ישנו אבל התשובה; עשיית של הראשון ברגע מיד נעשה זה שענין – כו'" לענשו הדין
התשובה, עשיית של הראשון ברגע מיד נעשה אינו זה שענין – החטא ע"י בנפש שנעשה והפגם הלכלוך

הנפש. ומירוק הכפרה גמר בשביל לעשות שצריך ענינים כמה לאחרי רק אלא

כדי  תשובה") צריך ("אינו התשובה לעשות חיוב עליו אין עונשין, בר שאינו כיון – לקטן ובנוגע
אבל  במצוות); מחוייב שאינו כיון וכיו"ב, תפילין להניח חיוב עליו שאין (כשם העונש ענין לבטל
ולכפרה", לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו "טוב לכן בנפשו, פגם נעשה החטא שע"י כיון אעפ"כ,

החטא. ע"י שנעשה בנפשו הפגם להסיר כדי

הב"ח  בזה 102ובלשון והגאולה השמחה בעל סיפור כידוע גדול, מקובל עונש 114(שהי' עליו "אין :(
טוב . לא נפש דעת בלא גם עליו קורא שאני אלא לא 115. היא, דעת בלא עבירה שעבר דקטן דאע"פ ,

בת  לשוב כשיגדיל לו טוב כן על הרע, מצד טומאה עלי' המשיך כי לנפש, כו'".טוב שובה

"טוב הלשון דיוק גם רקelוזהו שנוגע ענין שזהו – מאומה elכו'" נפעל לא לעולם, בנוגע כי, ,
"טוב ולכן פגם, נעשה לנפשו בנוגע אבל קטן, שהי' כיון העבירה, דבר elע"י איזה עצמו על שיקבל

שנעשו והפגם הלכלוך להסיר כדי ולכפרה", .eytpaלתשובה

.‚Î,בקטנותו בעודנו – וכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל מה יועיל אם לחקור יש ועדיין
כשיגדל: זאת לעשות שחייב או

שבת  בשמירת הידור להוסיף עליו מקבל הפגם להסיר וכדי שבת, בחילול שנכשל קטן ולדוגמא:
דפים" ב' יקרא א' דף לקרות רגיל הי' "אם זאת 116(ע"ד כשיעשה וכפרה לתשובה יועיל האם – (

בקטנותו.

השאלה  אבל כספו; את יקבל שהנגזל ובלבד הדבר, נעשה אימתי חילוק אין – הגזילה להשבת בנוגע
בקטנותו. בעודנו וכפרה לתשובה דבר עשיית יועיל האם למקום, אדם שבין לענינים בנוגע היא

בקטנותו  להיות התיקון גם יכול בקטנותו, נעשתה שהעבירה דכשם הדבר, שיועיל לומר סברא ;117יש
הפגם  את לתקן הדבר יועיל לא ולכן חשיבות, לו אין בקטנותו שנעשה שדבר לומר סברא יש אבל

כשיגדל. זאת יעשה אא"כ שבנפשו,

כו'. בספרים לחפש צורך יש – הענין לברר וכדי

*

.„Î הקדוש השל"ה ובלשון רש"י, שבפירוש התורה) וסודות (פנימיות תורה" של ל"יינה :118בנוגע
(החל  השבועות לג' במיוחד ששייך זאך") געוואלדיקע ("א נפלא דבר כאן רואים – מופלאים ַַַענינים

בתמוז): עשר משבעה

. חריבין כשהן ש"אף "משכנותיך", בפירוש אומר כו'".רש"י משכון הן .

ליקח  המלוה יוכל אזי חובו, את הלוה ישלם לא זמן לאחר אם שרק – הוא "משכון" של ענינו והרי
"אם  דין שישנו ועד "משכון", בתורת רק המלוה של בידו החפץ נמצא אז, עד אבל לעצמו, המשכון את

לו" תשיבנו השמש בוא עד רעך שלמת תחבול של 119חבול בבעלותו הוא הרי המלוה אצל בהיותו וגם ,
עבורו. לשלם צריך המשכון, הוזק ואם כו', יתעפש שלא המשכון על לשמור צריך והמלוה המשכון, בעל
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(114– מנחם תורת גם וראה פ"ס. ח"א הזכרונות ספר ראה
וש"נ. הב'. בשוה"ג 130 ע' חנ"ט התוועדויות

ב.115) יט, משלי
ספ"ט.116) אגה"ת

שמה117) – וגיטין בקידושין הקידושין,וכמו ע"י שהכניס
הגט, ע"י אח"כ שהתיר".מוציא הפה הוא שאסר "הפה בבחינת

א).118) (קפא, שלו שבועות במס'
כה.119) כב, משפטים
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מציאותו  קיימת בציון", אש "ויצת חורבן, של ענין שהי' שאע"פ – לביהמ"ק בנוגע גם מובן ומזה
המקדש  על (נוסף בנ"י של בבעלותם  הוא אבל הקב"ה, אצל אמנם שנמצא "משכון", בתור ביהמ"ק של

לבנ"י. ולהחזירו בשלימותו, שישאר לשמרו חייב והקב"ה להקב"ה), ששייך למעלה הרוחני

עשר  לשבעה בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק לידת בשנת מהר"ש אדמו"ר שאמר בפתגם הביאור גם [וזהו
באמת  שידחה הלואי בשבוע): שני ביום חל תמוז שי"ב (כיון בשבת שחל (נדחה) דכיון 120בתמוז –

לגמרי]. נדחה להיות החורבן יכול לכן בנ"י, של בבעלותם בשלימותו ביהמ"ק ישנו החורבן לאחרי שגם

תנחומא  המדרש בנויות,121ובלשון כשהן יעקב אהליך טובו "מה זה: רש"י פירוש של מקורו –
. הקב"ה "אמר – חרבות" כשהן עמי ומשכנותיך את תלוה כסף אם עליהם, משה עם התניתי שאם 122. ,

שנאמר  משכונות, שתי ממשכנן אני המצות, על א"ל 119עברו מתי, עד רבינו משה א"ל תחבל, חבל אם
שנאמר  משיח, שיבא עד השמש, בא צדקה".123עד שמש שמי יראי לכם וזרחה

הרמב"ם  כמ"ש ביהמ"ק, את יבנה שמשיח עי"ז המשכון, את הקב"ה יחזיר – משיח 124וכשיבוא

. המשיח .ש"המלך המקדש בונה במדרז"ל . בכ"מ שמשמע (כפי במקומו" .125.(

בזהר  ממ"ש לזה סתירה בזה 126ואין התיווך כידוע – דקוב"ה" "בנינא יהי' השלישי ,127שביהמ"ק
מ"ש  נגנזו"128ע"פ במקומן ביהמ"ק ש"שערי שערי'", בארץ אותם 129"טבעו ויעמיד יגלה ומשיח ,

במסכת  שמצינו כפי המקדש, בונה שמשיח נקרא זה הרי ולכן מלמעלה, שיתגלה בביהמ"ק במקומם
כולו 130ב"ב  בנאו כאילו נחשב הדלתות .131שהמעמיד

אתכם  ואולך עולכם מוטות "ואשבור היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח בביאת יהי' זה וכל
שמו 132קוממיות" ואוהבי ינחלוה עבדיו וזרע וירשוה שם וישבו יהודה ערי ויבנה ציון יושיע ו"אלקים ,

בה" דידן.133ישכנו בעגלא ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת לשבטיו", "שוכן –

***

.‰Î ה"מלוה (עבור דובינסקי הכהן משה להרב והיין המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכה").

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה, ברכה אמירת לאחרי

בימי  שנוסעים לאלו בנוגע עראי, של שהו"ע ד"אהליך", הענין אודות (סכ"א) לעיל להמדובר בהמשך
השנה) בכל כמו קבע של באופן שאינו עראי של ענין עושים עצמה שבעיר אלו (או עראי לדירת הקיץ

ומוצלח, שמח בריא, קיץ שיהי' יה"ר הנה –

לתומ"צ, הילדים את ולחנך מצוות, ולקיים תורה ללמוד יוכלו ושלום ושמחה מנוחה ומתוך

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה אל אותנו שיקח צדקנו, משיח פני לקבל לצאת ולהתכונן

ציון"]. יושיע אלקים "כי הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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(120.157 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
יא.121) משפטים
כד.122) כב, משפטים
כ.123) ג, מלאכי
פי"א.124) מלכים הל'
(125.36 הערה שבפנים בלקו"ש נסמנו
ועוד.126) א. כח, ח"א
חי"א 127) בלקו"ש הובא סע"א. מא, לסוכה זהר שערי ראה

וש"נ. .61 הערה 98 ע'

ט.128) ב, איכה
יג.129) פט"ו, במדב"ר
ב.130) נג,
הדבר 131) אם לעיין שיש אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

"א  בודאי זה הרי באגדה, עכ"פ אבל הלכות, כמה עם ַמתאים
ענין". ַגעשמאקער

יג.132) כו, בחוקותי
לוֿלז.133) סט, תהלים
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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Ë˘ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜

מפרש  שרש"י שלמרות כך, על בהרחבה דובר כבר
הוא  וכאשר מקרא, של פשוטו את התורה על בפירושו

הפשט zeyxcמצטט לפי הכרח בהן יש חז"ל 1מדברי

בלעם, לדברי בקשר שבפרשתנו, רואים, זאת בכל –
רש"י הרגיל zeyxcמביא כפי שלא מחז"ל, רבות

בפירושו.

מקרא, של בפשוטו התורה, הוא: לכך ההסבר
משלו" "וישא בפירוש שלפי2אומרת ומובן, ,jxc

hytd לפי רק מוגבל אלו פסוקים של פירושם אין
המילים  של הפשוטה נמשל,3המשמעות בהם יש אלא ,

כתובים  שאינם ומדרשים רמזים גם בהם נמצאים
הפסוק. במילות בפירוש

לדרשות שגם מובן, זאת עם הכרח `elיחד  יש ,
הבנת hytלפי לצורך וחשובות קשורות והן הפסוקים,

.4הפסוק 

רש"י  בפירוש השני הקטע את להבין יש זה, לפי
הפסוק  קסם 5על ולא ביעקב נחש לא "כי בלק) (בדברי

אֿל". פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת בישראל
וגו'", ליעקב יאמר "כעת המילים את מצטט רש"י
תגלה  אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד ומפרש:

לפ  יושבין שהן כל, לעין מפיו חיבתן תורה ולומדים ניו
מה  להם ישאלו והם השרת, ממלאכי לפנים ומחיצתן

שנאמר  וזהו אֿל, מוריך.6פעל את רואות עיניך והיו :
לשון  אלא עתיד לשון אינו ליעקב יאמר אחר, דבר
שצריך  עת בכל כי וקוסם למנחש צריכים אינן הווה,
ומה  הקדושֿברוךֿהוא פעל מה וישראל ליעקב להאמר
נמסר  אלא וקוסמים, מנחשים אינן במרום, גזירותיו
אורים  או המקום, גזירת היא מה נביאיהם פי על להם

כן. תרגם לא ואונקלוס להם. מגידים ותומים

ולכאורה:

חשובה  ומדוע הפסוק, במילות רמוזה היכן א)
ובמיוחד  רש"י, בפירוש האריכות כל הפשט, לצורך

הראשון? בפירוש

שבגללו  הפירושים, מן אחד בכל הקושי מהו ב)
הפירושים? לשני רש"י נזקק

דבר  השני, לפני הראשון הפירוש את מקדים רש"י ג)
במה  – לפשט. יותר קרוב זה שפירוש כך על המורה
מהשני? יותר מקרא של לפשוטו הראשון הפירוש קרוב

לא  "ואונקלוס דבריו בסיום רש"י כוונת מהי ד)
כן" במקומות7תרגם –miax אונקלוס תרגום שונה

זאת. מציין אינו ורש"י רש"י, מפירוש

.·

ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ÏÚ È"˘¯ È˘¯ÙÓ È¯·„

של 8מפרשים  הראשון לפירושו שההכרח אומרים,
הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי מן נובע שמכך 9רש"י ,

לא  הזאת": כעת עת להיות עתיד ש"עוד רש"י לומד
"ותרועת  קודם האמור לזמן ובדומה ממש, הזה בזמן

בו" ורעות",10מלך חיבה "לשון רש"י מפרש שעליו ,
לעין  חיבתן "תגלה שבה "כעת", כזו תקופה מיד תבוא

חיבתן". ב"תגלה הכוונה מהי מסביר והוא כל...",

יאמר  "כעת המילים באות השני, הפירוש ולפי
ביעקב  נחש לא "כי הפסוק לתחילת בהמשך ליעקב"
לדעת  ישראל צריכים כאשר בישראל": קסם ולא
או  הנביאים באמצעות המידע אליהם מועבר משהו,

ותומים. אורים

מהו  מובן, לא הראשון הפירוש לפי הרי זה, ולפי
הפסו  התחלת לבין יאמר...", "כעת בין .11ק הקשר

פשוט  באופן א) קשה: השני, הפירוש לפי ואילו
הווה  לשון ולא עתיד, לשון הוא בלתי 12"יאמר" ב) ,

הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי .11מובן

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

שם.1) ובהערות 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – בראשית בפ' כפירושו
כג).2) כא. כ. טו. (ג. כד יח). (ז. כג
יג.3) כא, משפטים פרש"י ראה – ברמז מדבר הפשט שע"ד

(ראה  ובלילה נבואה של ענין ה"ה אלה בלעם דברי כל יותר: ובכללות
בחלום  היא ישראל) לנביאי (גם נבואה והרי ח), כב, ה. כב, פרשתנו רש"י

ו" שם) ובפרש"י ו. יב, (בהעלותך מובן zecigaוחזיון וא"כ ח) (שם, "
הפשט דרך .ipyxcאומרaezkdשע"פ

שם.4) משפטים פרש"י ראה

כג.5) כג,
כ.6) ל, ישעי'
ליתא.7) רש"י כת"י בכמה
גו"א.8) וראה שפ"ח, רא"ם,
לפרש"י.9) טוב ודבק חיים מים באר גם ראה

כא.10) כג,
עה"פ.11) לדוד ומשכיל רא"ם ראה
שם.12) לדוד משכיל ראה
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להבין: צריך עדיין זה לפי אך

בדומה  תקופה שתהיה הפסוק מן מובן אמנם א)

פעל efלתקופה מה ולישראל "ליעקב יקויים שאז ,
פשטות  לצורך החשיבות ומהי ההוכחה, מנין אך אֿל".

ולומדים  לפניו יושבין "שהן הפרטים בכל הפסוקים,

השרת", ממלאכי לפנים ומחיצתן מפיו תורה
אֿל". פעל "מה ישאלו ושהמלאכים

לשני  הראשון הפירוש את רש"י מקדים מדוע ב)
של  לפשוטו יותר קרוב השני הפירוש אדרבה, –

שחלקו 13מקרא  בכך שבו, הלשוניים הקשיים למרות ,

שאינו  דבר לתחילתו, בהמשך בא הפסוק של השני
הראשון? הפירוש לפי מובן

שבמדרש  רואים, של 14ואכן השני הפירוש נאמר
מביא  הרמב"ן מכך, ויותר הראשון. הפירוש לפני רש"י

רש"י  של השני פירושו את רק הפסוק על .15בפירושו

לשון  אינו ליעקב יאמר אחר, "דבר רש"י מדברי ג)

את  לפרש שאפשר מובן, הווה" לשון אלא עתיד

רש"י  שמסביר כפי הווה, בלשון גם "יאמר" המילה
כן  לפני "בכל 16כבר – תמיד" ההווה "דבר שזהו כיון ,

הפירוש  לפי לבאר אפשר "כעת" הביטוי את גם עת".

המפרשים  שמסבירים כפי המילה 17השני, שמשמעות ,
אז  משהו, לדעת שצריך הזמן מגיע כאשר היא: "כעת"

נביאיהם...". עלֿפי להם "נמסר

.‚

,‡¯Ó‚‰ ÈÙÏ ˜ÂÒÙ‰ È˜ÏÁ È˘ ÔÈ· ¯˘˜‰
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â

חלקי  שני בין שהקשר לתרץ, היה ניתן לכאורה

הגמרא  כדברי הוא הראשון, הפירוש לפי "כל 18הפסוק
שאפילו  במחיצה אותו מכניסין מנחש, שאינו אדם

לא  כי שנאמר בתוכה, ליכנס יכולין אין השרת מלאכי

כעת  בישראל, קסם ולא ביעקב ליעקב 19נחש יאמר
אֿל" פעל מה –20ולישראל

רש"י, בפירוש הכוונה שזוהי לומר אפשר אי אך
כי:

לפנים  ש"מחיצתן לכך רמז אף אין רש"י בדברי א)
נחש...". "לא של תוצאה היא השרת" ממלאכי

לעתיד  רק להיות צריך הדבר היה לא זה, לפי ב)
"עוד – ש"לא cizrלבוא כיון הזאת": כעת עת להיות

כפירוש  בהווה, הוא בישראל" קסם ולא ביעקב נחש
– ליעקב..." "יאמר – התוצאה גם היתה צריכה רש"י,
תורה, מתן בשעת שהיה כפי זמן, באותו להיות
הקדושֿברוךֿ מפי הדברות עשרת את למדו שישראל

.21הוא 

לפניו  יושבין "שהן הענין לכאן שייך כיצד ג)
מפיו" תורה ?22ולומדים

.„

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„

ומהם: רש"י. בפירוש נוספים דיוקים להבין יש כן

הביטוי  חשיבות מהי – הראשון בפירוש א)
סתם?zxyd"מלאכי מלאכים ולא ,"

" xn`pyב) edfe וכי – מוריך" את רואות עיניך והיו
פסוקים  להסביר התורה על בפירושו רש"י של ענינו

מהנ"ך?

השני  בפירוש המילים 23ג) לאחר רש"י מוסיף
– במרום" גזרותיו "ומה המילים את אֿל" פעל "ומה
דבריו  בהמשך מכך: יותר הדברים? בין הקשר מהו

מזכיר עלֿפי wxהוא להם נמסר "אלא הענין את
המקום", גזירת היא מה פעל epi`eנביאיהם "מה מזכיר

אֿל".
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עה"פ.13) כאן רע"ב ראה
כ).14) (פ"כ, ובמדב"ר יד) (פרשתנו תנחומא

שמתחלה  כ"א במחלוקת, אינם הנ"ל מדרשים ב' – שבפשטות אלא
והפי' בישראל", קסם ולא ביעקב נחש לא "כי הכתוב תחלת מפרש
הכתוב  המשך על הוא כו'" הקב"ה לפני יושבין ישראל את עינו "ראתה
דראתה  מפרש שם) (למד"ר מהרז"ו בפי' אבל גו'". ליעקב יאמר "כעת
את  "הרי הפי' וגם הפסוק. על אחר ופירוש ד"א הוא ישראל את עינו
ליעקב". יאמר "כעת הכתוב המשך על הוא בהקב"ה" ונשאל כו' מחזר

בעתיד.15) ולא בהווה שמדבר ג"כ הוא עצמו הרמב"ן ופי'
א.16) טו, בשלח
עה"פ.17) שפ"ח ראה
הקה"ע 18) ופי' (כגי' ספ"ו שבת ירושלמי – ועד"ז א. לב, נדרים

עה"פ. אוה"ת וראה בירוש'). שם להלן וראה שם. .p"yeופ"מ

רבוע),19) בחצאי הן וגו' ביעקב נחש לא כי (והתיבות בע"י הוא כן
לפנינו  ובגמרא הכתוב). סיום רק – שם (ובירושלמי שם הר"ן בפי' וכ"ה
פרש"י  ראה אבל וגו'". בישראל "קסם עד ורק הכתוב סיום הובא לא

שם. וחדא"ג
שם.20) לירושלמי מפרשים שם. לע"י יעקב עיון שם. ר"ן וראה

ועוד.
א.21) כ, יתרו פרש"י
"מה22) הלשון מהו שהמדובר lrtגם: מכיון דלכאורה – אֿל"

"מה הול"ל שם.dxedבתורה בירושלמי ועד"ז הנ"ל, כבמדרשים אֿל",
"נחש"23) לנגד שהם י"ל ותומים, ואורים דנביאים הענינים ב'

שייך  ש"נחש" יוד יח, שופטים מפרש"י שמשמע כפי ובפרט ו"קוסם".
חי"ד  לקו"ש וראה יד. שם, מפרש"י ולהעיר "קוסם". משא"כ לפעולה

.16 הערה 66 ע'
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הוא: לכך ההסבר

לי  ארה נא לכה – לצורך בלעם את "שכר" בלק
הזה  העם "וישא 24את התשובה היתה לכך ובקשר .

לעשות  יכול הוא אין מדוע הראשונה, בפעם משלו"
אראנו..." צורים מראש "כי – אקוב..." "מה – 25זאת

שמפרש  כפי ישראל, של המיוחדות המעלות עקב –
אלו. פסוקים על בפירושו רש"י

הוא  משלו" "וישא של השניה בפעם לכך בדומה
את  לבצע אפשר שאי ויכזב", אֿל איש ב"לא מתחיל

במדבר" "להמיתם בלק מציין 26רצון הוא ובהמשך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  וחיבתם, ישראל מעלות את
– בו מלך "תרועת ואדרבה ישראל, מעבירות מתעלם

ורעות..." חיבה .27לשון

שלא  בלבד זו שלא כך, אחר מוסיף הוא זה ועל
ההיפך  בדיוק אלא העם", את לי "ארה את לבצע ייתכן

הם ראויים "כי – ביעקב" נחש לא "כי –dkxal מצד)
וקוסמים" מנחשים בהם שאין .28מעלתם)

מנחשים  בהם ש"אין שכיון שהעובדה כיון אך
בהיותו znxebוקוסמים" בבלעם, פגם על מורה ברכה,

ישראל 29קוסם  מעלת אודות בלעם ממשיך לכן –
yibcne את לי "ארה לבצע לאיֿיכולתו שהסיבה בכך,

ישראל, במעלת אלא בו, בחסרון נעוצה אינה העם"
ליעקב  יאמר "כעת במילים ב"משלו" רמז שאליה

אֿל". פעל מה ולישראל

.Â

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙‡Ë·˙Ó Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ˙·ÈÁ
ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰·

על  מורה קמוצה בכ"ף "כעת" הוא: הדברים הסבר

מסויימת  חיבת 30תקופה על כאן שמדובר וכיון –
את  בה ראו שכבר תקופה על שמדובר מובן ישראל,

לישראל. ה' חיבת

לישראל  ה' שחיבת למקרא, חמש בן גם יודע וזאת
נאמר  שאז תורה, מתן בזמן גלויה "והייתם 31היתה :

שמפרש  וכפי הארץ", כל לי כי העמים מכל סגולה לי
"אוצר משאר aiagרש"י: סגולה לי תהיו אתם כן ...

אחרים  לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ולא אומות
שתהא עוד לי יש ומה כל mzaigעמכם, לי כי ניכרת,

לכלום". ולפני בעיני והם הארץ

" הנאמר שלעתיד zrkוהן שה"עת" ליעקב", יאמר
שבדיוק  מובן, – תורה מתן כזמן הידועה, כעת תהיה
מהקדושֿברוךֿ תורה ישראל למדו תורה שבמתן כשם
"עתיד  כך הדברות, עשרת את ממנו ושמעו בעצמו, הוא

הקדושֿברוךֿהוא  של מפיו" "תורה שילמדו .32להיות",

בהשוואה מתבטאת בגלוי שחיבה ,mixg`lוכיון
על  שכשמדובר מובן, ניכרת", "חיבתן לגביהם שדוקא
לכך, קשר שום אין העולם שלאומות התורה, לימוד
בהשוואה  הוא זה בענין החיבה שגילוי לומר צריך

שענינם zxyd"33ל"מלאכי למלאכים בהשוואה אפילו ,
הקדושֿברוךֿהוא. את כביכול "לשרת"

שליחות  ביצוע בדרגת למלאכים בהשוואה רק (לא
שבאו  המלאכים על למדנו שכבר כפי למטה, ה'

שליחויות  למלא כדי שרה 34לאברהם את לבשר אחד –
אברהם, את לרפאות ואחד סדום את להפוך ואחד
ובדומה  – שליחויות שתי עושה אחד מלאך שאין

למלאכים 36וכדומה 35להגר  בהשוואה גם אלא ,
הקדושֿברוךֿהוא).ה  את כביכול, למעלה, משרתים

למלאכי ביחס גם החיבה zxydכלומר, תהא
ניכרת  הקדוש37ֿלישראל של מפיו תורה בלומדם ,

אֿל  פעל מה להם ישאלו "והם – .38ברוךֿהוא
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ואו.24) כב,
ובפרש"י.25) ואילך ח כג,
בפרש"י.26) יט שם,
ובפרש"י.27) כא שם,
(כג).28) כאן הכתוב בתחלת פרש"י
(הובא29) כב יג, יהושע ז. כב, פרש"י הבא i"yxtaראה פסוק כאן

שופטים  רמב"ן ו. לא, מטות פרש"י שם. יהושע רד"ק וראה כד)). (כג,
ט. יח,

בפרש"י.30) דכיא מירא ראה
צ"ע, – להשני א' זמן שמדמה הדמיון כ"ף שהוא ברא"ם ומ"ש
אבל  יוד. יח, לוירא בפירושו אזיל לשיטתו והרא"ם בקמ"ץ, נאמר שהרי
כ"ף  הוא שהכ"ף שכתב כאן עה"פ בגו"א וגם שם. דכיא מירא ראה

שנאמר `epiהדמיון הזמן על אלא להשני, א' דזמן הדמיון מצד כן מפרש
הכתוב. בהמשך

ה.31) יט, יתרו
פל"ו.32) מהתניא להעיר
תולדות 33) ט. יח, וירא בפרש"י גם הובא השרת" "מלאכי הלשון

ועוד. ויקרא. ר"פ ז. לג, תשא טו. ח, יתרו א. כז,
ב.34) יח, וירא
ואילך.35) ז טז, לך
(36– לשטן" בדרך ה' ואילך.mrlal"מלאך כב כב, דפרשתנו –

ועוד. וישלח. דר"פ ממש מלאכים
מלאכי 37) אפילו ה' מבקש כל "והי' שם תשא בפרש"י עפמ"ש

של  באהלו הוא הרי להם אומרים כו' שכינה מקום שואלים כשהיו השרת
"כעת בפרש"י הלשון יומתק – מ"ת z`fdמשה" זמן על רק קאי שלא ,"

הזאת  כעת עת להיות עתיד ו"עוד במדבר, ישראל היות זמן כל על אלא
זו. חיבתן ויבינו ידעו אוה"ע שגם כל", לעין חיבתן תתגלה אשר

"כעת38) בכתוב נאמר למה להקשות יש ולאxn`iלכאורה "el`yi
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ש"ראויים  בלעם שאמר לאחר מדוע מובן זה, לפי
והדגיש, הוסיף הוא ביעקב", נחש לא "כי לברכה" הם

מפני לא בישראל, לשלוט יכולה אינה edy`שהקללה
בדרגה נחש",dkenp(בלעם) "לא והם וקוסם, מנחש ,

כאשר  תתגלה שחיבתם ישראל, מעלת עצם מצד אלא
ממלאכי לפנים .zxyd"39"מחיצתן

.Ê

È"˘¯ È¯·„ÏÂ "ÍÈÈÚ ÂÈ‰Â" ËÂËÈˆÏ ¯·Ò‰‰
"...ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰˘"

השאלה: מתעוררת אך

למשה  אמרו שישראל מוצאים אנו תורה במתן א)
אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה ot"דבר

zenp"מרחוק העם "ויעמוד היה, כך ואכן וכיצד 40", .
של zrkייתכן מפיו" "תורה ללמוד ירצו שישראל ,

הקדושֿברוךֿהוא?

– תורה כבמתן נוספת עת תהיה אכן אם אף ב)
תורה? מתן מזמן יותר לי" "ארה את שוללת היא מדוע

שנאמר  "וזהו א) רש"י: אומר עיניך 41לפיכך והיו
ze`exאתjixenֿשהקדוש בתורה במפורש נאמר – "

"והיו  של באופן ישראל, של "מוריך" יהיה ברוךֿהוא
"שהןze`ex"42עיניך ב) .oiayei זו תהיה לא – לפניו"

של  באופן אלא קצר, ולזמן חדֿפעמית, תופעה
בקביעות  – רש"י 43"יושבין" פירש שכבר כפי "אין 44,

`l` ayzלשוןdakr"45.

.Á

Ì‰ÈÈ· ¯„Ò‰Â ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘· Í¯Âˆ‰

שיהיה  ענין זהו זאת בכל השאלה: מתעוררת אך
cizrlלכך גורם הוא וכיצד ,dzry לבצע אפשר אי

לי"? "ארה את

ליעקב  "יאמר שלפיו אחר", "דבר רש"י מביא לכן
שצריך  עת בכל כי הווה... לשון אלא עתיד לשון אינו

הקדושֿברוךֿהוא... פעל מה ולישראל ליעקב להאמר
עלֿפי  להם נמסר אלא וקוסמים מנחשים אינן

– נביאיהם..."

העתיד. על ולא ההווה, על כאן מדובר זה ולפי

המילים  אין מדוע קשה, השני הפירוש לפי אך
ולישראל..." ליעקב יאמר על zetiqen"כעת דבר

לבצע  יכול אינו שבלעם כך ועל לברכה" הם "ראויים
הפסוק  לתחילת והמשך סיום רק זהו לי". "ארה את

שמה ביעקב", נחש לא הם mdy"כי לדעת, צריכים
נביאיהם. ידי על יודעים

הפירוש  את רש"י קובע מדוע מובן עלֿפיֿזה
כיון  מקרא: של בפשוטו העיקרי כפירוש הראשון
ישראל  את בירך שבהם בלעם, דברי על כאן שמדובר

מ  מעלתם, אודות יותר ודיבר המדגיש שהפירוש ובן,
לפשט  הקרוב הפירוש הוא ישראל, מעלת את

הפסוקים.

.Ë

˙‡ ÌÚÏ· ˘È‚„Ó ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ Ì‚
Ï‡¯˘È ˙ÏÏ˜·˘ ‰ÏÈÏ˘‰

מוסיפים  השני הפירוש לפי שגם לומר, סביר אך
הוא  אין מדוע הראשון, ההסבר על בהמשך בלעם דברי

לי": "ארה לקיים יכול

אך  זאת, רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא ידע, בלעם
"שהקדושֿברוךֿהוא  לשעה לכוון שיוכל חשב הוא

לקללם.46כועס" יוכל ואז ,

גזירותיו  "ומה השני בפירוש רש"י מוסיף לכן
גזירת  היא מה נביאיהם עלֿפי להם "נמסר – במרום"

– המקום"

השני הפירוש לפי "כעת zetiqenשגם המילים
הקללה  שלילת לגבי עניין, ולישראל..." ליעקב יאמר
בה" ש"כועס ה"שעה" שאפילו כיון בלעם: ידי על
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האלה  הכתובים שכל להפירוש הכרח מזה שגם וי"ל וכיו"ב? (כבפרש"י)
אינו  "יאמר" לשון כי – סי"א) בפנים (ראה ישראל של במעלתם מדברים

הנפעל: כ"א המדבר, הפועל, לישראל.xn`iמדגיש
שבנ"י 39) בזה מיוחדת מעלה הי' בלעם שאצל בזה להוסיף ויש

(אפילו) לפנים "לשון ik`lnnzxyd"מחיצתן ויקרא ר"פ פרש"י ע"פ – "
(הם האומות לנביאי אבל בו. משתמשין השרת ממלאכי dhnlשמלאכי

בלעם". אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה, ארעי בלשון כו' השרת)
יח.40) שם, טז. כ, יתרו
במקום 41) "שנאמר" רש"י כת"י וכו"כ וב' א' כבדפוס שצ"ל ונראה

שנאמר". "וזהו
שהובא 42) הראשון הפסוק ולא זה פסוק רק רש"י הביא ולכן

– בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי' הכתוב לא וגם במדרש

"מוריך". יהי' שהקב"ה מפורש זה בפסוק דוקא כי
מה43) להם ישאלו "והם הלשון גם יובן מה lrtועפ"ז ולא אֿל"

באמירת  מספיקה אינה למעלה מעלתם כי – 22 הערה כנ"ל וכיו"ב הורה
למעלה  שמעלתם עי"ז דוקא כ"א לקללם, אא"פ שמשו"ז לבלק בלעם

מהdhnlפועלת ישאלו מלאכים שלכן ,lrt גם ולהעיר למטה. הקב"ה
להם). ואומרין (ד"ה שם לירושלמי מפ"מ

עכבה".44) "לשון וישבו ח: כב, פרשתנו ובפרש"י ד. יב, תזריע
ש"45) "שהן oiayeiובפרט אפ"ל (שהי' לשון יתור רק לא הוא לפניו"

" צ"ל "לפניו" דלכאורה תמוה, שגם אלא מפיו") תורה micnerלומדים
"עמדו  ח ט, מבהעלותך (ולהעיר הקב"ה של מפיו" תורה ולומדים

כבפנים. בקביעות שיהי' להדגיש שהכוונה ועכצ"ל ואשמעה").
ח.46) כג, פרש"י ראה
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ותומים, אורים ידי ועל נביאיהם ידי על לישראל ידועה
וכו' תשובה ידי על הגזירה את מסירים .47והם

.È

‰ÏÚÓ Â‡ „È˙Ú· ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ Y ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘
‰ÂÂ‰· ‰Ë˜

שני  בין שההבדל לומר, יש לעיל האמור לפי
גם  כללית, בשאלה בשקלאֿוטריא תלוי הפירושים

יותר 48בהלכה  גדולה מעלה – מה על גובר מה :
כבר cizraשתהיה שקיימת יותר קטנה מעלה או ,

deeda49.

ליעקב  יאמר שב"כעת יוצא, הראשון הפירוש לפי
וקללה  לברכה", הם ש"ראויים היא הכוונה ולישראל"

llk"ש הגדולה המעלה עקב אפשרית, dlbzאינה
לע  אך חיבתן השרת", ממלאכי לפנים ו"מחיצתן כל" ין

להיות". ש"עתיד יתרון זהו

אינה  שמעלתם יוצא, השני הפירוש לפי ואילו
שהקדושֿברוךֿהוא  לכך אפשרת ויש כלֿכך, גדולה
עלֿפי  להם ש"נמסר כיוון אך קללה, ותיתכן כועס
שהיא  נזהרים הם המקום" גזירת היא מה נביאיהם
מעלה  זוהי שני מצד אך למעשה. תתבצע ולא תתבטל

– עת בכל .deedaהקיימת

ברש"י  הפירושים שמסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
בדרך דעתו שלפי להכריע יותר hytdניתן חשובה ,

גדולה בהווה.cizraמעלה יותר קטנה מעלה מאשר

מפירוש  זאת ללמוד איֿאפשר דבר של לאמיתו אך
נביא  בלעם, דברי על זאת מפרש רש"י א) כי: רש"י,

ישראל  נביאי בדוגמת העולם המעלה 50באומות ולכן ,
כלֿכך  גדולה אינה נביאיהם" עלֿפי להם ש"נמסר
לפי  ועיקר: ב) הקדושֿברוךֿהוא. של "מפיו" כלימוד

שתהיה מעלה רק זו אין הראשון אלא cizrlהפירוש ,
ש" יתווסף בעתיד אך בהווה, גם חיבתן dlbzמעלה

כל". לעין

המעלה  שבו שענין לזה הוכחה מכאן אין  לפיכך
ההווה.dyrizרק את מכריע בעתיד

.‡È

"ÔÎ Ì‚¯˙ ‡Ï ÒÂÏ˜Â‡Â" ‰‰ÈÓ˙‰

כל  של העיקרי שהתוכן רואים לעיל האמור כל לפי
ישראל. של המופלאות המעלות הוא בלעם דברי

כדי  ושוב שוב להדגיש מוכרח היה הוא זאת את
של  ונישנות החוזרות להפצרות סירובו את להצדיק

וכו'. לי" "וקבנו לי" "ארה בלק

"משלו" והרמז, הדרוש לפי וגם הפשט לפי גם לכן
של  מעלתם על כאן שמדובר הוא הפסוקים פירוש –

ישראל.

רבים  במקומות התמיהה: את רש"י מביע לפיכך
בפרשתנו  הפסוקים "וכן 51בכל "כתרגומו" הוא פירושו

אונקלוס  נוסף),תרגם פירוש בצירוף (או "

היא  התמיהה שבו זה, פסוק הכלל מן יוצא
משני  כאחד תרגם לא כן", תרגם לא ש"ואונקלוס

ממש. מקרא של פשוטו את בחר אלא הפירושים,

וכל  "משלו" זהו כי אחרת, סובר שרש"י ולמרות
ישראל, חשיבות על מדברים הפסוקים

פירושו, את לגמרי לשלול רוצה הוא אין זאת בכל
מקרא  של פשוטו לפי המסביר ש"ואונקלוס", ומסביר
אלא  אומר הזה המקרא "אין אומר רש"י כאשר אפילו

לשיטתו,52דרשני" בהתאם כן", תרגם "לא וכדומה,
בתורה. האחרים בפסוקים רש"י שיטת שהיא

.·È

˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓÏ ·Ï ÌÈ˘Ï ‡Ï

היא: לעיל האמור מן הנלמדות ההוראות מן אחת

פעולה  הוא הנביאים שעלֿידי שהגילוי בלבד זו לא
שה' ברורות, הוראות עת בכל ויש בהווה, הנמשכת
"עיני  ישראל, אלפי ראשי עבדיו עלֿידי דבריו גילה
של  מפיו התורה לימוד גם אלא ודור, דור בכל העדה"
במדבר, תורה מתן בזמן רק היה לא הקדושֿברוךֿהוא
תורה  לומד יהודי שכאשר עת, בכל ישנו הוא גם אלא

לשוני "תען אז הרי לומד jzxn`"53כראוי, הוא –
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דלכאורה:47) – כו'" נביאיהם ע"פ להם "נמסר הלשון יובן עפ"ז
הול"ל  וא"כ ואו"ת, לנביאים שואלים דהם היא, וקוסם דמנחש השלילה

mil`eyc ישראל מעלת בזה גם מודגשת עפ"ז כי – ואו"ת לנביאיהם
גזירותיו  מה להם שנמסר אלא לשאול צריכים שאינם הא'), בפי' (ע"ד

או"ת "או ואומר רש"י מפריד ולכן שאלה. בלי mdlבמרום micibn ולא ,"
באופן  הוא או"ת הגדת כי ואו"ת"*, נביאיהם ע"פ להם "נמסר כללו

לשאלה. דמענה
י.48) ס"ק ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת חמד שדי וראה p"ye.ראה

ג. כלל ז' מע' שם כללים גם
חט"ז 49) ואילך. 494 ע' [המתורגם] חט"ו לקו"ש – בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. 73 ע' חי"ט ואילך. ס"ז 424 ע' [המתורגם]
ה.50) כב, רש"י
מפתור51) הי ' הרי בלעם כי הטעם  י"ל ה.`mxאולי כג, (דברים

ה). כב, בפרשתנו אונקלוס
א.52) א, בראשית
ב.53) מד, שה"ש ג. פא, סוכות לקו"ת ראה

.a"eike "mdl mixne`" azk `l ixdy ,mipta x`eandl mi`zn k"be i"yx i"zk k"ekae 'ae '` qetca d"ke "'ek mdl xn`p" oeyld i"yxtn `iad o"anxa (*
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זה  שעתה אלא הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו תורה
" ולעתיד lkחיבתןdlbzבהעלם, oirl."

לימוד  על המלעיגים מן להתרגש שאין מובן, מזה
התורה  בהפצת ובמיוחד המצוות, וקיום התורה

שגילה  ממי ברורות הוראות ליהודי יש כי והיהדות,

של  מפיו לומד הוא – מכך ויותר עבדיו, עלֿידי דבריו
הקדושֿ – עמו נמצא שהוא וברור הקדושֿברוךֿהוא

כנגדו  ושונה קורא להלן 54ברוךֿהוא ש"מה כדי עד ,

אף  – ובזיע וברתת וביראה באימה תורה) מתן (בשעת
כך.55כאן"

תהיה "תמים שהוא אלקיך"mrוכיוון ביחד 56ה' –
גויים" ש"רגשו מזה גם להתרגש לו אל ה', עם

יהגו" אם 57ו"לאומים אף "ריק". שזהו יודע הוא כי ,

או  מואב, מלך כבלק משר, או ממלך באים הדברים
גם  כי לבלעם, בדומה העולם, אומות מנביאי מאחד

ש"מחיצתן  ישראל של הנפלאה המעלה את יודעים הם

"ומזלייהו ואף השרת", ממלאכי (=מזלם ifgלפנים "
d`ex.(זאת

להודות  חייבות העולם אומות כל אשר עד
מנחשים  בהם "אין כי לברכה", הם "ראויים שישראל
והנהגות  בחוקות מתחשבים הם אין כלומר, וקוסמים".

בתורה. באמונתם איתנים והם הגויים

הם  לישראל, חסֿושלום להפריע במקום ואז,
דבר, יחסרו שלא להם, ומסייעים אותם מברכים
הגלות  ממדבר ממש בקרוב ביציאתם ובמיוחד ולהיפך,
ההיפך  הקודש, בארץ האמיתית לגאולה ובכניסתם

בלק  ,58מכוונת

"והיו  כל", לעין חיבתן ש"תגלה לכך ומגיעים
מיניקותיך" ושרותיהם אומניך זרים 59מלכים "ועמדו ,

צאנכם" בקרוב 60ורעו והשלימה האמיתית בגאולה
ממש.

(f"lyz wla t"y zgiyn)
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רפי"ח.54) תדבא"ר תתרלד. רמז איכה יל"ש
א.55) כב, ברכות
שלאח"ז 56) להכתוב הקדמה והיא שם). (ובפרש"י יג יח, שופטים

ראה  אבל שם. רמב"ן ראה וגו'", קוסמים ואל מעוננים אל גו' "הגוים שם
ואילך. 64 ע' חי"ד לקו"ש

א.57) ב, תהלים
יט.58) כג, פרש"י ראה
כג.59) מט, ישעי'
ה.60) סא, שם

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc `nei(ipy meil)

,dfn df dcixt zkxa elhpe mzial eay `zicanet zaiyiaéøîà̈§¥
éëä,jk xnel ebdp -íéáBèå íékeøà íéiç Eì ïzé íéiç äiçî ¨¦§©¥©¦¦¥§©¦£¦§¦

.ïéðweúîe§¨¦
z` `xnbd zyxec ,'mipwezn miig' oipra minkgd zkxa ab`

:`ad weqtd'íéiçä úBöøàa 'ä éðôì Cläúà'(h fhw mildz),áø øîà ¤§©¥¦§¥§©§©©¦¨©©
,äãeäé'miigd zevx`',íé÷ååL íB÷î äæzepefn my miievny itl §¨¤§§¨¦

.eziignl mzepwl mc` lekie
cenil lr :miig oeyl ea xkfeny sqep weqt zx`an `xnbd

xn`p zeevnd meiwe dxezd(a b ilyn)íéiç úBðLe íéîé Cøà ék'¦Ÿ¤¨¦§©¦
.'Cì eôéñBé íBìLå,zeywdl yieíéðL Léå íéiç ìL íéðL Lé éëå §¨¦¨§¦¥¨¦¤©¦§¥¨¦

,íéiç ìL ïðéàL.'miig zepy' yxtl aezkd jxved jkitly cr ¤¥¨¤©¦
`l`äòøî åéìò úBëtäúnä íãà ìL åéúBðL elà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥§¨¤¨¨©¦§©§¨¨¥¨¨

äáBèìel dncp ,ezepwf zrl xyrzde ezexirva ipr did m`y - §¨
w eli`kdkfi zeevnde dxezd zekfa ,jk .miigl dzinn eiykr m

.miigl dzinn mwd mc`k yegie xyrzdl

:lirl x`eand 'miig zepy' weqtl jenqd weqt zyxec `xnbd
'àø÷à íéLéà íëéìà'(c g ilyn),,äéëøa éaø øîàxen`d 'miyi`' £¥¤¦¦¤§¨¨©©¦¤¤§¨

o`k,íéîëç éãéîìz elàitl dy` oeyln 'miyi`' e`xwpeùmd ¥©§¦¥£¨¦¤
íéLðì ïéîBc,mzylege mzeepraåok it lr s`äøeáb ïéNBò ¦§¨¦§¦§¨

íéLðàk.mxvi z` yeakl ©£¨¦
:df weqtn sqep xac zyxec `xnbdCqðì äöBøä ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¨¤§©¥

çaænä éab ìò ïéézaxwd zrya oii jqip eli`k zekf el didzy - ©¦©©¥©¦§¥©
,zepaxw,ïéé íéîëç éãéîìz ìL íðBøb àlîé.mzqpxtl b`ci xnelk §©¥§¨¤©§¦¥£¨¦©¦

'àø÷à íéLéà íëéìà' øîàpLoiid dzynl mkl `xw` xy`k - ¤¤¡©£¥¤¦¦¤§¨
.gafnd lry y`d iab lr eze` izkqip eli`k aygi

:dikxa iax ly sqep xn`níãà äàBø íà ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¦¤¨¨
Bòøfî ú÷ñBt äøBzL,dxezd ceniln mitxzn eipay -úa àùé ¤¨¤¤¦©§¦¨©

,íëç ãéîìzdy`d on miclepd eipay dxezd zekf el cenrze ©§¦¨¨
.dxeza ewqri dipydøîàpL(h ci aei`)BLøL õøàa ïé÷æé íà' ¤¤¡©¦©§¦¨¨¤¨§

,Bòæb úeîé øôòáe¤¨¨¨¦§
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המשך ביאור למס' יומא ליום שני עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

מלכים הלכות  המשיח,1בסוף  המלך על מדובר  ששם  ,
שאינו מי  או בו מאמין שאינו מי "וכל כך: הרמב "ם  אומר 
אלא כופר, הוא  בלבד נביאים  בשאר  לא לביאתו, מחכה 

שנאמר עליו, העידה התורה  שהרי  רבינו, ובמשה  :2בתורה 
ממשיך הוא  מכן לאחר שבותך...". את  אלקיך ה ' ושב 
בשני נבא  ושם נאמר, בלעם בפרשת  "אף  ואומר:
ישראל את  שהושיע דוד שהוא  הראשון במשיח  המשיחים ,
את שמושיע  מבניו  שעומד האחרון ובמשיח צריהם , מיד

[באחרונה אומר3ישראל הוא  ושם  זה4], עתה  ולא  אראנו :
מיעקב כוכב  דרך המשיח . מלך זה  קרוב  ולא  אשורנו  דוד,

המלך זה  מישראל  שבט  וקם  דוד, ומחץ5זה המשיח.
אומר הוא וכן  דוד, זה  מואב  וימדדם6פאתי מואב  את  ויך ,

המשיח  המלך זה  שת , בני כל וקרקר  שנאמרבחבל . בו:7,
דוד זה ירשה, אדום והיה  ים . עד  מים  :9שנאמר8ומשלו 

אדום וגו'10ותהיה  לעבדים שעיר*10לדוד ירשה והיה  .
שנאמר11אויביו המשיח , המלך זה בהר12, מושיעים ועלו  :

וגו'" .*12ציון

הרמב"ם כדברי  – הלכה  ספר הוא החזקה" "היד ספר

פסוקי על דרשות של ספר (ולא  – לספר הקדמתו בסוף 

את להוכיח  כדי להבין: איפוא  צריך וכדומה). התורה 
ובמשה בתורה  כופר  בו... מאמין שאינו מי  ש "כל ההלכה

בלעם בפרשת  "אף  רק  לומר היה  ניתן נאמר,13רבינו",

את שמושיע  מבניו) שעומד (האחרון  במשיח נבא  ושם 
על שמדובר להבין ניתן היה ומכך (באחרונה)", ישראל

הזה העם  יעשה  אשר ..." היא שהתחלתה  הנבואה פסוקי

minidלעמך  zixg`a"14–

ההוכחות פרטי כל את בהרחבה הרמב "ם  מציין ומדוע 

רומז מהם  מי ועל המשיחים ", "שני על בפסוקים שמדובר
וכדומה ? הפסוק  מן  חלק  כל

כוונתו, פסוקים  לאילו במפורש  לציין ברצונו  אם  אף 
זה שענין – בלבד וסופם תחילתם  את  בצטטו היה די

שעיר ירשה  והיה  עתה... ולא  "אראנו בפסוקים  מוזכר

.15אויביו..."

.·
˙˘¯Ù" ÈË¯Ù ÏÎ ˙‡ ˘Â¯ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ ÔÈÈˆÓ ÚÂ„Ó

?"ÌÚÏ·
בפרשת "אף  ההוכחה  את  מוסיף  שהרמב"ם  מכך
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ה"א.1) יא פרק
ג.2) ל, נצבים
הצנזור 3) בקורת בהם שלטה שלא ודפוסים הרמב"ם בכת"י אבל

שיא  ברגדין). –) שי רפד. ווינציאה רסט. קושטא רנ. שונציא רמ. (רומי
עשו". בני "מיד (יושטיניאן))

מלכים) מהל' (פי"א זה פרק של מצונזר בלתי מלא כת"י "נוסח ע"פ
הרמב"ם  בסוף נדפס נוסחאות" ושינוי מבוא בצירוף ישנים ודפוסים
לקמן  זה. דפרק כת"י מכמה צילומים גם ושם (ירושלים). פרדס דהוצאת

לנדו"ד. הנוגעים השינויים (בעיקר) צויינו ובהערות בפנים
יזֿיח.4) כד, פרשתנו
השינוי 5) בפשטות וי"ל .*(3 (הערה הנ"ל כת"י וכמה בדפוסים כ"ה

"זה כתב הא' ידוע)jlnדבענין (שכבר ולאח"ז "זההמשיח" מלך dכתב
(ה"א זה)).dricidהמשיח" (מלפני

ב.6) ח, ש"ב
י.7) ט, זכרי'
"לדוד".8) .(3 (הערה הנ"ל כת"י ורוב בדפוסים
ו.9) שם, ש"ב

לדוד".10) עבדים אדום כל "ויהי יד פסוק ושם "ארם". בכתוב

כנראה  ולפ"ז לדוד". "עבדים שטוקהאלם ובכת"י יג. יח, בדה"א ועד"ז
יד. לפסוק הכוונה

לפסוק *10) שהכוונה קצת משמע מזה וגם "וגו'". ליתא כת"י ברוב
שם  ח בפסוק משא"כ לכאן. שייך אין הכתוב שהמשך שם, שבש"ב יד

המנחה". "נושאי שממשיך
וכת"י 11) בדפוסים כ"ה אבל וגו'". ירשה "והי' שלפנינו בדפוסים

.(3 (הערה הנ"ל
כא.12) א, עובדי'

הר *12) את "לשפוט הכתוב המשך גם נעתק הנ"ל הכת"י ברוב
גו'". "והיתה גם נוסף (610 (אוקספורד ובכת"י עשו",

כפר 13) כו' בו  שהסתפק  ומי הי"ב יסוד חלק פרק בפיה"מ וכלשונו
הוא בתור  (ועד"ז נצבים אתם ופרשת בלעם בפירוש בתורה בו שיעד ה

קאפאח). הר"י בתרגום
יד.14) כד,
כמו 15) קאפח): (מהדורת לסופו קרוב פ"ג תימן אגרת ראה

אדום  והי' קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו באמרו בתורה ה' שהבטיחנו
ירשה.

(*azk "l`xyin hay mwe"a mb epiptly miqetcae"azk mipexg`d mipipr 'aa wxe ,"giynd jln dfזה"d."giynd jln
df" ef dkld lka (3 dxrd l"pd m"anxa e`aed ± mledwehy .591 cxetqwe`) i"zk 'aae"jlnepxey`a mb (610 ,568 cxetqwe`) my mixg` i"zk 'aa ,jci`le .

df" azk aexw `led."giynd jln
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הוכחה כן לפני הביא  כבר שהוא  למרות  נאמר", בלעם 
ה ' ושב  שנאמר  עליו העידה  התורה "שהרי הענין לעצם 
בפשטות , מלשונו שנראה  וכפי  מובן, שבותך", את  אלקיך
רק מביא  הרמב "ם אין בלעם " "פרשת של הפסוקים  שאת
הגלות , מן  ישראל גאולת  המשיח , ביאת  עצם על  כהוכחה
המשיחים , בשני ש "נבא לכך כהוכחה  גם  בעיקר  אלא 
שעומד האחרון ובמשיח  דוד... שהוא  הראשון במשיח 
המוכיחים הפסוקים  את  ומפרש  מפרט הוא  ולכן מבניו".

המשיחים ". בשני ש "נבא 

הסבר : דורש  עצמו זה ענין אך

לעצם כהוכחה  בלעם  שבפרשת  הפסוקים  את  צטטו על
מפני זאת  מצטט שהוא לומר, ניתן משיח, של הענין

מציין אינו שבותך" את אלקיך ה' "ושב  שזה16שהפסוק 
המשיח  ידי על ולכן17ייעשה  מפורשת, הוכחה  מביא הוא 

על שמדובר  התורה  giyndמן jlndהחשיבות מהי אך .
לעובדה המשיח  ביאת  על התורה  מן ההוכחות  לצורך
דוד, על גם  אלא  האחרון", "משיח  על רק  לא  נבא " ש "שם 
הרב בפירוט צורך יש  מדוע  ובמיוחד, הראשון". "משיח

של כך מהםlkכל אלו הסבר  תוך בפסוקים, הביטויים 
המשיח  המלך  על מהם ואלו דוד המלך על ?18מדברים 

.‚
˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ‰È‡ ÂÏ‡ ÌÈËÂËÈˆ· Ì"·Ó¯‰ ˙ÂÂÎ

ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· ˙Â‡„Â
את מציין שהרמב "ם  לכך שהסיבה לומר, יש  לכאורה
על גם  המשיחים ", בשני  ש "נבא  כך על  גם  ההוכחה 
היא ישראל ..." את  שהושיע  דוד שהוא הראשון "משיח
המשיח, בביאת  האמונה את ומגביר מחזק  שזה  מפני
המשיח  בביאת  האמונה בין הקשר  מהו לכאורה , שהרי,
המשיח, כמלך בדיוק  משיח  נקרא  דוד שגם העובדה  לבין

"בשני  נאמר שניהם  על הידיעה :migiyndאשר בה "א  ,"

כי חדש , דבר  אינו ה "משיח" שענין כשיודעים  אלא ,

ישראל את שהושיע  דוד שהוא  הראשון ה"משיח  היה  כבר
משיח  יבוא  לעתיד שגם  האמונה  מתחזקת  צריהם ", מיד

ישראל, את  שמושיע 

חז"ל של  להוכחה  המתים :19בדומה תחיית  לגבי 
היה שלא  (=מי שכן" כל לא  חיי דהוי חיי, – הוו "דלא
אשר אלו  לחיות  שיכולים  שכן  כל וחי, נולד – בחיים  כלל

בחיים ). היו כבר

המפרשים כדברי  אחר, באופן ש "שני20או כיון  :

שקויים כשם  בדיוק  הרי נבואה, באותה  נזכרו המשיחים "
דוד שהוא הראשון "משיח לגבי הנבואה  של חלקה
בודאי תקויים כך צריהם ", מיד ישראל את שהושיע 
את שמושיע  מבניו שעומד "האחרון משיח על  הנבואה

(באחרונה )". ישראל

שהרי הסיבה : כל שזוהי לומר  שקשה  מובן, אך
מדבריו כנראה הרמב "ם, מתכוין אין הפסוקים  בציטוט 

אלא יבוא , בודאי המשיח  שהמלך להוכיח  בפשטות,
מאמין ש "אינו שמי מוכח, ומכך בתורה . מוזכרת  שביאתו
נביאים בשאר "לא הרי לביאתו" מחכה  שאינו מי או בו

ובמשה  בתורה  אלא  כופר הוא  –בלבד רבינו"

ש "נבא כאן לציין חשוב  מדוע  כך, ipyaואם 
ובמיוחד דוד", שהוא  הראשון "במשיח גם המשיחים ",
בפסוקים , הכפולים  הביטויים  כל את  לפרט חשוב  מדוע 

ובשני הראשון למשיח  היא  הכוונה  מביניהם  בראשון אשר
אחרון ? למשיח –

.„
ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ‰ÁÎÂ‰‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

" הרמב "ם : אומר נפרדת , בהלכה אך  לכך, `sבהמשך
אומר הוא מקלט  גבולך21בערי את  אלקיך ה ' ירחיב  אם 

זה , דבר היה לא ומעולם וגו', ערים  שלש  עוד לך ויספת 
לתוהו". הקדוש ֿברוךֿהוא  צוה  ולא
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"העידה16) הוא הרמב"ם שלשון להעיר ".eilrאבל
לישראל,17) משיח להם "אין ד"ה א) (צט, סנהדרין מפרש"י להעיר

בסופו  יו"ד חת"ס שו"ת וראה לבדו". ויגאלם בעצמו ימלוך הקב"ה אלא
אלא  לישראל משיח (שאין הלל רבי כדעת והאומר ושם: שנו). (סי'

התורה. בכלל כופר הוא הרי יגאלם) הקב"ה
הרמב"ם 18) שמצא היחידי המדרש* שזהו לומר שאין ופשיטא

(חצי  כצורתו הביאו ולכן המשיח, מלך על האלו הכתובים שמפרש
הרמב"ם  דרך אין שאעפ"כ פשוט א) כי – וכו') דוד על הראשון הכתוב

ב)lkלהעתיק לנדו"ד, שנוגע זה כ"א שבמדרש, הדברים מצינו פרטי
במשיח  מפרשו מיעקב" כוכב "דרך הראשון חלק שגם חז"ל במדרשי

עה"פ. ותיב"ע ת"א וראה כ. פ"א, דב"ר ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי (ראה
בספר  דבריו וראה משיח. על הכתובים כל עה"פ הרמב"ן מפרש ועד"ז
בפרשתנו  הראב"ע על שהשיג מה שעוועל) בהוצאת – רסו (ע' הגאולה
חלוקים  מדרשים הם ואולי שם: לרמב"ם לח"מ וראה – דוד) על שפירשו

ממדרשי ראיות להביא בא אינו כאן הרמב"ם ועיקר: ועוד ג) –l"fg
לשון  – הנביאים" מ"בדברי (יותר זה" בדבר מלאים הספרים "שכל

כ"א ה"ב), שם הכתובים.yxetndnהרמב"ם ופשטות בתורה
א.19) צא, סנהדרין
מכות.20) מס' סיום ע"ד – שם. מלכים הל' לרמב"ם ספר קרית
חֿט.21) יט, שופטים

(*t"dr epzyxt iigaa `ed m"anxd oeyl c"r"f"cre .(miaezkd ly zei`xd ilan) my dle`bd xtqa o"anxae .t"dr lecbd yxcna `ed f"cre ."yxcnd jxc lr
.t"dr b"alx d`xe t"dr (xra`a) dcb` yxcna zvw
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היא ברמב "ם  ההלכות בין החלוקה  שגם  ידוע ,
זו הוכחה  הרמב "ם  מביא  מדוע  להבין: ויש  מדוייקת .

עם  ביחד הקודמת  בהלכה  ולא עצמה בפני izyבהלכה 
הוכחה שכל  ראוי  ואם  התורה ? מן האחרות  ההוכחות 
את גם  להביא  היה  צריך הוא נפרדת , בהלכה  תיכתב 

נפרדת . בהלכה  בלעם  מפרשת  ההוכחה 

הפסוק , מקור  בציון הרמב "ם מדייק  מדוע  וכן :
"אף  במילים hlwnובמיוחד ixra( אף)" ולא  אומר " הוא

שופטים " "בפרשת22בפרשת  כן לפני לדבריו בדומה  ,
בלעם"?

.‰
?"ÌÈÁÈ˘Ó‰ È˘·" ÈÂËÈ·‰ ˙ÂÂÎ È‰Ó

הביטוי את  להבין יש  מהי23כן – המשיחים " "בשני
"משיח "? דוד דוקא נקרא  ומדוע  לעניננו, משמעותו

(בקרן המשחה  בשמן דוד שנמשח  כשם  והוא24שהרי  (

ה ' משיח  שאול25נקרא  לפניֿכן, נמשח , גם כך )24(בפך26,
ה '" "משיח  נקרא  הוא  .27ואף 

בראשונה ישראל, מושיעי שני  לציין היא  הכוונה  אם 
רבינו משה  את לציין לכאורה , יותר , מתאים  ובאחרונה ,

אחרון כגואל המשיח  ואת ראשון .28כגואל

דוד. כן לא  אך מגלות , הושיעו אלה  שני

גדול שהמשיח  הרמב "ם  אומר בנבואה דרגתם  לגבי גם 
הנביאים החזקה29מכל היד בספרו כדבריו או "ונביא30,

דוד כן לא  אך רבינו", למשה קרוב  הוא  .31גדול 

.Â
‰¯Â˙‰˘ ...‰ÏÚÈ Ï‡Â" Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

"...ÔÈÙÈÒÂÓ ÔÈ‡Â ...˙‡Ê‰
בשתי דיוקים מספר  הסבר  עלֿידי  יובנו הדברים
אומר ג' בהלכה מלכים. בהלכות יותר  מאוחרות  הלכות 
צריך המשיח  שהמלך דעתך  על יעלה ואל הרמב "ם :
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(21*114 ע' חל"ד לקו"ש .67 הערה לקמן שנסמן לקו"ש וראה
ואילך.

ט 22) לה, (מסעי לפנ"ז פרשה עוד ישנה מקלט לערי בנוגע שהרי
נאמר" מקלט "בערי שמהלשון ואילך), מא ד, ואתחנן פ' גם וראה ואילך.

מקלט"). ערי "בפרשת נאמר הי' אם (גם בתורה מקומו ברור אינו
אין 23) והרי בלעם", "בפרשת א) הרמב"ם: בלשון לדייק יש עוד

"שהרי  ה"א, ושב שהקדים בהפסוק כתב שלא וכמו המקור, לציין דרכו
miavpנאמר mz` zyxta(ב (ודוחק ", נפק"מ למאי נבא" "ושם הלשון

"פרשת שמקדים כיון לומר, ד"שםmrlaגדול לבאר צריך "`ap.("
נבא"*, "ושם שהוסיף י"ל ..לכאורה "כופר לפנ"ז למש"כ בהתאם

"שהרי כ' בתורה" .. ש"כופר ע"ז רבינו", ובמשה העידה dxezdבתורה
ושם  נאמר בלעם בפרשת "אף כ' רבינו" "במשה שכופר וע"ז כו'", עליו

`ap((שם לרמב"ם ספר (כבקרית נבא" בלעם "ואף (ולא וכוונתו "
ושיעדו  כו' דוד "וכן מ"ג) (פ"ד אבות בפיה"מ משמע (וכן משה לנבואת

ע"י לנו epiaxהש"י dynוהואawrin jxc xy` akekd."רז"ל שביארו כמו
ב) שסב, (פרשתנו משל"ה כתב ולהעיר "משה ב) יד, (ב"ב הגמ' בפי'

mrlaספרו zyxte בתורה שכופר היינו שם), יו"ד חת"ס משו"ת ולהעיר ."
וכופר) אפיקורוס (ונק' משה נבואת ובנבואת בכלל היא תורה שגם אף

ג"ז  לכאו' יתורץ ועפ"ז ה"ח***) פ"ג תשובה הל' רמב"ם (ראה משה**
נוספת ראי' זוהי כי בפ"ע, בהלכה מקלט מערי הראי' xaqn`שהביא

.. ל"כופר שייך ואינו לתוהו", הקב"ה צוה ולא זה דבר הי' לא "ומעולם
ולא  אומר" הוא מקלט "בערי שכתב מה מובן וגם רבינו". ובמשה בתורה
כו'. בתורה לכופר שייך שאי"ז להדגיש וכיו"ב, נאמר" שופטים "בפרשת

דוחק שג"ז מובן סי"א.n"k`eאבל בפנים לקמן וראה .
א.24) יד, מגילה
א.25) כג, שם וראה כב. יט, ש"ב
לענין 26) ה"ז) פ"א מלכים (הל' הרמב"ם הביא זה וכ' א. יוד, ש"א

שם. מגילה וראה מלך. משיחת
טז.27) יד. א, ש"ב טז. יא, ט. כו. יא, ז. כד, ש"א
ויחי.28) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, משמו"ר להעיר
גדול 29) נביא שהמשיח קאפח): הר"י (תרגום רפ"ד תימן באגרת

הרמה  היא הרי מעלותו .. רבינו משה אחרי הנביאים מכל גדול מאד
רבינו. משה אחרי והנכבדת הנביאים בדרגות

ה"ב.30) פ"ט תשובה הל'
וקשה 31) רע"ב. מח, סוטה וכן נביא שהוא ברש"י שם מגילה ראה

ובכ"מ  בתחלתו. רוה"ק ש' וראה שם). זוהר ניצוצי (וראה א קנד, מזח"ב
רוה"ק  מל' – שם) כסוטה דלא – כתובים – ומשלי (תהלים ושלמה דדוד

נ"ה. נבואה .n"k`eולא
השני') (המעלה פמ"ה ח"ב מן l`ipceושלמהcecכתב:במו"נ הם

.. דברו לא .. שאלו לפי ודומיהם .. וירמי' ישעי' מסוג ואינם הזה הסוג
ברוה"ק. כ"א

מ"ד) (פ"ד אבות דשם בפיה"מ (ולהעיר נביא" והוא כו' בדוד "וכן
אין  משם בפשטות אבל כו'"), רבינו ממשה ללמוד לך "ויש בהמשך בא
ואינו  כו' ענווה ע"ד כ"א הנבואה, ומעלות במדרי' מדבר אינו כי ראי'

ורוה"ק. דנבואה מדריגות החילוקי נוגע
בא  ושם כו'. אמר נביא ע"ה המלך דוד וכן (פ"ז): פרקים בשמונה

(*ef 'i`x siqedl jxevd oaen f"tre) `"e`a l"i dxe`kl"f"ptl k"yn lr "mrla zyxta s`"eilr dcird dxezd ixdy"gxkeny giken dfay ,(miavp 'tc ±
g"deqi 'ld m"anx) xfeg epi` i`pz lr elit` daehl d`eapdy d`eapa k"`yn (` ,c zekxa) `hgd mexbi `ny miiwzz `ly okzi dxez ly dghadd ik ,miiwzdl

.(f"t 'd zxeabae) g ,al glyie `"eb d`x ± (c"d i"t
oiprd rbep oi` k"`e ,epiax dynae dxeza xtek `edy ji` `"k ,'idi i`ceeay oiprd zzin` gikedl `a `l o`k m"anxdy (b"q mipta) l"zp xaky f"r sqep la`
`iapl 'd oiay dna weligd epiidy n"ditl ezncwda m"anxd yxtn ,'ek daehl d`eapl `hgd mexbi `ny lhazzy xyt`c dghadd oia weligd ixd ± d`eapc

envrdfay)'d xn`iy dfl (`hgd mexbiy l"t`gihadl.dghadd miiwzz `ly `"` dfay ,mzqa daeh `"pal
my zexrdae 117Î6 'r c"lg y"ewl d`xe ± .r"vre .miiwzz i`cea "eilr dcird dxezdy" f"by oaen k"`e.

177 'r h"ig y"ewla dkex`a x`azp .d"d .c"d .`"dq h"t my .b"d g"t z"deqi 'ld m"anxd oeyln xirdle .ipinyd ceqie iriayd ceqi wlg 't n"dit d`x (**
.jli`e

'` edfy ,epiax dyn ly ez`eap yigkn mb dfay s` ,"dxeza xtek df ixd envr itn exn` dyn xn` m` 'ek 'd mrn dxez oi`y xne`d" :my m"anxa (***
ielzy rnyne ,(f"ptl m"anxay) oiqxewit` 'wpd dylydndna.qexewit` f"ir `xwp `l ,dyn ly ez`eap yigkn `linn jxca dxeza xtekdy s` ,yigkdl `a

.r"vre
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מחיה או בעולם  דברים ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות 
אלו בדברים  וכיוצא רבי32מתים שהרי כך. הדבר אין ,

כוזיבא , מבן ההוכחה את  הרמב "ם מביא (כאן  עקיבא ...

מופת , ולא  אות לא חכמים  ממנו שאלו ולא וממשיך)
חוקיה הזאת שהתורה הן , ככה  הדברים ועיקר 

עליהם*32ומשפטיה מוסיפין ואין עולמים  ולעולמי לעולם
[וכל מהן גורעין פנים33ולא  שגילה או גורע  או המוסיף 

ודאי זה  הרי מפשוטן, מצותן של הדברים והוציא  בתורה 

ואפיקורוס ]. ורשע  בדאי 

מסיים המשיח  מלך אודות  ההלכה שבהמשך מכך

ומשפטיה חוקיה  הזאת  שהתורה "ועיקר... הרמב "ם 
לעשות צריך שהמשיח שהאומר לכאורה, מובן, לעולם ..."

הוא הרי בעולם", דברים  "מחדש  או ומופתים " "אותות 

מוסיפין "אין של מהענין להיפך בתורה , גורע  או  מוסיף 
הענינים שני בין הקשר מהו להבין: יש  אך ?34עליהם ...".

הרמב"ם אומר נביא  לגבי מכך: נביא35יותר  ש "כל
אות לעשות  צריך  אינו שלחו שה' ויאמר לנו שיעמוד

שיש ואלישע  אליהו כאותות  או רבינו משה  מאותות  כאחד 

שיאמר שלו האות  אלא עולם, של מנהגו שינוי בהם
שנאמר...". דבריו ויאמנו בעולם  להיות  העתידים  דברים

בהם שיש  .. "אות נשלל שם שגם  שלמרות  אפוא , רואים 

שם נאמר אין זאת למרות אך עולם ", של מנהגו שינוי 
חוקיה הזאת "שהתורה בעניננו, שנאמר כפי בהמשך,

להראות שעליו שם, נאמר שני ומצד לעולם". ומשפטיה 
העתידים ". דברים  "שיאמר אות:

.Ê
ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ‰ ˙Â„Â‡ Ì"·Ó¯‰ È¯·„ È·‚Ï ‰Ï‡˘‰

הרמב"ם ממשיך מלכים  בהלכות מכן שלאחר בהלכה 

"ואם ועוסק36ואומר: בתורה  הוגה  דוד מבית  מלך  יעמוד
ויכוף פה  ושבעל שבכתב  תורה כפי אביו  כדוד במצוות

הרי ה ', מלחמות  וילחם בדקה  ולחזק  בה  לילך ישראל כל
כל (ונצח והצליח עשה אם משיח . שהוא בחזקת  זה 

שסביביו נדחי33האומות  וקבץ  במקומו מקדש  ובנה  (

ויתקן בודאי, משיח  זה  הרי העולם...".37ישראל , את 

הוא אין וכן כאן, הרמב "ם  מזכיר  אין מדוע להבין: יש 

שבהן הגדולות  המעלות  את  כולו, הפרק  בכל מזכיר
המשיח  המלך עצמו29מתואר הרמב "ם שאומר וכפי ,

אחר  dwfgdÎcidבמקום xtqa30יותר יהיה חכמה  "בעל :

לעיל וכאמור רבינו", למשה קרוב  הוא  גדול ונביא  משלמה 
ה '? סעיף  בסוף 

.Á
"ÍÏÓ" ˘È ¯˘‡Î ˜¯ È¯˘Ù‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ˙ÂÓÈÏ˘
קבע מדוע  ולבאר להקדים יש  זאת, כל להסביר  כדי 

(ומלחמותיהם מלכים  הלכות את  או:38הרמב "ם
לפי*38ומלחמות לכאורה , שהרי, החזקה, היד ספרו בסוף  (

בתחילת הרמב "ם  שמציין כפי (=כרונולוגי), הזמנים  סדר

כניסתן בשעת  ישראל נצטוו מצוות  "שלש  מלכים  הלכות 
עמלק ... של זרעו ולהכרית  מלך... להם  למנות  לארץ .

מלכים הלכות את  לכתוב היה  צריך הבחירה", בית ולבנות 
בספרו מוקדם יותר ?39הרבה 
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"אין מארז"ל ואין *d`eapdלבאר .. ועשיר גבור חכם על אלא שורה
ודוד, משלמה דוגמא ומביא המעלות" כל אצלו שיהיו הנביא מתנאי

awri l`eny edil`.
אומרים".32) "שהטפשים (3 (הערה הנ"ל רמב"ם וכת"י בדפוסי

חוקי'*32) אין :(3 הערה הנ"ל ברמב"ם (הובאו כת"י בכמה
(משתנות). משתנים ומשפטי'

שלפנינו.33) בדפוסים ונשמט (3 (הערה הנ"ל וכת"י בדפוסים כ"ה
רשע 34) כו' המוסיף וכל הצנזור ע"י שנשמט שבההלכה הלשון סיום

הלשון  המשך מובן ועפ"ז האיש. לאותו הכוונה כנראה – ואפיקורס
הוצרך  למה – לפי"ז אבל .36 בהערה בהנסמן ראה שלאחרי' בהלכה

מהן". כו' שהתורה .. הדברים "ועיקר גם לומר
רפ"י.35) התורה יסודי הל'
(36361ֿ2 ,358 ע' ח"ח לקו"ש ראה – ברמב"ם זו הלכה ביאור

בהערות.
(37(3 (בהערה הנ"ל ודפוסים בכת"י אבל שלפנינו. בדפוסים כ"ה

העולם  את "ויתקן והתיבות כו'", הצליח לא "ואם שנשמט קטע כאן בא
ושל  הנוצרי) ישוע (של האלו הדברים "וכל שם, דבריו באמצע הן כו'"
העולם  את ולתקן המשיח למלך דרך ליישר אלא אינן .. הישמעאלי זה

טז. סעיף בפנים לקמן וראה לשונו. בסיום שם וראה כו'". כולו
סדר 38) על המצות (ב"מנין הרמב"ם כבהקדמת – המלא השם זהו

מלכים. והל' שופטים בספר ובהכותרת הרמב"ם") הלכות
דספר *38) בהכותרת שי. רפד, ווינציאה הנ"ל. רומי בדפוס כ"ה

(ובכמה  שם הוא וכן שם. התימנים ובכת"י מלכים**. והל' שופטים
מלכים  והלכות שופטים דספר בההלכות בסופה הרמב"ם בהקדמת כת"י)

וש"נ. תשכ"ד). (ירושלים המדע ספר רמב"ם ראה –
למשיחא".39) הלכתא שדיניו "לפי שופטים לספר הרדב"ז בהקדמת

(ראה  למשיחא הלכתא אינן לכאורה הלכות כמה א) כי: צ"ע, אבל
`nbecl(המשיח ביאת לאחרי שייכות אינן שלכאו' ואילך ה"ח פ"א ב):

ב(קירוב  צ"ל היו וקרבנות) עבודה (ספר והט' הח' ספר גם זה מטעם
ספרו. ל)סיום עכ"פ

ביהב"ח  (הל' הרמב"ם לדעת כי בדוחק, אפ"ל הי' לקרבנות [ובנוגע
ה"ד) פ"ב שם וראה הט"ו. שם פ"ו שאין אע"פ כולן הקרבנות "מקריבין

ב"ר  (ע"פ כן לתרץ אין לזה השייך וכל לביהמ"ק בנוגע אבל בנוי". בית
(בריש  כאן מלכים בהל' כתב הרמב"ם כי צה), מצוה מנ"ח ראה ספס"ד.

ובסופו) למס'giyncהפרק בנוגע לפיה"מ הקדמתו (וראה מקדש בונה
בזה. השקו"ט וידועה ה"ד). פ"א ביהב"ח הל' ].n"k`eמדות.

."ezpiky dxyn d"awd oi`" (` ,gl) mixcpae ."dxey dpikyd oi`" (` ,av) zay 'nba .gt`w i"xd mebxzae epiptly n"dita d"k (*
.("odizenglne") "mdizenglne" l"pd miqetc lka (mikln zeklda oke mihtey xtqc zekldd xeciqa) dteqa m"anxd zncwda la` (**
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בסוף אלו  הלכות  קובע  שהרמב "ם  שבכך לומר , ויש
הוא הרי "הלכות ", של ספר שהוא  החזקה, היד ספרו

בכך, התורה zenilydyמדגיש  קיום  היאdklddeשל
ה "מלכים " ענין ישנו בפשטות ,40כאשר גם  שמובן כפי  .

של המושלם  אפשריlkשהקיום והלכותיה, התורה  מצוות 
המצוה מתבצעת  שעלֿידו ישראל, כל על מלך יש  כאשר

ה ' מלחמות  והמצוה41של עמלק ", של  זרעו "להכרית  ,
הלכות כל קיום  אפשרי אז שרק  הבחירה ", בית "לבנות

התורה .

היה אשר  המלך, דוד  ידי על זה  ענין התממש  בפועל
ארץ42מלך את כבש  הוא  ויהודה. ישראל ישראל, כל על

לו הניח  "וה ' – המלחמות  את והשלים  סיים  ישראל,
אויביו" מכל ההכנות43מסביב התחילו ועלֿידו לבנין44,

ה'..." בית  זהו דוד "ויאמר – בירושלים המקדש  .45בית 
בשלימות . והמצוות  התורה קיום  התאפשר ואז

.Ë
‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜·˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙¯ÊÁ‰ Y ÁÈ˘Ó‰ ˙Â‰Ó

מלכים הלכות  בסוף  הרמב "ם  קובע  משיח הלכות  את 
זוהי*45ומלחמותיהם כי החזקה , היד ספרו בסוף  אשר ,

ההלכה : פי  על  משיח של מהותו

רק מפרש  הרמב "ם  אין  מלכים  הלכות  של  י"א  בפרק 

את גם  אלא  בו , להאמין והחובה המשיח ביאת עצם את
מתבטאת בכך אשר התגלותו, ואופן פעולותיו מהותו,

בו. להאמין החובה 

"המלך הפרק: בתחילת  בדבריו הרמב "ם  כוונת  וזוהי
דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד ליושנה46המשיח 

ישראל47לממשלה נדחי ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה 
מקריבין מקודם, כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין

מצותה ככל ויובלות  שמיטין ועושין האמורה48קרבנות 
בתורה":

ועל המשיח, המלך פעולות על בלבד סיפור זה אין
זוהי אלא בימיו, יארע  ezednאשר  :dkldהיא המשיח  של

שהוא xifgn"dpey`xdבכך  dlynnl dpyeil cec zekln,"
חדש , ענין  מחדש  שהואlretaeולא  בכך  הדבר מתבטא

למטרת מגיעים ואז ישראל", נדחי ומקבץ  המקדש  "ובונה
בימיו המשפטים כל "וחוזרין משיח , mcewnביאת  eidyk
ויובלות שמיטין ועושין קרבנות  dzevnמקריבין lkk

dxeza dxen`dכל כאשר ישראל נדחי בקבוץ  כרוך וזה  ."
אדמתם על יושבים  .49ישראל

מפני והמצוות  התורה בקיום  שחסר מה כל כלומר,
זוהי אשר המקדש , ובית  ישראל  כל שלימות  היתה שלא 
ובכך משיח. ידי  על יושלם  כללי, באופן הגלות  משמעות 
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הלכות  סדר על המצות (ב"מנין היד ספר בתחלת הרמב"ם י"ל: ואולי
מסורין הרמב"ם") שהם מצות בו אכלול עשר: ארבעה "ספר כתב

"דין הן מלכים שהל' ומכיון ומלחמותיו", המלך ודין כו' jlndלסנהדרין
מצות – שייכות cigidכו'" הלכות שכמה (אף ספרו בסוף כתבו לכן ,

ואילך)). ה"ז פ"ה מלכים הל' (ראה מישראל לכ"א
איוב 40) אבן שלמה ר' (בתרגום קעג מ"ע להרמב"ם מסהמ"צ להעיר

מישראל  מלך עלינו למנות שצונו העליר)): הר"ח בהוצאת (הובא
והוצאת `epzpenשיעמיד לפנינו ובסהמ"צ (העליר) תרגומו ראה (אבל .

דת  להרים ומחשבתו מגמתו "ותהי' ספ"ד מלכים ובהל' קאפח). הר"י
כו'". האמת

שם.41) ספ"ד ה"ח. פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
מלכות 42) בכתר זכה דוד שנמשח מכיון ה"ז: פ"א שם רמב"ם ראה

ה"ט. שם כו'. המלכות והרי
מ 43) הל' ריש ברמב"ם הובא א. ז, ה"ב.ש"ב לכים
כחֿכט.44) דה"א
סוטה 45) וראה ה"ג. ביהב"ח הל' ריש הרמב"ם הביאו א. כב, שם

קסג: מ"ע סמ"ג וראה סע"א. הגיעה onfט, לא ביהב"ח בנין של זו מצוה
ואילך. 320 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה דוד. ימי עד

וינציאה *45) בדפוס מלכים דהל' ויב יא לפרקים דבהכותרת להעיר
המשיח". ומלך ומלחמות מלכים "הלכות – שי רפד.

"בית 46) (3 (בהערה הנ"ל ודפוסים ובכת"י שלפנינו. בדפוסים כ"ה
דוד".

ושם 47) "הממשלה". הנ"ל וקושטא רומי ודפוס הנ"ל בכת"י
ממשלה. בממשלה, מכת"י: (3 (הערה הנ"ל ברמב"ם

(48(3 (הערה הנ"ל ברמב"ם כת"י וברוב יחיד. ל' – "מצותה" צ"ע
(האמורה)". האמורות (מצותם) "מצותן

ביובל,49) הנאמר הכתוב הביא [ושם שם לרמב"ם ספר קרית ראה
האמורה  מצותה "ככל שמיטין דגם ס"ל דהרמב"ם מכאן מוכח אבל
ויובל  שמיטה הל' רמב"ם וראה ישראל". נדחי ב"מקבץ תלוי בתורה"

ואכ"מ]. בזה. השקו"ט וכידוע ספי"ב.
תוצאה  הם ויובלות" שמיטין ועושין קרבנות "מקריבין לפ"ז והנה
קרבנות") "מקריבין (ובמילא המקדש "ובונה לפנ"ז: שכ' הענינים מב'

כו'"). ויובלות שמטין "עושין (ובמילא ישראל" נדחי ומקבץ
מענין  הוא מקודם" כשהיו בימיו המשפטים כל "חוזרים מש"כ ואולי

הראשונה". לממשלה ליושנה דוד מלכות "להחזיר שכתב הא'
היינו  המשפטים" ב"כל הכוונה לכאורה שהרי השייכות, צ"ע אבל

שם oixcdpqaהתלויים ובפרש"י ב. נא, סנהדרין (ראה ועוד מיתות ד' – *
הלכתא) רדב"ז ד"ה ראה אבל כו). א, (ישעי' המשיח בביאת שחוזרין

סנהדר  ולהעיר הל' הגדול**. ב"ד יסמוך (משיח) "שהוא הי"ב פי"ד ין
העם". את הם ודנים יושבין כו' דוד בית "מלכי ה"ה פ"ב שם מרמב"ם

" שם מלכים הל' ספר מקרית שהיו xifgneולהעיר כמו המשפטים כל
אלא  תחילה מלך ממליכין שאין שם: ספ"ד הרמב"ם לשון וראה קודם".

htyn zeyrl.ואכ"מ כו'. מלכנו ושפטנו שנאמר כו'

mcewn" (3 dxrd) l"pd m"anxa `aedy (591 cxetqwe`) i"zkn '`ay xirdl (*eidymcewn eidyk einia mihtynd lk oixfege"l yexit df ixd f"tle ."oiaixwn
i"zk 'aae .(e"`e ila) "zepaxw oiaixwn" i"zkd aexe miqetcay `qxibd itl mb yexitd d"k ile`e .r"ta oipr `le ."'ek oihny oiyere zepaxw oiaixwn(y dfa `edy)

(my l"pd m"anxa)e".my xtq zixwa d"ke .(e"`ea) "oiaixwn
(**"g y"ewl d`xe.p"ye .74 dxrd 109 'r h
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שהמשיח, העובדה  ליושנה ...xifgnמתבטאת  דוד "מלכות 
oixfegeהמשפטים להלכותכל  השלימות את  משיב  הוא  – "

ומצוותיה . התורה 

למעשה , להלכה  מסקנה גם  מכך שנובעת לומר, ויש
כיון לביאתו: לחכות  יש  ובמה  במשיח , האמונה  לגבי

idefyיבוא שהוא  בכך רק  להאמין אין המשיח, של מהותו
שהוא בו " "מאמין אלא  הגלות , מן ישראל את  לגאול כדי 

המשפטים " כל וחוזרין  .. ליושנה דוד "מלכות  .50יחזיר

.È
‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘ È„ÈÏ ‡È·È ÁÈ˘Ó‰˘ ÍÎÏ ˙ÂÁÎÂ‰‰

התורה שלימות את  וישיב  יבוא  שהמשיח  לכך 
המשפטים " כל וחוזרין ליושנה ... דוד מלכות  "להחזיר 

"שהרי ההוכחה  את  הרמב "ם  עליו".dxezdמביא  העידה 
אלקיך ה ' ושב "שנאמר פרטים : שני ישנם  אלו ובהוכחות
יקובצו, ישראל שנדחי לומדים  מכך אשר – וקבצך ..." ..

המשפטים " כל .. דוד "מלכות את  מאפשר זה ,51ומצב 
אשר ומצוותיה  התורה  הלכות  קיום  zelbעקב elhaאת 

ישראל.

המשיחים בשני נבא  ושם  נאמר בלעם  בפרשת  "אף 
מיד ישראל את  שהושיע  דוד שהוא  הראשון במשיח 
ישראל את  שמושיע  מבניו שעומד  האחרון  ובמשיח צריהם 

שייעשו אלו שדברים  לומדים  מכך  ici(באחרונה )": lr
giynd" הוא  המשיח  של וענינו ,dpyeil cec zekln xifgdl

dpey`xd dlynnlאותה של האחרון" "משיח  הוא  – "
דוד" שהוא  הראשון  "משיח – הראשונה  .52הממשלה

"במשיח  היו אשר הפרטים  שכל אומר" הוא  "ושם
מלך זה  האחרון" ב "משיח  גם  יהיו דוד" – הראשון
"ומחץ לשלימות  ועד וממשלתו מהתגלותו החל המשיח .
כל "וקרקר  משיח  אצל יהיה  לו בדומה אשר מואב " פאתי 
ירשה "והיה  דוד", זה ירשה  אדום  "והיה וכן שת " בני

המשיח", המלך זה אויביו שעיר 

הגאולה ידי על כי התורה , שלימות לידי יביא  המשיח 
על ישלוט המשיח  אדרבה, כאשר מלכיות , משעבוד

כהוגן" ובמצוות  בתורה  "לעסוק  יוכלו הם  ,53ישראל,
נוגש להם  יהיה  ולא  וחכמתה בתורה  פנויין "יהיו

שהרמב"ם54ומבטל" כפי  בענין55, הדיבור  את  מרחיב 
.56זה

.‡È
¯Â˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘‰¯Â˙‰ Ï˘ ‰ÁË·‰ Y ÁÈ˘Ó‰ È„È ÏÚ ‰

‰ÓˆÚ
מי "וכל ואומר הרמב "ם  מקדים מדוע  מובן זה לפי
בשאר לא  לביאתו, מחכה  שאינו  מי או בו מאמין שאינו
שהרי רבינו. ובמשה  בתורה  אלא  כופר, הוא  בלבד נביאים 
הפסוק את  מצטט  הוא  כך ועל עליו...", העידה התורה 

בלעם": בפרשת  "אף  מכן ולאחר  אלקיך...", ה' "ושב 

בקשר לומר  לרמב "ם  חשוב מדוע  לכאורה , שהרי,
אלא כופר הוא בלבד נביאים  בשאר ש "לא  משיח להלכות 

רבינו" ובמשה  לכאורה57בתורה  קשור זה  ענין  הרי ,
תשובה כופר58להלכות  המושג  הגדרת  על מדובר שבהם ,

?59וכו'
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הי"ב 50) עיקר בסוף חלק פ' בפיה"מ הרמב"ם מש"כ יומתק ועפ"ז
"ceqi llkne(המשיח (דביאת דוד זה מבית אלא לישראל מלך שאין

בלבד שלמה z`fdומזרע dgtynd lr wlegd lke ובדברי הש"י בשם כפר
אברבנאל) (לר"י אמנה ובראש עיקרים נביאיו". הי"ג (שהעתיק פ"א

שם  כלשונו כו'" עלי' שנסמוך ראוי .. תיבון שמואל הר' מ"העתקת
על החולק "וכל הלשון המשפחה".zeklnרפ"א) זאת

כל 51) על מלך שיהי' פירוש צז: סי' ח"א שאל חיים שו"ת ראה
כלל  זה וכל .. לכולם יהי' אחד ומלך הכתוב שאמר כמו ויהודה ישראל

ליושנה. דוד בית מלכות באומרו הרמב"ם
דוד 52) להם להעמיד הקב"ה עתיד סע"ב): (צח, מסנהדרין ולהעיר

וראה  א. נג, ז"ח ב. פב, זח"א וראה קיסר. ופלגי* קיסר כגון כו' אחר
ט. מט, ויחי עה"ת צפע"נ

ה"ב.53) פ"ט תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.54) פי"ב מלכים הל'
שם.55) מלכים והל' תשובה הל'
שנלחם 56) הוא המלך ומצות שמגדרי מה בפשטות מובן שעפ"ז

'd zengln נקראו שההלכות ולהעיר ספ"ד. ה"ח. פ"א שם (כברמב"ם
אלא  תחלה נלחם המלך ש"אין זה וגם ומלחמותיהם"**), מלכים "הל'

ישראל  ועזרת עמלק ומלחמת עממים שבעה מלחמת זו .. מצוה מלחמת
ישראל  את מונעים דוקא אלו שענינים רפ"ה), (שם עליהם" שבא צר מיד

הרשות. מלחמת משא"כ התומ"צ. מקיום
וג"ז 57) וגדרה, האמונה תוקף להדגיש בא שהרמב"ם י"ל בפשטות

(לא  כזה והתאמתות בודאות צ"ל המשיח בביאת שהאמונה הלכה, הוא
תורה  שמצד) התאמתות אלא" בלבד הנביאים "שאר שמצד כהתאמתות

התורה (שהרי רבינו פ"ח.dcirdומשה התורה יסודי בהל' ועפמ"ש עליו),
נתאמתה  משה נבואת כי רבינו", "ובמשה שהוסיף מה גם מובן ועפ"ז
והתאמתות  שמעו", ואזנינו כו' ראו שעינינו (ע"י) סיני הר "במעמד
ראה  – בתורה לעולם" עומדת שהיא "נאמנות מביאה רבינו משה בנבואת

ואילך. 184 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה
" בשלילה מש"כ גם יומתק נביאיםl`ועפ"ז כופר",calaבשאר הוא

ובשאר  רבינו ובמשה בתורה "כופר שם לרמב"ם ספר בקרית כהלשון ולא
המשיח. בביאת אמונה בגדר – הלכה הוא זה גם כי הנביאים",

אין  הנביאים בדברי "אבל ומוסיף שחוזר ה"ב בסוף מלשונו ולהעיר
זה". בדבר מלאים הספרים שכל לראי' צריך הדבר

חלק.58) פ' ובפיה"מ
ה"ח.59) פ"ג

.eblte :(xqw jxr) jexrae .i"re 'nba d"k (*
zxzekda n"kay i"zke miqetcdl mby xirdle .38 dxrd lirl d`x (**"lka zekldd ihxt hxtny iptl dteqa ezncwda ixd ,(38* dxrd lirl) "zenglne

i"zke miqetcd"englne jlnd oice"eiz.38* dxrd l"pd m"anx d`x ± eznglne ,'dizenglne e` .(39 dxrd l"pk)
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המשיח, המלך של שענינו  הרמב "ם, מדגיש בכך אלא ,
"ולהחזיר – התורה ומצוות  בהלכות לשלימות  יגרום  שהוא 

אחד איננו – המשפטים " כל וחוזרין ליושנה ... דוד מלכות 

של ענין זהו אלא  הנביאים , ידי על שנתגלו הדברים מן
שיבוא מבטיחה  עצמה  התורה רבינו, ומשה  התורה  עצם 

התורה שלימות  תהא ואז .60המשיח

המפורשים הדברים "ואלו בהמשך אומר הוא  ולכן

כל ידי על שנאמרו הדברים  כל כוללים  הם  בתורה 

אודות הנביאים כל ידי על שנאמר  מה  שכל הנביאים ",
התורה קיום  שלימות  עצמו, התורה  של ענין זהו המשיח 

והמצוות .

.·È
‰ÓˆÚ ‰ÂˆÓ· ˙ÂÓÈÏ˘ ÛÒÂ˙È˙ ÁÈ˘Ó‰ ÔÓÊ·

מקלט  מערי הנלמדת  ההוכחה שאת  לכך  הסיבה  זוהי
הרמב"ם אין מכך כי עצמה, בפני  כהלכה  הרמב "ם  קבע 

המלך ידי שעל בתורה  שמפורש  לכך הוכחה רק  מביא 
תהא  meiwaהמשיח  zenilyבערי" אלא והמצוות , התורה 

תוספת  שתהיה מוצאים dnvrמקלט " devnaלך "ויספת  ,

"ולא  ערים ..." שלש  לתוהו".devעוד הקדוש ֿברוךֿהוא 

תהיינה שבו זמן שיגיע  אומרת  עצמה  התורה כלומר,

zeevn התורהie`xk.

.‚È
‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘· ‡Â‰ ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ Â˙Â˙ÈÓ‡Ï ÔÁ·Ó‰

˙ÂÂˆÓ‰Â
ג ' בהלכה הרמב "ם  דברי מובנים לעיל האמור כל לפי

אותות לעשות  צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה "ואל
וכיוצא מתים מחיה או בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים

ענינים : שני שולל הוא ובכך  כך", הדבר אין אלו, בדברים

ומחדש ומופתים  אותו "לעשות  המשיח  של ענינו אין
בעולם " לאמיתתו61דברים  המבחן זהו ולא  והוא62, ,

חוקיה הזאת שהתורה הן ככה  הדברים  "ועיקר מסיים 
עולמים": ולעולמי לעולם  ומשפטיה 

שלימות להביא  המשיח, של  וענינו גדרו שזה  כיון
הדעת על עולה  אם הרי ומצוותיה , התורה  הלכות  לקיום 
ומחדש ומופתים אותות  לעשות  צריך המשיח "שהמלך

לגרום בעולם ", לכךiepiylדברים  סתירה  זוהי הרי בעולם ,
ומשפטיה  חוקיה  הזאת ,mlerl"63ש "התורה 

ומופתים אותות  אינם  המשיח של וענינו  שגדרו  וכיון
המבחנים אינם  שאלה  מובן בעולם , דברים  וחידוש 

לאמיתותו.

"האות הוא  הנביא  של לאמיתותו שהמבחן כשם  בדיוק
דבריו ויאמנו בעולם  להיות  העתידים  דברים  שיאמר שלו,
כדלעיל הדבר...", נדע  איכה  בלבבך תאמר וכי  שנאמר 
בהיותו הוא לאמיתותו המבחן כלומר , ו'. סעיף  בסוף 

עתידות דבר  האומר  ;64"נביא",

נביא יהיה  שהוא שלמרות  המשיח , לגבי מובן כך
הרי – רבינו למשה  קרוב  – הנביאים מכל יותר גדול,

" היותו היא  שהמבחןjlndמהותו מובן, ומכך המשיח ",
הוא לאמיתותו  dneiweוהסימן dxezaואם" יעמוד65–

zeevna wqere dxeza dbed cec zian jlnתורה כפי ..
בקיום שלימות לידי מביא  הוא ואם  ושבעלֿפה" שבכתב 

ישראל כל "יכוף – ישראל עלֿידי wfgleהמצוות  da jlil
zengln mglie dwca פרט היא  אף  זו ומלחמה  ה '...",

ומבטל" ה"נוגש הסרת  ידי על התורה , קיום  בשלימות 
העולם . אומות  עלֿידי 

זה  ש "הרי רק  יודעים זאת כל עלֿידי  שהואzwfgaאך 
התורה בקיום  לשלימות מביא  הוא  כאשר רק  משיח ",

והצלlretaוהמצוות עשה  "אם  האומות, כל  ונצח  יח
אז רק  ישראל ", נדחי  וקבץ  במקומו  מקדש  ובנה  שסביביו
המשפטים ... כל "חוזרין אז כי בודאי". משיח זה  "הרי 
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(60.63 הערה לקמן ראה
הבאה.61) הערה ראה אבל לשונו. מפשטות לכאורה כדמשמע
תחיית 62) מאמר וראה כוזיבא. מבן מהראי' לכאורה כדמשמע

רפ"ו. המתים
לקו"ש  ראה – בזה הראב"ד והשגת ברמב"ם זו הלכה ביאור בארוכה

ואילך. 191 ע' חכ"ז
לא'63) המשיח ביאת מנה שהרמב"ם מה לבאר יש כהנ"ל ע"פ

שהוא  שם), חת"ס שו"ת החמישי. הספק פ"ג אמנה ראש (ראה מהעיקרים
כו' ובכתובים בנביאים בתורה מפורשת באה המשיח שביאת "לפי רק לא
כו'" ובכתובים ובנביאים בתורה כופר כאלו הוא הרי בביאתו הכופר לכן
לפי  כ"א שם), חת"ס שו"ת וראה השלישית". "והטענה פי"ד אמנה (ראש
שהתורה  זמן שיהי' הוא מגדרי' שא' התורה, גדר לשלימות נוגע שזה

בשלימות. יהיו וקיומה
חוקי' הזאת ש"התורה זה התורה, ושלימות נצחיות אחר: בסגנון

– הקב"ה של העצמי רצונו (להיותה עולמים" ולעולמי לעולם ומשפטי'
שם) ובהערות 182ֿ3 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה בענין ראה רק לא הוא

ieeiv מלך בביאת יהי' וזה בפועל, וקיומה בלימודה גם כ"א הבורא,
המשיח.

המשיח  בביאת אמונה נמנה שלא הטעם, גם שזהו י"ל אולי ועפ"ז
הג').zevndבמנין הספק פ"ה שם אמנה ראש מזו)c"re(ראה (ויתירה

ולהעיר  ד). שורש (סהמ"צ המצות במנין נמנים אינם כוללים שציווים זה
מי "וכל שם מלכים הל' הרמב"ם כתב epi`yמלשון ולא כו'", בו מאמין

ספי"ט). אמנה ראש (וראה שם בפיה"מ כמ"ש בו, להאמין שצריך
עומד 64) הנביא שאין למדת הא ה"ג: פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ה"ב. פ"ט ספ"ז. שם וראה כו'. לנו
שלכן 65) שלפנ"ז, לההלכה ההמשך ביותר ומודגש מובן ועפ"ז

המשיח  מלך "אין שם ספר קרית וראה בוא"ו. – "ואם" הרמב"ם מתחיל
ומופתים אותות לעשות כו'".`l`צריך מלך כשיעמוד
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ובקיום בהלכות  השלמות  – בתורה" האמורה מצותה  ככל
.lreta66המצוות 

.„È
"...‡· Ì˘Â" ‰ÁÎÂ‰·˘ ÌÈË¯Ù‰ ˙Ú·¯‡

לפני הרמב "ם  שמביא  שההוכחות  ולומר , להוסיף ויש
כללי, באופן הפרט בתחילת  הנאמר  לגבי  רק אינן כן
ליושנה דוד מלכות  ולהחזיר  לעמוד עתיד המשיח ש "המלך
כי בתורה", האמורה  מצותה  ככל .. הראשונה  לממשלה 

ד' שבהלכה  הפרטים  לגבי גם .67אם 

אשר בלעם, מפרשת  בהוכחה  גם  הרמב "ם  מביא  ולכן
הפרטים ארבעת את  ומשיח ", דוד .. המשיחים  בשני "נבא 
שזהו – נבא " "ושם  – במפורש  כנאמר  משיח, בהתגלות 

ליושנה ". דוד  מלכות "להחזיר של  ההמשך 

דוד א ) חלקים : לשלושה  זאת  לחלק ניתן כללי, באופן
ג) ישראל, על ומלכותם  השפעתם  ב ) עצמם , ומשיח
בכלל. העולם ועל העולם אומות על ומלכותם  השפעתם 

כדלהלן. תקופות  שתי  ישנן עצמו זה  שלישי ובענין

.ÂË
ÍÏÓ‰ ÔÈ·Ï „Â„ ÔÈ· ÌÈË¯Ù‰ ˙Ú·¯‡· ‰‡ÂÂ˘‰‰

ÁÈ˘Ó‰
הם : אלו  חלקים 

מבית מלך "יעמוד – עצמם  ומשיח  דוד של מהותם  א )
תורה כפי אביו כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד

פה ". ושבעל שבכתב 

" בתורה  מפורש  –`eze(לראות`ep`xוזה  עתה  ולא (
דוד, מלך`eze(לראות`epxeyזה זה  – קרוב  ולא  (

עצמם . ומשיח דוד על  הנבואה  – המשיח"

– בדקה" ולחזק  בה  לילך ישראל כל "ויכוף ב )

בפסוקים בהמשך  כמפורש  ישראל, על ומלכותם  השפעתם 
"awrin akek jxc,דוד זה  –l`xyin hay mweהמלך זה  –

"כוכב לישראל קשר  על המצביעים  ביטויים  – המשיח "
awrinשבט ..l`xyin."

המלך של והמעלה השלמות  את  גם  מבטאים ובכך
הראשון: המשיח פני על אחרון, משיח המשיח ,

"כוכב ", (א) הביטויים  נאמרים  דוד  mnexndעל
`ypzneהאנשים הרמב"ם68משאר  מדברי  שמובן כפי ,69

כולן והגלגלים  הכוכבים  "כל  כפשוטם, הכוכבים  לגבי
וגדולה הכוכבים ... ודעת הם ... והשכל ודעה  נפש  בעלי
לא ישראל לעם  תואר  – "מיעקב " (ב ) אדם ", בני מדעת

גדלותם . בשיא  שהם  כפי

"וקם (א) נאמר משיח לגבי שמשמעותוhayואילו ,"
ומושל" רודה  "מלך היא  אצל70הפשוטה  גלוי  שזה ,

" אשר (ב )sekieמשיח , בדקה ". ולחזק  בה  לילך ישראל כל 
ישראל של גדולתם את  המבטא  שם – .71"מישראל"

כל ונצח  והצליח עשה  אם  .. ה ' מלחמות  "וילחם  ג )
– מואב  פאתי "ומחץ בפסוק  נאמר – שסביביו" האומות 
בחבל, וימדדם  מואב  את  ויך  אומר , הוא  וכן דוד, זה 
ומשלו בו, שנאמר המשיח, המלך זה – שת  בני כל וקרקר 

ים ". עד מים 

דוד אצל  המשיח: המלך מעלת  מודגשת  בכך וגם 
" (א ) רק  ugn"(a)"a`enנאמר iz`t(א) משיח: ואצל ."

"xwxwe" (ב ) ,"zy ipa lk,"dhilyd72 עלzene`d lk73.

" (א ) דוד אצל  הנביאים : בספרי  שנאמר כפי "jieאו
"את  "a`en(ב ) (א ) משיח  ולגבי ."elyne" (ב ) "cr min

mi."

שנאמר ביחד, ה ' את  לעבוד כולו העולם  את "ויתקן ד)
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הפרק 66) בתחילת (גם) הרמב"ם הביא שלא מה בפשטות מובן עפ"ז
(להחזיר  שלו והמכוון הגדר מבאר שם כי – ה' מלחמות ילחום שמשיח

– כו') ליושנה דוד כשהוא xg`lמלכות התורה, לשלימות הביא שכבר
במלחמות  הנצחון קודם משא"כ בודאי", ה'."משיח

שהביא  שזה עכ"פ), הענינים (בפנימיות להוסיף יש אולי עפ"ז
האחרון  ובמשיח כו' דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים שני הרמב"ם
ביאת  לאחרי ודרגות תקופות ב' עצמו, במשיח נמצא דוגמתן כי – כו'
בדוגמת  משיח", "בחזקת עדיין הוא שאז – ביהמ"ק שיבנה לפני המשיח:

ח) כב, דה"א (ראה מלחמות ילחם וענינו המקדש, בנה שלא והכין דוד
משיח כשהוא יט): כח, (שם השכיל עלי ה' מיד ביהמ"ק לבנין i`ceהכל

מהורש"ב  אדמו"ר כ"ק מכתב בארוכה וראה במקומו". מקדש ש"בנה
בא" דוד "בן רז"ל לשון בביאור שיב) ע' ח"א שלו (אגרותֿקודש נ"ע

סקי"ח) או"ח הב"ח (ע"פ בא" "דוד ביאתו או במשיח: מדריגות ב' דיש
משיח  שיבנה ואחר משיח) בחזקת הוא (שאז וירושלים ביהמ"ק בנין לפני
יז, (מגילה דוד" בא – ירושלים שנבנית "כיון דאז וירושלים ביהמ"ק את

בודאי). (משיח – ב)
(46 והערה ט סעיף (כנ"ל ברמב "ם הגירסא  משינוי "להחזיר ולהעיר

"cecמלכות או "zia.ואכ"מ דוד".
מהראי'67) הוא שמוכח ג' שבהלכה (והפרט) להשלילה בנוגע ועד"ז

109 ע' חכ"ד לקו"ש ראה – ג' להלכה הקדמה שהיא ב' בהלכה שהביא
ואילך.

על 68) שקאי  לפירושם ורמב"ן רלב"ג וראה עה"פ. רד"ק ראה
ואילך. 88 ע' חי"ג לקו"ש וראה משיח.

ה"ט.69) פ"ג יסוה"ת הל'
עה"ת.70) פרש"י
ומשיח 71) בדוד המדבר הא', בענין גם מודגשת דמשיח והמעלה

"ולא  – ובמשיח קרוב: בזמן אראנו אבל עתה", "ולא אומר  בדוד עצמם:
זמן  אריכות לאחרי רק שבאה נעלית ומדריגה ענין שזהו לפי קרוב",

זו. לבחי' להגיע בכדי ועבודתנו מעשינו שנתרבו
(72" הביא שהרי הרמב"ם לפי' לכאורה הוא וכן שם. elyneכבת"א

ורד"ק. ברלב"ג ועד"ז שת. בני ד"ה שם וראה הורס. ובראב"ע: גו'". מים
ואכ"מ. שם. לקו"ש ות"י. תיב"ע וראה

הקודמת.73) שבהערה במקומות ראה
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ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי
ירשה אדם  "והיה  בפסוקים  נאמר  – אחד" שכם  ולעבדו
והיה וגו'. לעבדים  לדוד אדום  ותהי שנאמר, דוד, זה –
ועלו שנאמר, המשיח, המלך זה  – אויביו שעיר ירשה

וגו'" ציון בהר  .74מושיעים 

אומרים דוד לגבי המשיח : של מעלתו מובנת  כאן וגם 
לד אדום ב "ותהי מתבטא  וזה  ירשה ", אדום  וד"והיה

micarl,"אויביו שעיר  ירשה  "והיה  – משיח  לגבי ואילו ,"
מושיעים "ועלו  בתורה  שנאמר  כפי העיר, אנשי  רק  לא 
הוא הפסוק  וסיום  עשיו", הר את  לשפוט ציון בהר

"dzide74*." המלוכה לה '

.ÊË
˙‡ Ô˜˙ÈÂ" ÔÈ·Ï "'‰ ˙ÂÓÁÏÓ ÌÁÏÈ" ÔÈ· Ï„·‰‰

"ÌÏÂÚ‰
"ילחם השלישי הפרט עלֿפני הרביעי שבפרט  החידוש 
ים ", עד מים "ומשלו – האומות על והנצחון ה '" מלחמות 
.. "וילחם ירשה", .. "ומשלו עצמם  הביטויים מן  מובן
על ֿפני ירושה  של ליתרון בדומה  העולם ", את ויתקן
ארץ לגבי הללו הענינים  שני את שמוצאים  וכפי כיבוש ,

בירושה ניתנה וגם  כיבוש  עלֿידי שנלקחה  .75ישראל 

באופן נעשים  – במלחמה  כיבוש  – ונצחון מלחמה 
– "ומשלו " "קרקר " ורצונוdhilyשל ממציאותו להיפך ,

הנכבש : של

"והיה בירושה מקבליםdyxiואילו להיפך , שעיר ",

הזולת . על ומשתלטים כובשים  ואין ואישי, קרוב  דבר

" של החידוש  מובן לכך כולוowzieבדומה  העולם את 
ה ' את ונצח cgiaלעבוד .. ה' מלחמות  "וילחם  עלֿפני "

של באמת  יכירו עצמם  שהם שסביביו ", האומות  כל
שהושמט  ההלכה , בסוף כנרמז המשיח, המלך של  מלכותו

ויצליח  באמת המשיח המלך  "וכשיעמוד הצנזורה, עלֿידי

נחלו ששקר ויודעים  חוזרים  כולן הם  מיד ו(י)נשא  וירום 
לידי מגיעים הם  הטעום ", ואבותיהם  ושנביאיהם  אבותיהם 

אחד" שכם  ולעבדו ה ' בשם  כולם  .76"לקרוא 

התורה לפי המשיח, בביאת  השלימה  האמונה  ועלֿידי 

לומר ויש שיבוא , יום  בכל לו אחכה  לביאתו", ו"מחכה

כך ועלֿידי משיח, הלכות  לימוד בכך מקרבים77שנכלל
ממש . ובקרוב  אחישנה  של באופן ביאתו את  וממהרים

fenz a"i zegiyn),
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(74" שהרי במקומו" מקדש ל"ובנה גם דשייך "milyexiזוdlgpוי"ל
א) קיט, ב. קיב, זבחים וראה א. י, שאין (מגילה וקביעות ירושה שענינה

לקו"ש  ה"ג. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם וראה (הפסק). היתר אחרי'
ואילך. 499 ע' חט"ז [המתורגם]

נדחי  "וקבץ עם (ביחד נכלל זה כי – בפ"ע בפסוק נרמז שלא ומה
מישראל".ישראל") שבט "וקם – ישראל על בממשלתו

עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל הרמב"םואולי כתב mrlaשלכן zyxta,
דוד  ושליטת האומות מפלת ע"ד הי' נבואתו שעיקר מה ולהדגיש להסביר
שהנביא  נרגא, בי' ניזיל אבא ובי' מיני' ע"ד שהוא עליהם, המשיח ומלך

ועוד) יוד. לד, ברכה ספרי – משה* בדוגמת (שהוא אוה"ע מנבא של
אוה" של מפלתם בנוגע על מרז"ל וע"ד עליהם. ישראל ושליטת ע

הרמב"ם  (שהביא וגו'" ציון בהר מושיעים (ד"ועלו ב  לט, (סנה' לעובדי'

"ויך  – דוד בענין גם ושם עובדי'). נבואת סיום הוא כאן) ההלכה בסוף
כאן). הרמב"ם שהביא מואב", את

(74*.12* הערה לעיל ראה
(75.114 ע' חט"ו [המתורגם] מלקו"ש להעיר
"צוה 76) ה"י) (פ"ח שם ממ"ש מובן המשיח למלך זה ענין ושייכות

הגבורה מפי רבינו שנצטוו seklמשה מצות לקבל העולם באי כל את
שהם  י"ל ואולי צדק". העולם "ולמלאות ספ"ד שם וראה נח". בני

כו'") ו"למלאות הד'("לכוף", וענין הג' ענין בין כהחילוק ענינים, ב'
שבפנים.

ואילך. 174 ע' חכ"ג לקו"ש וראה
תרצ"ט.77) אחש"פ שיחת ראה

(dl ,ak) epzyxt z"dr p"rtvae .my l`paxa`e ywyxw 'it d`xe .dnlye ceck (d`eap `le) w"dex zbixcna 'idy .d"nt a"g p"en d`x ± mrla z`eap zbxca (*
.y"iir .dpexg`d ef d`eapl jiiy dfy ,my zvw rnyne .epiax dynk 'idiy dvx k"g`e 'ek `iap xcba dlr k"g`c

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nei(ipy meil)

:cet`e oyegn,øîà éøî áøct` dUrnM' oyegd ziiyray itl ©¨¦¨©§©£¥¥Ÿ
áéúk 'epNòz(eh gk zeny)ef zpekznay rnyne ,äæì 'epNòz'- ©£¤§¦©£¤¨¤

,oyegl wx xnelkøçàì àìåenk ieyr ecaln xg` cba oi` - §Ÿ§©¥
.cet`d,øîà éMà áølirnd ipenixay itláéúk 'úéNòå'my my) ©©¦¨©§¨¦¨§¦

(`lrnyne ,úBåL úBiNò ìk eéäiLmiieyr eidi eay mipind lky - ¤¦§¨£¦¨
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המשך ביאור למס' יומא ליום שני עמ' ב



עב

בין  רבץ  גרם  חמר  יששכר   – יד  מט,  בראשית 
המשפתים

קמח

"יששכר" נוט' יש-שכר, בפ' "להנחיל אוהבי יש" סופי 
תיבות ש"י עולמות, ורמז לב' בחי', עולם הבא ולעתיד 

לבוא

יששכר, יש1-שכר.
כתיב2 להנחיל אוהבי יש, ובפסוק כתיב ב' פעמים3 

יש.

א', יש במפורש.
ב', בסופי תיבות אוהבי יש.

"יש" במפורש זהו4 עולם הבא, ו"יש" הנרמז בסופי 

תיבות, זו תהי' לעתיד לבוא, וזהו שהוא בסופי תיבות, 

שלבסוף יהי' זה ולא עתה5.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רנז

בראשית מט, יד-טו – יששכר חמור גרם רבץ בין 
המשפתים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד

קמט

רמז בפ', למארז"ל )חגיגה ט, ב( "עובד אלקים שונה 
פרקו מאה ואחד פעמים", וזהו "למ"ס )בגי' מאה( עובד" 

וכו'

מאי דכתיב )מלאכי ג, יח( ושבתם וראיתם בין צדיק 

צדיק  היינו  עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד  בין  לרשע 

היינו עובד אלקים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו, א"ל 

עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו, ואינו דומה 

שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.

א"ל ומשום חד זימנא קרי ליה לא עבדו, א"ל אין, 

1( רמז – “יש-שכר" אותיות ומספר "שי" – למשנה עוקצין )פרק ג, 

יב( אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק 

ואוצרותיהם  יש  אוהבי  להנחיל  כא(  ח,  )משלי  שנא'  עולמות  ש"י 

אמלא.

2( משלי ח, כא.

3( מבאר שני פרטים:

רמז להשכר   – “יש”  ואותיות  תיבת  פעמים  שני  בפסוק  דמרומז  א( 

ל"שי” עולמות, 1( אחד כתוב בגלוי ובמפורש בקרא “להנחיל אוהבי 

יש", 2( והשני מרומז בסופי תיבות "אוהבי יש" = יש-ש"י.

ב( הרמז הוא מדוייק שהוא דוקא בסופי תיבות.

עמוד  תצא  כי  התורה  אור  ג.  כב,  ראה  פרשת  תורה  לקוטי  ראה   )4

תתקמב, דעולם הבא הוא גן עדן, ולעתיד לבוא היינו תחיית המתים, 

ע"ש.

5( ראה לקמן סימן קנא בביאור כל הזהר עה"פ.

צא ולמד משוק של חמרין, עשרה פרסי בזוזא, חד עשר 

פרסי בתרי זוזי.
חגיגה ט, ב

היינו צדיק היינו עובד אלקים, מי הוא צדיק ומי הוא 

עובד אלקים הלא אחד הוא.

צדיקים  ששניהן  אע"פ  כו',  פרקו  שונה  דומה  אינו 

לא עבדוהו בשוה שזה עבדו יותר.

עשרה פרסי, ישכיר לך אדם חמורו בזוז אחד שכבר 

שני  ישאלך  יותר  פרסה  לילך  לו  תאמר  ואם  כן,  נהגו 

זוזים.
רש"י

מאה6 פעמים: כמו שכתוב ביששכר שהיו עוסקים7 
בתורה ויהי8 למס. מ"ס מספרו מאה. ועיין בע"ח שער 

הזיווגים9 פ"ו.

6( מבאר בגמ’ ג’ שאלות, והם:

א( מה הטעם להמספר “מאה” ו"מאה ואחד” דוקא?

ב( מה הטעם דהמשל הוא משוק של “חמרין" דוקא, ולא גמל וסוס 

וכדומה?

ג( מה הדיוק בהפסוק "עובד אלקים" דוקא, ולא עובד ה'?

7( ראה רש"י בראשית מט, יד. טו. יששכר חמור גרם, ופרש"י: חמור 

בעל עצמות, סובל גרם תורה כחמור חזק שמטעינין אותו עול תורה 

]פרש"י:  יט.  ז,  במדבר  תורה.  עול  לסבול,  שכמו  ויט  כבד.  משא 

בשביל שני דברים זכה – יששכר – להקריב שני לשבטים אחת שהיו 

יודעים בתורה שנא' )דה"א יב, לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. 

וראה גם לקמן סי' קנ. קנא. קנב.

8( להעיר מפירוש הזהר עה"פ )פרשת ויחי דף רמב, ב( וז"ל: וירא 

מנוחה כי טוב, דא תורה שבכתב )זו היא התורה שבכתב שהיא אורו 

כי  הארץ  ואת  טוב(,  כי  האור  את  אלהי"ם  וירא  שנאמר  עולם  של 

נעמה, דא תורה שבעל פה )זו היא תורה שבעל פה שהיא המנעמת את 

התורה שבכתב(, ויט שכמו לסבול )פירוש( למסבל עולא דאורייתא 

ולדבקא בה יומי ולילי )לסבול את עולה של תורה ולדבקה בה יומם 

הוא  בריך  לקדשא  פלח  למהוי  )פירוש(  עובר  למס  ויהי  ולילה(, 

ולאתשא גרמי' בה  ולאתדבקא בי' )לעבוד להקב"ה ולהתדבק בו( 

)ולהתיש את כחו מרוב עסקו ועמלו בתורה(, ע"ש.

סוד  וזהו  מ"ס...  נקרא  שכחה  של  שר  וז"ל:  טו  שער  חיים  עץ   )9

שארז"ל )חגיגה ט:( אינו דומה שונה פרקו ק’ פעמים לשונה פרקו 

ק"א פעמים, לפי שעד ק’ פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס ולא יותר 

ע"ש.

ואתחנן  פרשת  בכי"ק  וז"ל:  תקלג-ד  עמוד  נ"ך  התורה  אור  וראה 

ובמלת  זכר  במלת  כשתסתכל  כ’,  הדברים...  את  תשכח  פן  ע"פ 

על  יחזור  השכחה  לבטל  והרוצה  ביניהם  ק"א  מספר  תמצא  שכח* 

למודו ק"א פעמים כו’ כי בכל פעם שיחזור הוא מחסר ומחליש כח 

א’ מכחותיו )של מלאך הממונה על השכחה( וכשחזר ק"א פעמים 

החליש כל כחותיו היתירים ונכנס תחת יד המלאך הממונה על הזכרון 

כו’ עכ"ל. ועמ"ש מענין שכחה וזכרון ע"פ ולא זכר שר המשקים את 

יוסף וישכחהו. ע"ש. ראה הערה 5. לעיל סימן מד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עג

ק"א10  שונים  שהיו  מה  הוא  עובד,  כתיב  כך  ואחר 

כמו  נמשל לחמור  ויששכר  עובד אלקים.  כמו  פעמים 

צריך  התורה  לימוד  )כי  גרם  חמור  יששכר  שכתוב 

וראה הביאור באור התורה פרשת עקב עמוד תריט בענין “סם חיים”. 

)וראה לקו"ת פרשת ראה עמוד כב, ג שמבאר ענין “סם חיים” – שונה 

פרקו מאה וא’ פעמים(.

*( פירוש: זכר )בגימטריא 722(, שכח )823(, והחילוק ביניהם )722 

– 823( = 101, מספר ק"א.

10( ראה אור התורה נ"ך ישעי’ עמוד תשצג וז"ל: חמור לישא משא 

התורה שלא לשכוח מה שלמד... ע"ד משאו שונה פרקו ק"א פעמים 

ביטול בחי’ מאין, ע"ש. )מאין בגי’ ק"א וד"ל(.

להיות11 כחמור למשאוי(, זהו המשל משוק של חמרים 

וכו'.

ועובד  גבורות,  הוא  אלקים12  שם  אלקים,  עובד 

אלקים הוא שמתקן וממתיק את הגבורות13.
לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא פרק טו עמוד ג

11( עבודה זרה ה, ב.

12( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו’ וז"ל: והנה שם אלקים 

הוא שם מדת הגבורה והצמצום, לפי שמסתיר האיר שלמעלה המהוה 

ומחי’ העולם ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע, ע"ש.

שהוא  “אלקים”  משם  הנמשך  וההעלם  ההסתר  לתקן  פירוש:   )13

בחי’ גבורות, שלא יהי’ מסתיר ומעלים.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א ]נ[ו"נ הרב וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מג' בהעלותך וב' חקת, והפ"נ בעד הילד... שי' והאשה... תחי': ולכשאהי' על 

ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירם לרפואה קרובה, ואקוה שיבשרני בשו"ט 

בזה.

בודאי הילד שי' לבוש ט"ק, ובא"ל הרי אציע שמהיום והלאה ילבוש הילד ט"ק.

והאשה תחי' תתרגל ליתן צדקה פעמיים בשבוע, ואין נוגע הכמות כ"א שיהי' בל"נ בקביעות 

וטוב לבחור שפעם אחד מהשנים יהי' בעש"ק ובעיו"ט לפני הדלקת נרות.

במכתבו כותב שראה ס"ת מהר"נ גאון, ושנוסע עוד לראות ס"ת עתיקה של מהר"י אבוהב ז"ל,

חפצי ובקשתי באם אפשר לעשות צילום )פוטו( מהעמוד שבו הפסוק לא יבוא פצוע דכא וכו' 

וכידוע שהוראה בזה ישנה מכ"ק אדמו"ר הזקן ושראו כזה בס"ת שמקובל שהיא של עזרא הסופר 

ושם כתוב כהפסק של אדמוה"ז. ות"ח ת"ח מראש באם ישלח לי הפוטו מהעמוד הנ"ל בשני הס"ת. 

ועיין מ"ש בהערות שו"ת צמח צדק סוף שער המילואים דף נו"ן ע"ב.

בברכה.



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלקעד

כב, ב – וירא בלק בן ציפור את כל אשר 
עשה ישראל לאמורי

א. טעם שהפרשה נק' בשם "בלק" דמשיח ומלכות בית 
דוד בא מרות המואבי', שיצתה מבלק מלך מואב )סוטה 
בתכלית  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  על  דמורה  וכו',  מז( 

העילוי וכו'.
בתורה הנקראת  לכאורה אינו מובן היתכן שיש פרשה 

בשם "בלק", היפך הענין ד"שם1 רשעים ירקב"?!
בשלמא בנוגע לקורח – שנקראת פרשה בתורה בשם 
מישראל )ובהם – בן  "'קרח" – הרי נוסף על העיקר שהי' 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
תשובה כו'. ובפרט ע"פ המבואר בפנימיות התורה3 אודות 

גודל מעלתו של קורח כו'.
משא"כ בנוגע לבלק – מאומות העולם, ושונא ישראל 

"יותר מכל שונאים"4.
ה'צמח  בדרושי  המובא  ע"פ   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי  צדק'5 
הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  . גדולים 
וידע  יחוס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, 
משיח  וכן  המלך,  דוד  שהרי  כו'",  ממנו  יבא  העצום  זה  כי 
שהוא מבית דוד, יצא מרות המואבי', הנקראת "אמה של 

מלכות"8, שיצתה מבלק מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
)שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו 
זה דוד,  זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב –  ולא עתה – 
בנוגע  ועד"ז  המשיח",  מלך  זה   – מישראל  שבט  וקם 

להמשך הפסוקים שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס "חנוך לנער" ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נסמן.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב"ר פ"כ, ב )כגירסת הרד"ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

ראה  מה  הי'  שפיקח  "קורח   – לקורח  בנוגע  שמצינו  ע"ד  שהוא  לכאורה  וי"ל   )7

ז  כו'" )פרש"י קורח טז,  יוצאה ממנו  גדולה  זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת  לשטות 

– מתנחומא שם ה(.

בשלמא בנוגע לקרח – שנקראת פרשת בתורה בשם "קרח": עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש"י מלכים-א ב, יט.

"אכלה  הכתוב  בפירוש  ג(  סו,  )חוקת  פרשתנו  תורה  לקוטי  וראה  א.  מז,  סוטה   )9

ער מואב".

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם "הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח".

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 
את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית 

דוד ומשיח".
לקוטי שיחות חלק כח עמוד 274 סעיף ח

הנה  פתורה.  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  וישלח  ב. 
של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז:  פתורא,  תרגומו  שלחן, 
לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל,  להלחם  בלק 
שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה 
מרות  לצאת  עתידים  וזרעו,  ישראל  מלך  דוד  כי  בקסמיו, 
המואבי', בת מלך עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר 
בס"ה14. והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא 
רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש15, הנקרא פתורה. 
וזהו מה שרמז בלק לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם 
יד(  טו,  )שמות  כמש"ה  האומות,  לכל  המנצחים  ישראל 
יפול  ולא  לנצחם  הוא  יכול  אבל  וגו'.  ירגזון  עמים  שמעו 

בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

ויעמוד  עבור  ה'  מלאך  ויוסף   – כו  כב, 
במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

ג' פעמים,  אמר במדרש )תנחומא( מה ראה לקדמו  ג. 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו 
קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם  של 
יצחק,  של  בניו  לקלל  בקש  הדרך,  מן  האתון  ותט  מכאן, 
מצא ריוח לצד אחד, הם בני עשו, ותלחץ אל הקיר, בקש 
לקלל בני יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב 
ושמאל,  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר  במקום  בשלישית 

ע"כ.
כוונת האתון בנטותה הדרך, לפי שראתה בני ישמעאל 
מכאן ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע, 
והן  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(  כא,  )בראשית  שנאמר 
עתידין לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
יג, יד( שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה 
ונגבה וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 
זרעו  על  לו  לרמוז  בשדה  הלכה  לזה  עולם,  עד  ולזרעך 

העיקרי שיש להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני 
של  בניו  ידי  על  העולם  מן  וליאבד  לילחץ  שעתיד  עשו 

יעקב, וגם הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
פסולת,  בו  שאין  יעקב  של  זכותו  לו  רמזה  בשלישית 
וזרעו לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון 

וגו'.
שפתי כהן

12( ראה גם שיחת ש"פ חו"ב תשמ"ב. )עיין לקמן סימן עג(.

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע"ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שבמקדש:  השלחן  שעל  זהב  זר  אל  רמז  שהוא   )15

התורה פרשת תרומה במפתחות ערך "כלי המקדש – השולחן" עמוד 782.
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áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑אּלּו ׁשהיינּואמר: מלכים ׁשני ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

עלֿאחתֿ אנּו ּבפניהם, עמדּו לא - עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים
מֹואב"ּכּמה  "וּיגר :לפיכ .ֿוכּמה! ְְִַַַָָָָָָ

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â-áøâiå 'Bâå øBtö ïa ÷ìa àøiå©©§¨¨¤¦§©¨¨
.'Bâå áàBîdfi`l zrcl Kixv ¨§¨¦¨©©§¥¤

ilraA `le wlaA dI`xd dlY oipr¦§¨¨¨¨§¦¨§¨¨§Ÿ§©£¥
EcgR `l dOl .'a .a`Fn mdW xFbOd©¨¤¥¨¨¨Ÿ¨£
mB dnE ,oicn `le a`Fn `N ¤̀¨¨§Ÿ¦§¨©©
dOd iM cgRd zF`i mdl mipicOdW¤©¦§¨¦¨¤¥©©©¦¥¨
z` dfgi EdilGnE a`Fn `le Eca`̈§§Ÿ¨©¨¥¤¡¤¤
mdixaC iR lr d`xpe .mdl dxwi xW £̀¤¦§¤¨¤§¦§¤©¦¦§¥¤

(k"t x"cna)oicn ikiqPn wlAW Exn`W¤¨§¤¨¨¦§¦¥¦§¨
,l`xUi cgR zngOW `N` did̈¨¤¨¤¥£©©©¦§¨¥
dYrn ,mdilr Kln a`Fn EdE`Ur£¨¨¤¤£¥¤¥©¨
cgR wEqRd dNB wlA `xIe xn`OA©©£©©©§¨¨¦¨©¨©©
did aSn FzF`A f` iM oicn `xFnE¨¦§¨¦¨§©¨¨¨
`NW mbde ,oicn lW mkiqp lFcB̈§¦¨¤¦§¨©£©¤Ÿ
oFxkfA `Ed oaEn `xFOd WExtA xiMfd¦§¦§¥©¨¨§¦§
lM swY mdW ixFn`l l`xUi dUrn©£¥¦§¨¥¨¡¦¤¥Ÿ¤¨
xFbn KM xg` xiMfde ,ux`d iaWFi§¥¨¨¤§¦§¦©©¨§
,a`Fn xbIe aizkC oM mB a`Fn¨©¥¦§¦©¨¨¨
mFlW EUr mi`xFn 'a zErvn`nE¥¤§¨¨¦¨¨
oke ,'Fbe ipwfl a`Fn xn`Ie mdipiA¥¥¤©Ÿ¤¨§¦§¥§§¥

l"f Exn`(mW)`lde mpFWl dfe ¨§¨§¤§¨©£Ÿ
aizkC mipicOd mr minglp mia`FOd©£¦¦§¨¦¦©¦§¨¦¦§¦
d`pUe a`Fn dcUA oicn z` dMOd©©¤¤¦§¨¦§¥¨§¦§¨
mialM 'al lWn mlFrn mdipiA did̈¨¥¥¤¥¨¨¨§§¨¦
mrhe ,EcgR mdipXW ixd ,o`M cr 'Eke§©¨£¥¤§¥¤¨£§©©
ikiqPn ElATW a`Fn lW mzrpkd©§¨¨¨¤¨¤¦§¦§¦¥
ipRn Ktdl `le mdilr Klnl oicn¦§¨§¤¤£¥¤§Ÿ§¥¤¦§¥
itl ozvrl oikixv Eid a`FOW¤¨¨§¦¦©£¨¨§¦

l"f mxnF`M mdipiA dWn lCBzPW(mW) ¤¦§©¥¤¥¥¤§§¨¨

:mkiqp Ekilnde mdl Erpkp dfle§¨¤¦§§¨¤§¦§¦§¦¨
ãBòoFWl xn` dOl cFr xirdA d`xp¦§¤§¨¦¨¨¨©§

mbde ,drinW oFWl `le dI`x§¦¨§Ÿ§§¦¨©£©
Exn` l"fxW(`Ylikn)Wi mpFWl dfe ¤©©¨§§¦§¨§¤§¨¥

mrd lke oFbM drinW `idW dI`x§¦¨¤¦§¦¨§§¨¨¨
mFwnA `ld ,o`M cr zFlFTd z` mi`xŸ¦¤©©¨£Ÿ§¨

xg`(`"n `"xct ,`Ylikn)EWxCW Epivn ©¥§¦§¨¨¦¤¨§
dOl cFr .WOn zFlFTd mi`Fx EidW¤¨¦©©¨¨¨
cFr ,xFRv oA eia` mW xiMfdl Kxvdª§©§©§¦¥¨¦¤¦

miiEAx 'a xnFl wCwC dOl.lM z` ¨¨¦§¥©¦¦¤¨

xnFl ltM dOl zrcl Kixv cFrxbIe ¨¦¨©©¨¨¨©©©¨¨
a`Fn,'FbeuwIemrR dOl cFr 'Fbe ¨§©¨¨§¨¨©©

.l`xUi ipA m`xw mrtE mrd m`xw§¨¨¨¨©©§¨¨§¥¦§¨¥
l"f mxnF` KxC lr x`Azi ok`xdf) ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨Ÿ©

(o`MxzFi did lFcB sXkn wlA iM ¨¦¨¨§©¥¨¨¨¥
cg` xFRvA eitWM dUFr dide mrlAn¦¦§¨§¨¨¤§¨¨§¦¤¨

FxnF` `Ede ,rEci FnXWwlA `xIe ¤§¨©§§©©§¨¨
FxnF` `Ede ,xFRSA d`x dOaEoA ©¨¨¨©¦§§¤

xFRvd`x xFRv oA FzFidl WExR ¦¥¦§¤¦¨¨
zaY xn`e ,xFRv lW eitWkAoAcvl ¦§¨¨¤¦§¨©¥©¤§©

rci EPOnE oivwlE a`l Fl xFRSd iM¦©¦§¨§¨¦¦¤¨©
,ixFn`l l`xUi dUr xW` lM z ¤̀¨£¤¨¨¦§¨¥¨¡¦
ohw xaC ricFdlE miciBnl Kxvd `le§Ÿª§©§©¦¦§¦©¨¨¨¨

:lFcbe§¨
øLôàåmcTOW `id aEzMd zpEMW §¤§¨¤©¨©©¨¦¤¦Ÿ¤

,xFRvA d`x dUrOd zFid¡©©£¤¨¨§¦
xnFl wCwcelM z`lM iEAxA fnx §¦§¥©¤¨¨©¨¦¨

dUrX dn lM xFRSA d`xW DtEbl§¨¤¨¨©¦¨©¤¨¨
dI`xl fnx z` iEAxe ,ixFn`l l`xUi¦§¨¥¨¡¦§¦¤¨©¦§¦¨
zFidl dcizrW [dO`] DOr zxg ©̀¤¤¦¨ª¨¤£¦¨¦§
l`xUi oicizrW ixFn`d xaca `vFIM©¥¦§©¨¡¦¤£¦¦¦§¨¥
l`xUi ExwrW `id dO` dnE ,mzFNkl§©¨¨ª¨¦¤¨§¦§¨¥

zazA fnx dfe ,oicn `id f`z``d , ¨¦¦§¨§¤¨©§¥©¤¨
dnE ixFn`l EUrX dn d`xW Ycnl̈©§¨¤¨¨©¤¨¨¡¦©
oM mB d`xW xWt`e ,oicnl EUrIX¤©£§¦§¨§¤§¨¤¨¨©¥
FnM l`xUi zxSn mighan a`Fn iM¦¨ª§¨¦¦¨©¦§¨¥§
m` cizrd ciBi sEXMd iM ,did oMW¤¥¨¨¦©¦©¦¤¨¦¦
wlaA dI`xd dlY dYrnE ,aFh m` rx©¦¥©¨¨¨¨§¦¨§¨¨
Ff dI`xE cal xFRSA d`Fxd `Ed iM¦¨¤©¦§©§¦¨
,eitWkA wlA `N` DzF` d`x `lŸ¨¨¨¤¨¨¨¦§¨¨
miCwdl `Ed df xacA xERQd zpEke§©¨©©¦§¨¨¤§©§¦
mrlA z`ixw dUrn EaAQW zFAQd©¦¤¦§©£¥§¦©¦§¨
,l`xUil zFperA EPOn KWnPde§©¦§©¦¤©£Ÿ§¦§¨¥
aAqPl zg` dAq dzid wlA zI`xW¤§¦©¨¨¨§¨¦¨©©©¦§©

cFr xn`e ,x`a` xW`Ma`Fn xbIe ©£¤£¨¥§¨©©¨¨¨
wlA zrinXn KWnPd zrcFd Dpi ¥̀¨¨©©¦§¨¦§¦©¨¨
rx`nl zxg` dAq zrcFd `N ¤̀¨¨©¦¨©¤¤©§Ÿ¨

:xFbn a`Fn alA qpkPW KWnPd©¦§©¤¦§©§¥¨¨
øîBì ÷c÷ãåmrd ipRncvl WExR §¦§¥©¦§¥¨¨¥§©

ax iM FxnF`M mitiTze miAx mzFid¡¨©¦§©¦¦§§¦©
xnFl siqFde ,`EduwIeoEMzp 'Fbe §¦©©¨¨§¦§©¥

mr xFbOd mAlA qpkPW mbdW xnFl©¤£©¤¦§©§¦¨©¨¦
KxcA xaCl dtExY mi`vFn Eid df lM̈¤¨§¦§¨©¨¨§¤¤
miwfge miAx miOr ExMUIW rah¤©¤¦§§©¦©¦©£¨¦
mzFid cvl dxv mzxv `N` mCbpM§¤§¨¤¨¨¨¨¨¨§©¡¨
raHd itM mpFgvp oi`W l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤¥¦§¨§¦©¤©

FxnF` `Ede ,`lte qpA `N`EvEwIe ¤¨§¥¨¤¤§§©¨
l`xUi ipA ipRnipA mzFid WExR ¦§¥§¥¦§¨¥¥¡¨§¥

EnilWd df lM zErvn`aE l`xUi¦§¨¥§¤§¨¨¤¦§¦
mdilr wlA KlnE oicn mr a`Fn¨¦¦§¨¨©¨¨£¥¤
xvg eizF`vFY Eide mrlA xg` EglWe§¨§©©¦§¨§¨§¨£©
zFAQd lMn zg` xCrdaE ,zen̈¤§¤§¥©©¦¨©¦
mrlA xg` miglFW Eid `l zFxMfPd©¦§¨Ÿ¨§¦©©¦§¨
zI`x did `l m`W ,xaC did `le§Ÿ¨¨¨¨¤¦Ÿ¨¨§¦©
zrcl biVn did `l zFxYqPA wlÄ¨©¦§¨Ÿ¨¨©¦¨©©
FOr z`e FzF` dp`xwY xW` z ¤̀£¤¦§¤¨§¤©
mr milWdl dSxzn did `le oicnA§¦§¨§Ÿ¨¨¦§©¤§©§¦¦
cbpM `Fal mdOr xAgzdl a`Fn¨§¦§©¥¦¨¤¨§¤¤
mrlA xg` glFW didW mbde ,l`xUi¦§¨¥©£©¤¨¨¥©©©¦§¨
aAqp did `l ,oicnA FnFwnA `Ede§¦§§¦§¨Ÿ¨¨¦§©
ExiwtdW miWPd zxwtdA xaC̈¨§©§¨©©¨¦¤¦§¦
mighan Eid `l oicn iM mia`FOd©¨¦¦¦§¨Ÿ¨ª§¨¦
mia`FOd m` iM l`xUil mz`iviA¦¦¨¨§¦§¨¥¦¦©¨¦
Erxi `l iM Fz`EapA mdl xn`W itl§¦¤¨©¨¤¦§¨¦Ÿ¨¥
minId zixg`A `N` mdl EzigWi `le§Ÿ©§¦¨¤¤¨§©£¦©¨¦

aizkC(c"i c"k)mrd dUri xW` z` ¦§¦¤£¤©£¤¨¨
dGnE ,minId zixg`A LOrl dGd©¤§©§§©£¦©¨¦¦¤
dpgnl mdizFpA glWl Eghadª§§¦§Ÿ©§¥¤§©£¥

mdOr xbYdlE mixard(.e"w oixcdpq)iM ¨¦§¦§¦¨¥¦¨¤©§¤§¦¦
oicn oM oi`X dn ,mdOr md minlW§¥¦¥¦¨¤©¤¥¥¦§¨
`N` mdn ExiwtdW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¦§¦¥¤¤¨

l"f Exn`W zg` zipicn(o`M x"n)`idW ¦§¨¦©©¤¨§¨¤¦
,xEv `xwPd df `Ed iM wlA lW FYA¦¤¨¨¦¤©¦§¨
mrdn a`Fn lW m`xFn did `l m` mB©¦Ÿ¨¨¨¨¤¨¥¨¨
FnM l`xUi ipA ipRn EvTW mB©¤¨¦§¥§¥¦§¨¥§
Eid `l 'Eke ltMd mrh EpWxRW¤¥©§©©©¤¤§Ÿ¨
mdilr KilndlE oicn mr oinilWn©§¦¦¦¦§¨§©§¦£¥¤
xn`e dAQd 'd miCwd dfl ,mkiqp§¦¨¨¤¦§¦©¦¨§¨©
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(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑והּוא קצּו ּבחּיי", "קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם והלא ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר זה, לו)את "הּמּכה (בראשית ּבׂשדה : אתֿמדין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",
ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן

מּמדין מֹואב  עצה יׂשראל לּטל את ׁשראּו ּכיון ? ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכחֹו ‰BM¯.ּבאדם CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
אין  ,מלח ּברכה ּׁשהּׁשֹור סימן ‰‰Â‡.ּבֹו ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

מּנסיכי  למלכּות; ראּוי היה וכיון לא היה, מדין ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, .ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑ מעֹות,ּכּׁשלחני לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם  לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּפׁשּוטֹו.ּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ׁשם  ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)הּמקֹוםׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

מתנּבא (שם) היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. לֹו:ׁשל ואֹומר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד

רׁשע  עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ?הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵַַָָָָָָ
היה  אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו

ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצּו
לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן ∑BÏŒ‡¯˜Ï.וזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…

ולהנאתֹו(שם) היתה ׁשּלֹו לֹוהּקריאה ּפֹוסק ׁשהיה , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ
והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿

ÈÏnÓ ·LÈ∑ ּכתיב ּכמֹוחסר להכריתני, הם קרֹובים , …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ
קיח) אמילם"(תהילים "ּכי :. ֲִִַ

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wlA `xIe'FbexbIe'FbeuwIedfe 'Fbe ©©§¨¨§©¨¨§©¨¨§§¤
dAq dida`Fn xn`IeglWIe 'Fbe ¨¨¦¨©Ÿ¤¨§©¦§©

:didX dn dide 'Fbe mik`lnc dxez ©§¨¦§§¨¨©¤¨¨
(ã.eðúáéáñ ìk úà 'Bâå eëçìéilE` §©£§¤¨§¦Ÿ¥©

Kxn KM lM zF`xdl Evx `NW¤Ÿ¨§©§¨¨Ÿ¤
mdW `N` mdn mi`xi mdW aaNd©¥¨¤¥§¥¦¥¤¤¨¤¥
miAx oFWl Exn`e ,zFaiaQd lr miqg̈¦©©§¦§¨§§©¦

FxnF`e ,mdOr mzF` llkloA wlaE ¦§Ÿ¨¦¨¤§§¨¨¤
xFRvmdW xWt` F` ,aEzMd ixaC md ¦¥¦§¥©¨¤§¨¤¥

mB rbFp df xaC iM Exn`W mdixaC¦§¥¤¤¨§¦¨¨¤¥©©
Kln xFRv oA wlAW zFidl oicnl§¦§¨¦§¤¨¨¤¦¤¤
dRxgd oM m`e `idd zrA a`Fnl§¨¨¥©¦§¦¥©¤§¨

xnFl wCwce ,mkiqp cvl oicnl zrbFp©©§¦§¨§©§¦¨§¦§¥©
`edd zrA`le eiptl `l xnFl ¨¥©¦©Ÿ§¨¨§Ÿ

ricFde mrlA `AW xg` iM ,eixg`l§©£¨¦©©¤¨¦§¨§¦©
a`Fnl EzigWi `le Erxi `l iM mdl̈¤¦Ÿ¨¥§Ÿ©§¦§¨
Kln cFr did `le wlA z` EgNW¦§¤¨¨§Ÿ¨¨¤¤
z` `vnPW zF`d Ll dfe ,mdilr£¥¤§¤§¨¤¦§¨¤

:mdOr bxdpe oicn ikiqpd dxez §¦¥¦§¨§¤¡©¦¨¤
(ä.'Bâå íòìa ìà 'Bâå çìLiåKxvd ©¦§©§¤¦§¨§ª§©

eia` mW xiMfdlxFrA oAmB , §©§¦¥¨¦¤§©
FnFwn xiMfdlxW` dxFzR'Fbeux` §©§¦§§¨£¤§¤¤

FOr ipAwlA dUrW zEfixGd LricFdl , §¥©§¦£©§¦¤¨¨¨¨
icil `FaIW icM df zEgilWA rWxd̈¨¨¦§¦¤§¥¤¨¦¥

migElXl WxR dfl ,cInE skY xnB§¨¥¤¦¨¨¤¥¥©§¦
xn`exFrA oAmrlA sNgzi lal §¨©¤§§©¦§©¥¦§¨

xGgl EaMrzi `NW ickE ,mrlaA§¦§¨§¥¤Ÿ¦§©§§©¥
xn`e FnFwn mdl oIv eixg`dxFzR, ©£¨¦¥¨¤§§¨©§¨

xn` dxFzR FnXW xg` mFwn WWgle§©£©¨©¥¤§§¨¨©
xdPd lr`idd ux`d iM cFr mricFde , ©©¨¨§¦¨¦¨¨¤©¦

`idFOr ipA ux`mB FzF` Erci mNke ¦¤¤§¥©§ª¨¨§©
`l minrtl iM ,FA Kld KxC Ercï§¤¤¨©¦¦§¨¦Ÿ
mFwn mEricFi mde FziaA Wi`d `vOi¦¨¥¨¦§¥§¥¦¨

:mW EdE`vni xW £̀¤¦§§¨
.Bì àø÷ìxn`n zNgzA mMgzp ¦§Ÿ¦§©¥¦§¦©©£©

dn iM xnFl zEgilXd©§¦©¦©



עז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i oey`x meil inei xeriy

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ ועּמי לׁשֹון אני אחר: ּדבר ּבהם. נּכה «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה לחּסר (ב"מ הּדמים, מן לֹו מנּכה מהם , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lW Fnvr z`pdl `Ed eixg` glFXX¤¥©©£¨©£¨©©§¤
,daFh FOr zFUrl dvFx `Ed iM mrlA¦§¨¦¤©£¦¨
`lA Fz`pd xg` uExl dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¨©©£¨¨§Ÿ

:aEMr¦
.'Bâå àöé íò äpäFxnF` zrcl Kixv ¦¥©¨¨§¨¦¨©©§

.dPdFxnF` mB`virEci `l ike ¦¥©§¨¨§¦Ÿ¨©
dnE ,l`xUi E`vIW mlFrd lkl `Ed§¨¨¨¤¨§¦§¨¥©
FxnF` mB ,FricFdl KxvdW mrlal mB©§¦§¨¤ª§©§¦©§

dQM dPd.'Fbe qkie xnFl Fl didW ¦¥¦¨¤¨¨©©§©§
l"f mdixaC iR lr oiprd x`Aziex"eny) §¦§¨¥¨¦§¨©¦¦§¥¤

(`"tdrxtl Eid mivrFi 'b Exn`W¤¨§£¦¨§©§Ÿ
Fl dnMgzp dad l`xUi lr xn`WM§¤¨©©¦§¨¥¨¨¦§©§¨
uri xW` `Ede mrlA `Ed mdn cg`e§¤¨¥¤¦§¨§£¤¨©
sEXM cinrd eitWkaE drx mdilr£¥¤¨¨¦§¨¨¤¡¦¦
dide mixvOn gxal car lkEi lal§©©¤¤¦§Ÿ©¦¦§©¦§¨¨
l`xUi mr `vi `l mlFrl iM ghanª§¨¦§¨Ÿ¥¥©¦§¨¥

Fl xnFl glW dfle ,mixvOnmr dPd ¦¦§©¦§¨¤¨©©¦¥©
mixvOn `vilHaE rEcId Ktd WExR ¨¨¦¦§©¦¥¥¤©¨©¦¥

did mrlA iM xWt`e ,mitWMd gMŸ©©§¨¦§¤§¨¦¦§¨¨¨
l`xUi E`vi `NW wlA z` gihan©§¦©¤¨¨¤Ÿ¥§¦§¨¥
,`vi dPd Fl xn` dfle zinlFr mXn¦¨¨¦§¨¤¨©¦¥¨¨

FxnF`edQk dPdoEMzp ux`d oir z` §§¦¥¦¨¤¥¨¨¤¦§©¥
eizFvrFnA mdilr urIX dn cbp oM mB©¥¤¤©¤¨©£¥¤§£¨
bxdl mB ,mhrnl FzFPr ornl mirxd̈¨¦§©©©§©£¨©©£Ÿ
Ktd `Ed dPd mipAd zgWlE mdixEkf§¥¤§©¥©¨¦¦¥¥¤
`N` hrnzp `NW calA `NW mixaCd©§¨¦¤Ÿ¦§©¤Ÿ¦§©¥¤¨
FxnF` `Ede ,c`nl cr dAxzp `Axc ©̀§©¨¦§©¤©¦§Ÿ§§

ux`d oir z` dQk dPd: ¦¥¦¨¤¥¨¨¤
BøîBàå.ilOn aWi `EdedfA oEMzp §§§¥¦ª¦¦§©¥¨¤

eiUrn KFYn xMPW xnFl©¤¦¨¦©£¨
`vnze ,ipWixFdl ilEnl eipR miUOW¤¥¦¨¨§¦§¦¥¦§¦§¨

l"fx Exn`W(o`M x"n)Eid l`xUIW ¤¨§©©¨¤¦§¨¥¨
cbp oif ilkA mipIfn onvr mi`xn©§¦©§¨§ª¨¦¦§¥©¦¤¤
mXA mEWxd zEtivg mrHn a`Fn¨¦©©£¦¨¨©¥
rxdl mzpEM iM WiBxd dGnE ,rEcIM©¨©¦¤¦§¦¦©¨¨¨§¨©
mixaC glXW wlA lW Fnrhe .mdl̈¤§©£¤¨¨¤¨©§¨¦
WgW cvl ,mrlal zEgilXA EN ¥̀©§¦§¦§¨§©¤¨
dOW zkll il dOl mrlA xn`IW¤Ÿ©¦§¨¨¨¦¨¤¤¨¨
iciA WIW miUrOd zFUrl ip` lFkie§¨£¦©£©©£¦¤¥§¨¦

WWg mB ,FA didW mFwnA zFUrl©£§¨¤¨¨©¨©
iM zrcl eitWkA mrlA WiBxIW wlÄ¨¤©§¦¦§¨¦§¨©¨©©¦
a`Fn lEabA EzigWi `le Erxi `lŸ¨¥§Ÿ©§¦¦§¨
xnFl glWi mXnE `Fal dvxi `le§Ÿ¦§¤¨¦¨¦§©©
`le mzF` ExEvi `l mrd iM mdl̈¤¦¨¨Ÿ¨¨§Ÿ
zNgzA miCwd dfl ,mA ExBzi¦§¨¨¨¤¦§¦¦§¦©

xn`e zEgilXdmr dPd'FbedQk dPd ©§¦§¨©¦¥©§¦¥¦¨
df mr ipiprA Knql oi`W xnFl 'Fbe§©¤¥¦§Ÿ§¦§§¥©¤

ciBi xW` lrixdW mitWMd mdilr E ©£¤©¦£¥¤©§¨¦¤£¥
mdilr dvre ,`vie `vi `l Yxn`̈©§¨Ÿ¥¥§¨¨§¥¨£¥¤
dcnr `NW FnM cnrY `l oM mB©¥Ÿ©£Ÿ§¤Ÿ¨§¨
,'Fbe dQk dPdW mhirndl Lzvr£¨§§©§¦¨¤¦¥¦¨§
a`FnA dngln ExBzi `NW il xnFle§©¦¤Ÿ¦§¨¦§¨¨§¨
`Ed dPdW df cbp `EdW d`Fx ippde§¦§¦¤¤¤¤¤¤¦¥
dn lr KnqY `l dfl ,ilEOn aWFi¥¦¦¨¤Ÿ¦§Ÿ©©

:`FaY `FaE LzriciA liMUYXe dxez ¤©§¦¦¦¨§¨
(å.'Bâå àp äëì äzòåxn`dYre §©¨§¨¨§¨©§©¨

zg` drW xErW ENt` aMri `NW¤Ÿ§©¥£¦¦¨¨©©
FxnF`e ,mCSn dpMqA md drW lM iM¦¨¨¨¥§©¨¨¦¦¨§§

`pxTrl dWTAd Knqe dWTA oFWl ¨§©¨¨§¨©©©¨¨§¦©
xnFl wCwce 'Fbe iN dx` `idW dNrRd©§ª¨¤¦¨¨¦§§¦§¥©

zaYilil mdA dxix`d didYW ¥©¦¤¦§¤¨£¦¨¨¤¦
aMrzY `NW dfA dpEMde ,iMxvl§¨§¦§©©¨¨¨¤¤Ÿ¦§©¥
mdA dnwp EUrIW xg` cr dxix`d̈£¦¨©©©¤©£§¨¨¨¤
dUrYW `N` did xaM didX dnE©¤¨¨§¨¨¨¤¨¤©£¤
zlSd didY dfAW cInE skY dNrRd©§ª¨¥¤¦¨¤¨¤¦§¤©¨©

xn`OA cFr fnxe ,mdn a`Fnilitl ¨¥¤§¨©©©£©¦§¦
mxnF`M wlA z` KxaE mrlA mcTW¤¨©¦§¨¥¥¤¨¨§§¨

l"f(mW)ENt` WExR iN dx` xn` dfl ¨¨¤¨©¨¨¦¥£¦
Kixve df lirFi `l Kxan ip` xaMW il¦¤§¨£¦§Ÿ¨Ÿ¦¤§¨¦
Kixv Fpi` xn`Y m`e ,mzF` xx`l§¨¥¨§¦Ÿ©¥¨¦

xn` dfl ,Kxan dY` xaMWmEvr iM ¤§¨©¨§Ÿ¨¨¤¨©¦¨
iPOn `Edcg` ,mixaC 'a llM o`M ¦¤¦¨¨©§¨¦¤¨

dkxAd oipr cg`e ,iraHd wfgd oipr¦§©©Ÿ¤©¦§¦§¤¨¦§©©§¨¨
,izkxAn dnEvr FzkxA df mr iM¦©¤¦§¨£¨¦¦§¨¦

FxnF`eFA dMp ilE`lM xg`e WExR §§©©¤¥§©©¨
xcB mbe ,ilE` wtQd xcbA iPcFr df¤¤¦§¤¤©¨¥©§©¤¤
FA zFMdl `N` FcA`l `l df wtq̈¥¤Ÿ§©§¤¨§©
cbpM xnFl oEMzp mB .ilrn FWxbl§¨§¥¨©©¦§©¥©§¤¤

mipFpiAdFA dMpmiwiCSd cbpkE , ©¥¦©¤§¤¤©©¦¦
EPWxb`e: ©£¨§¤

Cøãáeøîàna BìéLëä åét æîødx` §¤¤¤¤¦¦§¦©©£©¨¨
iNdid oke ,wlA z` xx`l ¦§¨¥¤¨¨§¥¨¨

mB ,FYA iafM zzin FzvrA Fl mxBW¤¨©©£¨¦©¨§¦¦©
ltp mWe oicnl wlA aEWIW dAq did̈¨¦¨¤¨¨¨§¦§¨§¨¨©

aizkC axgA('g `"l)oicn ikln z`e ©¤¤¦§¦§¤©§¥¦§¨
zkild zlEfe ,'Fbe xEv z`e 'Fbe Ebxd̈§§§¤§§©£¦©
md mighan iM a`Fnl dNBW mrlA¦§¨¤¦¨§¨¦ª§¨¦¥
`N` xaC mdl EUri `le l`xUIn¦¦§¨¥§Ÿ©£¨¤¨¨¤¨
`le wlA mW x`Wp did minId zixg`A§©£¦©¨¦¨¨¦§¨¨¨¨§Ÿ
ixd ,bxdp did `le oicnl xfFg did̈¨¥§¦§¨§Ÿ¨¨¤¡©£¥
dn mIwl wlal FzFx`l KldW mIwzp¦§©¥¤¨©§¨§¨¨§©¥©

xn`PX(f"l miNdY):mAla `FaY mAxg ¤¤¡©§¦¦©§¨¨§¦¨
.'Bâå úà ézòãé ékiR lr x`Azi ¦¨©§¦¥§¦§¨¥©¦

mdixaC(o`M x"n)mrlAW Exn`W ¦§¥¤¨¤¨§¤¦§¨
xn` dfl ,Kln didIW wlA z` KxA¥¥¤¨¨¤¦§¤¤¤¨¤¨©

Kxan KxaY xW` z` iYrci iMixdW ¦¨©§¦¤£¤§¨¥§Ÿ¨¤£¥
rEci `Ed df xace ,FzkxA FA dnIwzp¦§©§¨¦§¨§¨¨¤¨©
xaCd z` dQp `EdW itl cal Flv ¤̀§§©§¦¤¦¨¤©¨¨
,dkxA mrlA zkxA iM lMl rEci Fpi`e§¥¨©©Ÿ¦¦§©¦§¨§¨¨
a`Fn lNTX dOn rEci df x`i xW`e©£¤¨Ÿ¤¨©¦©¤¦¥¨
`nlWA df oiprA xirdl Wie ,oFgiql§¦§¥§¨¦¨¦§¨¤¦§¨¨
mrlA lW eizFllw oiwcFv EidX dn©¤¨§¦¦§¨¤¦§¨
,oir rx FzFidl '` ,xaCA minrh 'a Wi¥§¨¦©¨¨¦§©©¦
mxn`nM FR`A rbx rcFi didW 'Ade§©¤¨¨¥©¤©§©§©£¨¨

l"f(.'f zFkxA),mrGd rbxA lNwn dide §¨§¨¨§©¥§¤©©©©
mIwzYW zE`ivn oi` dkxAd la £̀¨©§¨¨¥§¦¤¦§©¥

:eiRn¦¦
äàøðåzMxaM mrlA zMxA mlFrl iM §¦§¤¦§¨¦§©¦§¨§¦§©

did rWxdW `N` xFng£¤¨¤¨¨¨¨¨
zEpipbhv`A d`Fx didWM mixrn©£¦§¤¨¨¤¨¦§©§¦
did dnFCke dNcbl dlri ipFlRW¤§¦©£¤¦§ª¨§©¤¨¨
KxAznE xaCd `AWkE FkxaOW dUFr¤¤§¨§§¤¨©¨¨¦§¨¥
`le dnxB mrlA lW FzkxAW aWFg¥¤¦§¨¤¦§¨¨§¨§Ÿ
dUr ok FnkE ,mxB FlGn `N` `Ed ok¥¤¨©¨¨©§¥¨¨
Klnl cizrW FakFkA d`xW wlal§¨¨¤¨¨§¨¤¨¦¦§Ÿ
iM FzFOxl Fnvr xaCA FkxaE a`FnA§¨¥§©¨¨©§§©¦

:aaFQd `Edf dxez ©¥
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(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבידם  נטלּו עּמנּוזה יבא אם אמרּו: מדין; זקני ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"וּיׁשבּו

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
ּכמֹותכם  אדם ּבני עם אין ללכת ׁשּמא עּמכם, אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ
e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ר"ל להטעֹותֹו) ּבא; ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ
יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים
היתה  האנׁשים" "מי ׁשאמר ,יתּבר ה ' ּכּונת ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָבם.
ּבפרׁשת  רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלטֹובה,

ּכי  לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ּבתבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבראׁשית
אין  לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לקּלל  ׁשאּוכל עת אראה אני אף עליו, ׁשוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתֹו

יבין  .ולא ְִָֹ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ç.äô eðéìzaY xnFl wCwCdt, ¦Ÿ¦§¥©¥©Ÿ
EpilIW mdl xnFl oEMzPW ilE`©¤¦§©¥©¨¤¤¨¦

mrHd xn` xnbe ,FpFlnA FY`izaWde ¦¦§§¨©Ÿ¤©©©©£¦Ÿ¦
'FbexAci xW`MxnFl wCwC ,'Fbe §©£¤§©¥§¦§¥©

oEMzp 'Fbe xAci xW` xn` `le xW`M©£¤§Ÿ¨©£¤§©¥§¦§©¥
FOr dt Epil mdl xnF`W mrh xnFl©©©¤¥¨¤¦Ÿ¦
eil` 'd xAci xW`M cInE skYW icM§¥¤¥¤¦¨©£¤§©¥¥¨
EidIWM oM didi `NX dn xaC maiWi§¦¥¨¨©¤Ÿ¦§¤¥§¤¦§

xn`e ,FpFlnl uEgdliNdxn`W ilE` ¦§§¨©©©§¨©¤¨©
mdl ozp `NW Fpir zExv cvl oM¥§©¨¥¤Ÿ¨©¨¤

:zg` dlill `N` `ipqk`h dxez ©§©§¨¤¨§©§¨©©
(è.'Bâå íéLðàä éîdOl zrcl Kixv ¦¨£¨¦§¨¦¨©©¨¨

,xaC lM xvAi EPOnd 'd FzF` l`Ẅ©£¦¤¦¨¥¨¨¨
zaY xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv cFr¨¦¨©©¨¨ª§©©¥©

KOrcFr ,dN`d xn`nA wiRqd `le ¦¨§Ÿ¦§¦§©£©¨¥¤
wlA xn`W mrlA zaEWY zrcl Kixv̈¦¨©©§©¦§¨¤¨©¨¨
dzid KxAzi Fzl`W ike 'Fbe xFRv oA¤¦§§¦§¥¨¦§¨©¨§¨

l"fxe ,md in dzid Fzl`W mglW in¦§¨¨§¥¨¨§¨¦¥§©©
Exn`e df wECwcA EWiBxd(hEwli)dfe ¦§¦§¦§¤§¨§©§§¤

rWx FzF` xn` 'Fbe miWp`d in mpFWl§¨¦¨£¨¦§¨©¨¨
xFRv oA wlA `N` mdA rcFi ipi ¥̀¦¥©¨¤¤¨¨¨¤¦
mixaCd KFYn WExR ,o`M cr il` glẄ©¥©©¨¥¦©§¨¦
oEMzPW oaEn 'Fbe glW 'Fbe wlA xn`W¤¨©¨¨§¨©§¨¤¦§©¥
glW wlA `N` 'Fbe rcFi ipi` xnFl©¥¦¥©§¤¨¨¨¨©
xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv cFr .'Fbe§¨¦¨©©¨¨ª§©©
,FnW oFxkfA wiRqd `le a`Fn Kln Fl¤¤¨§Ÿ¦§¦§¦§§
iR lr `id 'd xn`n zpEMW d`xpe§¦§¤¤©¨©©£©¦©¦
EpilIW dt Epil wEqRA EpWxRX dn©¤¥©§©¨¦Ÿ¤¨¦
Fxn`n `A dfl ,Fl cgind FxcgA FOr¦§©§©§ª¨¨¤¨©£¨

Fl xn`e KxAziindlRWd oFWl 'Fbe ¦§¨©§¨©¦§§©§¨¨
FxnF` KxC lr('b zFnW),'Fbe ikp` in ©¤¤§§¦¨Ÿ¦§
FxnF` ok FnMdN`d miWp`d in §¥§¦¨£¨¦¨¥¤

xcgA KOr df mFwnl mzF` YqpkdW¤¦§©§¨¨§¨¤¦¨©¤¤
ln KOr xAcl Ll cgind,midl`d K` ©§ª¨§§©¥¦¨©§©¨¡Ÿ¦

KxrA mrlA cFaM lr 'd ciRwi iM¦©§¦©§¦§¨§¥¤
FnkE ,mdilr `iap `EdW oeiM zFO`d̈ª¥¨¤¨¦£¥¤§

EpivnW(k"t x"cn)oFz`d z` bxdW ¤¨¦¤¨©¤¨¨
wEqRA oIre ,mrlA lW FcFaM mEXn¦§¤¦§¨§©¥©¨
mrlA oiade ,midl` xn`Ie df xg`W¤©©¤©Ÿ¤¡Ÿ¦§¥¦¦§¨
cFaM mdl dUrW mrh xn`e eixaC§¨¨§¨©©©¤¨¨¨¤¨
`Ede ,Kln igElW mdW itl `Ed df¤§¦¤¥§¥¤¤§

FxnF`xFRv oA wlArEcId WExR §¨¨¤¦¥©¨©
`EdW Fl cFre oicn Kiqpla`Fnl Kln ¦§¦¦§¨§¤¤¤§¨

il` glWdN`d miWp`d WExR ¨©¥©¥¨£¨¦¨¥¤
mzF` iziUr zEklOd cFaM liaWaE¦§¦§©©§¨¦¦¨

:miwECwCd lM EaXizp dfaE ,iOr¦¦¨¤¦§©§¨©¦§¦
ãBòFxnF`A dvxia`Fn KlndO` iM ¦§¤§§¤¤¨¦ª¨

mMgzpe ,l`xUil dpYp `l FfŸ¦§¨§¦§¨¥§¦§©¥
FglWl 'd dSxzIW icM df xn`nA§©£¨¤§¥¤¦§©¤§¨§
lr aMri `l dfle ,Fci lr aMri `le§Ÿ§©¥©¨§¨¤Ÿ§©¥©

:eigElW mr FzkildA Fcii dxez ¨©£¦¨¦§¨



עט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i oey`x meil inei xeriy

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני הּמלכים אףֿעלּֿפי ּבעיני אני חׁשּוב ,. »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה מ"ארהּֿלי"(במדבר קׁשה ׁשהּוא זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

העֹולם (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.ּומפרׁשנֹוקב  לא מן ּובלק . ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
אּלא  מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; .להּסיעם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנה
ְְִֵַֽֽוגרׁשּתיו:

מן  ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגרׁשּתיו
ׂשֹונאם  היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ,

מּבלק ובפרש"י)יֹותר יא. הסּבירּו.(כב, הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבּקללה  למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
התּכּון  הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, מּמקֹום רק -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם. מּכל ְְִַָָָָלגרׁשם
יֹותר  ׂשֹונאם ׁשּבלעם לזה רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָויׁש

יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּבלק,
- מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על רׁש"י ּוכּפירּוׁש ְְִִִֵֵַַַָּבֹו,
ּבלק  נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"קרֹובים
ּוכפי  וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל נצטּוּו והלא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבני

ּבעצמֹו ּבלק ּבאּוׁשראה ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבארצם, לעבר רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלגבּולם,

מלחמה? עּמהם עׂשּו ְִִֶָָָָֹלא
הּצּוּוי  את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבנֹוגע
יׂשראל  ׁשּבני לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּד"אל

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.'Bâå íòä äpädOl zrcl Kixv ¦¥¨¨§¨¦¨©©¨¨
xn` wlA iM wlA ixaCn dPW¦¨¦¦§¥¨¨¦¨¨¨©

`vi mr dPdxn` `Edemrd dPd ¦¥©¨¨§¨©¦¥¨¨
`vFIddPd xn` wlaE ,dQMxn` `Ede ©¥¨¨¨©¦¥¦¨§¨©

qkiexn` wlA ,dYrexn` `EdedYr, ©§©¨¨¨©§©¨§¨©©¨
xn` wlAdx`xn` `EdedawwlA , ¨¨¨©¨¨§¨©¨¨¨¨

xn`FA dMpxn` `EdeFA mgNdl, ¨©©¤§¨©§¦¨¥
l"f mdixaC iR lr x`Azie(o`M x"n) §¦§¨¥©¦¦§¥¤¨

Wi iM FYrcA drh mrlAW Exn`W¤¨§¤¦§¨¨¨§©§¦¥
in xn`On drhe e"g 'dn mlrp xaC̈¨¤¡¨¥§¨¨¦©£©¦
KxC FA EpWxRW mbde ,'Fbe miWp`d̈£¨¦§©£©¤¥©§¤¤
FpirW oeike ,dxFYl mipR 'r xg ©̀¥¨¦©¨§¥¨¤¥
wlA ixaC zFPWl aWg dfA EYrhd¦§©¨¤¨©§©¦§¥¨¨
mrlA lW Fz`pU mdn rnWPW itl§¦¤¦§¨¥¤¦§¨¤¦§¨
,`vi mr dPd xn`OA iYWxRW FnkE§¤¥©§¦©©£©¦¥©¨¨
`pFU `EdW 'd ipirA zFidl mrlA Wge§¨¦§¨¦§§¥¥¤¥

Uilmr iM lMl mqxRzp xaM iM l`x §¦§¨¥¦§¨¦§©§¥©Ÿ¦©
dUrnE mFwOd iaEd` md l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥£¥©¨©£¥

xn`e dPW dfl ,gikFi mixvnmrd dPd ¦§©¦¦©¨¤¦¨§¨©¦¥¨¨
mixvOn `vFIdz`ivi iM rEcIM ©¥¦¦§©¦©¨©¦§¦©

,dzid mlFrd lkl znqxtn mixvn¦§©¦§ª§¤¤§¨¨¨¨§¨

WxRX dn FA rnWp oi` df oFWle§¨¤¥¦§¨©¤¥¥
zEaiF` ciBi dGW `vi mr dPd xn`OA©©£©¦¥©¨¨¤¤©¦§

xn` mB ,mrlAqkiexn` `le 'Fbe ¦§¨©¨©©§©§§Ÿ¨©
xiYqdl Fnvr mrHdn dQk dPd¦¥¦¨¥©©©©§§©§¦
`pFU FzFid mdn rnWPd mixaCd©§¨¦©¦§¨¥¤¡¥
dxFIW dPd xn` `l dfl ,xMfPM©¦§¨¨¤Ÿ¨©¦¥¤¤
mpFvxA didX dn Ktd zrcFd¨©¥¤©¤¨¨¦§¨
FnM Fzvrn l`xUiA mzricie¦¦¨¨§¦§¨¥¥£¨§

FxnF`e ,iYWxRWqkieFricFOW WExR ¤¥©§¦§§©§©¥¤¦
:`Ed ax iM EPOn Fl `AW cgRd mrh©©©©©¤¨¦¤¦©

BøîBàådaw dkl dYroEMzp WExR §§©¨§¨¨¨¥¦§©¥
wlA mr oiCdW dprhA `Fal̈§©£¨¤©¦¦¨¨
`Ed KExA WFcTdW mbdW df xacA§¨¨¤¤£©¤©¨¨
`l oicr a`FnE oFOr l`xUil ozp̈©§¦§¨¥©¨£©¦Ÿ
mgNdl FOr oiCde dpizPd onf riBd¦¦©§©©§¦¨§©¦¦§¦¨¥

FxnF` `Ede ,FWxblE FAdYrWExR §¨§§§©¨¥
FWxbl FA mgNdl iN daw df onfA¦§¨¤¨¨¦§¦¨¥§¨§
zaY iEPWA mrh Wi df itkE ,ilrn¥¨©§¦¤¥©©§¦¥©
rnWp didi dYre xnF` did m`W dYr©¨¤¦¨¨¥§©¨¦§¤¦§¨
oEMzp `Ede ,Fl mcTX dn KWnd `EdW¤¤§¥©¤¨©§¦§©¥
FOr mgNdl `Ed lFkIW onGd zprhl§©£©©§¨¤¨§¦¨¥¦

wlA lW FzpEM oi` iM daw iEPW mB ,FA©¦¨¨¦¥©¨¨¤¨¨
rxd KWOi f`W mzq mrd xx`IW¤§¨¥¨¨§¨¤¨¦¨¥¨©
zFO`d KxrA oiA a`Fn KxrA oiA mrl̈¨¥§¥¤¨¥§¥¤¨ª
Fpi`W mrlA WExtA Wxti `N ¤̀¨§¨¥§¥¦§¨¤¥
a`Fn zngln KxrA `N` Fxx`n§¨§¤¨§¥¤¦§¤¤¨
iptl 'Eke mirpkn l`xUi EidIW¤¦§¦§¨¥ª§¨¦§¦§¥

xnFl wCwC dfl ,mia`FOdiN daw ©£¦¨¤¦§¥©¨¨¦
Kxrl `idW dllTd WxtIW WExR¥¤§¨¥©§¨¨¤¦§¥¤
FA mgNdl Fxn`nA dPW mB ,a`Fn¨©¦¨§©£¨§¦¨¥
zFUrl utg oi`W xnFl FA dMp mFwnA¦§©¤©¤¥¨¥©£

dl `N` drx FldnglnA FOr dxBz ¨¨¤¨§¦§¨¤¦§¦§¨¨
xn`e dPW mB ,Fvx`n FrpnleiYWxbe §¨§¥©§©¦¨§¨©§¥©§¦

xn` wlaEux`d onoEMzp wlA ilE` , ¨¨¨©¦¨¨¤©¨¨¦§©¥
ozp xW` drEcid [ux`d] on FWxbl§¨§¦¨¨¤©§¨£¤¨©
l` zFlrn E`xii FripkIWM iM mdl 'd¨¤¦§¤©§¦¦§¥£¤
wiYndl FaWgl mrlaE ,ux`d̈¨¤¦§¨§¨§§©§¦
WTan Fpi` iM wlA ixaC mirhdlE§©§¦¦§¥¨¨¦¥§©¥
zrnWPd dprhaE Fnvr z`pd `N ¤̀¨£¨©©§§©£¨©¦§©©
zaY hinWd dfl l`xUi iaiF`n Fpi`e§¥¥§¥¦§¨¥¨¤¦§¦¥©
WExR eiYWxbe xn`e ux`d on¦¨¨¤§¨©§¥©§¦¥

:eilrn EPWxbIWai dxez ¤§¨§¤¥¨¨



wlaפ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i ipy meil inei xeriy
ּבטּוחים  ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם לֹוחמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינם
יׂשראל  עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליהם",
עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמֹורי"
נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
ׁשאין  לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ה ּצּוּוי, מּפני הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמהם

לפחד? מּמה ְִִַֹלֹו

הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב היינּוולכן מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹוצאה  היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׂשנאתֹו
ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמּיראתֹו
ׂשנאה  היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
מּמה  לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
לֹו:ּבמקֹומי  אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר . ְִִֶַַָָָָָֹֹ

,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם

(ס"א  לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
"מעקצ ולא מּדבׁש "לא .לּדבֹורה): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

ß fenz `"i ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áé.íòìa ìà íéäìà øîàiåKixv ©Ÿ¤¡Ÿ¦¤¦§¨¨¦
xnFl Kxvd dOl zrclmrlA l` ¨©©¨¨ª§©©¤¦§¨

cFr .Fl xn`Ie FxnF`A wiRqd `le§Ÿ¦§¦§§©Ÿ¤
xnFl Kxvd dOl.x`z `le Klz `l ¨¨ª§©©Ÿ¥¥§Ÿ¨Ÿ

mrHd Fl xnFl Kxvd dOl cFriM ¨¨ª§©©©©©¦
`Ed KExaExn` l"fxe(o`M x"n)dfe ¨§©©¨§¨§¤

xn` inFwnA mlNw` Fl xn` mpFWl§¨¨©£©§¥¦§¦¨©
mkxa` oM m` Fl xn` x`z `l FlŸ¨Ÿ¨©¦¥£¨§¥
d`xpe ,o`M cr `Ed KExa iM Fl xn`̈©¦¨©¨§¦§¤
iYWxRX dn itl aEzMd Wxtl§¨¥©¨§¦©¤¥©§¦
xnFl oEMzPW 'Fbe miWp`d in xn`nA©©£©¦¨£¨¦§¤¦§©¥©
FxcgA FOr mqipkdl maiWgd dOl Fl¨¨¤¡¦¨§©§¦¨¦§©§
iM KxCd df lr ,'Fbe wlA iM FaiWde§¡¦¦¨¨§©¤©¤¤¦
dnl ,oFW`x oFW`x lr 'd FaiWn§¦©¦¦§©
il` glW 'Fbe xFRv oA wlA aiWdX¤¥¦¨¨¤¦§¨©¥©
Fxn`n `A dfl Kln igElW mde§¥§¥¤¤¨¤¨©£¨
mpi` WExR mdOr Klz `l KxAzi¦§¨©Ÿ¥¥¦¨¤¥¥¨
Kxr itl mdOr `Ed zkll miiE`x§¦¨¤¤¦¨¤§¦¥¤
FcFakA lflf wlA iM FricFde ,Fzlrn©£¨§¦¦¨¨¦§¥¦§
,micAkpe miAx mixU Fl glW `le§Ÿ¨©¨¦©¦§¦§¨¦

oFW`x xn`nA oEMzPX dn `Edein §©¤¦§©¥§©£¨¦¦
miWp`dcSn `l zEzigR oFWl ¨£¨¦§§¦Ÿ¦©

`Ede ,gNYWOd cSn `N` gNWnd©§©¥©¤¨¦©©¦§©¥©§
`vnze ,dNgYn dpEMd oiad `l mrlA¦§¨Ÿ¥¦©©¨¨¦§¦¨§¦§¨
mixVl xn`e mixaCd mrlA oiadW¤¥¦¦§¨©§¨¦§¨©©¨¦
wlA sqIe mkOr Kldl iYzl 'd o`n¥¥§¦¦©£Ÿ¦¨¤©Ÿ¤¨¨

:micAkpe miAx mixU glW§Ÿ©¨¦©¦§¦§¨¦

íòèå,df cFaM Fl dUre 'd FaiWgdW §©©¤¤¡¦§¨¨¨¤
dlrnl iYazMW mrHd caNn¦§©©©©¤¨©§¦§©§¨

qRAcFr d`xp ,'Fbe miWp`d in wE ©¨¦¨£¨¦§¦§¤
FxkU Fl ozp 'd iM xaCA mrh xnFl©©©©¨¨¦¨©§¨
a`Fn ipwfl FzaEWY zNgzA xn`W¤¨©¦§¦©§¨§¦§¥¨
'd xAci xW`M xaC mkz` izaWde©£¦Ÿ¦¤§¤¨¨©£¤§©¥
`Ed KExA WFcTd oi` iM rEcie ,il ¥̀©§¨©¦¥©¨¨
zFO` lW ENt`e dIxA lM xkU gRwn§©¥©§©¨§¦¨©£¦¤ª

cnlE `ve ,mlFrd(.e"v oixcdpq)mNX dn ¨¨§¥§©©§¤§¦©¦¥
lr xSpckEapl `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§©§¤©©
FxkU Fl mNW o`M mbe ,'Eke eizFriqR§¦¨§§©¨¦¥§¨
lre ,mdOr Klz `l Fl xn`e FcAke§¦§§¨©Ÿ¥¥¦¨¤§©
dn oFkp lr aXizi mixaCd iR¦©§¨¦¦§©¥©¨©

'd xn`Ie FxnF` EpwCwCXmrlA l` ¤¦§©§§©Ÿ¤¤¦§¨
FcFakl mrlal rbFPW xn`n WExR¥©£¨¤¥©§¦§¨¦§
mbd LcFaM df oi`W mdOr Klz `lŸ¥¥¦¨¤¤¥¤§§£©
WIW xaC lr Ll `xwl mi`A EidW¤¨¨¦¦§Ÿ§©¨¨¤¥
xnFl wCwC dfle ,FzFUrl zEWx Ll§§©£§¨¤¦§¥©

mdOr`l xn` zEgilXd xTr cbpkE , ¦¨¤§¤¤¦©©§¦¨©Ÿ
xn`e ,mrd z` x`zx`z `l`le ¨Ÿ¤¨¨§¨©Ÿ¨Ÿ§Ÿ

daw mrlA xn`W Fnvr oFWl gwl̈©§©§¤¨©¦§¨¨¨
zEgilXd oFWl mB rci iM ricFdl ,iN¦§¦©¦¨©©§©§¦
Fvwre xn` dx` oFWle wlA glXW¤¨©¨¨§¨¨¨¨©©£¨
,FpFWlA dPXW rcIW df fnxA mrlal§¦§¨§¤¤¤¤¥©¤¦¨¦§

xn`e`Ed KExa iMipXW oiai `NW §¨©¦¨¤Ÿ¨¦¤§¥
`le Klz `l eil` 'd xn`W mixn`Od©©£¨¦¤¨©¥¨Ÿ¥¥§Ÿ
FcFaM mEXn `Ede mdl cg` mrh x`z̈Ÿ©©¤¨¨¤§¦§

l` FxnF`n EpwICW FnM mrlA lW¤¦§¨§¤¦©§¥§¤
df itkE mdOr zaY FxnF`nE mrlA¦§¨¥§¥©¦¨¤§¦¤
dUri micAkpe miAx mixU EidIWM§¤¦§¨¦©¦§¦§¨¦©£¤

xn` dfl ,x`ie Klie wlA oFvxKExa iM §¨¨§¥¥§¨Ÿ¨¤¨©¦¨
,x`z `l xn`n mrh `Ed df WExR¥¤©©©£©Ÿ¨Ÿ
FpWIW `Ed mdOr dkildd oiprlE§¦§©©£¦¨¦¨¤¤¤§

:mrlA lW FcFaM zcRwd mrhl§©©©§¨©§¤¦§¨
ãBòKxCd df lr aEzMd Wxtl d`xp¦§¤§¨¥©¨©¤©¤¤

rWx utg mrlA iM 'd rcIW itl§¦¤¨©¦¦§¨¨¥¤©
did oMW FnM Kli sFQalE `Ed§©¥¥§¤¥¨¨

`a` xW`M FglWE 'd miMqdWx ¤¦§¦§¨©£¤£¨¥
Fl xn` dfl ,'d zxfrA FnFwnA mrHd©©©¦§§¤§©¨¤¨©

'dmdOr Klz `lmdOr WExR Ÿ¥¥¦¨¤¥¦¨¤
xnF` did m`e ,dkildd Fl hilgdW¤¤§¦©£¦¨§¦¨¨¥
xfgl zE`ivn cFr oi` Klz `l FlŸ¥¥¥§¦©£Ÿ

xnFl wCwce ,Kl mEw Fl xnFlel` §©¥§¦§¥©¤
mrlAliaWA ,xaCd mrh zzl oEMzp ¦§¨¦§©¥¨¥©©©¨¨¦§¦

`Ed dfl Klil dvxW mrlA zaWgn©§¤¤¦§¨¤¨¨¥¥¨¤
xnFl wCwce dkildd Fl hilgd `NW¤Ÿ¤¡¦©£¦¨§¦§¥©

FxnF`e ,mdOrx`z `l'FbeKExa iM ¦¨¤§§Ÿ¨Ÿ§¦¨
`EdwCwCX dn lr aiWdl dfA oEMzp¦§©¥¨¤§¨¦©©¤¦§¥

daw dkl dYr xn`e eixacA mrlA¦§¨¦§¨¨§¨©©¨§¨¨¨
xnFl oEMzPW iYWxRX dn itM 'Fbe§§¦©¤¥©§¦¤¦§©¥©
riBd `l oicrW dprh a`Fn zprHW¤©£©¨©£¨¤£©¦Ÿ¦¦©

xn` dfl ,dYr a`FnA mzIkf onf`l §©§¦¨¨§¨©¨¨¤¨©Ÿ
x`zriBd `l `lde xn`Y m`e ,'Fbe ¨Ÿ§§¦Ÿ©©£ŸŸ¦¦©

oi` `Ed KExa iM ,a`FnA mzIkf onf§©§¦¨¨§¨¦¨¥



פי wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ ּגבֹוהה ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם ּברׁשּותֹואּלא ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא , «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבלק" עֹוד "וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xFwn `Ed zEwcSd iM wiCv `N` KExÄ¤¨©¦¦©¦§§
mcWgi l`W dfA dpEMde ,zFkxAd©§¨§©©¨¨¨¤¤©©§§¥
xcBA EqpMi `NW i`Ce iM rWxA§¤©¦©©¤Ÿ¦¨§©¨¥
wiCSd zFPkl xgaE ,mriBd `l oicrW¤£©¦Ÿ¦¦¨¨©§©©©¦
dn oM mB llkl oEMzPW KExal§¨¤¦§©¥¦§Ÿ©¥©

:oFW`xd KxCA EpWxRXbi dxez ¤¥©§©¤¤¨¦
(âé.ø÷aa íòìa í÷iåitl ilE` ©¨¨¦§¨©Ÿ¤©§¦

`l mdl drx dxFUA dzidW¤¨§¨§¨¨¨¨¤Ÿ
dn itl dliNA mdl zFNbl dvẍ¨§©¨¤©©§¨§¦©
oiYnde Dnvr FpFlnA EidW Epxn`X¤¨©§¤¨¦§©§¨§¦§¦
mw `NW dvxi F` ,xwAd cr©©Ÿ¤¦§¤¤Ÿ¨
FxnF` `Ede ,xwAd cr FznCxYn¦©§¥¨©©Ÿ¤§§

xwAA mrlA mwIexWt` F` ,mcw `le ©¨¨¦§¨©Ÿ¤§ŸŸ¤¤§¨
mglXW mrlA zEpbA aEzMd xAcIW¤§©¥©¨¦§¦§¨¤§¨¨
mixg` glWl xdnIW icM xdn©¥§¥¤§©¥¦§Ÿ©£¥¦
xdOW Fpir zExv ricFdl F` .micAkp¦§¨¦§¦©¨¥¤¦¥
Ktd lk`d onf zrBd mcw mgNWl§©§¨Ÿ¤©¨©§©¨Ÿ¤¥¤
draBA WbNR dxrPd ia` zEaicPn¦§¦£¦©©£¨¦¤¤©¦§¨

(h"i mihtFW)zkll cnrW Fpzgl xn`W §¦¤¨©©£¨¤¨©¨¤¤
,EklY xg`e mgl zR LAl crq xwAA©Ÿ¤§©¦§©¤¤§©©¥¥
oir zExSd xFwn `Ed rWxd df iM¦¤¨¨¨§©¨©¦
EklIW mdl xn`e mgNWl xwAA mwe§¨©Ÿ¤§©§¨§¨©¨¤¤¥§
xirA EaMrzIW Wg iM mvx`l§©§¨¦¨¤¦§©§¨¦

:eilr mzCrqE§ª¨¨¨¨

eëì.'Bâå 'ä ïàî ék 'Bâåivg cigkd §§¦¥¥§¦§¦£¦
xn`n `N` mdl xn` `le xaC̈¨§Ÿ¨©¨¤¤¨©£¨

'd Fl xn`W oFW`xmdOr Klz `l ¦¤¨©Ÿ¥¥¦¨¤
xn`n mdl xn` `le mzEzigR cvl§©§¦¨§Ÿ¨©¨¤©£©

x`z `lglWe wlA xfg dfAW 'Fbe Ÿ¨Ÿ§¤¨¤¨©¨¨§¨©
rWxd oCW ilE`e ,micAkpe miAx©¦§¦§¨¦§©¤¨¨¨¨
`Ed KExA iM mrHd ozPW 'd ixaCn¦¦§¥¤¨©©©©¦¨
lFki KExA Fpi`W onGAW wIcl `AW¤¨§©¥¤©§¨¤¥¨¨
xaCd mdl hilgd `l dfle ,Fxx`l§¨§§¨¤Ÿ¤§¦¨¤©¨¨
ilE` mdOr zkll miiE`xd glWIW cr©¤¦§©¨§¦¨¤¤¦¨¤©

:KExA FA didi `NW f` onf didici dxez ¦§¤§¨¨¤Ÿ¦§¤¨
(ãé.eðnò Cìä íòìa ïàîEdEcWg ¥¥¦§¨£Ÿ¦¨£¨

`l `EdW FA xaCd Elze oxwWA§©§¨§¨©¨¨¤Ÿ
iM ilE`e ,df cFaM xErWA eipir E`Nnzp¦§©§¥¨§¦¨¤§©¦
skY xaC maiWIW mdl xn`W itl§¦¤¨©¨¤¤§¦¥¨¨¥¤
cr ok dUr `le dliNA eil` 'd xAcIW¤§©¥¥¨©©§¨§Ÿ¨¨¥©
F` .Fnvr ixaC m` iM df oi` Exn` xwAd©Ÿ¤¨§¥¤¦¦¦§¥©§
`eW xAC eiR xW` did wfgn iM xWt ¤̀§¨¦ª§¨¨¨£¤¦¦¥¨§

:'Fbe oini Fpinieeh dxez ¦¦§¦§
(åè.ãBò óñiåz` glXW WExR ©Ÿ¤¥¤¨©¤

mdilr siqFde mipFW`xd̈¦¦§¦£¥¤
xn`OA oM mB wCwCX dn `Ede ,mixg £̀¥¦§©¤¦§¥©¥©©£¨

dN`non mcFr iM xnFl mdn xn` `le ¥¥¤§Ÿ¨©¥¤©¦¨¦
,mdilr mitqFPd mr zEgilXA `aEOd©¨©§¦¦©¨¦£¥¤

FxEAC z` Wigki `NW dfA oEMzpe§¦§©¥¨¤¤Ÿ©§¦¤¦
zEzigtA xaCd dlYW oFW`xd̈¦¤¨¨©¨¨¦§¦

:eipR lr EdEgikFi mdW migElXd©§¦¤¥¦©¨¨
øîàîa ïekúð ãBòsqIelr siqFdW ¦§©¥§©£©©Ÿ¤¤¦©

Eid mipFW`xd m`W oFW`x oipn¦§¨¦¤¦¨¦¦¨
Fpi` dfe ,xzFie 'c ipW oipnA glW 'b¨©§¦§¨¥¦§¥§¤¥
mixU cFr glWIe xnF` did m` rnWp¦§¨¦¨¨¥©¦§©¨¦
miAx xnF`W xnF` iziidW ,'Fbe miAx©¦§¤¨¦¦¥¤¥©¦
oipOn mihrEn glXW aWgY lal§©©£Ÿ¤¨©¨¦¦¦§¨

FxnF`e ,oFW`xdN`nzazl xfFg ¦§§¥¥¤¥§¥©
:sqIe xn` dfl micAkpfh dxez ¦§¨¦¨¤¨©©Ÿ¤

(æè.'Bâå òðnú àð ìàdn itl WExR ©¨¦¨©§¥§¦©
iM mipFW`xd migElW Exn`X¤¨§§¦¨¦¦¦
mdOr Fzkild zripn `Ed Fnvr zrC©©©§§¦©£¦¨¦¨¤
df cFaM xErWA dSxzIW Fl Exn` dfl̈¤¨§¤¦§©¤§¦¨¤
Fl xqgW itl `Ede ,'Fbe rpOi `le§Ÿ¦¨©§§§¦¤¨¥
ixaC mdW EdEcWgW cWgd zrici§¦©©£¨¤£¨¤¥¦§¥
xnFl oEMzPW aWg 'd ixaC `le Fnvr©§§Ÿ¦§¥¨©¤¦§©¥©
`lA Klie 'd ixacl WEgi `NW Fl¤Ÿ¨§¦§¥§¥¥§Ÿ

aiWd dfl ,FpFvxwla il oYi m`'Fbe §¨¤¥¦¦¦¥¦¨¨§
dSxz` ip`W mbd WExR lkE` `lŸ©¥£©¤£¦¤§©¤
care Fl dzid rWx zpEkY iM zFUrl©£¦§©¨¨¨§¨§¤¤
dxigA lrA Fpi` la` FpFc`A cxFn¥©££¨¥©©§¦¨

:df xacA oFvxefi dxez §¨§¨¨¤
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(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחּמד
ספק  רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק ‡ÏÎe.נֹוצח ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

¯·ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה עלּֿכרחֹו «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
הּברכֹות  לבּטל יכֹול ׁשאינֹו האבֹות ּכאן, ׁשּנתּברכּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּׁשכינה  .מּפי ְִִִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
נפׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּכראׁשֹונים ּבפחי יׁשּנה לא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּברכה
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד .נתנּבא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

אּתם" ל "קּום ׂשכר, עליה עלּֿכרחC‡Â∑.לּטל ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲַָ
ואףֿעלֿ ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר הּדבר ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" .ּפיֿכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èé.'Bâå àð eáL äzòåoFWl xn` §©¨§¨§¨©§
dUrnM EUri lal WgW ,dWTA©¨¨¤¨§©©£§©£¥
ExfgW l"f Exn`W '`d mrtA oicn ipwf¦§¥¦§¨§©©¤¨§¤¨§

,FOr Epl `le mnFwnl(k"t x"cna)itlE ¦§¨§Ÿ¨¦§¦
`xi did micAkpe miAx md miWp`dW¤¨£¨¦¥©¦§¦§¨¦¨¨¨¥
`le dR EaW ErnWIWM mdl EklIW¤¥§¨¤§¤¦§§§Ÿ§Ÿ

:mdOr Fzkild hilgik dxez ©£¦£¦¨¦¨¤
(ë.'Bâå íéLðàä eàa Eì àø÷ì íà¦¦§Ÿ§¨¨£¨¦§

eixaC xn` dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©§¨¨
cFr .xaC lM `lRi EPOOd wtq oFWlA§¨¨¥©¦¤¦¨¥¨¨¨
zkll rWxd ci lr 'd miMqd dOl̈¨¦§¦©©¨¨¨¨¤¤
Kixv cFr .l`xUi lW mdi`pFU lNwl§©¥§¥¤¤¦§¨¥¨¦
dpFW`x zrCn 'd FA xfg dOl zrcl̈©©¨¨¨©¦©©¦¨
sFQalE xaQ dn dNgYn Fci lr aMrW¤¦¥©¨¦§¦¨©¨©§©
Eid EpiptNX dOA iM d`xpe .xaQ dn©¨©§¦§¤¦©¤¤§¨¥¨
mdn cg` lkaE mikxC ipW 'd iptl¦§¥§¥§¨¦§¨¤¨¥¤
miMqi m` '`d ,oEbd iYlA WEgn FA Wi¥¥¦§¦¨¨¦©§¦
mdd miOrd EaWgi Fzkild lr 'd©£¦¨©§§¨©¦¨¥
Erci `le Fnvr ciA FzEWxW¤§§©©§§Ÿ¥§

alMd zlWlXWlFki Fpi`e eilrA ciA ¤©§¤¤©¤¤§©§¨¨§¥¨
rcEIW dvx 'de ,uRgi xW` lkM zFUr£§¨£¤©§Ÿ©¨¨¤¦¨©
zEWxA mrlA oi`W miOrd ipirl§¥¥¨©¦¤¥¦§¨¦§
,FzrxA utg 'd oi`W inl rxdl Fnvr©§§¨©§¦¤¥¨¥§¨¨

WEgnA qpMi zkll EdgiPi `l m`e§¦Ÿ©¦¥¨¤¤¦¨¥§¥
EPOn `xi `EdW mrlA xn`i iM xg ©̀¥¦Ÿ©¦§¨¤¨¥¦¤
,zkNn FrpFn dfle FglWl mFlWe qg©§¨§¨§§¨¤§¦¤¤
'a wNqe 'd mMgzp oM lr xW £̀¤©¥¦§©¥§¦¥
xn` dNgzA ,oFkp KxcA miWEgOd©¥¦§¤¤¨¦§¦¨¨©

eil`Klz `lmiOrl d`xd dfAW 'Fbe ¥¨Ÿ¥¥§¤¨¤¤§¨¨©¦
mB ,Fnvr zEWxA rx alMd oi` iM¦¥©¤¤©¦§©§©
FxkU Fl mNWl dfA 'd mMgzp¦§©¥¨¤§©¥§¨
Fpi` iM wlA igElWl xnFl miCwdW¤¦§¦©¦§¥¨¨¦¥
rcIW Fl ozp xkV dnE ,Fnvr zEWxA¦§©§©¨¨¨©¤¨©
Ff dkildA FzF` dp`xwY xW` z` 'd¤£¤¦§¤¨©£¦¨
aizkC zlrFY Fl didY `NW calOW¤¦§©¤Ÿ¦§¤¤¤¦§¦

(`"i c"k)Lrpn dPde LcAk` cAM iYxn`̈©§¦©¥£©¤§§¦¥§¨£
EdaaFqYW Fl cFr df caln cFaMn 'd¦¨¦§©¤¤§§¥

aizkC axgA lRpl Ff dkild('g `"l) £¦¨¦§Ÿ©¤¤¦§¦
KldWM axgA Ebxd 'Fbe mrlA z`e§¤¦§¨§¨§§¨¤§¤¨©
mdl ozPW Fzvr lr FxkU lAwl§©¥§¨©£¨¤¨©¨¤
zgW zcxn 'd Frpn dfl ,FzkildA©£¦¨¨¤§¨¥¤¤©©
mdOr KlY `l Fl xn`e eixaC xkUA¦§©§¨¨§¨©Ÿ¥¥¦¨¤
xkU gRwn `Ed KExA WFcTd oi` iM¦¥©¨¨§©¥©§©
cFaMd xcB lr sqFp dfe ,dIxA lM̈§¦¨§¤¨©¤¤©¨
FnM mixVd zbxcdA Fl dUrW¤¨¨§©§¨©©¨¦§

:dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨

úeçéìLáeEp`A wlA glXW dIpW ¦§¦§¦¨¤¨©¨¨¨
Exn`IW 'Ad WEgn oETzl§¦¦©¤Ÿ§
rxdn Frpnl mFlWe qg lFki 'd oi`W¤¥¨©§¨§¨§¥¨©
alA Ff zErh qpMze FzkildA l`xUil§¦§¨¥©£¦¨§¦¨¥¨§¥
hlWi `l iM zFaWgn aWgie mrlA¦§¨§©£Ÿ©£¨¦Ÿ¦§Ÿ
xaM iM Fvtg zFUrn Frpnl mW FA 'd¨§¨§¥£¤§¦§¨
dfl ,milbx in lW hiar `Ed iM ogap¦§©¦¨¦¤¥©§©¦¨¤

eil` xn`mY` Kl mEwmFwOd lkaE ¨©¥¨¥¦¨§¨©¨
hlgdA Fl xn` `le ,Lilr zFlWFn icï©§¨¤§Ÿ¨©§¤§¥

df KxcA `N` Kl mEwLl `xwl m` ¥¤¨§¤¤¤¦¦§Ÿ§
Ll Wi miWp`d z`ixw m` WExR 'Fbe§¥¦§¦©¨£¨¦¥§
d`pd Fl oi`W Ffnx o`M d`pd DÄ£¨¨¨§¨¤¥£¨¨
dkild m` xaCd Fl dlze ,Ff dkildA©£¦¨§¨¨©¨¨¦£¦¨

A lCYWIW icM FzaFhl Ffzrcl einqw §¨§¥¤¦§©¥¦§¨¨¨©©
Ed`xwi xW` z` rci dGnE FzilkY©§¦¦¤¥©¤£¤¦§¨¥
`xwl m` xn`n zpEM oi`e ,lCgie§¤§©§¥©¨©©£©¦¦§Ÿ
Wi m` xaCd i`pY `N` eiptl wtq̈¥§¨¨¤¨§©©¨¨¦¥
WEgOd xqEd dfaE ,'Eke d`pd FA Fl£¨¨§¨¤©©¥
mFlWe qg `xi 'dW mrlA xn`IW¤Ÿ©¦§¨¤¨¥©§¨
Ffnx mB ,FglW ixdW FglWl EPOn¦¤§¨§¤£¥§¨©¨¨
KWnPX dn KWOi `le aWi ilE`©¥¥§Ÿ¦¨¥©¤¦§©
Fl mNW dfA mB ,l`xUil drxdn¥¨¨¨§¦§¨¥©¨¤¦¥
FrpnE EpazMW FnM FxkU mElWY©§§¨§¤¨©§§¨
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ß fenz a"i iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑ מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
הּׁשּורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿאת אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש , ְְֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, (בראשית הּוא: ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

אתֿחמרֹו"כב) וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd z` zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤¤©¨

את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹֽוּיקם
הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיחבׁש
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה: אמר ּבעצמֹו, הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשחבׁש
חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביהם,

ובפרש"י) כא. (כב,

לבני  הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכאֹורה
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצּוּוי

ֲִֶאביהם"?
את  לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל,
אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי־כן
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרּצה"

להּלן פרש"י ועל־דר א)יׂשראל, "אזּכיר (כד, ּבלעם ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתחּול". עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעוֹונֹותיהם,

ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון חביׁשת ּבּפעּולת טעם ועל־דר־זה ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכי  יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנסּתר
ּכל  את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהנהגתֹו
"קלקּול  - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהנהגֹות
חס־וׁשלֹום  האהבה להפ יגרם ועל־ידי־זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּורה",

ליׂשראל. ְְְִֵַָָָּדהּקּב"ה
אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכֹול  אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקטרּוג
ׁשּלא  - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ּכי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּול,
מקלקלת  ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את מֹונעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשּורה"),

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, מּכאן (רש"י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפרעה ּׁשּנאמר מּמה ולא ו)- יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו  להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי

אתנהג  "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולרּדף
ׁשּבמעׂשה  הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ּכׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמכם

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר ראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשני  עּמֹו וחֹוזרים יֹולי לׁשּמׁשֹו, ּומׁשּמׁשים אנׁשים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָ

זה  את .זה ֶֶֶ

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,drx dE`Y `l FWtp m` axgA ltPn¦§Ÿ©¤¤¦©§Ÿ§©¤¨¨
FAl zW `le rWx Wtp FWtp `Ede§©§¤¤¨¨§Ÿ¨¦
FR` dxg dfNW ilE`e ,'d FxirdX dnl§©¤¥¦§©¤¨¤¨¨©
dOA WiBxd `le KlFd 'd Ed`xWM§¤¨¨¥§Ÿ¦§¦©¤
i`CeA Flv` wChvIW ciBi df FxirdX¤¥¦¤©¦¤¦§©¥¤§§©©
zFidl lFki Fpi` dfe d`pd Fl WIW¤¥£¨¨§¤¥¨¦§
xaCd FciA dlrIW aWgi m` `l ¤̀¨¦©£Ÿ¤©£¤§¨©¨¨

FR` dxg dfl ,FliaWA Fl EglW xW £̀¤¨§¦§¦¨¤¨¨©
lM EaXizp dfaE ,FA l`xUi idl` lW¤¡Ÿ¥¦§¨¥¨¤¦§©§¨
mrh cFr aXizi KEnqaE ,miwECwCd©¦§¦§¨¦§©¥©©

:k"r 'Fbe s` xgIe`k dxez ©¦©©§
(áë.àeä CìBä ék 'Bâå óà øçiå©¦©©§¦¥

xnFl wCwC`Edmrh xnFl , ¦§¥©©©©
ixUl xwAA xn` `NW FA 'd s` dxgW¤¨¨©¤Ÿ¨©©Ÿ¤§¨¥

`N` zkll zEWx Fl ozp 'dW wlÄ¨¤¨©§¨¤¤¤¨
ixU mr KlIe 'Fbe WagIe xwAA miMWd¦§¦©Ÿ¤©©£§©¥¥¦¨¥
`le FpFvxn FzkildW ciBi dGW 'Fbe§¤¤©¦¤£¦¨¥§§Ÿ

FxnF` `Ede ,oFilr oFiWxl KxvdiM ª§©§¦§¤§§§¦
`Ed KlFdoi`A FpFvxA KlFd `Ed WExR ¥¥¥¦§§¥

d`xp cFr .FA FR` dxg dfl 'd oFiWx¦§¨¤¨¨©¦§¤
l"f mdixaC iR lr(:h"qw `"gef)Exn`W ©¦¦§¥¤¤¨§



wlaפד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iyily meil inei xeriy

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ֿהּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ הּניח זה רׁשע ּכלי אמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

והּוא  ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו,
אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו (במדבר את ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב"לא) הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
הּנדּבק  עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם

וכן ּבהּלּוכן. הרגלים מ)ּבכּפֹות ּבׁשעלֹו(ישעיה מדד "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּברגליו - fÓ‰.מים" ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
ׁשל  "ּגדר" הּוא סתם .אבנים ְֲִֵֶָָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ לפניו עֹוד להל,לעבר «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו לג)להיֹות עבר (בראשית "והּוא : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם".
סימני  מקֹומֹות? הראהּוּבׁשלׁשה .אבֹות ְְְִִֵֶָָָָֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dxWOd lW KxCOW itW KlIe wEqRA©¨©¥¥¤¦¤¦¤¤¤©©§¤
,cigi ccFAzdl d`nHd zFgM eilr̈¨Ÿ©ª§¨§¦§¥¨¦
WExR `Ed KlFdW 'd d`xWM o`ke§¨§¤¨¨¤¥¥
dUFre wlA ixVn cxtp did FCal `Ed§©¨¨¦§©¦¨¥¨¨§¤
zFUrl Fcrv oikOW ciBi df EdUrn©£¥¤©¦¤¥¦©£©£
'a FOr EidW mbde ,dxEx`d FvtgM§¤§¨£¨©£©¤¨¦
zEccFAzdd eilr oiaMrn oi` eixrp§¨¨¥§©§¦¨¨©¦§§
EdUrn dUrie FOr milibx mdW cvl§©¤¥§¦¦¦§©£¤©£¥
dxge drxd FMxC 'd rcie ,mdiptl¦§¥¤§¨©©§¨¨¨§¨¨

FxnF`A dvxi cFr .FA FR``Ed KlFd ©¦§¤§§¥
zkll utgd FA xaB df rWxW 'd rcIW¤¨©¤¨¨¤¨©©¥¤¨¤¤
glFW wlA did `NW mbd Fnvrn¥©§£©¤Ÿ¨¨¨¨¥©
dNB dfaE ,FpFvxl KlFd `Ed eixg ©̀£¨¥¦§¨¤¦¨

FR` dxg dfle 'd mrl Fz`pU mvrŸ¤¦§¨§©§¨¤¨¨©
:FA KxAzi¦§¨©

.Bnò åéøòð éðLedfi`l zrcl Kixv §¥§¨¨¦¨¦¨©©§¥¤
,eixrp 'a FOr EidW ricFd oipr¦§¨¦©¤¨¦§¨¨

l"fxe(`nEgpY)ux` KxC ricFdl Exn` §©©©§¨¨§§¦©¤¤¤¤
oM ricFd `l dOl dWw oicre ,'Eke§©£©¦¨¤¨¨Ÿ¦©¥
KxAzi FR` oFxg xiMfdW xg` `N ¤̀¨©©¤¦§¦£©¦§¨©
lr x`Azie ,Fl ohUl K`ln z`ivie¦¦©©§¨§¨¨§¦§¨¥©

l"f mdixaC iR(:b"n zFkxA)oi` 'bl iM ¦¦§¥¤§¨¦§¥
xnFl Kixv oi`e mdl d`xp wiGOd©©¦¦§¤¨¤§¥¨¦©
mrlal ohU `vIW itl o`ke ,wiGi `NW¤Ÿ©¦§¨§¦¤¨¨¨¨§¦§¨
`NW mrh aEzMd ricFn FwiGOd K`ln©§¨©©¦¦©©¨©©¤Ÿ
didW itl eil` dlbp `NW mB wiGd¦¦©¤Ÿ¦§¨¥¨§¦¤¨¨

ixd FOr eixrp ipWE `Ed§¥§¨¨¦£¥
:dWlWbk dxez §¨

(æë.'Bâå ïBúàä àøzåzrcl Kixv ©¥¤¨¨§¨¦¨©©
dNBzPW df oiprA 'd zpEM©¨©§¦§¨¤¤¦§©¨
K`lOd zcnrdA mB ,oFz`dl K`lOd©©§¨§¨¨©§©£¨©©©§¨
ilbx zviglaE ,zFnFwn 'bA minrR 'b§¨¦§§¦§¦©©§¥
dR zgiztA mB ,DzviaxaE ,mrlA¦§¨¦§¦¨¨©¦§¦©¤
`Ed oiprA xEn`d dUrn lke ,oFz`d̈¨§¨©£¤¨¨¨¦§¨
oiprA 'd zpEM lM iM d`xpe .mEzq oipr¦§¨¨§¦§¤¦¨©¨©§¦§¨
lW Fze`B liRWdl `N` dzid `l df¤Ÿ¨§¨¤¨§©§¦©£¨¤
iptl zEdaB bdpe mcTW itl ,df iEfÄ¤§¦¤¨©§¨©©§¦§¥
xn` `NW dlrnl EpazMW FnM 'd§¤¨©§§©§¨¤Ÿ¨©
`N` 'd zEWxA KlFd `Ed iM mixVl©¨¦¦¥¦§¤¨



פה wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iyily meil inei xeriy

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: ּבּׁשנה רמז .רגלים ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏ.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ·¯ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון הּׂשרים  - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
זין  לכלי צרי .זה ְִִִֵֶַָ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, "הלאל (איוב : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיסּכןּֿגבר".
להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

עבֹודהֿזרה ׁשד ּברטיבא  ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד) .(דף

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

WTA dfl ,Fnvr zEWxA cnFrd mc`M§¨¨¨¥¦§©§¨¤¦¥
wgUe dPOn dHnl oi`W dlRWd 'd Fl©§¨¨¤¥§©¨¦¤¨§¦¥
rEci xace ,dPWnE xrkn oFlwA FA§¨§Ÿ¨§ª¤§¨¨¨©
aiMxd xW` zipEIgd daMxd iM `Ed¦©§¨¨©¦¦£¤¦§¦
`id mixAcn iYlA miIg ilraA 'd§©£¥©¦¦§¦§©§¦¦
'd lrRW zipEIgd daMxdn dPWn§ª¨¥©§¨¨©¦¦¤¨©
dfle ,mixAcnd miIg ilraA dUre§¨¨§©£¥©¦©§©§¦§¨¤
diR z` oFz`d gYtYW 'd dvxWM§¤¨¨¤¦§©¨¨¤¦¨
Kxvd mixAcnd miIg ilraM xAcl§©¥§©£¥©¦©§©§¦ª§©
ilrA lW zipEIgd daMxd DA aiMxdl§©§¦¨©§¨¨©¦¦¤©£¥
'd lrRX dn `Ede ,mixAcnd miIg©¦©§©§¦§©¤¨©
zFnFwn 'bA K`lOd zcnrd dUrnA§©£¥©£¨©©©§¨§§

lOd oFz`d zI`xaEiM ,minrR 'b K` ¦§¦©¨¨©©§¨§¨¦¦
Fl zFncFw zFpkd 'b Kixv xAcnd gMŸ©©§©¥¨¦£¨§
,mi`xaPd lkA `EdW gnFSd gM mde§¥Ÿ©©¥©¤§¨©¦§¨¦
dfl ,xAcnd gM KM xg`e ,ripOd gke§Ÿ©©¥¦©§©©¨Ÿ©©§©¥¨¤
FzF` oFz`d dz`xe dpFW`x mrR cnr̈©©©¦¨§¨£¨¨¨
cg` gM ipgExd zE`x gkA DA lrtE¨©¨§Ÿ©§¨¨¦Ÿ©¤¨
lAwzi FAW gnFSd gM zaMxd oiOn¦¦©§¨©Ÿ©©¥©¤¦§©¥

FzF` dz`xe 'a mrR cnre ,xAcnd gMŸ©©§©¥§¨©©©§¨£¨
gM FA lAwzOd ripOd gM DA lrtE¨©¨Ÿ©©¥¦©©¦§©¥Ÿ©
,xAcnd gM DA lrR 'b mrtaE ,xAcnd©§©¥§©©¨©¨Ÿ©©§©¥
dpad ixaC dxAce diR z` 'd gzR f`e§¨¨©¤¦¨§¦§¨¦§¥£¨¨
z` dnilkde aiWnE l`FW KxcA§¤¤¥¥¦§¦§¦¨¤
iEGaE ,'Eke eixrp iptA iEGA KxcA mrlA¦§¨§¤¤¦¦§¥§¨¨§¦
FzFidl lFw Fl Wi df KxcA didIW¤¦§¤§¤¤¤¥¦§
xAcYW '` ot` ,mipt` 'aA DEnY xaC̈¨¨©§¢¨¦Ÿ¤¤§©¥
mrlaM lFcB mc`W 'Ade ,dndAd©§¥¨§©¤¨¨¨§¦§¨
:Fwig zakFW dX`l FpFz` Fl dzid̈§¨£§¦¨¤¤¥

øàLðå'bA K`lOd cnr dOl zrcl §¦§¨¨©©¨¨¨©©©§¨§
did lFkie zFpFW zFnFwn§§¨¨¨
,cg` mFwnA minrR 'b Dl zF`xzdl§¦§¨¨§¨¦§¨¤¨
dUrW mixaC 'b cbpM Fl dUr iM ilE`e§©¦¨¨§¤¤§¨¦¤¨¨
zg` mrR eil` xn` 'dW cg` ,FrWxA§¦§¤¨¤¨©¥¨©©©©

x`z `l Klz `lxn` `l `Ede Ÿ¥¥Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨©
did dGW 'Fbe x`z `l xn`n mixVl©¨¦©£©Ÿ¨Ÿ§¤¤¨¨
mrR aSp df cbpkE ,mixg` glWl dAq¦¨¦§Ÿ©£¥¦§¤¤¤¦©©©
mWM KxCdn oFz`d dzhpe KxCA zg ©̀©©¤¤§¨§¨¨¨¥©¤¤§¥

eil` 'd xn` xW` KxCdn dhp `EdW¤¨¨¥©¤¤£¤¨©¥¨
m` eil` xn` 'dW 'a .xMfPM`xwl ©¦§©¤¨©¥¨¦¦§Ÿ

LlrcIW cr xaCd `Ed i`pYW 'Fbe §§¤§©©¨¨©¤¥©
Ffnx dfaE xaCA d`pd Fl WIW i`CeA§©©¤¥£¨¨©¨¨¨¤§¨

`le d`pd Fl oi`Wdf cbpkE ,WiBxd ¤¥£¨¨§Ÿ¦§¦§¤¤¤
uglYe minxMd lFrWnA K`lOd cnr̈©©©§¨§¦§©§¨¦©¦§©
mrpA 'd FvgNW xn`l eilbx oFz`d̈¨©§¨¥Ÿ¤§¨§Ÿ©
'Bd .Kli lal aihidl liMUdl eixaC§¨¨§©§¦§¥¦§©¥¥©
dkildd oFiWx zrA eil` xn` 'dW¤¨©¥¨§¥¦§©£¦¨

xaCd z` K`wIcn `Ed df xEAce 'Fbe ©¤©¨¨§§¦¤§ª¨
`Ede dp`e dp` FzErnWnA zFhpl oi ¥̀¦§§©§¨¨¤¨¨¨§
EpwICW FnM zxg` dvrA Kld rWxd̈¨¨¨©§¥¨©¤¤§¤¦©§
`Ede FxnF`n mB `Ed KlFd xn`On¦©£©¥©¥§§
cnrX dn `Ede ,'Fbe eixrp 'aE 'Fbe akxŸ¥§§§¨¨§§©¤¨©
'Fbe KxC oi` xW` xv mFwnA K`lOd©©§¨§¨¨£¤¥¤¤§
xnFl fnxi dGW eiYgY oFz`d dvaxe§¨§¨¨¨©§¨¤¤¦§Ÿ©
zkll utg `EdW xaCA utg 'd oi`W¤¥¨¥©¨¨¤¨¥¨¤¤

:eilrgk dxez ¨¨



wlaפו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iyily meil inei xeriy

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑ הּמׁשנה חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) יראה (שבת נֹוטריקֹון: ּבׁשביל ּדרׁשּוהּו נטתה, ראתה, , ְְְְֲִִִָָָָָָָָ
ּכלֹומר  לנגּדי, ּולפי ׁשהּדר ּולהקניטני. לקנאתי : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

"רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי ּכי מׁשמעֹו: - ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל לכעסי ראיתי ׁשהּוא , ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא יג)ּולהמרֹותי, ּדוד"(ש"ב "וּתכל :. ְְְְְִִִַַַָָָָ
לׁשֹון  "ירט" אחרינא: וכןליׁשנא טז)רצֹון, "ועלֿ(איוב ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  אּלא ׁשאינן .רׁשעים, ְְִִִֵֶֶַָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ׁש"אּולי"ּכמֹו ּפעמים , «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
מסרס  ּכלֹומר,מקרא ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא , ְְְְְְְִִַַַָָָֹ

ּבלבד  העּכבה ההריגה לא ּגם ּכי עלֿידי, קראת. ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא
את  ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום  ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על ּתהרגּו",(ויקרא הּבהמה "ואת : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
הּבהמה"(שם)וכן ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑;הֹודה ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ

ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום, ְְְִֶֶַַַָָָנגד

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áìäpä 'Bâå äî ìò 'Bâå åéìà øîàiå©Ÿ¤¥¨§©¨§¦¥
.'Bâå`id dprH dn zrcl Kixv §¨¦¨©©©©£¨¦

cFr .mirx diwqr lr 'Fbe dn lr z`fŸ©¨§©£¨¤¨¨¦
`NW oeiM ikp` dPd xn`nA dprH dn©©£¨§©£©¦¥¨Ÿ¦¥¨¤Ÿ
'd lbie aEzMd cirdW FnM ,rcFi did̈¨¥©§¤¥¦©¨©§©
Eid minEzQW Ycnl `d mrlA ipir z ¤̀¥¥¦§¨¨¨©§¨¤§¦¨
liRWdl 'd oEMzPW ilE`e ,dYr cr©©¨§©¤¦§©¥§©§¦
oFz`d iM xn`ie eitA dcFIW icM FpF`B§§¥¤¤§¦§Ÿ©¦¨¨
,d`x `l `Ede minrR 'b K`lOd dz`ẍ£¨©©§¨§¨¦§Ÿ¨¨
FzbVd hErn zbltd oM mB dNBzi dGnE¦¤¦§©¤©¥©§¨©¦©¨¨
xnbe dn lr Fl xn` dfl ,zFxYqpA§¦§¨¨¤¨©©¨§¨©

xn`ikp` dPd'FbeoFz`d ip`xYeo`M Ÿ¤¦¥¨Ÿ¦§©¦§©¦¨¨¨
iM eitA xnFl aIgzPW FAlA ug agŸ©¥§¦¤¦§©¥©§¦¦
oFz`d dz`xW FnM d`xi `le Fl mipir¥©¦§Ÿ¦§¤§¤¨£¨¨¨
aSp dY` iM iYrci `l FxnF`M§§Ÿ¨©§¦¦©¨¦¨
xacA dpEMd zilkY did dfe ,iz`xwl¦§¨¦§¤¨¨©§¦©©¨¨¦§©

:K`lOd©©§¨

ãBòdnxBX dn Fxirdl dfA oEMzp¦§©¥¨¤©£¦©¤¨§¨
l"f mxnF` KxC lr Ff dkild Fl£¦¨©¤¤§¨

(.e"w oixcdpq)gExl wwfp dNgYn mrlA ©§¤§¦¦§¨¦§¦¨¦§©§©
EPOn dwNYqp wlal bECfPWkE WcTd©Ÿ¤§¤¦§©¥§¨¨¦§©§¨¦¤
dOA FxirdW dn `Ede ,mqFw `xwpe§¦§¨¥§©¤¥¦©¤
dn eiptl cnFrd K`lOd rci `NX¤Ÿ¨©©©§¨¨¥§¨¨©
d`Fx didW okl mcw ok did `NX¤Ÿ¨¨¥Ÿ¤¨¥¤¨¨¤
K`lOd z`ivi mrhe ,WcTd gExA§©©Ÿ¤§©©§¦©©©§¨

xn`OA FricFd ,FCbplKxCd hxi iM §¤§¦©©£©¦¨©©¤¤
WxRW FnM KxCd hxi WExR ,'Fbe§¥¨©©¤¤§¤¥¥
mrlA lW FMxC KxCd 'a WExtE ,o"Anx©§©¥©¤¤©§¤¦§¨

:eilr KlFd didWbl dxez ¤¨¨¥¨¨
(âì.'Bâå äëúà íb äzò ékFxnF` ¦©¨©Ÿ§¨§§

dYrmdixacl ,l"f(o`M x"n) ©¨§¦§¥¤¨

wCwC dfle oFz`d dbxdPW Exn`W¤¨§¤¤¤§¨¨¨§¨¤¦§¥
xnFldkz` mBiYbxd mB xn` `le ©©Ÿ§¨§Ÿ¨©©¨©§¦

`l iM ,dYr zaY oFkp lr wIci dkzŸ̀§¨§ª©©¨¥©©¨¦Ÿ

xaMW dYr `N` dkz` mB xnFl wCviª§©©©Ÿ§¨¤¨©¨¤§¨
iM mcw oM oi`X dn oFz`d dbxdp¤¤§¨¨¨©¤¥¥Ÿ¤¦
FxnF`M oFz`d dzn dzid `l mcwŸ¤Ÿ¨§¨¥¨¨¨§§

FxnF`e ,iziigd DzF`eiziigd §¨¤¡¥¦§§¤¡¥¦
Lxirdl ,Wcg lrR `Ed FzErnWOW¤©§¨Ÿ©¨¨©£¦§
dUFr didW xnFl cFr ,zbxdp dYrW¤©¨¤¡¤¤©¤¨¨¤
akFxA K`lOd rBtIW miQp dUrn Dl̈©£¥¦¦¤¦§©©©§¨§¥
,aMxp zxinWA akFx bxdie aMxpe§¦§¨§©£Ÿ¥¦§¦©¦§¨
df oFWl xn`l wCvi df KxcaE§¤¤¤ª§©¥¨¥§¤

:iziigdcl dxez ¤¡¥¦
(ãìék éúàèç 'Bâå íòìa øîàiå©Ÿ¤¦§¨§¨¨¦¦

.'Bâå àìFxnF`iz`hgdn cbpM Ÿ§§¨¨¦§¤¤©
cbpkE ,'Fbe KxCd hxi xn`OA FfnxX¤§¨©©£©¨©©¤¤§§¤¤
`l iM xn` 'Fbe ziMd dOl FxnF`§¨¨¦¦¨§¨©¦Ÿ

FxnF`e ,'Fbe iYrcidYredaEWY dUr ¨©§¦§§§§©¨¨¨§¨
dkildd cbpkE ,zFUr aWgX dnl§©¤¨©¨§¤¤©£¦¨
il xn`e ,daEW` LipirA rx m` xn`̈©¦©§¥¤¨¨§¨©¦



פז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iyily meil inei xeriy
למּוד  ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצּוני
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא

כב) ּבּטל (בראשית מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
לׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, .את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר) רֹוצה ׁשאדם ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֶֶֶֶַָָ

מֹוליכין  ּבּה ,אֹותֹוליל.ÒÙ‡Â∑ את עלּֿכרח ִִֵֵָ¿∆∆ְֲֶַָ
וגֹו'הּדבר  אדּבר ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אׁשר CÏ∑חלק ּכי ְֲֲֵֶַַָָ≈ƒ»¬»ƒְְִֶ

העֹולם עּמהם  מן להאבד וסֹופ.˜Ï· È¯NŒÌÚ∑ ְְְִִֵֵֶָָָָƒ»≈»»
ּכמֹותם  לקּללם .ׂשמח ְְְֵַַָָָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה ׁשּלֹו(במדבר מטרֹוּפֹולין החׁשּובה אל עיר , «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֶֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ׁשּסֹופֹו ּבקלֹון נתנּבא, מעּמֹו .לצאת «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aFh oFxzi Fl WIW d`Eap FA dvvFpzp¦§§¨§¨¤¥¦§
:FzxfgAdl dxez ©£¨¨

(äìíò Cì 'Bâå Càìî øîàiå©Ÿ¤©§¨§¥¦
.íéLðàädOl zrcl Kixv ¨£¨¦¨¦¨©©¨¨

Exird l"fxe ,miWp`d mr xnFl wCwC¦§¥©¦¨£¨¦§©©¥¦
Exn`e dfA(o`M x"n)LtFqe mdOr Lwlg ¨¤§¨§¨¤§§¦¨¤§§

la` WxC KxC dfe ,mlFrd on ca`l¥¨¥¦¨¨§¤¤¤§¨£¨
rcl KixvitM mixaCd zErnWn z ¨¦¨©©©§¨©§¨¦§¦

xn` `l dOl zrcl Kixv cFr ,ohWR§¨¨¨¦¨©©¨¨Ÿ¨©
zpEM ok` .oFkp xzFi dide ,aEW Fl§¨¨¥¨¨¥©¨©
`EdW mrh Fl ozPW `Ed mixaCd©§¨¦¤¨©©©¤
liaWA `Ed zkll Fci lr miMqn©§¦©¨¨¤¤¦§¦
,mdOr zkll eixg` E`AW miWp`d̈£¨¦¤¨©£¨¨¤¤¦¨¤
EaWgi zkll Fci lr miMqi `l m`W¤¦Ÿ©§¦©¨¨¤¤©§§
zFUrl mrlal 'd WEgi iM zFaWgn©§¨¦¨§¦§¨©£
lENg Wie zFUr 'd uRgIX dn Ktd xaC̈¨¥¤©¤©§Ÿ¨§¥¦
iYWxRX dn itlE ,mFlWe qg xaCA 'd©¨¨©§¨§¦©¤¥©§¦
icigi KlFd didW `Ed KlFd iM wEqRA©¨¦¥¤¨¨¥§¦¦
mr KlIW K`lOd Fl fnxW xWt ¤̀§¨¤¨©©©§¨¤¥¥¦
EPOn lHal dpEMde ,itW `le miWp`d̈£¨¦§Ÿ¤¦§©©¨¨§©¥¦¤
zFUrl aWFg did xW` rxd zpkd£¨©¨©£¤¨¨¥©£
mrlA KlIe aizkC dUr oke ,einqwA¦§¨¨§¥¨¨¦§¦©¥¤¦§¨

:wlA ixU mr¦¨¥¨¨

øaãú BúBà 'Bâå øácä úà ñôàå§¤¤¤©¨¨§§©¥
.'Bâåxg` i`pY eilr dpzd o`M §¨¦§¨¨¨§©©¥

`Ede ,oFW`x oFiWxA Fl xn` `NX dn©¤Ÿ¨©§¦§¦§
dUrOd eilr xq` oFW`x oFiWxAW¤§¦§¦¨©¨¨©©£¤

aizkC('k lirl)FzF` 'Fbe xaCd z` K` ¦§¦§¥©¤©¨¨§
zFaWgn rWxd aWg dGnE dUrz©£¤¦¤¨©¨¨¨©£¨
,xEAcaE dUrnA did FgM iM rxdl§¨©¦Ÿ¨¨§©£¤§¦
FpirA mB ,einqwE eitWkA dUrnA§©£¤¦§¨¨§¨¨©§¥

l"f mxn`nkE drxd(:a"x b"gef)wEqRA ¨¨¨§©£¨¨©¨
dvxW 'Fbe l`xUi z` `xIe eipir `VIe©¦¨¥¨©©§¤¦§¨¥§¤¨¨
`AW cr rxd oirA mdA hiAdl§©¦¨¤§©¦¨©©¤¨
FNvA mzF` dQke `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦¨¨§¦

aizkC('a c"k)EWxce ,'d gEx eilr idYe ¦§¦©§¦¨¨©§¨§
l"f(.`"ix `"gef)`NW l`xUi lr eilr̈¨©¦§¨¥¤Ÿ

xEAcaE ,drxd Fpir mdA hlWY¦§Ÿ¨¤¥¨¨¨§¦
Fz` xn`OA oFilr zpEke ,mlNwl§©§¨§©¨©¤§©©£¨Ÿ
xEACd mB eilr xq`l oEMzp dUrz©£¤¦§©¥¤¡Ÿ¨¨©©¦
oiad ok `le ,dUrn EPOn `vi xW £̀¤¥¥¦¤©£¤§Ÿ¥¥¦
`A dfl ,drxd FzpEkY cvl `Ed§©§¨¨¨¨¨¤¨
Fl xn`e FrFl xzqe 'a mrR 'd xn`n©£©©©§¨©§¨©
dfaE ,xAcz Fz` aizkC xEACd WExtA§¥©¦¦§¦Ÿ§©¥¨¤
l`xUi cbpM drx dvr xEQ` llM̈©¦¥¨¨¨§¤¤¦§¨¥
ihxR lkA rWxd dUr ok `l xW £̀¤Ÿ¥¨¨¨¨¨§¨§¨¥

l"fx xn`n oIre ,dxdf`d(o`M x"n) ¨©§¨¨§©¥©£©©©¨

mrlA itA xaC 'd mUIe wEqRAEWxCW ©¨©¨¤¨¨§¦¦§¨¤¨§
dvFx didWM lfxA lW qh eitA ozPW¤¨©§¦©¤©§¤§¤¨¨¤
Fl Epivn mB ,FwpFg did drx xAcl§©¥¨¨¨¨§©¨¦
EltPW DA mxBW drx dvr xACW¤¦¥¥¨¨¨¤¨©¨¤¨§
dUrOd hxtA mB ,sl` c"k l`xUIn¦¦§¨¥¤¤©¦§©©©£¤
FpirA mdA hiAi lal eilr dhPW¤¨¨¨¨§©©¦¨¤§¥
ilEl xMfPM df lr xarW Epivn drxd̈¨¨¨¦¤¨©©¤©¦§©¥
mrh iz`vn dYrnE ,Epl didW 'd¤¨¨¨¥©¨¨¨¦©©
oiCd itM iM EdEbxdW l`xUi dUrnl§©£¥¦§¨¥¤£¨¦§¦©¦
lr oiA Fxidfd 'd iM dzin aIgzp¦§©¥¦¨¦¦§¦¥©
xMfPM WExtA xEACd lr oiA dUrOd©©£¤¥©©¦§¥©¦§©

ozzin `id Ff gp ipA zxdf`eoixcdpq) §©§¨©§¥Ÿ©¦¦¨¨©§¤§¦

(.f"p:el dxez

(åì.áàBî øéò ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥¦§¨¤¦¨
hxtl Kxvd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨ª§©§¨¥
`A iM d`xpe .Fz`xwl `vIW mFwOd©¨¤¨¨¦§¨§¦§¤¦¨
ipirA mrlA zEzigR xRql aEzMd©¨§©¥§¦¦§¨§¥¥
`vi `l Fz`iaA rnXW mbdW ,wlÄ¨¤£©¤¨©§¦¨Ÿ¨¨
ipR zlAwd KxcM eipR liAwdl§©§¦¨¨§¤¤©§¨©§¥
`N` fFgOl uEg mi`vFIW milFcBd©§¦¤§¦©¨¤¨

FxnF` `Ede ,xird KFzA `weC`vIe ©§¨§¨¦§§©¥¥
lEaB lr xW` a`Fn xir l` Fz`xwl¦§¨¤¦¨£¤©§



wlaפח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iriax meil inei xeriy

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«

ß fenz b"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) מעט ּבלבד ּדבר אחד וצאן אחד ּבקר ,. »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה" "לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`e ,'FbelEaBd dvwAoEMzPW ilE` §§§¦§¥©§©¤¦§©¥
zhrEn Ef d`ivi ENt`W xnFl oM mB©¥©¤£¦§¦¨¤¤
mxnF`M ,dAql `N` FcFakl dzid `lŸ¨§¨¦§¤¨§¦¨§§¨

l"f(k"t x"cna)wlA d`x dn mpFWl dfe§¤§¨¨¨¨¨¨
ElNd oilEaB Fl xn` oilEabl FnCwl§©§¦§¦¨©§¦©¨
lEabl dO` qpMY `NW gp inin ErAwp¦§§¦¥Ÿ©¤Ÿ¦¨¥ª¨¦§
EvxR Ki` Fl d`xn dide DYxag£¤§¨§¨¨©§¤¥¨§
,o`M cr bFre oFgiq zFlEaB Exare§¨§§¦§©¨
`vFi did `l df mrH zlEfe§©©©¤Ÿ¨¨¥

:FnFwOnfl dxez ¦§
(çì.äîeàî øac ìëeà ìëéä äzò©¨£¨Ÿ©©¥§¨

xnFl wCwCdYrxg` WExR ¦§¥©©¨¥©©
KxCA K`lOdn eil` `AW 'a xEAC¦¤¨¥¨¥©©§¨©¤¤
FnM xEAC ENt` Fl ltke xq`PW¤¤¡©§¨©£¦¦§
ltke ,xaCd z` qt`e wEqRA iYWxRW¤¥©§¦©¨§¤¤¤©¨¨§¨©

xnFllkE` lkidFzrWx dNB o`M ©£¨Ÿ©¨¦¨¦§¨
gMn '` ,mikxC 'aA `id FzripOW¤§¦¨¦§§¨¦¦Ÿ©
ciA dxigAd oi`W 'Ade ,dxdf`d̈©§¨¨§©¤¥©§¦¨§©
`l m`W Ycnl `d ,df xacA Fnvr©§§¨¨¤¨¨©§¨¤¦Ÿ
lrA dide dxdf`d `N` Fl dzid̈§¨¤¨¨©§¨¨§¨¨©©

:dUFr did oFvxe dxigAhl dxez §¦¨§¨¨¨¤
(èì.'Bâå íòìa CìiåxnFl oEMzp ©¥¤¦§¨§¦§©¥©

mcTW `N` cFaM FA bdp `NW¤Ÿ¨©¨¤¨¤¨©
`l dfle ,eixg` Kld `Ede wlA Klde§¨©¨¨§¨©©£¨§¨¤Ÿ
itl iM xWt`e ,mrlaE wlA EklIe xn`̈©©¥§¨¨¦§¨§¤§¨¦§¦

lFki Fpi`W mrlA xn`n wlA rnXW¤¨©¨¨©£©¦§¨¤¥¨
Fl Klde sxr eil` dpR xaC zFUrl©£¨¨¨¨¥¨Ÿ¤§¨©
Klde eixFg`n Fl lRhp mrlAW `N ¤̀¨¤¦§¨¦§©¥£¨§¨©

FxnF` `Ede ,FOrmr mrlA KlIe ¦§§©¥¤¦§¨¦
wlA:n dxez ¨¨

(î.'Bâå ÷ìa çaæiådfA aEzMd oEMzp ©¦§©¨¨§¦§©¥©¨¨¤
`NW ,df mc` zRxg ricFdl mB©§¦©¤§©¨¨¤¤Ÿ
dCrq ENt` FOr crql wlA FaiWgd¤¡¦¨¨¦§Ÿ¦£¦§ª¨
,'Fbe mixVle eil` glW `N` dpFW`x¦¨¤¨¨©¥¨§©¨¦§

xnFl wCwCW ilE`eFY` xX` mixVle §©¤¦§¥©§©¨¦£¤¦
mrlal wiRqOd xaC `N` glW `NW¤Ÿ¨©¤¨¨¨©©§¦§¦§¨
llWe FY` EidW mirEcid mixVle§©¨¦©§¦¤¨¦§¨©
cFakA wlA oir zExv ciBi dfe ,eixrp§¨¨§¤©¦¨¥¨¨¦§
mrlA iM wlA aWgW itl F` .mrlA¦§¨§¦¤¨©¨¨¦¦§¨
Fl `Ed iM FA wfgie Fl gElWd lM gTi¦©¨©¨©§©£¥¦
rEci did iM 'Eke mixVl oYi `le FCal§©§Ÿ¦¥©¨¦§¦¨¨¨©
xn` glXWM dfl ,oir rx `EdW¤©©¦¨¤§¤¨©¨©
gaHd didi FCal Fl `l iM WExtA§¥¦Ÿ§©¦§¤©¤©

xn`e ,mixVle Fl `N` gElXdxW` ©¨©¤¨§©¨¦§¨©£¤
FY`mixVd oFAWg itl dUrW xWt` ¦¤§¨¤¨¨§¦¤§©¨¦

mixU EpOCfi m`W oOCfOl hxR FOrW¤¦§¨©¦§©¥¤¦¦§©§¨¦
dfle ,mdl xUA zpn oi` FOr mixg £̀¥¦¦¥§¨¨¨¨¤§¨¤

l"fx Exn`W `vnY(k"t x"cna)ciRwdW ¦§¨¤¨§©©¤¦§¦
xgnl xn`e xUAd hErn lr mrlA¦§¨©¦©¨¨§¨©§¨¨
xgnlE df lW eiqkpA dx`n glFW ip £̀¦¥©§¥¨¦§¨¨¤¤§¨¨

mixt draW 'Fbe il dpA Fl xn`̈©§¥¦§¦§¨¨¦
:mili` draWe`n dxez §¦§¨¥¦

(àîàøiå 'Bâå ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦©Ÿ¤©¦©¨¨§©©§
.'BâåFxnF`idieilE` ,xrv oFWl §§©§¦§©©©

Fxrve wlA mr mrlA daixn dUrW¤¨¨§¦¨¦§¨¦¨¨§¦£
FnM glXW xUAd hErn lr mixacA¦§¨¦©¦©¨¨¤¨©§

FxnF`e ,iYazMWwlA gTIeFgwl ¤¨©§¦§§©¦©¨¨§¨
aCd lr EdSxW WExR mixacAcFr ,x ¦§¨¦¥¤¦¨©©¨¨

itkE FlbxA xBg mrlA didW itl dvxi¦§¤§¦¤¨¨¦§¨¦¥§©§§¦
mc` ipA zaMxd iWEgA libxd zEIrah¦§¦¨¨¦§¥©§¨©§¥¨¨
rlFSd lbx FA opFMzi `l dfM mc`̈¨¨¤Ÿ¦§¥¤¤©¥©
,zFnA zFlrl mB dnE xwAA zkll̈¤¤©Ÿ¤©©©£¨

zazA aEzMd oEMzp dfl iM ilE`eidie §©¦¨¤¦§©¥©¨§¥©©§¦
liaWA `Ed xrSd mrhe mrlal Fl iF`§¦§¨§©©©©©¦§¦
lFki did `NW itlE ,xwAA xaCd zFid¡©¨¨©Ÿ¤§¦¤Ÿ¨¨¨
FzF` gwFl wlA did cInE skY zkll̈¤¤¥¤¦¨¨¨¨¨¥©
FxnF` `Ede ,FzFlrdl FknqE FciA§¨§¨§©£§§
:'Fbe zFnA EdlrIe mrlA z` wlA gTIe©¦©¨¨¤¦§¨©©£¥¨§

BøîBàa ïekúð ãBòxwAaLricFdl ¦§©¥§§©Ÿ¤§¦£
iM wlA lW Fpir zpW dccPW¤¨§¨§©¥¤¨¨¦
cr odizFHn lr zFidl miklOd KxCn¦¤¤©§¨¦¦§©¦¥¤©

l"f mxnF`M zFrW 'b(:'h zFkxA)dfe ¨§§¨§¨§¤
EdlrIe mrlA gwle cnr xwAd zFidA¦§©Ÿ¤¨©§¨©¦§¨©©£¥

mrh cFr .'Fbe zFnAxwAAKxC lr ¨§©©©Ÿ¤©¤¤
dfe 'c sC f"r zkQnA Exn`X dn©¤¨§§©¤¤©§¤



פט wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iriax meil inei xeriy

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zlzA iIA` xn` gzx `w zni` mpFWl§¨¥©¨¨©¨©©©¥¦§¨
idie xn` dfl ,o`M cr `ziOw izrW§¨¥©¥¨©¨¨¤¨©©§¦

xnFl wCwce ,xwAaidiexrv oFWl ©Ÿ¤§¦§¥©©§¦§©©
FnlFr lr qrMzn 'dW onf WExR¥§¨¤¦§©¥©¨
iwA `EdW mrlA gwl xwAA `EdW¤©Ÿ¤¨©¦§¨¤¨¦
mxnF` KxC lr dvxi cFr .rbxd oEEkA§¦¨¤©¦§¤©¤¤§¨

l"f(k"t x"cna)lrA zFnA mpFWl dfe§¤§¨¨©©
`Ed rEcie ,mpFWl o`M cr xFrR df¤§©¨§¨§¨©
laf zfxzd `id FzcFar xFrR iM¦§£¨¦©§¨©¤¤

l"f mdixaC oFWl dfe ,eiptAoixcdpq) §¨¨§¤§¦§¥¤©§¤§¦

(.c"qxFrR lW dxf dcFar micaFr dOA©¨§¦£¨¨¨¤§
oifixznE xkW oizFWe oicxY oilkF`§¦§¨¦§¦¥¨©§¦¦
xFrR zcFarW ixd ,o`M cr diptA§¨¤¨©¨£¥¤£©§
dvx df mrhlE ,qE`Od zfxzdA `id¦§©§¨©©¦§©©¤¨¨
`idW xFrRl mrlA zFlrdl wlÄ¨§©£¦§¨©§¤¦
onf `idW dcFard onfA lrA zFnÄ©©¦§©¨£¨¤¦§©
`Ede ,eikxv dUFr mc`W d`ptdd©©§¨¨¤¨¨¤§¨¨§

FxnF`lrA zFnA EdlrIe xwAailE`e , §©Ÿ¤©©£¥¨¨©§©
Ff dxf dcFar caFr did `l mrlA iM¦¦§¨Ÿ¨¨¥£¨¨¨
d`xp cFr .Dcarl mixacA FgwlE§¨¦§¨¦§¨§¨¦§¤

mrhxwAal"f mdixaC iR lrWix xdf) ©©©Ÿ¤©¦¦§¥¤Ÿ©¥

(Ff 'tEid wlA lW eitWMW Exn`W¤¨§¤§¨¨¤¨¨¨
,xFRv oA xn`OA EpfnxW FnkE ,xFRvA§¦§¤¨©§©©£©¤¦
uvtvi f`W xwAA cnrl wlA xgA dfl̈¤¨©¨¨©£Ÿ©Ÿ¤¤¨§©§¥

ciA dlrie rEcIM xFRSdeitWM m ©¦©¨©§©£¤§¨¨§¨¨
:FPnf `Ed df iM einqwE§¨¨¦¤§©

äæáeDnzl WIX dnl mrh zzl d`xp ¨¤¦§¤¨¥©©§©¤¥¦§Ÿ©
`xIe aEzMd xn`X dOA oiprÄ¦§¨©¤¤¨©©¨©©§

l"fx Exn` `lde mrd dvw mXnziprY) ¦¨§¥¨¨©£Ÿ¨§©©©£¦

(.'hl`xUi lr miQkn Eid mipprdW¤¨£¨¦¨§©¦©¦§¨¥
oxd` zOWkE oirl mi`xp Eid `le§Ÿ¨¦§¦¨©¦§¤¥©£Ÿ
rcie oirl Elbp mipprd EwNYqpe§¦§©§¨£¨¦¦§¨©¦§¨©
xg` Exfge mOr mglpe maWFn iprpMd©§©£¦¨¨§¦§©¦¨§¨§©©

l"f mxnF`M dWn lW FzEkfA KM(mW), ¨¦§¤¤§§¨¨

Ki`e oprA miqEkn Eid l`xUi oM m ¦̀¥¦§¨¥¨§¦¤¨¨§¥
mrd dvw mXn `xIe aEzMd xn`iŸ©©¨©©§¦¨§¥¨¨
dxinW siqFdl 'd Kixv did dAxc`W¤©§©¨¨¨¨¦§¦§¦¨
drx oir mdA qpMY lal ozxinW lr©§¦¨¨§©¦¨¥¨¤©¦¨¨
dvw E`xX dn i`Ce `N` ,mrlA lW¤¦§¨¤¨©©©¤¨§¥
miUFr EidW mitWM ici lr `Ed mrd̈¨©§¥§¨¦¤¨¦
,mzF` dNbn did `Ede rEcId xFRSA©¦©¨©§¨¨§©¤¨
mxnF`M oM zFUrl zFtXknA gM Wie§¥Ÿ©¦§©¥©£¥§§¨

l"f(:f"q oixcdpq)zFtXkn E`xwp dOl ©§¤§¦¨¨¦§§§©¥
ricFde ,oprA dQknd ENB mde ,'Eke§§¥¦©§ª¤¤¨¨§¦©
mrd dvw `N` mdl ENB `NW aEzMd©¨¤Ÿ¦¨¤¤¨§¥¨¨

:mdilFcbE miwiCSd zPR `l` dxez Ÿ¦©©©¦¦§¥¤
(à.éì äðaoEkn ip`X dnl WExR §¥¦¥§©¤£¦§©¥

rWxdW ,dUrOd mrhA aWFge§¥§©©©©£¤¤¨¨¨
Fzrici zFNbl dvFx did `lŸ¨¨¤§©§¦¨
dpEn`d dzxkp iM wlal eizFNAgze§©§ª¨§¨¨¦¦§§¨¨¡¨
mrlA lW FzevnM wlA dUre ,mdn¥¤§¨¨¨¨§¦§¨¤¦§¨
mrlA xAC xW`M wlA UrIe aizkC¦§¦©©©¨¨©£¤¦¤¦§¨
dnl dUrn zFUrl Fl xn`W WExR¥¤¨©©£©£¤§©
xn`nA oEMzp mB ,xaCA mrlA oEkIX¤§©¥¦§¨©¨¨©¦§©¥§©£©

xW`M`le xaCd xnBW skY WExR ©£¤¥¥¤¤¨©©¨¨§Ÿ
:ddWa dxez ¨¨

(á.'Bâå øt 'Bâå ìòiåxfFgW d`xp ©©©§¨§¦§¤¤¥
dlrdW `Ed iM KEnqAW mrlal§¦§¨¤§¨¦¤¤¡¨
xn` `l `Ed iM ,wlA `le zFpAxTd©¨§¨§Ÿ¨¨¦Ÿ¨©

`N` Fl,'Fbe mixt draW dfa il okde ¤¨§¨¥¦¨¤¦§¨¨¦§
df xaC mrlA dUr dOl zrcl Kixve§¨¦¨©©¨¨¨¨¦§¨¨¨¤
K` Fl dEv `Ed iM 'dn oFiWx iYlA¦§¦¦§¥¦¦¨©
Wie ,dUrz FzF` 'Fbe xaCd z ¤̀©¨¨§©£¤§¥
Fl dEv ok iM xnFl EvxW miWxtndn¥©§¨§¦¤¨©¦¥¦¨
zraW z` xn`On ErIYqpe ,KlOd©¤¤§¦§©§¦©£©¤¦§©
ciBi zErnWOdW 'Fbe iYkxr zFgAfOd©¦§§¨©§¦§¤©©§¨©¦
cr 'd Fl xn` xW`M dUrW FaiWOW¤§¦¤¨¨©£¤¨©©
,mnlFd ilkU oi` EN` mixacE .o`M̈§¨¦¥¥¦§¦§¨

mirWx gafA 'd uRgi `NW i`CeA iM¦§©©¤Ÿ©§Ÿ§¤©§¨¦
`id miaixwOd zpEM zilkYW mB dnE©©¤©§¦©¨©©©§¦¦¦
Exn`W iz`vnE ,FWFcw mrl rxdl§¨©§©§¨¨¦¤¨§

WxcOA l"fx(e"pwzz ilWn hEwli o`M dAx) ©©©¦§¨©¨¨©§¦§¥

dhFq zkQnA `xnBA mB ,df Ktd(.f"n) ¥¤¤©©§¨¨§©¤¤¨
xn` dcEdi ax xn` mpFWl dfe Exn`̈§§¤§¨¨©©§¨¨©
ENt` 'Eke dxFYA mc` wqri mlFrl ax©§¨©£Ÿ¨¨©¨§£¦
zFpAxw a"n xkUAW 'Eke DnWl `NW¤Ÿ¦§¨§¤¦§©¨§¨
mzaxwd m`e ,o`M cr 'Eke aixwdW¤¦§¦§©¨§¦©§¨¨¨
dzid `NW xn`i in 'd zevnA dzid̈§¨§¦§©¦Ÿ©¤Ÿ¨§¨
dzvi dfle KlOd zevn mIwl dpEMd©©¨¨§©¥¦§©©¤¤§¨¤¨§¨

:zEx EPOn¦¤
ïBëpäå`NW FYrcA oC mrlA iM ipirA §©¨§¥©¦¦§¨¨§©§¤Ÿ

dUrOd lr `N` 'dn dEhvp¦§©¨¥¤¨©©©£¤
FzElCYWdA mrlA dUrIW mixaCde§©§¨¦¤©£¤¦§¨§¦§©§
EPOn uEgW d`nHd zFgke zFpigaA¦§¦§Ÿ©ª§¨¤¦¤
lCYWi xW` zElCYWdA la` KxAzi¦§¨©£¨©¦§©§£¤¦§©¥
,Fl xq`p `l df lFkiaM KxAzi FOr¦¦§¨©¦§¨¤Ÿ¤¡©
dn lMW 'dl eizFpAxw aixwd dfle§¨¤¦§¦¨§§¨©¤¨©
.dUri dUr KxAzi FcFakl didIX¤¦§¤¦§¦§¨©¨Ÿ©£¤

FxnF`ezgAfOd zraW z``A , §§¤¦§©©¦§§Ÿ¨
m` F` eiUrnA 'd dvx m` zF`xl¦§¦¨¨§©£¨¦
oM mB oEMzpe ,df lr mB eilr ciRwd¦§¦¨¨©©¤§¦§©¥©¥
mipFA Eid mipFW`xdW eiUrn liCbdl§©§¦©£¨¤¨¦¦¨¦
KxcM xn`e ,draW `Ede cg` gAfn¦§¥©¤¨§¦§¨§¨©§¤¤

dfzraW z`xEACd Fl mcTW inM 'Fbe ¤¤¦§©§§¦¤¨©©¦
,'Fbe zFgAfn draW xn` `le df lr©¤§Ÿ¨©¦§¨¦§§§

l"fx Exird xakE(o`M x"n)oEMzPW dfA §¨¥¦©©¨¨¤¤¦§©¥
dfe ,o`M cr zFa`d EpAW zFgAfn 'fl§¦§§¤¨¨¨©¨§¤
zFgAfn jzraW z` aEzMd xErW¦©¨¤¦§©¦§§
iYkxr ip` zFa`d EpAW zFrEcid©§¤¨¨¨£¦¨©§¦
zlrn lCbY `l dfA dpEMde ,ozFnM§¨§©©¨¨¨¤Ÿ¦§©©£©
zFa`d liaWA l`xUi ipA mr©§¥¦§¨¥¦§¦¨¨

FW`xd:zFgAfn 'f EpAW mipb dxez ¨¦¦¤¨¦§§



wlaצ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ לדּבר רגיל ּבּיֹום אינֹו ÈÙL.עּמי CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

עּמֹו ׁשתיקה ׁשאין .אּלא ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
ּובבּזיֹון  ּבקׁשי ּכלֹומר אליו קרי, נגלה היה ולא , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא .ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡∑ אין ערכּתי" מזּבחת "ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

לפניו: אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכתיב
ואני  מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיהם

אר ּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד יב)ערכּתי :(בראשית ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

אליו" הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיעּתק (שם)"וּיבן : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
וגֹו'" ההרה יג)מּׁשם ואחד (שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). "וּיבן (שם : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ויעקב  ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹׁשם

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: לג)ּבנה אל(שם ּבבית (שם ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÁaÊna.לה) ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ העלה ואברהם לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם מהם ּבׁשני אחד ׁשּמא - »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'Bâå éôa øác 'ä íNiådf `xwn ©¨¤¨¨§¦§¦§¨¤
mWExtA mipFW`x EdEhWw xaM§¨¦§¦¦§¥¨
d`xpe .FA Epl EgiPd mFwnE ,mzFWxcE§¨¨¨¦¦¨§¦§¤
zFcizr zFNbl 'd dvxW itl iM¦§¦¤¨¨§©£¦
EriBi xW` zFaFHdn mi`ltp mixacE§¨¦¦§¨¦¥©£¤©¦
mrlA ici lr ENBzIW dvxe ,l`xUil§¦§¨¥§¨¨¤¦§©©§¥¦§¨
FWFcw mr zlrn mqxtl zFO`d `iap§¦¨ª§©§¥©£©©§

zFO`d lM iptl(xn`e)dp`aY [xW`e] ¦§¥¨¨ª§¨©©£¤¨Ÿ¨
minId zixg`A zFaFHdn l`xUil§¦§¨¥¥©§©£¦©¨¦
,sFQal l`xUi ici lr zFO`d oFilke§¦§¨ª©§¥¦§¨¥§©
mixaCd m`iap iRn zFO`d Ercie§¥§¨ª¦¦§¦¨©§¨¦
zFkWnPd zFIlrFY dAxdl mazkM¦§¨¨§©§¥¨¦©¦§¨
mc`W itlE ,mixYqpe milbp l`xUil§¦§¨¥¦§¦§¦§¨¦§¦¤¨¨
aErze xErkA wdan mc` `Ed df¤¨¨ª§¨§¦§¦
dWFcTd gExd eilr gEpY `l uETWe§¦Ÿ¨©¨¨¨©©§¨
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(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
נתקּללּו לא עֹונם:להתקּלל את אביהם ּכׁשהזּכיר , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה

הּללּו הּימים ׁשּנאמרּכל וזהּו .אלי ו)ׁשּבאתי :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי

ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
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(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹואבֹותיו  ּבדד, לׁשּכן -.·MÁ˙È ‡Ï ÌÈBb·e∑ ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…ƒ¿«»

האּמֹות  ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ְְְְֲִִִַַָָָָֹֻּכתרּגּומֹו:

ׁשּנאמר ּגילּולים, ל)עֹובדי ּבכל (ירמיה כלה אעׂשה "ּכי : ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ
אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּגֹוים

ׂשמחין  ׁשּנאמרּכׁשהן עּמהם, ׂשמחה אּמה (דברים אין ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּגילּולים לב) עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ

עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
עמד  ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיׁש
לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשהקׁשה
הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן מׁשל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבדבריו

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ"צּורים"

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
מּׁשריתא  מארּבע וכּו' יעקב ּדגלים.דבית ארּבעה , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר
ּבעפר כב)מקּימין ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) סֹוטה (ויקרא ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡¯NÈ,.וכּיֹוצא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe,רביעֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא BÓ˙.זרע ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈ¯LÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EbiVdW dXcTd zFbxcd 'a mde§¥©§¨©§ª¨¤¦¦
xn` dfle l`xUidAw `l aT` dn ¦§¨¥§¨¤¨©¨¤ŸŸ©Ÿ

l`oi` Ff dpigaAW mznWp WxW iM ¥¦Ÿ¤¦§¨¨¤¦§¦¨¥
Epxn`W FnM rxd wlg dGn mWx FA¤¦¤¥¤¨©§¤¨©§
mdW oFilr mFwn KxrA mB ,dlrnl§©§¨©§¥¤¨¤§¤¥
mW zpigaAW miwiCSd zFnWp iWxẄ§¥¦§©©¦¦¤¦§¦©¥

d"ied'd mrf `lmiwECwC ENt` WExR £¨¨Ÿ¨©¥£¦¦§¦
`vnp `l miwiCSd mr wCwcn 'dW¤§©§¥¦©©¦¦Ÿ¦§¨
,einrfE eizFllw ElirFI dn dYrnE ,mẄ¥©¨©¦¦§¨§¨¨
mdl mcFTd WxXA WRgIW xn`ze§Ÿ©¤§©¥©Ÿ¤©¥¨¤
Ff dprh lHA dfl ,miaaFQd mitpraE¨£¨¦©§¦¨¤¦¥©£¨
FxnF` `Ede ,`vn `le WTAW mrHn¦©©¤¦¥§Ÿ¨¨§§

EP`x` mixv W`xn iMmixv WExR 'Fbe ¦¥Ÿª¦¤§¤§¥ª¦
d`xe hiAd `Ede rEcIM zFa`d md¥¨¨©¨©§¦¦§¨¨
`le eizFa`e gxY mdW mixSd W`xŸ©ª¦¤¥¤©©£¨§Ÿ
mipiCd xxFri EPOOW mFwn d`ẍ¨¨¤¦¤§¥©¦¦

:mdilr£¥¤
øeòLåiM KxCd df lr `Ed aEzMd §¦©¨©¤©¤¤¦

`le mrf `l xnF` ip`W mrh©©¤£¦¥Ÿ¨©§Ÿ
`l cal mdn wlgA iYWTAW `l dAw©ŸŸ¤¦©§¦§¥¤¥¤§©Ÿ
,mixv W`x d`Fx ip` `N` `Ed ok¥¤¨£¦¤Ÿª¦
`Ede zFdO`d WxW xg` URg mB©¦¥©©Ÿ¤¨¦¨§

`l df lkaE ,EPxEW` zFraBnE FxnF`§¦§¨£¤§¨¤Ÿ
zFidle ,mW KxC qpMIW mFwn `vn̈¨¨¤¦¨¥¤¤¨§¦§
`NW okYi Ki` xaCA zFWwdl WIW¤¥§©§©¨¨¥¦¨¥¤Ÿ
mB eizFa`e gxY mipFW`xA rbp `vn̈¨¤©¨¦¦¤©©£¨©

xn` dfl ,oale l`EzAccal mr od §¥§¨¨¨¤¨©¤¨§¨¨
aXgzi `l miFBaE oMWiccal WExR ¦§Ÿ©¦Ÿ¦§©¨¥§¨¨

eizFa`e gxY WxXn FWxW oi`W¤¥¨§¦Ÿ¤¤©©£¨
nEavgn oin ccal `N` `Edd spr oiO ¦¦¨¨©¤¨§¨¨¦¤§©

daxEw mEW Fl oi` l`xUi zFnWp¦§¦§¨¥¥§¨
FxnF`e ,micilFOdnaXgzi `l miFBaE ¥©¦¦§§©¦Ÿ¦§©¨

miFB mi`xwPW mzF` mr ENt`W WExR¥¤£¦¦¨¤¦§¨¦¦
eUre l`rnWi mde WOn mdig` mdW¤¥£¥¤©¨§¥¦§¨¥§¥¨
l`rnWi ,miFB mi`xwp mdipXW¤§¥¤¦§¨¦¦¦§¨¥

aizkC(f"i ziW`xA),lFcB iFbl eiYzpE ¦§¦§¥¦§©¦§¨
aizkC eUre(d"k mW)`l ,miFB ipW §¥¨¦§¦¨§¥¦Ÿ

mdxa`l 'd xn` oke ,aXgzi(`"k mW) ¦§©¨§¥¨©§©§¨¨¨

hrnl rxf Ll `xTi wgvia iM¦§¦§¨¦¨¥§¨©§©¥
,Frxf miaWgp mpi`W eUre l`rnWi¦§¨¥§¥¨¤¥¨¤§¨¦©§
`l l`xUil lNwl mFwn oi` dYrn¥©¨¥¨§©¥§¦§¨¥Ÿ
EidW mbde ,mipFpiAl `le miwiCSl©©¦¦§Ÿ©¥¦©£©¤¨
milBxnde lbrd oer zFper l`xUi ciA§©¦§¨¥£Ÿ£Ÿ¨¥¤§©§©§¦
oFWl mdilr 'd xn` xaM ,dnFCke§©¤§¨¨©£¥¤§

'd did `l df mrhl iM ilE`e ,dgilq§¦¨§©¦§©©¤Ÿ¨¨
mrlA didW minId mzF` lM qrMzn¦§©¥¨¨©¨¦¤¨¨¦§¨

:mFlWe qg lNwl dvFx¤§©¥©§¨
BøîBàa ïeëé ãBòmr odDinzn 'Fbe §©¥§§¤¨§©§¦©

l`xUi lNwl dvFxW wlA lr©¨¨¤¤§©¥¦§¨¥
xg` cnFrd `Ed df mr od xn`e§¨©¤¨¤¨¥©©
oMWi ccA cnri zFO`d lM zFlM§¨¨ª©£Ÿ¨¨¦§Ÿ
ENt` mdl ghan oi` zFO`d lke§¨¨ª¥¦§¨¨¤£¦
dO` xwrl dvFx Ki`e zFAx mipẄ¦©§¥¤©£Ÿª¨
FxnF`e ,mlFrd sFq cr znIwzOd©¦§©¤¤©¨¨§§

aXgzi `l miFBaE`A `l WExR ©¦Ÿ¦§©¨¥Ÿ¨
ccal EidIWM mzlrn oFAWg xcbl§¤¤¤§©£¨¨§¤¦§§¨¨
zFlFcBd lkA mdl dnFC oi` iM¦¥¤¨¤§¨©§

:zFO`d EriBIWh dxez ¤©¦¨ª
(é.'Bâå á÷òé øôò äðî éîitl dPd ¦¨¨£©©£Ÿ§¦¥§¦

FYrcA mMgzn did rWxdW¤¨¨¨¨¨¦§©¥§©§
FnM l`xUil rxdl ot` dfi` WTanE§©¥¥¤Ÿ¤§¨©§¦§¨¥§
qpMl mdizFa`aE mdA URgW xn`W¤¨©¤¦¥¨¤©£¥¤¦¨¥
`EdW xg` spr oM mB WTA ,mW KxC¤¤¨¦¥©¥¨¨©¥¤
dUrze FA hlWYW dRlTl cgin§ª¨©§¦¨¤¦§Ÿ§©£¤
l"f mxnF`M xRqOd oipr `Ede ,mWx¤§¦§©©¦§¨§§¨

(.a"n n"a)xacA `l dxFW dkxAd oi ¥̀©§¨¨¨Ÿ§¨¨



צג wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, מתּכּון (רש"י אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת  חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע ְְְְֲִִִִַַַַָָָרׁש"י
ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה אּסּור ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּובׁשמּטה,

את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק  יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלתם

ּבלבד.ׁשבע  ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oir qipkdl rWxd dvxe ,'Eke iEpOd©¨§§¨¨¨¨¨§©§¦©¦
dpn in xn`e ,`vn `le xRqOA rxd̈©©¦§¨§Ÿ¨¨§¨©¦¨¨

aizkC Fl ElWnPW xtr(bi mW)xtrM ¨¨¤¦§§¦§¦¨©£©
dxn`PW mbd Ff dkxaE ,ux`d̈¨¤§¨¨£©¤¤¤§¨
dfle awriA `N` dnIwzp `l mdxa`l§©§¨¨Ÿ¦§©§¨¤¨§©£Ÿ§¨¤

:awri xtr xn`̈©£©©£Ÿ
ãBòmc` riBd `NW xnFl oEMzp¦§©¥©¤Ÿ¦¦©¨¨

zFpnl mivFxWM ENt` ,mzFpnl¦§¨£¦§¤¦¦§
ici lr `N` cwtl `NW 'd dEv onvr©§¨¦¨¤Ÿ¦§Ÿ¤¨©§¥
,mi`lhA F` milwWA xg` xaC̈¨©¥¦§¨¦¦§¨¦

FxnF`el`xUi rax z` xRqnEdnl §§¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥§©
oFndA zFbxCd 'aA xAcIW EpnCwdX¤¦§©§¤§©¥§©§¨©£
miwiCSaE ,awri mWA EPMzIW mrd̈¨¤¦§©§¥©£Ÿ©©¦¦
xn` dfl ,EPMzi l`xUi mWA xW £̀¤§¥¦§¨¥¦§©¨¤¨©

oFndd cbpMawri xtr dpn incbpkE , §¤¤¤¨¦¨¨£©©£Ÿ§¤¤
xn` miwiCSdl`xUi rax z` xRqnE ©©¦¦¨©¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥

,xRqn oi`l miwiCv mdA WIW WExR¥¤¥¨¤©¦¦§¥¦§¨
mihrEn EidIW mbd miwiCSdW rcze§¥©¤©©¦¦£©¤¦§¨¦
mbd KtdA mirWxde ,mxRqnA Ebilti©§¦§¦§¨¨§¨§¨¦§¥¤£©
mxnF`M hrEn mxRqn miAx EidIW¤¦§©¦¦§¨¨¨§§¨

l"f(.e"k oixcdpq)Ediwfgl 'd xn`W ©§¤§¦¤¨©§¦§§¨
`paW z` xW` miAx eiptl xn`WM§¤¨©§¨¨©¦£¤¤¤§¨
wCwce ,mirWxl oipn oi` Fl xn` 'Fbe§¨©¥¦§¨¨§¨¦§¦§¥
mivEax md miwiCSdW itl rax xnFl©Ÿ©§¦¤©©¦¦¥§¦

xkUViA aizkC mdild`A(h"n ziW`xA) §¨¢¥¤¦§¦§¦¨¨§¥¦

dpikXdW itl mB ,mizRWOd oiA uaxŸ¥¥©¦§§¨¦©§¦¤©§¦¨
mdW xaCA cFq Wi mB ,mdilr zraFx©©£¥¤©¥©¨¨¤¥

:zFnlFrd bEEfe cEgi EaaFqi§§¦§¦¨¨
ãBòmdOr `iltn 'd didW dn lr fnẍ©©©¤¨¨©§¦¦¨¤

cFNId oAd lM ExfBWM mixvnA§¦§©¦§¤¨§¨©¥©¦
dliNn zFxArnl mipFn EidW 'Fbe§¤¨¦©§ª¨¦©§¨
zicEdId dX`d dzidW dpFW`x¦¨¤¨§¨¨¦¨©§¦
'd didW milirFn Eid `le zlaFh¤¤§Ÿ¨¦¦¤¨¨
FnM xRqn oi`l mdl zF`ltp dUFr¤¦§¨¨¤§¥¦§¨§

l"f mxn`nA mixaCd mixGtOWx"eny) ¤§ª¨¦©§¨¦§©£¨¨
(:`"i dhFq ,b"ktlr cnrl oilFki Eid `le ¨§Ÿ¨§¦©£Ÿ©

z` xRqnE FxnF` `Ede ,mdizFriax§¦¥¤§§¦§¨¤
:l`xUi raxŸ©¦§¨¥

.íéøLé úBî éLôð úîzixaC EN` ¨Ÿ©§¦§¨¦¥¦§¥
,WcTd gEx ixaC `le Fnvr©§§Ÿ¦§¥©©Ÿ¤

l"f Exn` xakE(hEwli)dvFx didWM iM §¨¨§©§¦§¤¨¨¤
did l`xUil wGd oi`W mixaC xAcl§©¥§¨¦¤¥¤¥§¦§¨¥¨¨

xn`e ,uRgi xW` xAcl FgiPn 'dzFn ©¦§©¥£¤©§Ÿ§¨©
mixWilr xfFgW mzFnM xn` `le §¨¦§Ÿ¨©§¨¤¥©

,lFcB oipr l`Wl rWx biltd ,l`xUi¦§¨¥¦§¦¨¨¦§Ÿ¦§¨¨
zn` iWp` l"f Exn`W(:a"kw `"gef)WIW ¤¨§©§¥¡¤¤¥

,mzzin zrWA miwiCSA zFbxcd 'a©§¨©©¦¦¦§©¦¨¨
zklFde sEBd on WtPd z`vFIW '`d̈¤¥©¤¤¦©§¤¤
mFwn cr aMrn oi`A liCan Kqn oi`A§¥¨¨©§¦§¥§©¥©§
z`iviAW miwiCv Wie ,oFilrd xW`d̈¤¨¤§§¥©¦¦¤¦¦©
zkNn mirpnpe df xcB EbiVi `l WtPd©¤¤Ÿ©¦¨¥¤§¦§¨¦¦¤¤
m` dn onf cr miaMrznE cInE skY¥¤¦¨¦§©§¦©§¨¨¦
ENt`e ,dnFCke mi`Hg dfi` mdl didi¦§¤¨¤¥¤©¨¦§©¤©£¦
xgA dfle ,xaCd aaFqi `EdW lM `hg¥§¨¤§¥©¨¨§¨¤¨©
FWtPW oFilrd xcB l`Wl mrlA¦§¨¦§Ÿ¤¤¨¤§¤©§
mzF` zzinM didY dzin zrWA¦§©¦¨¦§¤§¦©¨
oi`A KxAzi eipR z` xWiA miklFdW¤§¦§¤¤¨¨¦§¨©§¥

:aMrn oi`A Kqn̈¨§¥§©¥
ãBòWcTd gExA dfA mB eixaCW xWt ¤̀§¨¤§¨¨©¨¤§©©Ÿ¤

zEnY `id mdA dpEMde ,Exn`p¤¤§§©©¨¨¨¤¦¨
l`xUi EdEbxdiW mixWi ciA zFn FWtp©§§©§¨¦¤©©§¦§¨¥
mFil FriBdAW dvxi cFr .did oMW FnM§¤¥¨¨¦§¤¤§©¦§
mirxd eiUrOn eikxC aihii dziOd©¦¨¥¦§¨¨¦©£¨¨¨¦
,did zFO`AW rWx iM ,eizFarFze§¥¨¦¨¨¤¨ª¨¨
l"f mxn`nM zpkFq Fl dzidW FpFz`e©£¤¨§¨¤¤§©£¨¨

(:'c f"r)dE`zPW `N` ,eilr ciBY©¦¨¨¤¨¤¦§£¨
mixWiM xWi didie aEWi dzin zrWAW¤¦§©¦¨¨§¦§¤¨¨©§¨¦
dPde FBfn lr cnrW itlE ,zFO`AW¤¨ª§¦¤¨©©¦§§¦¥
EPOn rpnpe rxd zilkzA rx `Ed©§©§¦¨©§¦§©¦¤
lFkIW xaC l`W dfl ,xWi zFUr£¤¨¤¨©¨¨¤¨
didi zen lW DkECkC zrWAW zFidl¦§¤¦§©¦§¨¤¨¤¦§¤
Exn`W mirWx izi`x dfA `vFIke ,xWï¨§©¥¨¤¨¦¦§¨¦¤¨§
ExfgIW mircFi Eid m` iM WExtA il¦§¥¦¦¨§¦¤©§§
`N` miUFr Eid EzEni skze daEWzA¦§¨§¥¤¨¨¦¤¨
cnrl milFki mpi`W mircFIW¤§¦¤¥¨§¦©£Ÿ
mdilr Kln xaC iM Kx` onf daEWzA¦§¨§¨¨Ÿ¦§©¤¤£¥¤

Klnl`W `le ,olvl `pngx liqkE owf ¤¤¨¥§¦©£¨¨¦§©§Ÿ¨©
miwiCSd zzinM zEnIW rWxd̈¨¨¤¨§¦©©©¦¦
riBIW rpnPd on `Ed iM l`xUiAW¤§¦§¨¥¦¦©¦§¨¤©¦©

:Ff dbVdl§©¨¨

.eäîk éúéøçà éäúe,mrd l` xfFg §¦©£¦¦¨Ÿ¥¤¨¨
`EdW `Ad mlFr cbpM df xn`̈©¤§¤¤¨©¨¤
oiCA cinrn 'dW rcze ,mlFrd zixg ©̀£¦¨¨§¥©¤©£¦©¦
xW`l iE`x `EdW in miwiCSl mB©©©¦¦¦¤¨¨¤
dzin xg` WtPl bVOdn mlrPd `Edd©©¤¡¨¥©ª¨©¤¤©©¦¨

:k"r zFbxcdd 'a lr lNRzd dfl̈¤¦§©¥©©©§¨
ãBòxn`n zpEkA EpWxRX dn itl§¦©¤¥©§§©¨©©£©

l`xUi EdEbxdIW mixWi zFn§¨¦¤©©§¦§¨¥
xn`n x`Aziizixg` idzElr 'Fbe ¦§¨¥©£©§¦©£¦¦§©

zn` iWp` ixn`On Epl mcTX dn iR¦©¤¨©¨¦©©§¥©§¥¡¤
uFvip DA oi`W mlFrA dRlw Ll oi`W¤¥§§¦¨¨¨¤¥¨¦
xakE ,DzF` dIgnd cFq dXcTdn¥©§ª¨©§©¤¨§¨
zFnFwn dOkA df oiprA iYkx`d¤¡©§¦§¦§¨¤§©¨§
Epngl iM wEqRA Ll glW zWxtaE§¨¨©§©§©¨¦©§¥

'Fbe md('h c"i)eilrAWM uFvip FzF`e , ¥§§¦§¤§¨¨
uFviPd xxAzn l`xUi ici lr bxdp¤¡©©§¥¦§¨¥¦§¨¥©¦
m` FA wAci minrtle ,aFHd `Edd©©§¦§¨¦¦§©¦
xn`n `Ede ,zlqR `lA iwp `Ed¨¦§Ÿ§Ÿ¤§©£©

mixWi zFn iWtp zFnYdidY dfaE ¨©§¦§¨¦¨¤¦§¤
Wi`A wAci uFviPd iM EdFnM izixg ©̀£¦¦¨¦©¦¦§¨§¦
EpivnE ,EdFnM `Ed ixde l`xUi¦§¨¥©£¥¨¨¦

milAwnd ixacA(l"fix`dl milEBlBd 'q)iM §¦§¥©§ª¨¦©¦§¦§¦
iAx lW FxFngA d`A mrlA lW FWtp©§¤¦§¨¨¨©£¤©¦
owzPW dxFi dfe ,xi`i oA qgpR¦§¨¤¨¦§¤¤¤¦§©
l`xUi ici lr zOW mbde ,Fzixg`A§©£¦©£©¤¥©§¥¦§¨¥
oAlzdl Kxvde uTWn uFviPd did̈¨©¦§ª¨§ª§©§¦§©¥
`AW cr cnre mipEAle milEBlbA§¦§¦§¦¦§¨©©¤¨
mXnE xi`i oA qgpR 'x lW FpFz`l©£¤¦§¨¤¨¦¦¨

:oFW`xd FnFwnl dlr`i dxez ¨¨¦§¨¦
(àéézç÷ì éáéà á÷ì.'Bâå Emrxzp ¨ŸŸ§©§©§¦§¦§©¥

mbdW itl ,dkxAd lr wlÄ¨©©§¨¨§¦¤£©
'Fbe xAC lkE` lkid mrlA Fl xn`W¤¨©¦§¨£¨Ÿ©©¥§
`l m`W oiprl `id dpEMdW oiad¥¦¤©©¨¨¦§¦§¨¤¦Ÿ
la` lNwi `l lNwl eilr 'd miMqi©§¦¨¨§©¥Ÿ§©¥£¨
,Kxai `le `id dUrY l`e aW dkxAd©§¨¨¤§©©£¤¦§Ÿ§¨¥
miUi xW` xaCd oM mB Fl xn`W mbde©£©¤¨©©¥©¨¨£¤¨¦
`EdW aWg ,xAc` Fz` itA midl ¡̀Ÿ¦§¦Ÿ£©¥¨©¤
lNwl eitA miUi 'd m`W dllTd oiprA§¦§©©§¨¨¤¦¨¦§¦§©¥
m` la` ,FWtp zE` lkM dUri dUr̈Ÿ©£¤§¨©©©§£¨¦
Kxai `le Fnvr rpni dkxA eitA miUï¦§¦§¨¨¦§©©§§Ÿ§¨¥



wlaצד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iying meil inei xeriy

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz c"i iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה מקֹום ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ
העיר  על חיל יבא אם לׁשמר ‰bÒt‰.עֹומד L‡¯∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»

ׁשעתידה  ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם

ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה
ׁשאני  הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם

.רֹואה  ֶ

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

inl wGd dUrIW xqEOdn Fpi` iM¦¥¥©¨¤©£¤¤¥§¦
df oi`W eiaiF` Kxal eixg` glXW¤¨©©£¨§¨¥§¨¤¥¤
wCwCX dn `Ede ,wlA z` lNwn `N ¤̀¨§©¥¤¨¨§©¤¦§¥

zazAilxn`Wil ziUr dnzMxAW §¥©¦¤¨©¤¨¦¨¦¤¦§©
:Fl `id dllw l`xUi¦§¨¥§¨¨¦

Cøá zëøa äpäå,xaCd ltM mrh §¦¥¥©§¨¨¥©©¤¤©¨¨
wlA lr cFr xirdA x`Azi¦§¨¥§¨¦©¨¨
Wi eilr mB mrlA lr Dinzn `EdW¤©§¦©©¦§¨©¨¨¥
xnBW cr mrlal oiYndW Dnzl¦§Ÿ©¤¦§¦§¦§¨©¤¨©
dUrW FnM eiRM wiRqd `le eizFkxA¦§¨§Ÿ¦§¦©¨§¤¨¨
WEgi inE ,cFr KxaNn Frpnl dpFxg`Ä©£¨§¨§¦§¨¥¦¨
wlA did rcFi ok` .EPOn xzFi df lr©¤¥¦¤¨¥¥©¨¨¨¨
lNwl mMgzdl mixri mFxr mrlA iM¦¦§¨¨©£¦§¦§©¥§©¥
KxanE gAWn did dfle l`xUi¦§¨¥§¨¤¨¨§©¥©§¨¥
zEpbE zFlRWd dixg` xnFl dbltdA§©§¨¨©©£¤¨©§¨§
dkxAd oinA ENt`W `vnze ,zFllwE§¨§¦§¨¤£¦§¦©§¨¨
dkxA oin xnFl mMgzn did Dnvr©§¨¨¨¦§©¥©¦§¨¨
Epcnli WxcnA Exn`W FnM dllw FAW¤§¨¨§¤¨§§¦§¨§©§¥

(`"ryz hEwli)rWxdW mr mpFWl dfe ©§§¤§¨¦¤¨¨¨
.mdixaC mW oIri ozFPbl WTA oqNwn§©§¨¦¥§©¨§ª©¨¦§¥¤
Dnvr dkxAA mB mMgzn didW ixd£¥¤¨¨¦§©¥©©§¨¨©§¨
mrlal oiYnn wlA did okle ,mlNwl§©§¨§¨¥¨¨¨¨©§¦§¦§¨
dNBzp cnrW oeike zilkzA xn`I dn©Ÿ©§©§¦§¥¨¤¨©¦§©¨
did `l l`xUil Kxan didX dn iM¦©¤¨¨§¨¥§¦§¨¥Ÿ¨¨
`Ede ,aFh zilkzl `N` rx zilkzl§©§¦©¤¨§©§¦§

:Kxa YkxA FxnF`§¥©§¨¨¥

ãBòlr dzid wlA zcRwdW d`xp¦§¤¤©§¨©¨¨¨§¨©
dE`zPW mrlA iRn rnXX dn©¤¨©¦¦¦§¨¤¦§©¨
dn iM ciBi df EdFnM zFidl de`Y©£¨¦§¨¤©¦¦©
`Ede ,oEki dkxAle FANn did KxAX¤¥¥¨¨¦¦§©§¨¨§©¥§

FxnF`YkxAdkxA mzF` ziUre §¥©§¨§¨¦¨¨§¨¨
dfle ,EdnM izixg` idzE Yxn`W¤¨©§¨§¦©£¦¦¨Ÿ§¨¤
mikxAzOW mER `ln Kxa xnFl wCwC¦§¥©¨¥§Ÿ¤¦§¨§¦

:mzFnM zFidl mixg`ai dxez £¥¦¦§§¨
(áé.'Bâå øîLà 'Bâå øLà úà àìä£Ÿ¥£¤§¤§Ÿ§

oi`W aWFg dY`W FnM `l WExR¥Ÿ§¤©¨¥¤¥
Kxal 'dn xEACd `FaIWM aEIg ilr̈©¦§¤¨©¦¥§¨¥
`N` `Ed ok `l ,xAc` `le iR mYq`e§¤§Ÿ¦§Ÿ£©¥Ÿ¥¤¨
wCwC dfle ,wYWi lal dxzn `Ed ixd£¥ª§¤§©¦§Ÿ§¨¤¦§¥
l"f mxnF` KxC lr dxinW oFWl§§¦¨©¤¤§¨

(.e"l zFrEaW)`N` Fpi` l`e oR xnXd lM §¨¦¨¥¤§©¥¤¨
m`e mCi lal xdfn `EdW dUrY `lŸ©£¤¤ª§¨§©¦Ÿ§¦
xnW` xn`n zlEfe ,dzin aIg xari©£Ÿ©¨¦¨§©©£©¤§Ÿ
,`Ed qEp` dYrnE ,rnWp did `lŸ¨¨¦§¨¥©¨¨

l"f EpizFAxe(k"t x"cna)xn`W Exn` §©¥¨§¤¨©
,l`xUi Kxan `le zn didW i`elE Fl§©¤¨¨¥§Ÿ§¨¥¦§¨¥
did qEp` Kxan didX dn lMW ixd£¥¤¨©¤¨¨§¨¥¨¨¨

:FANn `le§Ÿ¦¦
ãBòl"f mxnF` c"r dvxifnx hEwli) ¦§¤§¨©§

(f"qyzcnFr did lfxA lW qh©¤©§¤¨¨¥
,FrpFn did lNwl dvFx did m` eitA§¦¦¨¨¤§©¥¨¨§

FxnF` `Ede ,lFki KxalxnW` Fz` §¨¥¨§§Ÿ¤§Ÿ

did df zlEGW xAcl lkE`W icM§¥¤©§©¥¤©¤¨¨
Fl xnFl oEMzPW xWt` F` ,mN`zn¦§©¥¤§¨¤¦§©¥©
FxaC 'd mEUl dRvnE lgin `Ed iM¦§©¥§©¤¨§¨

FxnF` `Ede ,xAcl eitA'd miUi xW` §¦§©¥§§£¤¨¦
xnW` Fz` itAdRvnE lgin WExR §¦Ÿ¤§Ÿ¥§©¥§©¤

Fpi` xW` lFcB mrh mrhi iM ,xaCl©¨¨¦¦§Ÿ©©¨£¤¥
rEcIM zFO`d zFgRWn lke `Ed i`cM§©§¨¦§§¨ª©¨©
WFcTd gMd mrh WtPl axr dOM©¨¨¥©¤¤©©©Ÿ©©¨
'd dUrW mbde ,FpFWl lr FzNn xW £̀¤¦¨©§©£©¤¨¨
mixaCd ErBi lal EpWxtE xaC eitA§¦¨¨¥©§§©¦§©§¨¦
oA mrh mrhi ok iR lr s` ,xifg dtA§¤£¦©©¦¥¦§Ÿ©©¤

:Fl axrie mrh ozFpbi dxez ¥©©§¤¡©
(âéézà àp Eì ÷ìa åéìà øîàiå©Ÿ¤¥¨¨¨§¨¦¦

.'BâåzaY xn`Fpawe xn` mB ,`p §¨©¥©¨©¨©§¨§
iliR lr x`Azi ,zi`Ce oFWlA ¦§¨©¨¦¦§¨¥©¦

l"f mdixaC(k"t x"cna)d`xW Exn`W ¦§¥¤¤¨§¤¨¨
p l`xUIW,dWn zn mXW mW mivxt ¤¦§¨¥¦§¨¦¨¤¨¥¤

mrh rci `NW itl `Ede ,o`M cr©¨§§¦¤Ÿ¨©©©
,mdA didY dvxRdW aWg dvxRd©¦§¨¨©¤©¦§¨¦§¤¨¤
miUFrW l`xUi Eid mirEcIW itlE§¦¤§¦¨¦§¨¥¤¦
xnFl xdn zFxfBd milHanE daEWY§¨§©§¦©§¥¦¥©

`P Lld`Fx ip`W dYr xdn WExR §¨¥©¥©¨¤£¦¤
EUrIW mcw Ff dvxR miaIgn mdW¤¥§ª¨¦¦§¨Ÿ¤¤©£
xaCd zied hilgd il Fpawe ,daEWY§¨§¨§¦¤¡¦£¨©©¨¨

:rWx zFllw mbiVYWci dxez ¤©¦¥¦§¨¨



צה wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iying meil inei xeriy

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑ הּזאת הּׂשימה היא ?ּומה «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ
וכה  אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה

ּכׁשה  אּלא לקּלל,תדּבר"? נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה ק"ה)אמר: ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָלֹו
לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ּבלק עלּֿכרח אל .ּתׁשּוב ְֲֶַָָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ֿוכל" אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
זה (במ"ר) הּוא צחֹוק ּברׁשּותלׁשֹון אינ ּכלֹומר: ,. ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצערֹו:

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ˆt¯.ׁשלּוח Ba∑ לׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמֹו זה, הּוא קד)מקרא יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çé.'Bâå ÷ìa íe÷,dOl Ff dniw ¨¨§¦¨¨¨
l"fxe(mW)wlA didW itl Exn` §©©¨¨§§¦¤¨¨¨¨

Fnvr zEWxA Fpi`W mrlaA wgvn§©¥§¦§¨¤¥¦§©§
mEw Fl xn`e Fhipwdl oEMzp dfl̈¤¦§©¥§©§¦§¨©
dOl zrcl Kixv mdixaclE ,rnWE£¨§¦§¥¤¨¦¨©©¨¨
ilE`e ,e"`e ztqFzA rnWE xn`̈©£¨§¤¤¨§©
rnWl ligzIW Fl xnFl oEMzPW¤¦§©¥©¤©§¦¦§Ÿ©

FxnF` `Ede ,dniw zrXn.rnWE mEw ¦§©¦¨§§£¨
aEW mrlal 'd xn`W itl dvxi F`¦§¤§¦¤¨©§¦§¨
mixaCd xnFl FwiwfdW 'Fbe wlA l ¤̀¨¨§¤¦§¦©©§¨¦
wlA mEw xnF` did m` dfl ,wlA iptl¦§¥¨¨¨¤¦¨¨¥¨¨
mEwIW xnFl FpFvxW rnWp didi rnW§©¦§¤¦§¨¤§©¤¨
oi` la` cOrn rnWIW icM rnWl¦§Ÿ©§¥¤¦§©§ª¨£¨¥
rnWl dvxi `l m` drinXA aEIg¦©§¦¨¦Ÿ¦§¤¦§Ÿ©

aEIg rnWE xn` dfl ,Fl Klie dpti¦§¤§¥¥¨¤¨©£¨¦
:drinWA aEIge dniwA§¦¨§¦¦§¦¨

ãBòdkGW Fl `id dniTW xnFl oEki§©¥©¤¦¨¦¤¨¨
mFwOn mi`Ad mixaC rnWl¦§Ÿ©§¨¦©¨¦¦¨
eicr Fpf` zFHdl cFr Fxirde ,DFaB̈©§¥¦§©¨§¨¨
dY` dfaE ,mixaCd iwECwC lM oif`dl§©£¦¨¦§¥©§¨¦¨¤©¨
FaiWgn dY`W FzF`n dbxcnA xzFi¥§©§¥¨¥¤©¨©£¦
oA aizkC mitWMd xFRv `EdW a`l§¨¤¦©§¨¦¦§¦¤
FxnF` `Ede ,LpA `Ed dYrn ,xFRv¦¥©¨¦§§§

.xRv FpAdn itl aEzMd x`Azi cFr §¦Ÿ¦§¨¥©¨§¦©
mixaC 'a FA Eid df rWx iM EpnCwdX¤¦§©§¦¨¨¤¨§¨¦
l`xUi lNwl dvFx didW '`d ,mirẍ¦¨¤¨¨¤§©¥¦§¨¥
eiR mTrl K`ln `FaIW Kixv dide§¨¨¨¦¤¨©§¨§©¥¦

W Dnvr dkxAdW 'Ade ,xEn`Mdzid ¨¨§©¤©§¨¨©§¨¤¨§¨

dide i`pbl DA oEkn did eiRn d`vFi§¨¦¦¨¨§©¥¨¦§©§¨¨
FnM gaWl DWxtl WcTd gExl KxvŸ¤§©©Ÿ¤§¨§¨§¤©§
wlA cWgW itlE ,dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨§¦¤¨©¨¨
,l`xUi z` Kxal utg `EdW mrlal§¦§¨¤¨¥§¨¥¤¦§¨¥
lr mEwIW wlal xn` eixaC zNgzA¦§¦©§¨¨¨©§¨¨¤¨©
`NW icM mihxR 'aA opFAzdl Fcnr̈§§¦§¥§§¨¦§¥¤Ÿ
didX dn cbpM dpFW`x dfe ,EPcWgi©§§¤§¤¦¨§¤¤©¤¨¨
KM lM mpi`W mixaC FzkxaA xnF`¥§¦§¨§¨¦¤¥¨¨¨
Wcwd gEx dzide daFhl miWxtn§Ÿ¨¦§¨§¨§¨©©Ÿ¤
FxnF` `Ede dnlW dkxal mYWxtn§¨©§¨¦§¨¨§¥¨§§

rnWEdrinW fnxl e"`e ztqFzA £¨§¤¤¨¦§Ÿ§¦¨
lNwl dvFx didX dn cbpkE ,zxg ©̀¤¤§¤¤©¤¨¨¤§©¥

xn` eiR z` mwFr K`lOdedpif`d §©©§¨¥¤¦¨©©£¦¨
icrliMUie eicr xzFiA axwzIW WExR ¨©¥¤¦§¨¥§¥¨¨§©§¦



wlaצו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ

להמיתם  סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולהֹוריׁשם
B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ּתמּה ותרּגּומֹו:ּבלׁשֹון , ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ

חֹוזרים  - ּומתמּלכין" ּבהם "ותּיבין לחזר .ונמלכין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ מהּֿדּבר" ׁשֹואלני אּתה ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
מּמּנּוה  קּבלּתי ּכמֹו'"? "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
אׁשיב  לא ּברּכתֹוואני וכן ∑C¯·e.את ,ּובּר ּכמֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, ּגזרת עד)הּוא ּכמֹו(תהלים חרף", "אֹויב : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י)חּרף. את (שם ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּגֹוזל
ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵֵֵַַַָָל
סּגֹול  (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ׁשאםּֿכן ּדבר, ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד .הּוא ְְֲֵֵַַַָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡.אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, "און" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן  אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`haOn oinTrzOW ,eiztU zniwrA©£¦©§¨¨¤¦§©§¦¦¦§¨
iM Fxird dfaE ,eiztUA `Hai xW £̀¤§©¥¦§¨¨¨¤¥¦¦
KxanM FcWgi `le did qEp`̈¨¨§Ÿ©§§¦§¨¥

:eiaiF`hi dxez §¨
(èé.'Bâå íãà ïáe 'Bâå Léà àìxn` Ÿ¦§¤¨¨§¨©

'`d ,zFpigA 'a cbpM zFbxcd 'a©§¨§¤¤§¦¨
,xaC lr zlEGl mc`d gihai xW £̀¤©§¦©¨¨¨©©©¨¨
xaC zFUr mc` miMgi xW` 'Ade§©£¤©§¦¨¨£¨¨
,zlEGl mirbFp oi`W eipipre eizFbdpdA§©§¨¨§¦§¨¨¤¥§¦©©
xn` zlEGd zghad `EdW xn`n cbpM§¤¤©£¨¤©§¨©©©¨©

aGkie l` Wi` `lFpi`W xn`n cbpkE , Ÿ¦¥¦©¥§¤¤©£¨¤¥
xn` zlEGl rbFpmgpzie mc` oaE ¥©©©¨©¤¨¨§¦§¤¨

xW` lr mgPi `N` zlEGA aGkn Fpi`W¤¥§©¥©©¤¨¦¨¥©£¤
'a Wi EpiptNX dOaE ,zFUr xAC¦¥¨©¤¤§¨¥¥
zEkln miwdl '` ,'d xAC xW` mixaC§¨¦£¤¦¥§¨¦©§
'd aWgW 'Ade ,mdl aihidlE l`xUi¦§¨¥§¥¦¨¤§©¤¨©
FWFcw mrl FzxFY zzl FpFvx zFUrl©£§¨¥¨§©§
cbpkE ,KxAzi Fl mirbFPW mixaC mde§¥§¨¦¤§¦¦§¨©§¤¤
afkie l` Wi` `l xn` mdipW§¥¤¨©Ÿ¦¥¦©¥
gihad xW` zFaFHd zFghadA©©§¨©£¤¦§¦©
aWgX dOn mgpzie mc` oaE ,zFa`l̈¨¤¨¨§¦§¤¨¦©¤¨©
l`xUil FzxFY zzl FnlFr zFbdpdA§©§¨¨¨¥¨§¦§¨¥
Ki` oM m`e ,eizFvn mIwl mkixcdlE§©§¦¨§©¥¦§¨§¦¥¥
e"g aGkn `vnpe l`xUi lNwl aWgi©£Ÿ§©¥¦§¨¥§¦§¨§©¥
dn lr mgpe zFa`l eizFghadA§©§¨¨¨¨§¦¨©©

:zFUr aWgX¤¨©£
BøîBàåmgpzie aGkie,e"`e ztqFzA §§¦©¥§¦§¤¨§¤¤¨

dfA llMFpi`W '` ,zFbxCd 'a ¨©¨¤©§¨¤¥

xaC e"g FA cWgl cFre mc` `le Wi ¦̀§Ÿ¨¨§©£Ÿ¨¨
`Ede oFrxB `Ed mi`xaPA ENt`W¤£¦©¦§¨¦¥¨§
rpnPd oOW dfA oEMzpe ,dhxgde afMd©¨¨§©£¨¨§¦§©¥¨¤¤¦©¦§¨
EidIW cr l`xUi zllw lr miMqIW¤©§¦©¦§©¦§¨¥©¤¦§
mc` oaE aGkie Wi` mixaC 'a FA§¨¦¦¦©¥§¤¨¨
aGkie Wi` e"g didW mbdW mgpzie§¦§¤¨¤£©¤¨¨¦¦©¥
dnl rbFPX dnl hxgzi `l df lM lr©¨¤Ÿ¦§¨¥§©¤©§©
,l`xUi zErvn`A FpFvx zFUr aWgX¤¨©£§§¤§¨¦§¨¥
mrtE Wi` xn` zg` mrRW mrhe§©©¤©©©©¨©¦©©
ghaOdW itl ,mc` oA xn` zg ©̀©¨©¤¨¨§¦¤©©§¦©
dfl dlrn xcbA FpWi zlEGl aihidl§¥¦©©¤§§¤¤©£¨¨¤
hxgzOd hxRaE ,zEaiWg oFWl xn`̈©§£¦©§¨©¦§¨¥
:mc` oaE xn` Fnvr lr aWgX dn lr©©¤¨©©©§¨©¤¨¨

.'Bâå øîà àeääxfFg aEzMd hWR ©¨©§§©©¨¥
lr FWxtl xWt`e ,mc`dl§¨¨¨§¤§¨§¨§©
zFUrl dvFxWM KxCd df lr d"awd©¤©¤¤§¤¤©£
`N` dUrOl Kixv Fpi` dUrn©£¤¥¨¦©©£¤¤¨

FxnF` `Ede ,dUrp `Ed xn`nA`Edd §©£¨©£¨§§©
WExR xn` KEnqA xiMfdW l`d WExR¥¨¥¤¦§¦§¨¨©¥

,idYe xn` `Ed dUrW eizFNrR`le §ª¨¤¨¨¨©©§¦§Ÿ
dUridUrnl Kxhvi `l WExR ©£¤¥Ÿ¦§¨¥§©£¤

FxnF`M('fÎ'e '` ziW`xA)idie 'Fbe xn`Ie §§§¥¦©Ÿ¤§©§¦
dpWOA Exn` oke ,ok(d"t zFa`)dxUrA ¥§¥¨§©¦§¨¨©£¨¨

FxnF`e ,mlFrd `xap zFxn`nxAce ©£¨¦§¨¨¨§§§¦¤
dUrPW dUrOdWkE WExR 'Fbe§¥§¤©©£¤¤©£¨
KxC lr ,mIw KM lM Fpi` Fxn`nA§©£¨¥¨¨©¨©¤¤
crFxe stFx mlFrd didW mxnF`§¨¤¨¨¨¨¥§¥

aizkC(`"i e"k aFI`)EttFxi minW icEOr ¦§¦¦©¥¨©¦§¨

l"f Epinkg Exn`e FzxrBn Ednzie§¦§§¦©£¨§¨§£¨¥
(.a"i dbibg)`Ede ,EnIwzpe mdA 'd xrBW £¦¨¤¨©¨¤§¦§©§§

FxnF`xAceiWw oFWldPniwi `le §§¦¤§¦§Ÿ§¦¤¨
FxEAcA `N` dPnIwl Kxhvi `le WExR¥§Ÿ¦§¨¥§©§¤¨¤¨§¦

:zwGgznE znIwzn `id dWTdk dxez ©¨¤¦¦§©¤¤¦§©¤¤
(ë.'Bâå Cøáe ézç÷ì Cøá äpäitl ¦¥¨¥¨¨§¦¥¥§§¦

wEqRA EpWxRX dn('d b"k)'d mUIe ©¤¥©§©¨©¨¤
UrW ,mrla itA xaCipgEx xaC eitA d ¨¨§¦¦§¨¤¨¨§¦¨¨¨¦

,zxAcnd WcTd gExl eiR oiA wiqtIW¤©§¦¥¦§©©Ÿ¤©§©¤¤
mxn`nA l"fx EpEMX dn `Ede(hEwli) §©¤¦§©©§©£¨¨©§

mrh Epzp mdW `N` .K`ln xaC̈¨©§¨¤¨¤¥¨§©©
ipWE lNwNn Frpnl icM xaCd©¨¨§¥§¨§¦§©¥§¥
oEMzp df itkE ,miwcFv minrHd©§¨¦§¦§¦¤¦§©¥

xn`OAiYgwl Kxa dPddOA WiBxdW ©©£©¦¥¨¥¨¨§¦¤¦§¦©¤
,Kxa `xTIW FpFWlaE eitA sqFziPW¤¦¥§¦¦§¤¦¨¥¨¥
eitA xaCd mU `l iM KxaE cFre§¥¥¦Ÿ¨©¨¨§¦
`N` mrlA lW FpFvxl xaCd x`Wpe§¦§©©¨¨¦§¤¦§¨¤¨
`EdW mbde Kxal Fgixkn WExR KxaE¥¥¥©§¦§¨¥©£©¤
`Ede ,lFki Fpi` DaiWdle utg Fpi ¥̀¨¥§©£¦¨¥¨§

FxnF`dPaiW` `lelFki Fpi` WExR §§Ÿ£¦¤¨¥¥¨
:Dxifgdl`k dxez §©£¦¨

(àë.á÷òéa ïåà èéaä àìx`Azi Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ¦§¨¥
l"f mdixaC iR lr(d"rx b"g n"rx) ©¦¦§¥¤

mWxp mc`d `hg ici lr iM Exn`W¤¨§¦©§¥¥§¨¨¨¦§¨
`ide F`Ur FAW xai`A rxd gM mWx¤Ÿ©¨¨¨¥¨¤£¨§¦
,l"f mdixacA zxMfOd mbRd zpigA§¦©©§¨©ª§¤¤§¦§¥¤
KWnPd rxd gM `Ed oe` WExtE¥¨¤Ÿ©¨¨©¦§¨

FxnF` KxC lr ,dxardn('l ilWn)`l ¥¨£¥¨©¤¤§¦§¥Ÿ



צז wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iying meil inei xeriy
ּדתֹוּבאונּיֹות  על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ∑ÏÓÚ.ׁשּלהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»

ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): אּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ
ו  לפני עמל עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.הּמקֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ חּבה לׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמֹו טו)ורעּות, ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניהֹון  .מלּכהֹון ְְֵֵַ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא

BÏ.הֹוציאם  Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑ רּום ׁשּלֹו.ּכתקף וגבּה ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ
כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ

לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ
וגבּה ּברּום זה המעֹופף הּוא רב ותקף ,.˙ÙÚB˙ ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

Ì‡¯∑ ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. .הּׁשדים אּלּו(גיטין ְְְִִֵֵֵֵַַָ

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aizkE ,oe` iYlrt('d d"kw miNdY)mkilFi ¨©§¦¨¤§¦§¦¦¦¥
xn` dfle ,oe`d ilrR z` 'dhiAd `l ¤Ÿ£¥¨¨¤§¨¤¨©Ÿ¦¦

oe`ENt` Fpi` rxd lrtOd mWx `EdW ¨¤¤¤©¦§¨¨©¥£¦
mWA EPMzIW mrd oFnd odW awriA§©£Ÿ¤¥£¨¨¤¦§©§¥
mbde ,rx zFUrn mixnWp mNMW awri©£Ÿ¤ª¨¦§¨¦¥£©©£©
mWtpA rAwp Fpi` lkVd KxCn ErhIW¤¦§¦¤¤©¥¤¥¦§¨§©§¨
FxnF` KxC lr ,rxd wlg `EdW oe`d̈¨¤¤¥¤¨©©¤¤§

('f 'c xiW),KA oi` mEnE 'Fbe dti KNM ¦ª¨¨¨§¥¨
rEaw mEn dUFr `hgd oi`W WExR¥¤¥©¥§¤¨©
dvigx ici lr xaFrd KElkl `N ¤̀¨¦§¨¥©§¥§¦¨

l"f EfnxW FnkE ,dgcde(x"ydy)dOA ©£¨¨§¤¨§©¤
aEzMd xn`X('d '`),de`pe ip` dxFgW ¤¨©©¨§¨£¦§¨¨

FxnF`e ,mW oIrilnr d`x `le §ª©¨§§§Ÿ¨¨¨¨
l`xUiAlnr KixSW mbR ENt` WExR §¦§¨¥¥£¦§¨¤¨¦¨¨

mi`xwPW mzF`A Fpi` Fxiardl§©£¦¥§¨¤¦§¨¦
:miwiCSd mdW l`xUi¦§¨¥¤¥©©¦¦

BàFxnF` dvxihiAd `l`Ed oe` ¦§¤§Ÿ¦¦¨¤
`xTi `Ed mBW daWgOd `hg¥§©©§¨¨¤©¦¨¥

FxnF` KxC lr oe`(g"i e"q miNdY)oe` ¨¤©¤¤§§¦¦¨¤
l` hiAn 'd oi`W ,iAla izi`x m ¦̀¨¦¦§¦¦¤¥©¦¤
oi`W WExR ,awriA drxd daWgOd©©§¨¨¨¨¨§©£Ÿ¥¤¥
mWx drxd daWgOd awriA dUFr¤§©£Ÿ©©§¨¨¨¨¨¤
xnFl wCwC dfle ,rxd spr EdW oe`d̈¨¤¤¨¨¨©§¨¤¦§¥©
WExR dI`xdn xzFi `idW dhAd oFWl§©¨¨¤¦¥¥¨§¦¨¥
d`Fx `Ed dpFW`x dI`xA iM mbd iM¦£©¦¦§¦¨¦¨¤
hiAn `EdWM ,drxd daWgn©§¨¨¨¨¨§¤©¦
xnFl wCwce ,oe` oi` Dlrtn zEIniptA¦§¦¦¦§¨¨¥¨¤§¦§¥©

awriA oe`FA dUFr Fpi`W WExR ¨¤§©£Ÿ¥¤¥¤
oFndA ENt` dfe ,mWx `Edd `hgd©¥§©¤§¤£¦©£
cbpkE ,dPki awri mWA xW` mrd̈¨£¤§¥©£Ÿ§ª¤§¤¤

xn` mdAW miwiCSdd`x `leENt` ©©¦¦¤¨¤¨©§Ÿ¨¨£¦
lnr `xwPd dpEbd iYlA daWgn©§¨¨¦§¦£¨©¦§¨¨¨
daWgOd gkA rxd xvi FOr lnrW¤¨©¦¥¤¨©§Ÿ©©©§¨¨
mAl miwiCSde lkVd KxCn DzFHdl§©¨¦¤¤©¥¤§©©¦¦¦¨

FxnF` `Ede ,mAxwA llgd`x `le ¨¨§¦§¨§§§Ÿ¨¨

l`xUiA lnrxnFl oEMzp mB . ¨¨§¦§¨¥©¦§©¥©
lke zFvn miUFrW mbd miwiCSdW¤©©¦¦£©¤¦¦§§¨
WIW miWiBxn mpi` dxFYA mwqr¦§¨©¨¥¨©§¦¦¤¥

FxnF` KxC lr lnr mdl(b"r miNdY) ¨¤¨¨©¤¤§§¦¦

mc`M `Axc` `N` ,ipira `Id lnr̈¨¦§¥¨¤¨©§©¨§¨¨
rWrYWOd mc`kE giexOd©©§¦©§¨¨©¦§©§¥©
mB .dxFYA mwWg axl mirEWrWA§©§¦§Ÿ¤§¨©¨©

FxnF` KxC lr oEMzp(c"i 'g ilWn)ip` ¦§©¥©¤¤§¦§¥£¦
miwiCSdWM iM ,dxEab il dpia¦¨¦§¨¦§¤©©¦¦
mdl oi` DA oicinznE dxFYA miwqFr§¦©¨©§¦¦¨¥¨¤
`id dAxc`W dxFYd wqrA lnr̈¨§¥¤©¨¤©§©¨¦

:dxEaB Fl zpzFp¤¤§¨
ãBò'a zErvn`A iM xnFl dvxi¦§¤©¦§¤§¨

oi` l`xUiA WIW zFbxCd©§¨¤¥§¦§¨¥¥
mlFrAW rWx lr ciRwn d"awd©§¦©¤©¤¨¨
Fpi` mB mcA`n Fpi` dfaE zFO`dn¥©ª¨¤¥§©§¨©¥
lkl lr z`iUpaE FnlFr z`ixaA rbï¥©¦§¦©¨¦§¦©Ÿ§¨
FxnF` `Ede ,mlFrl oikixSd mixaCd©§¨¦©§¦¦¨¨§§

oe` hiAd `lliaWA mlFrA WIW Ÿ¦¦¨¤¤¥¨¨¦§¦
lnrW lnr d`Fx Fpi` mB ,awri©£Ÿ©¥¤¨¨¤¨¥
eizFpFfnaE mlFrd zliaqA lFkiaM¦§¨¦§¦©¨¨¦§¨
liaWA Fl Wg Fpi` lMd eikxv wERqaE§¦§¨¨©Ÿ¥¨¦§¦

FxnF` `Ede ,l`xUil`xUiAliaWA ¦§¨¥§§§¦§¨¥¦§¦
l`xUi m`W `vnY oke ,l`xUi¦§¨¥§¥¦§¨¤¦¦§¨¥
ozFp 'd zevOde dxFYd KxcA miklFd§¦§¤¤©¨§©¦§Ÿ¥
zFO`d mB mipdpe mipFGpe mlFrl FaEh¨¨§¦¦§¤¡§©¨ª
Ff dO` xwrl miWTand dYrnE ,cgi©©¥©¨©§©§¦©£Ÿª¨
cFr .eiaWFie mlFrd cA`l miWTan§©§¦§©¥¨¨§§¨

FxnF`A oEMzpl`xUiA lnr d`x `le ¦§©¥§§§Ÿ¨¨¨¨§¦§¨¥
FA miUFr mtEvtv lM miwiCSd iM¦©©¦¦¨¦§¨¦
FzF` mirBin mpi`e 'dl gEx zgp©©©©§¥¨§©§¦

FxnF` KxC lr lFkiaM(f"i 'a ik`ln) ¦§¨©¤¤§©§¨¦

`le xn` dfle ,mkixacA 'd mYrbFd©§¤§¦§¥¤§¨¤¨©§Ÿ
:l`xUiA lnr d`ẍ¨¨¨§¦§¨¥

.Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà 'ä¡Ÿ¨¦§©¤¤

,xiMfdW zFpigA 'a cbpM WExR¥§¤¤§¦¤¦§¦
,mr oFndd mdW awri mWA mi`xwPd©¦§¨¦§¥©£Ÿ¤¥©£©
mdW l`xUi mWA miPMzOde§©¦§©¦§¥¦§¨¥¤¥

,miwiCSdFOr eidl` 'dmiwiCSd md ©©¦¦¡Ÿ¨¦¥©©¦¦
`EdW 'd xn` dfl ,dad`n miUFrW¤¦¥©£¨¨¤¨©¤
wiCSd zcFar oi`W xnFl cqgd mW¥©¤¤©¤¥£©©©¦
`EdX dOA aFHd adF` `N` oiCd cvl§©©¦¤¨¥©©¤¤
aWgY `NW eidl` xnFl wCwce ,aFh§¦§¥©¡Ÿ¨¤Ÿ©£Ÿ
xn` dfl ,xFg` aEWi EdxQin 'd m`W¤¦§©§¥¨¨¨¤¨©
zxnWn lr EdxQiIW mbdW eidl ¡̀Ÿ¨¤£©¤§©§¥©¦§¤¤
oFndd zM cbpkE ,cnri Fzad ©̀£¨©£Ÿ§¤¤©¤¨

xn` awri mWA mi`xwPdzrExzE ©¦§¨¦§¥©£Ÿ¨©§©
FA Kln:hRWOd cvl `xi `EdW ¤¤¤¨¥§©©¦§¨

ãBò`NW mzbVd gaW xnFl dvxi¦§¤©¤©©¨¨¨¤Ÿ
,mOr `N` FnW oMWl 'd xgÄ©§©¥§¤¨¦¨
oilFkIW oFilr gM mdA dUrW cFre§¤¨¨¨¤Ÿ©¤§¤§¦
KlnM mdipir FA oipzFPX dn lM cA`l§©¥¨©¤§¦¥¥¤§¤¤

FxnF` `Ede ,mlFrFA Kln zrExzE ¨§§§©¤¤
mdinw cA`i 'dW oikixv oi` WExR¥¥§¦¦¤§©¥¨¥¤
oke .Ff dbxcd Wi onvr odA `N ¤̀¨¨¤©§¨¥©§¨¨§¥
mipzFPW mFwn lM miwiCSdW `vnY¦§¨¤©©¦¦¨¨¤§¦
md mi`xaPd lkA zigWdl mdipir FA¥¥¤§©§¦§¨©¦§¨¦¥

:zlkid ilrA©£¥©§Ÿ¤
ãBòl"f mxnF` KxC lr x`AzizFkxA) ¦§¨¥©¤¤§¨§¨

(:`"qmiwxFq EidW `aiwr iAx lr©©¦£¦¨¤¨§¦
Kix`n dide lfxA lW zFwxqnA FxUA§¨§©§§¤©§¤§¨¨©£¦

FxnF` `Ede ,'Eke cg`AFOr eidl` 'd §¤¨§§§¡Ÿ¨¦
zilkzA eidl` 'dA FWtp wAcn WExR¥§©¥©§©¡Ÿ¨§©§¦
haWA FA Kln zrExYW mbd dAgd©¦¨£©¤§©¤¤§¥¤
onGA ENt`e ,FxUA miwxFQW lfxA©§¤¤§¦§¨©£¦©§¨
s` 'Eke oiwxFq EidW FA haXdW Fnvr©§¤©¥¤¤¨§¦§©

:FOr eidl` 'd ok iR lrak dxez ©¦¥¡Ÿ¨¦
(áë.íéøönî íàéöBî ìàxn` ¥¦¨¦¦§¨¦¨©

m`ivFnmbd ,m`ivFd `le ¦¨§Ÿ¦¨£©
Exn` l"fxW(.g"l zFkxA)rnWn wit`C ¤©©¨§§¨§©¦©§¨



wlaצח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iying meil inei xeriy

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וקֹוסמים  מנחׁשים ּבהם ÚÈÏ˜·.ׁשאין ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑ הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלה ,עֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
לעין  ּתֹורה חּבתן ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ

יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו
ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹראֹות

למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוסם,
ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל ְֵַַַַַָָָָָמה

וקֹוסמים  מנחׁשים אּלאאינן עלּֿפי נמסר , להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ותּמים  אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. .מּגידים ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
לעיל ּפרׁש א)ר ׁש"י א, מׁשּתּמׁשין (ויקרא הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו "וּיקרא", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלׁשֹון

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי מּמלאכי למּטה לׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו אפֹוא, מּובן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשרת.

הם הּׁשרת.למעלה ׁשּיׂשראל מּמלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
את  לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשינתם
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע לקראאת ללּבׁשציצית, .הּמצוֹות: ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ

·kLÈ ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּומחּבל ּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו',ּומּפילם  יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
מדין  מלכי ׁשּיּפיל עד מת הּוא מׁשה ויהרג חללים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנאמר יג)ע ּמהם, הּקֹוסם (יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל .הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

rnWn xzFi ok iR lr s` o`Mn EgikFde§¦¦¨©©¦¥¥©§¨
:m`ivFd xnF` did m` xar oFWl§¨©¦¨¨¥¦¨

äàøðål"f mxnF` KxC lr(:f"hw migqR) §¦§¤©¤¤§¨§¨¦

zF`xl mc` aIg xFce xFC lkA§¨¨©¨¨¨¦§
lr ,mixvOn `vi `Ed EN`M Fnvr z ¤̀©§§¦¨¨¦¦§©¦©
lM iM dxFYd zEInipR ircFi Exn` oM¥¨§§¥§¦¦©¨¦¨
dXcTd zFgM mixxAzn gqR lil¥¤©¦§¨§¦Ÿ©§ª¨
l`xUi ipA mrA mitqFpe dRlTdn¥©§¦¨§¨¦§©§¥¦§¨¥
z`ivi lW Dnvr dpigAd `ide§¦©§¦¨©§¨¤§¦©

FxnF` `Ede ,mixvnm`ivFn l`iM ¦§©¦§§¥¦¨¦
lkA `N` cal dpFW`x d`ivi `lŸ§¦¨¦¨§©¤¨§¨
mrh ozpe ,xMfPM m`ivFn dpWe dpẄ¨§¨¨¦¨©¦§©§¨©©©

Fl m`x ztrFzMsiqFn 'd iM WExR §£Ÿ§¥¥¦¦
uw oi`e mnnFxl mzF` wGgnE§©¥¨§§¨§¥¥
xcB cr mdilr 'd aWg xW` zEnnFxl̈§£¤¨©£¥¤©¨¥
,dXcTA rxd zaxrY mEW x`Xi `NW¤Ÿ¦¨¥©£Ÿ¤¨©©§ª¨

FxnF` `EdeawriA Wgp `l iMfnx §§¦Ÿ©©§©£Ÿ¨©
z`xwPd dpigal mB WEgPd zpigal¦§¦©©¦©¦§¦¨©¦§¥
rWxd n"q dRlTd W`x `EdW Wgp̈¨¤Ÿ©§¦¨¨¨¨

EPOn x`Xi `le xwrY Wgp `xwPd©¦§¨¨¨¥¨¥§Ÿ¦¨¥¦¤
FxnF` KxC lr ,awriA('a b"i dixkf)z`e §©£Ÿ©¤¤§§©§¨§¤

`le ,ux`d on xiar` d`nHd gEx©©ª§¨©£¦¦¨¨¤§Ÿ
,dPOn dHnl d`nh zpigA `Ed mqw¤¤§¦©ª§¨§©¨¦¤¨
dlrOd zEnlW xcbA l`xUi Eidi f`e§¨¦§¦§¨¥§¤¤§¥©©£¨

mzlrn didze,mik`lOd on xzFi §¦§¤©£¨¨¥¦©©§¨¦
xn` xnBX dn `Edeawril xn`i zrM §©¤¨©Ÿ¤¨¥¥¨¥§©£Ÿ

l"fx Exn`e 'Fbe(o`M x"cn)mik`lOdW §§¨§©©¨¤©©§¨¦
:l` lrR dn l`xUil El`Wibk dxez ¦§£§¦§¨¥©¨©¥

(ãë.'Bâå íò ïäFxnF`odKxC lr , ¤¨§§¤©¤¤
l"f mxnF`(:h"iw zAW)rx K`ln §¨©¨©§©©

Fnvr mrlAW ,FgxM lrA on` dpFr¤¨¥§©¨§¤¦§¨©§
mEwi `ialM df mr didi oM od xn`̈©¤¥¦§¤©¤§¨¦¨

FxnF`e ,'Fbe ix`ke`ialMFzniw WExR §©£¦§§§§¨¦¥¦¨
dNgYAW mlFrd x`WM Fpi` dpFW`x¦¨¥¦§¨¨¨¤©§¦¨
`l dnglOd zEcOlzd xqg FzFidl¦§¨¥¦§©§©¦§¨¨Ÿ
dUrie mEwi `ialM `N` zFxEaB dUri©£¤§¤¨§¨¦¨§©£¤
FcFrOW mbdW did oMW FnM ,zF`ltp¦§¨§¤¥¨¨¤£©¤¥
laqA dPrn xFAd ziaA iEaW `Ed¨§¥©§ª¤§¥¤

xird z` Fz`vM ok iR lr s` WFp ¡̀©©¦¥§¥¤¨¦
cFr xn` ,bFre oFgiqA zFUr `iltd¦§¦£§¦§¨©

`Vpzi ix`kemxnF` KxC lr WExR §©£¦¦§©¨¥©¤¤§¨
l"f(:f"r mW)oitiqFn oipiwfOW onf lM 'b ¨¨§¨¤©§¦¦¦¦

FxnF` `Ede ,'Eke ix` gM`Vpzi`EdW Ÿ©£¦§§§¦§©¨¤
eilr ExarIW mbdW FgkA mxe `Vpzn¦§©¥§¨§Ÿ¤£©¤©©§¨¨
Eidi df ipRn `l zFngln dOM©¨¦§¨Ÿ¦§¥¤¦§

:mixABznE miklFd `N` miWlgp¤§¨¦¤¨§¦¦§©§¦
ãBò'd dUr xW` gM caNOW dvxi¦§¤¤¦§©Ÿ©£¤¨¨

zFO`d lM ipirA didi cFr mdÄ¤¦§¤§¥¥¨¨ª
FxnF`M mdn cgtl dlFcB dbxcnA§©§¥¨§¨§©¥¥¤§§

(c"k 'a rWFdi)FxnF` `Ede ,'Fbe Ebnp mbe §ª©§©¨Ÿ§§§
mEwi `ialMKxraE ,FzxEaB KxrA df §¨¦¨¤§¥¤§¨§¥¤

mlFrd ipirA aWgp didIX dnix`ke ©¤¦§¤¤¡¨§¥¥¨¨§©£¦
`VpziEidi `EdX dOn xzFi WExR ¦§©¨¥¥¦©¤¦§

:mlFrd ipirA mi`Vpn§ª¨¦§¥¥¨¨
.'Bâå ãò ákLé àìdliNd oi`W 'iR Ÿ¦§©©§¥¤¥©©§¨

eiptl dlil iM eipRn qEpl hltn¦§¨¨¦¨¨¦©§¨§¨¨
rWFdin cnlE `ve ,xi`i mFIM'i mW) ©¨¦§¥§©¦ª©¨



צט wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iyiy meil inei xeriy

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑ על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" «……ƒ√∆ִַַָ
ׁשני  ו"גם" הּׁשני, וכן"ּגם" ראׁשֹון. "ּגם" ג)על :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz e"h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑ צּוּוי לׁשֹון זה מּׁשם,אין לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑ וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן

וכן  מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא אמר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה.
ּבּכֹוכבים  החֹוזים רֹואים ּכל מה יֹודעים ואין רֹואים -. ְְִִִִִֵַַָָָ

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(b"iÎa"iu` `le cnrYW WnXl xn`W¤¨©©¤¤¤©£Ÿ§Ÿ¨
FxnF` `Ede ,dnFCke `FalaMWi `l ¨§©¤§§Ÿ¦§©

sxh lk`i crdaikW onfAW Ycnl `d ©Ÿ©¤¤¨¨©§¨¤¦§©§¦¨
FxnF`e ,sxh zlik`A `Ed wQrznmce ¦§©¥©£¦©¤¤§§§©

dYWi millgiWFp`d raHAW itl , £¨¦¦§¤§¦¤©¤©¨¡¦
eipirA xwiY millg liRdl dAxIWM§¤¦§¤§©¦£¨¦¦©§¥¨
mdl iF` xn` dfl ,mix`WPd Wtp¤¤©¦§¨¦¨¤¨©¨¤
eipirA mCd dN` mr iM zFO`l̈ª¦©¥¤©¨§¥¨
aWgp Fpi`e dYWi xW` dwWnM§©§¤£¤¦§¤§¥¤¡¨
xcbA `N` dbixd xcbA mCd mdipirA§¥¥¤©¨§¤¤£¦¨¤¨§¤¤

xnFl wCwce ,dIzWdYWidn itl , §¦¨§¦§¥©¦§¤§¦©
m"EMr zbixd ici lr iM EpnCwdX¤¦§©§¦©§¥£¦©©
cFqa 'd mrA dXcTd iwlg miwAcp¦§¨¦¤§¥©§ª¨§©§

md Epngl iM('h c"i)o`M xn` ok FnM , ¦©§¥¥§¥¨©¨
l"fxe ,oade dYWi(:d"l oiNg)o`Mn Ecnl ¦§¤§¨¥§©©ª¦¨§¦¨

:dwWn aEWgW mcldk dxez §¨¤¨©§¤
(äë.epáwú àì á÷ íbxn`mB, ©ŸŸ¦¢¤¨©©

itl WExR EPaTz aw xnFl ltke§¨©©Ÿ¦¢¤¥§¦
dpif`d 'Fbe wlA mEw mrlA Fl xn`W¤¨©¦§¨¨¨§©£¦¨
lNwl utg `EdW Fl fnx mWe 'Fbe§§¨¨©¤¨¥§©¥

l"f mxn`nM eiR mwFr K`lnEx"cn) ©§¨¥¦§©£¨¨

(o`McaNn WExR aw mB xn` dfl k"b , ¨¨¤¨©©Ÿ¥¦§©
`ivFdl ENt` `N` oeikA EPlNwY `NW¤Ÿ§©§¤§¥¨¤¨£¦§¦
`l mnW zxikf `lA LiRn dllTd©§¨¨¦¦§Ÿ§¦©§¨Ÿ
mrlA did mMgzOW o`Mn ,EPaTY¦¢¤¦¨¤¦§©¥¨¨¦§¨
`NW KxcA dllw eiRn `ivFdl rWxd̈¨¨§¦¦¦§¨¨§¤¤¤Ÿ
xn`IW KxCd df lr `xFAd EdWipri©£¦¥©¥©¤©¤¤¤Ÿ©
mW eiRn `ivFi `le lNwn F` xEx`̈§ª¨§Ÿ¦¦¦¥
oEki FAlAW `N` xx`nde lNwnd©§ª¨§©§Ÿ¨¤¨¤§¦§©¥
FrpFn 'd did df mrhlE ,dvFxX dnl§©¤¤§©©¤¨¨§
,FAlA dnYgpe dllw eiRn `ivFdNn¦§¦¦¦§¨¨§¤§§¨§¦

FxnF`eKxA mBmrlA Fl xn`W itl §§©¨¥§¦¤¨©¦§¨
xan Fpi`W`Ed qEp` `N` FpFvxn mk ¤¥§¨§¨¥§¤¨¨

lNwz `l dY` m` Fl xn` dfl mkxal§¨§¨¨¤¨©¦©¨Ÿ§©¥
mTri `NW aWge ,Kxal aIgzz `lŸ¦§©¥§¨¥§¨©¤Ÿ§©¥
,lNwl dvxi m` `N` Kxal eiR 'd¦§¨¥¤¨¦¦§¤§©¥

mB xnFl ltkeEPkxaz `l KxAWExR §¨©©©¨¥Ÿ§¨§¤¥
itM zn`d itM Dpi`W dkxA ENt £̀¦§¨¨¤¥¨§¦¨¡¤§¦
`l z`f mB s` FzpEke mrlA zrC©©¦§¨§©¨¨©©ŸŸ

:EPkxazek dxez §¨£¤
(åëzrcl Kixv .xn`l 'Fbe mrlA orIe©©©¦§¨§¥Ÿ¨¦¨©©

FxnF`,wlA xn`i inl iM xn`l §¥Ÿ¦§¦Ÿ©¨¨

eil` xACX dn iM xnFl oEMzp ok`̈¥¦§©¥©¦©¤¦¥¥¨
xAci xW` lMW Fl xnFl FzpEM mcwŸ¤©¨¨©¤¨£¤§©¥
,dUr` Fz` dkxA oiA dllw oiA 'd¥§¨¨¥§¨¨Ÿ¤¡¤
'd xAcie EPaT` `NW mbd oM m ¦̀¥£©¤Ÿ¤¢¤¦©¥

:'d xaC mIwl mkxa` mkxalfk dxez §¨§¨£¨§¨§©¥§©
(æë.Eçwà àp äëìxn``pWExR §¨¨¤¨£¨©¨¥

dnE didX dn did xaMW dYr©¨¤§¨¨¨©¤¨¨©
oicrW mrhe ,mkxA xaM Kxal Fl WIX¤¥§¨¥§¨¥§¨§©©¤£©¦
'dW minrR 'a d`xW xAcl dRvn did̈¨§©¤§©¥¤¨¨§¨¦¤
aWg iM d`xp ,l`xUil dkxAA utg̈¥©§¨¨§¦§¨¥¦§¤¦¨©
mrR mrlA cnrW dPRdW xWt`W¤¤§¨¤©¦¨¤¨©¦§¨©©
oi`X dn miwiCv miWp` Eid 'aE cg ¤̀¨¨£¨¦©¦¦©¤¥
mrd lM cbpM eipR miUOW dYr oM¥©¨¤¥¦¨¨§¤¤¨¨¨
iYlA zg` zM mdA Eidi mzQd on¦©§¨¦§¨¤©©©¦§¦
awl mFwn `vOi ilE` aWge dpEbd£¨§¨©©¦¨¥¨¨Ÿ

FxnF` `Ede ,mXnxWii ilE`,'Fbe ¦¨§§©¦©§
xn`eil FzAweoEMzp ,FzAwl xn` `le §¨©§©Ÿ¦§Ÿ¨©§©Ÿ¦§©¥

FzAwl 'd ipirA xWiIW Kxv oi`W dfÄ¤¤¥Ÿ¤¤¦©§¥¥§©Ÿ
f`e Lrpnl `NW 'd ipirA xWIW `l ¤̀¨¤¦©§¥¥¤Ÿ§¨§£§¨

:mXn EPaTYgk dxez ¦¢¤¦¨



wlaק zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iyiy meil inei xeriy

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לקּללם  יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד .לבּדק ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה .ּכאׁשר ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

רֹוצה  אמר: אזּכיר ּכרצֹונֹו. לקּללם. רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתחּול עוֹונֹותיהם  עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ,. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿∆ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»
e„È·Ú„ ‡Ï‚Ú Ï·˜Ï] ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒƒ»≈∆¿»«¬ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ [Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå áBè ék íòìa àøiåmdixaclE ©©§¦§¨¦§§¦§¥¤
l"f(x"cn)iM wEqR WExtA Exn`W¤¨§§¥¨¦

'd xn`W `Ed KExA`l mrlal ¨¤¨©§¦§¨Ÿ
aFh KxCd df lr xnFl oEMzp ,mkxaz§¨§¥¦§©¥©©¤©¤¤
KEnqA xiMfdW 'd WExR Kxal 'd ipirA§¥¥§¨¥¥¤¦§¦§¨
Fl xn` xaM iM mrlA lr xfFg Fpi`e§¥¥©¦§¨¦§¨¨©
,mkxal Kixv Fpi`e `Ed KExA iM 'd¦¨§¥¨¦§¨§¨
did df ,mkxan didW EpivOW mbde©£©¤¨¦¤¨¨§¨§¨¤¨¨
dn itlE ,dkxal Fzllw Ktdl©£Ÿ¦§¨¦§¨¨§¦©

wEqRA iYWxRX('d b"k)xaC 'd mUIe ¤¥©§¦©¨©¨¤¨¨
`N` Kxan did mrlA `l ,mrla itA§¦¦§¨Ÿ¦§¨¨¨§¨¥¤¨
xaC wqtdA eitA mkxan did K`ln©§¨¨¨§¨§¨§¦§¤§¥¨¨

FxnF`e ,eitlmrtM Kld `leWExR 'Fbe §¦§§§Ÿ¨©§©©§¥
rxdl miMqdl 'dn dewY oi`W hilgd¤¡¦¤¥¦§¨¥§©§¦§¨©
mEXn 'Fbe mrtM Kld `l mB l`xUil§¦§¨¥©Ÿ¨©§©©§¦
mMgzp dfl ,miWgPdn zlgFY oi`W¤¥¤¤¥©§¨¦¨¤¦§©¥

`Ede drx dvrAxAcOd l` zWIe §¥¨¨¨§©¨¤¤©¦§¨
eipREqirkdX dn zF`xl WExR ¨¨¥¦§©¤¦§¦

:lNwl lkEi mW KxC ilE` xAcOA©¦§¨©¤¤¨©§©¥
BàWxRW KxcM xEAC oFWl x`Azi¦§¨¥§¦§¤¤¤¥¥

xdGA(:d"x b"g)zn Epia` wEqRA ©Ÿ©©¨¨¦¥
lMW itl dpEMde ,xEAC oFWl xAcOA©¦§¨§¦§©©¨¨§¦¤¨
z` l`xUi EQPW zFpFiqp xUrd̈¤¤¦§¤¦¦§¨¥¤
,lbrA ,sEq mi lr ,xEAcA Eid mFwOd©¨¨§¦©©¨¥¤
,gxw zcrA ,milBxnA ,mippF`zOA©¦§§¦©§©§¦©£©Ÿ©

mi`hFg Eid mNM 'Eke daixn in¥§¦¨§ª¨¨§¦
l`xUi zEllkA iM aWge ,xEACA©¦§¨©¦¦§¨¦§¨¥
zFYMn miAx oE`vOi eipR cbpl EidW¤¨§¤¤¨¨¦¨§©¦¦¦

:lNwl mW Kxce mixAcnd©§©§¦§¤¤¨§©¥
ãBòl"f mdixaC iR lr dvxia"gef) ¦§¤©¦¦§¥¤

(.f"pwmFwn `Ed xAcOd iM Exn`W¤¨§¦©¦§¨§
xxFrl oEMzpe ,rWxd n"q zFpg£¨¨¨§¦§©¥§¥

FxnF` `Ede ,eizFgMxAcOd l` zWIe Ÿ¨§§©¨¤¤©¦§¨
eipRn"q dRlTd W`x `Ed mXW ¨¨¤¨Ÿ©§¦¨

wCwce .l`xUi ipA mr i`pFU eizFlige§¥¨§¥©§¥¦§¨¥§¦§¥
xnFleipRdRlTd xxFrzYW ilE` , ©¨¨©¤¦§¥©§¦¨

xxFrzYW KxcM qrMd zErvn`A§¤§¨©©©§¤¤¤¦§¥
Fh alaE dgnUA dXcTdcg` lM iM ,a ©§ª¨§¦§¨§¥¦¨¤¨

oFWl eipR FxnF` `Ede ,Fpinl xxFrzi¦§¥§¦§§¨¨§
FxnF` KxC lr qrM(b"l zFnW)Ekli ipR ©©©¤¤§§¨©¥¥

:qrM oFWl `EdW¤§©©
BàKxCd df lr aEzMd Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥©¨©¤©¤¤

mrlA `xIe`Ed aFh `EdW in iM ©©§¦§¨¦¦¤
KxC lr l`xUi Kxal iE`x 'd ipirA§¥¥¨§¨¥¦§¨¥©¤¤

FxnF`('h a"k ilWn),Kxai `Ed oir aFh §¦§¥©¦§Ÿ¨
l"f Exn`e(:g"l dhFq)Kxai ixwY l` §¨§¨©¦§¦§Ÿ¨

FzFidl `Ed iM dfA dpEMde ,Kxai `N ¤̀¨§¨¥§©©¨¨¨¤¦¦§
fEnxM Kxal 'd Fpzp `l rEcIM oir rx©©¦©¨©Ÿ§¨§¨¥¨¨
iM WiBxd dGnE ,`Ed KExa iM xn`OA©©£©¦¨¦¤¦§¦¦
`Ed Kxande oir rx FzFidl lqtp¦§©¦§©©¦§©§¨¥

`NW aWg dfl ,eitA xAcOW K`lOd©©§¨¤§©¥§¦¨¤¨©¤Ÿ
`EdW miWgp z`xwl mrtA mrtM Kli¥¥§©©§©©¦§©§¨¦¤

rxd wlgxAcOd l` zWIexW` WExR ¥¤¨©©¨¤¤©¦§¨¥£¤
dpgn mFwn midl`d mW dpFg `Ed¤¨¨¡Ÿ¦§©£¥
aWge FznWp WxWA cxnE dpikW§¦¨¨©§Ÿ¤¦§¨§¨©
z` Kxaie aFh zFidl xWki dfAW¤¨¤ª§©¦§¦¨¥¤
dUr `l iM aEzMd ricFde ,l`xUi¦§¨¥§¦©©¨¦Ÿ¨¨
`Ed miptl `N` FANnE FpFvxn df¤¥§¦¦¤¨§¨¦
zFOxl aWgW dGd xaCd z` dUrW¤¨¨¤©¨¨©¤¤¨©§©
cr dzid FYrCW ilE`e ,zFAl ogFA¥¦§©¤©§¨§¨©
eiRn dMg xiqdl K`lOd FA oin`IW¤©£¦©©§¨§¨¦©¨¦¦
zFaWgn aWgi f`e FvtgM xAcl§©¥§¤§§¨©£Ÿ©§¨
,rxdl Dnvr dkxAd xcqA mMgzdl§¦§©¥§¥¤©§¨¨©§¨§¨©

l"f mxnF`M dUr oMW FnM(:d"w oixcdpq) §¤¥¨¨§§¨©§¤§¦

mild`M 'Fbe milgpM FxnF` WExtA§¥§¦§¨¦§©£¨¦
zlHan WcTd gEx dzide 'Fbe§§¨§¨©©Ÿ¤§©¤¤
dY`W FnM `l zxnF`e FYaWgn©§©§§¤¤Ÿ§¤©¨

:'Fbe aWFga dxez ¥§
(á.'Bâå íòìá àOiåxnFl Kxvd ©¦¨¦§¨§ª§©©

FnW xiMfdl Kxvd mB ,`VIe©¦¨©ª§©§©§¦§
dn itl ,KEnqA FpFxkf lr Knq `le§Ÿ¨©©¦§§¨§¦©
miaaEqn Eid l`xUIW Epl mcTX¤¨©¨¤¦§¨¥¨§¨¦
,mdA zhlFW oir dzid `le mipprA©£¨¦§Ÿ¨§¨©¦¤¤¨¤
WExR 'Fbe mrlA `UPW xn` dfl̈¤¨©¤¨¨¦§¨§¥
zFO` `iap did `Ed iM FzE`iap `Up̈¨§¦¦¨¨§¦ª



קי wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ

רעה  ורּוח עין רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈

ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ּבלּבֹו יקּללם עלה .ׁשּלא ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: מאבֹותיהם;ׁשניהם (סנהדרין ּגדֹולים היּו ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ּובלעם  ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו - אביו צּפֹור", ּבנֹו ְְְְְִִִַָָָָ"ּבלק
ּבן  מנה - ּבנביאּות מאביו היה ּגדֹול Ì˙L.ּפרס ְְִִִֵֶֶָָָָָָ¿À

ÔÈÚ‰∑ נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה עינֹו »»ƒְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשּיׁשּתם  ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ויּגב.ּפתּוח, ויסּתם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹֹ

סט) רבע (ע"ז את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ורּבֹותינּו .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
רביעֹותיהן  ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל,

מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל, ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: ְְְְִִִֶַָָָָאמר
ׁשל  עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיסּתּכל

לא)ּבלעם ּפתּוח (נדה - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְִִִֵַָָָָֻ
העין"העין  "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבאחת  ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻולא
היה  .מעיניו ֵֵָָָ

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfle ,dfgi d`Eap dfgnE mlFrd̈¨©£¥§¨¤¡¤§¨¤
Coir zE`iUp fnxl mrlA xnFl wCw ¦§¥©¦§¨¦§Ÿ§¦©¦

xird dfaE FA `N` FzlEfA Dpi`W¤¥¨§¨¤¨¨¤¥¦
dfaE ,xAcn aEzMd d`EaPd dfgnAW¤§©£¥©§¨©¨§©¥¨¤
mixYqp EidW l`xUi zF`xl biVd¦¦¦§¦§¨¥¤¨¦§¨¦

:cFaMd ipprA§©§¥©¨
ì 'Bâå àøiå.'Bâå åéìò éäzå åéèáL ©©§§¦§¨¨©§¦¨¨§

mipipr 'a mdA d`xW WExR¥¤¨¨¨¤¦§¨¦
iptA haWe haW lM okFW '` milFcB§¦¥¨¥¤§¥¤¦§¥
dxFW dzidW 'Fbe eilr idYe 'a ,Fnvr©§©§¦¨¨§¤¨§¨¨
FMln Fnvr iptA haW lM lr dpikW§¦¨©¨¥¤¦§¥©§©§
Fl Wi haW lMW mrHde ,FW`xA§Ÿ§©©©¤¨¥¤¥
zEkGd cvl F` ,Fnvr iptA dBxCd©©§¨¦§¥©§§©©§
itl F` ,Fxagn xzFi cg`l WIW¤¥§¤¨¥¥£¥§¦
lr mixaC 'a xWwA fnx mB ,oipOd©¦§¨©¨©§¤¤§¨¦©

l"f mdixaC iR(.'q a"a)Exn`W ¦¦§¥¤¤¨§
KxcA l`xUi ExCqPW zErvn`AW¤§¤§¨¤¦§§¦§¨¥§¤¤
mdilr dpkW Fnvr iptA haW lM df¤¨¥¤¦§¥©§¨§¨£¥¤
dn `Ede ,Dl daMxn EUrpe dpikW§¦¨§©£¤§¨¨¨§©

xnFl wCwCXgEx eilr idYe ¤¦§¥©©§¦¨¨©
midl`:b dxez ¡Ÿ¦

(â'Bâå íòìa íàð 'Bâå BìLî àOiå©¦¨§¨§§ª¦§¨§
.'Bâå íàðeKxvd dOl zrcl Kixv §ª§¨¦¨©©¨¨ª§©

xnFl.FlWn `VIexnFl KxS dn cFr ©©¦¨§¨©Ÿ¤©
mrlA m`pcFr ,xAcnd eiR iM `hiWR §ª¦§¨§¦¨¦¦©§©¥

cFr ,o`M eia` mW ricFdl Kxvd dOl̈¨ª§©§¦©¥¨¦¨
mipniqA Fnvr oOql Kxvd dOl̈¨ª§©§©¥©§§¦¨¦
dn 'Fbe rnFW xn`OA mB ,FtEbAW¤§©©©£©¥©§©
`l dOl Fnvr gAWl m`e ,dfA oEMzP¦§©¥¨¤§¦§©¥©©§¨¨Ÿ
crW itl ok` .dpFW`x mrtA gAW¦©§©©¦¨¨¥§¦¤©
eitA 'd miUIX dn xAcn did dYr©¨¨¨§©¥©¤¨¦§¦
eiRn `vFi did xEACdW FpFvx Ktd¥¤§¤©¦¨¨¥¦¦
`Ed miMqIW dvx dYre FgxM lrA§©¨§§©¨¨¨¤©§¦
`Ed EN`M eiRn mi`vFId mixaCd lr©©§¨¦©§¦¦¦§¦
FzpEke ,hEWRd FpFvxn mzF` xnF`¥¨¥§©¨§©¨¨
Kxand gM `Fai lNwi m`W oM mB dfÄ¤©¥¤¦§©¥¨Ÿ©©§¨¥
gM Kxai `l Kxai m` la` Kxaie¦¨¥£¨¦§¨¥Ÿ§¨¥Ÿ©
iYWxRX dn itl mB dnE ,Kxand©§¨¥©©§¦©¤¥©§¦
'Fbe eipR xAcOd l` zWIe wEqRA©¨©¨¤¤©¦§¨¨¨§
Fnvr xiWkdl oEMzPW 'a WExtA§¥¤¦§©¥§©§¦©§
df lr aEzMd aXizi ,l`xUi Kxal§¨¥¦§¨¥¦§©¥©¨©¤

KxCdFlWn `VIe`EdW lWOd WExR ©¤¤©¦¨§¨¥©¨¨¤
l"fx ixaC EaXizi dfaE ,FYrCnE EPOn¦¤¦©§¨¤¦§©§¦§¥©©

(:d"w oixcdpq)M xn` `EdW Exn`Wmilgp ©§¤§¦¤¨§¤¨©¦§¨¦
zFniA wqFRW lgpM ozFPkl WTA 'Fbe§¦¥§©¨§©©¤¥¦
`l FzaiWn WcTd gExe 'Eke dOgd©©¨§§©©Ÿ¤§¦¨Ÿ
WExR EiHp `N` aWFg dY`W FnM§¤©¨¥¤¨¦¨¥
mild`M ,KlFde wqFR Fpi`W xdpM§¨¨¤¥¥§¥©£¨¦
mixwrpe milhlhn mdW WExR¥¤¥§ª§¨¦§¤¡¨¦
'd rhp FzaiWn WcTd gExe mnFwOn¦§¨§©©Ÿ¤§¦¨¨©

DzEInipRW dkxA md eixaC lM oke 'Fbe§§¥¨§¨¨¥§¨¨¤§¦¦¨
dOl WcTd gEx ixaC md m`e ,dllw§¨¨§¦¥¦§¥©©Ÿ¤¨¨
i`Ce `N` ,itC FA WIW xaC xn`YŸ©¨¨¤¥Ÿ¦¤¨©©

:Fnvr ixaC mdW¤¥¦§¥©§
øîà äæìåm`p xn`Ie FlWn `VIe §¨¤¨©©¦¨§¨©Ÿ©§ª

mrlAmd EN` mixaC WExR ¦§¨¥§¨¦¥¥
EncTW mixaCd x`WM mpi`e iNXn¦¤¦§¥¨¦§¨©§¨¦¤¨§
xAcnd `Ed in WxtE ,iPOn Eid `NW¤Ÿ¨¦¤¦¥¥¦©§©¥
lrA in mlFrl ETgIW icM EN` mixaC§¨¦¥§¥¤ª©§¨¦©©
FxnF` KxcM mipniq 'b xn`e ,mixaC§¨¦§¨©¦¨¦§¤¤§

dpWOA(`"n f"t d`R)mW Fl WIW zif lM ©¦§¨¥¨¨©¦¤¥¥
cbpM ,FnFwnaE eiUrnaE FnWA 'Eke§¦§§©£¨¦§§¤¤

xn` FnWAxFrA FpA`le FpA xn`e , ¦§¨©§§§¨©§§Ÿ
EPOn dHnl eia` didW xnFl oA xn`̈©¤©¤¨¨¨¦§©¨¦¤
zpigA iAbl FpA zbxcnA zFidl iE`xe§¨¦§§©§¥©§§©¥§¦©
did `NW xnFl xWt` F` ,dbVdd©©¨¨¤§¨©¤Ÿ¨¨
WExR FpA xn` dfl mrlA `N` xFral¦§¤¨¦§¨¨¤¨©§¥
xnFl `vnYWkle ,xFrA lW Fcigi§¦¤§§¦§¤¦§¨©
miaWgp mNMW xn` mixg` Fl EidW¤¨£¥¦¨©¤ª¨¤§¨¦
,mrlA m` iM Fl oi` EN`M eiptl oi`M§©¦§¨¨§¦¥¦¦¦§¨

xn` eiUrn cbpMoird mzW xaBd §¤¤©£¨¨©©¤¤§ª¨¨¦
mFwn lMW eipir dUrnA xMp didW¤¨¨¦¨§©£¥¥¨¤¨¨
okle ,dwFl did eipirA lMYqn didW¤¨¨¦§©¥§¥¨¨¨¤§¨¥
,wiGi lal drxd Fpir mzFq did̈¨¥¥¨¨¨§©©¦
zil`nVd oir Fl dzidW xWt`e§¤§¨¤¨§¨©¦©§¨¦



wlaקב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iyiy meil inei xeriy

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה

נגלה  רגליו,ּכׁשהיה על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נגלה  להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל
לפניו  זקּופה ּבקֹומה .עליו ְְְָָָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מּול זה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
הּנ על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, ׁשּנאמר מׁשּכֹון פׁשֹות, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד) "וּיּצתֿאׁש(איכה ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצּיֹון" ְִ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע, אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית  ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמעין

קה) לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: "מר (תהלים : «¬»ƒְְְַֹ

‰'.ואהלֹות" ÚË∑ ּכאהלים אחר: לׁשֹון ּבגןֿעדן. ֲַָ»«ְֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' מ)נטע :(ישעיה ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאםּֿכן  אינֹו, זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וּימּתחם
קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו ÚË.היה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָ»«

ׁשּנאמר∑‰' ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`Ed oird mzW Wxtp m`e ,dfl zcgin§ª¤¤¨¤§¦§¨¥§ª¨©¦
oOqn didW dvxi dgizR oFWl§§¦¨¦§¤¤¨¨§ª¨
xn` FnFwn cbpM ,rxdl Fpir zgiztA¦§¦©¥§¨©§¤¤§¨©

l` ixn` rnWmiOr qpl cnFr didW Ÿ¥©¦§¥¥¤¨¨¥§¥©¦
lW df mFwnA cnFr xg` mc` oi`e§¥¨¨©¥¥§¨¤¤

:d`Eap§¨
ãBòminrR 'b xn` dOl xirdA dvxi¦§¤§¨¦¨¨¨©§¨¦

itl ok` .zg`A wiRqd `le m`p§ª§Ÿ¦§¦§©©¨¥§¦
zFgMn zFbxCd 'b mrlaA WIW¤¥§¦§¨©§¨¦Ÿ
xW` Fz`ixaA `AW gM '` .mlrPd©¤¡¨Ÿ©¤¨¦§¦¨£¤
gkA dpw xW` 'a .cilFOd FA lrR̈©©¦£¤¨¨§Ÿ©
zFgM FWtpl KWni mc`d iM eiUrn©£¨¦¨¨¨¦§Ÿ§©§Ÿ
'd Edpwd xW` 'b .EPOn lrtOd itM§¦©¦§¨¦¤£¤¦§¨
icM miFBl `iap zFidl drEci dAql§¦¨§¨¦§¨¦©¦§¥
xEn`M zFO`d Enrxzi `NW¤Ÿ¦§©£¨ª¨¨

l"f mdixacA(Ff 't Wix x"cn)oEMzpe , §¦§¥¤¥§¦§©¥
eizFgM znMqdA eixaC xnFl mrlA¦§¨©§¨¨§©§¨©Ÿ¨
xn` cilFOd gMn `Ad gM cbpM ,cgi©©§¤¤Ÿ©©¨¦Ÿ©©¦¨©

xra FpA mrlA m`pFpA xnFl wCwce , §ª¦§¨§§Ÿ§¦§¥©§
oIvOW rnWp did f` iM oA xn` `le§Ÿ¨©¤¦¨¨¨¦§¨¤§©¥
wlgd lr xnFl oEMzp `Ede Fcli in¦§¨§¦§©¥©©©¥¤

WIX dn lr `le FpA `EdX dOn FAW¤¦©¤§§Ÿ©©¤¥
dpw xW` wlg cbpkE .mFId od FgkA§Ÿ¥©§¤¤¥¤£¤¨¨

xn` FgkAxaBd m`pdn xaBd WExR §Ÿ¨©§ª©¤¤¥©¤¤©
fnx mB ,Fnvrn xaB FzFidA dpTX¤¨¨¦§¤¤¥©§©¨©
oird mzW ,dxEaB oFWNn FzFOvrzl§©£ª¦§§¨§ª¨¨¦

l"f mxnF`M eipir gwRW(.g"x b"gef) ¤¨©¥¨§§¨
dpw mWe l`Gre `Gr lv` KlFd didW¤¨¨¥¥¤©¨§©¨¥§¨¨¨
zFxYqPA eipir EgYRzpe d`nHd zFgMŸ©ª§¨§¦§©§¥¨©¦§¨

zFribi dOM xg` zF`ltOaExEn`M ©ª§¨©©©¨§¦¨¨
,xaCl Kixv zFribi dOM mdixacA§¦§¥¤©¨§¦¨¦©¨¨
dAQl 'd Edpwd xW` FAW gM cbpkE§¤¤Ÿ©¤£¤¦§¨©¦¨

xn` drEcidl` ixn` rnW m`pltke , ©§¨¨©§ªŸ¥©¦§¥¥§¨©
xnFldfgnE l` ixn`ihxR 'a cbpM 'Fbe ©¦§¥¥©£¥§§¤¤§¨¥

.eipf`l xEACd Fl `A didWM '` .dbVd©¨¨§¤¨¨¨©¦§¨§¨
mdipW cbpkE ,eil` dlbp didWM 'Ade§©§¤¨¨¦§¨¥¨§¤¤§¥¤

xn`mipir iElbE ltpdidWM WExR ¨©Ÿ¥§¥¨¦¥§¤¨¨
`A didWkE ltFp did iCW dfgn dfFg¤©£¥©©¨¨¥§¤¨¨¨
ltFp did `l eipf`A rnFWe xEACd Fl©¦§¥©§¨§¨Ÿ¨¨¥

:mipir iElB did `N`c dxez ¤¨¨¨§¥¨¦
(äéìäà eáh äî.'Bâå Eitl WExR ©ŸŸ¨¤§¥§¦

miYr miraFTW zM l`xUiA WIW¤¥§¦§¨¥©¤§¦¦¦

miwqFrW zke ,dxFYlczi DA ©¨§©¤§¦¨¨¥
dn xn` miYr ilrA cbpM ,drEwYd©§¨§¤¤©£¥¦¦¨©©
Fpi`W df ld`M awri Lild` EaHŸŸ¨¤©£Ÿ§Ÿ¤¤¤¥
xn` drEwYd zM cbpkE ,rEaẅ©§¤¤©©§¨¨©

:l`xUi LizpMWn¦§§Ÿ¤¦§¨¥
ãBòEidW '` miPnf 'a cbpM oEMzp¦§©¥§¤¤§©¦¤¨

ld`A mdipiA 'd didW xAcOA©¦§¨¤¨¨¥¥¤¨Ÿ¤
aizkC('f e"k zFnW)lr ld`l 'Fbe ziUre ¦§¦§§¨¦¨§§Ÿ¤©

xn` FCbpkE ,oMWOdLild` EaH dn, ©¦§¨§¤§¨©©ŸŸ¨¤
aizkC aEXiA FA EidW 'a('g `"n)'d ¤¨§¦¦§¦

xn` FCbpkE ltxrA oMWl xn`̈©¦§Ÿ¨£¨¤§¤§¨©
l`xUi LizpMWnmiAx oFWl xn`e , ¦§§Ÿ¤¦§¨¥§¨©§©¦

crFn ld` ld`A zFbxcd WIW itl§¦¤¥©§¨¨Ÿ¤Ÿ¤¥
:zkxRd on miptl oMWne dxez ¦§¨¦§¦¦©¨Ÿ¤

(å.'Bâå eéhð íéìçðkEWxC l"fx ¦§¨¦¦¨§©©¨§
(:d"w oixcdpq)zFWxC dAxd dfA ©§¤§¦¨¤©§¥§¨

KxCd df lr aEzMd Wxtl xWt`e§¤§¨§¨¥©¨©¤©¤¤
zFYM 'c cbpM xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¤¤¦
l`EnWM `Ed '` .'d mrAW miwiCSd©©¦¦¤§©¦§¥
l`xUi ux` lM aAqn didW `iaPd©¨¦¤¨¨§©¥¨¤¤¦§¨¥
dpW lkA zFvnE dxFY l`xUi cOll§©¥¦§¨¥¨¦§§¨¨¨



קג wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iyiy meil inei xeriy

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚ¯ÊÂ.מּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa∑ זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרע לׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים  ּפני על BkÏÓ.הּזרּוע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

ׁשּלהם  עמלק ראׁשֹון מל אגג את Op˙Â‡.יכּבׁש ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל ,הּזאת? ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

צריו  ׁשהם הּגֹויים את ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ
וכן∑Ì¯‚È.צרים  ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר (צפניה מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f mxnF`M dpWe(.e"p zAW)zM 'a , §¨¨§§¨©¨©
dxFY cEnlzl mirEaTd miwiCSd©©¦¦©§¦§©§¨
`ide hRWn zFxFdlE cOllE cnll¦§Ÿ§©¥§¦§¨§¦
zwqFrd zifBd zMWlA zcnFrd zM©¨¤¤§¦§©©¨¦¨¤¤
xcbA `ide ,rEcIM d`xFdaE dxFYA©¨§¨¨©¨©§¦§¨¥
`Fai 'd WTandW `N` Fnvr oFW`xd̈¦©§¤¨¤©§©¥¨
`EdW l`EnW mdilr siqFn ,mdil £̀¥¤¦£¥¤§¥¤
zcnFNd zM 'b .mzFxFdl aAqn did̈¨§©¥§¨©©¤¤
oiadlE liMUdl Dnvrl DnWl dxFY¨¦§¨§©§¨§©§¦§¨¦
dpFW`xd zM dilr dxizi ,mrp ixn ¦̀§¥Ÿ©§¥¨¨¤¨©¨¦¨
zwGgnd zM `id 'c .zcOlnE zcnFNW¤¤¤§©¤¤¦©©§©¤¤
mYk`lnl mi`vFie micnFNd ici§¥©§¦§§¦¦§©§¨
xn` zFYM 'c cbpkE .mc` sxh `vnl¦§Ÿ¤¤¨¨§¤¤¦¨©
xn` l`EnW lW FYM cbpM ,mipFinC 'c¦§¦§¤¤¦¤§¥¨©

EiHp milgpMdGd lgPM miUFr mdW ¦§¨¦¦¨¤¥¦©©©©¤
zFYWl mFwnl mFwOn einin lhFPW¤¥¥¨¦¨§¨¦§

HW Ff zM ok FnM EPOnonvrA oigxF ¦¤§¥©¤§¦§©§¨
zM cbpkE ,miIg minl `nv zFwWdl§©§¨¥§©¦©¦§¤¤©

xn` 'axdp ilr zPbM`EdW dGd oBM ¨©§©Ÿ£¥¨¨©©©¤¤
,dpdie `Fai zFpdl dvFxd lke rEhp̈©§¨¨¤¥¨¨§¥¨¤
miwFgxd mipfe EPOn zFxR mikilFn mB©¦¦¥¦¤§¨¦¨§¦
zifBd zMWlA drEhp zM md ok FnM§¥¥©§¨§¦§©©¨¦
mB ,dpdie `Fai zFpdl dvFxd lke§¨¨¤¥¨¨§¥¨¤©
mi`AdW wFgxnl miklFd mdizFxR¥¥¤§¦§¥¨¤©¨¦
zFwWdl mi`vFie mdn oinMgzn mWl§¨¦§©§¦¥¤§§¦§©§

aizM oke ,dxFY i`nv('a dirWi)iM §¥¥¨§¥§¦§©§¨¦
'Bd zM cbpkE ,'Fbe dxFz `vY oFISn¦¦¥¥¨§§¤¤©©
riRWdl gM mdA oi`e onvrl oicnFNd©§¦§©§¨§¥¨¤Ÿ©§©§¦©

xn` zlEGl'd rhp mild`MawriM ©©¨©©£¨¦¨©§©£Ÿ
,Fnvrl cnll mild` aWFi mY Wi ¦̀¨¥¢¨¦¦§Ÿ§©§
lMW z`Gd drihPM drihp oFWl xn`e§¨©§§¦¨©§¦¨©Ÿ¤¨
dfig`e miWxW siqFn zpXizn `idW¤¦¦§©¤¤¦¨¨¦©£¦¨
onf lM dxFY icnFl ok FnM DzwipiA¦¦¨¨§¥§¥¨¨§¨

siqFY dxFYd wqrA Kix`OW¤©£¦§¥¤©¨¦
'Cd zM cbpkE ,DA FWtp WxYWdl§¦§¨¥©§¨§¤¤©©

xn`min ilr mifx`Mfnx mifx` ¨©©£¨¦£¥¨¦£¨¦¨©
gM ilrA dnFw ilrA mr ixiWrl©£¦¥¨©£¥¨©£¥Ÿ©
miUFr oi` la` dGd mlFrA dxEabE§¨¨¨©¤£¨¥¦
micnFl mpi`W itl dxFYA zFxR¥©¨§¦¤¥¨§¦

:dxFYA©¨
øáëeixR iM zFnFwn dOkA iYazM §¨¨©§¦§©¨§¦§¦

.ixR `xTi FCal `Ed dxFYd©¨§©¦¨¥§¦
xdGA WxRX dn oIre(.a"x b"g)wEqRA §©¥©¤¥¥©Ÿ©©¨

lk`z EPOn 'Fbe Dvr z` zigWz `lŸ©§¦¤¥¨§¦¤Ÿ©
`EdW dxFY lral fnFx aEzMdW 'Fbe§¤©¨¥§©©¨¤

xn`e ,mW oIri 'Eke ixR dUFrilr ¤§¦§§ª©¨§¨©£¥
min`idW min ilr `Ed oM mB mwfgW ¨¦¤¨§¨©¥£¥¨¦¤¦

miwifgOW itl dxFYdmiWp`d ici ©¨§¦¤©£¦¦§¥¨£¨¦
Epdie minl dlWnPW dxFYA micnFNd©§¦©¨¤¦§§¨§©¦§¥¨
icnFl ici wifgOd iM ,mnvr miOdn¥©©¦©§¨¦©©£¦§¥§¥
dpEMde ,rEcIM xkU mdOr wlFg dxFY¨¥¦¨¤¨¨©¨©§©©¨¨
l`xUi lMW xnFl xn`Od lkA§¨©©£¨©¤¨¦§¨¥
dxFYd z`f dXcTd WxWA micnFr§¦§Ÿ¤©§ª¨Ÿ©¨
mlFr oiprA miwqFrd ENt`e©£¦¨§¦§¦§©¨

:dGdf dxez ©¤
(æ.'Bâå íéî ìfémdixaC iR lr dpEMd ¦©©¦§©©¨¨©¦¦§¥¤

(g"kt x"eny)`xUi Wi` lM iMlAw l ¦¨¦¦§¨¥¦¥
dWxFn fnx dfle ,dxFYA wlg ipiQn¦¦©¥¤©¨§¨¤¨©¨¨

EWxce(:h"n migqR)`N` dWxFn ixwY l` §¨§§¨¦©¦§¦¨¨¤¨
dn lM iM o`M xn`e ,dUx`n§Ÿ¨¨§¨©¨¦¨©
dOn eilCn `Ed dxFYA miWCgOX¤§©§¦©¨¦¨§¨¦©
dxFYA fEnx lMdW dWn dlC dlCX¤¨Ÿ¨¨¤¤©Ÿ¨©¨

:azkAW¤¦§¨
øîàåoFWlilCdPR KxrA iM xnFl §¨©§§¦©¦§¥¤¦¨

(dpiA)'d cizr xW` dlFcBd ¦¨©§¨£¤¨¦
iniA zFxFCd sFqA l`xUil zFNbl§©§¦§¨¥§©¦¥

lW miXngd xrW `EdW giWOd Kln¤¤©¨¦©¤©©©£¦¦¤
,FMxrA ilC xcbA md h"Od lM dpiA¦¨¨©¥§¤¤§¦§¤§
rxf ilC `Ed dYrW mbd iM xn`e§¨©¦£©¤©¨§¦¤©
`EdW miAx min zgwl dMfi l`xUi¦§¨¥¦§¤¨©©©¦©¦¤

FxnF` `Ede ,'Pd xrWminA Frxfe ©©©§§§©§§©¦
miAx: ©¦

Bkìî ââàî íøéå øîàådNB o`M §¨©§¨Ÿ¥£©©§¨¦¨
znITd l`xUi zEkln©§¦§¨¥©©¤¤
wlnr zEkln `idW bb`n dligzdW¤¦§¦¨¥£©¤¦©§£¨¥
dwqtp mXnE lE`W dUrW dpFW`x¦¨¤¨¨¨¦¨¦§§¨
aFHd Edrxl dpYpe lE`W zEkln©§¨§¦§¨§¥¥©
zlgzd dPMW mrhe ,ceC `EdW¤¨¦§©©¤¦¨©§¨©
xaCd zAq xirdl bb`n FzEkln©§¥£©§¨¦¦©©¨¨
lE`W FgiPdW WExR bb` cSn didW¤¨¨¦©£©¥¤¦¦¨

l"f mxn`M ,Fbxd `le ig(.b"i dNbn) ©§Ÿ£¨§¨§¨§¦¨

rxf bb` uixWd dliNd DzF`AW¤§¨©©§¨¦§¦£©¤©
lE`W zEkln zxiwrl dAq dfe ,wlnr£¨¥§¤¦¨©£¦©©§¨

,ceC ziA zEkln mnFxlE`UPze §¥©§¥¨¦§¦¨¥
FzEkln`EdW giWOd zEkln `id ©§¦©§©¨¦©¤

aizkC ,ceC(c"k f"l l`wfgi)ceC iCare ¨¦¦§¦§¤§¥§©§¦¨¦
c`n Dabe `Vpe mExi ,mdilr Kln¤¤£¥¤¨§¦¨§¨©§Ÿ

dirWiA xEn`M c`n(b"i a"p): §Ÿ¨¨¦©§¨
ãBòFxnF`A dvxibb`n mxiezNgYW ¦§¤§§§¨Ÿ¥£©¤§¦©

zngln `id giWOd Kln zNrR§ª©¤¤©¨¦©¦¦§¤¤
,rEcIM bb`n `A wlnr lMW wlnr£¨¥¤¨£¨¥¨¥£©©¨©

l"f Exn`e`vY t"q `nEgpY)(xn`W §¨§©§¨¥¥¤¨©
cr mlW `QMd oi` `Ed KExA WFcTd©¨¨¥©¦¥¨¥©
lr FzEkln `UPze wlnr xkf dgOIW¤¦¨¤¥¤£¨¥§¦¨¥©§©

:mlFrd lMg dxez ¨¨¨
(ç.'Bâå íéøönî BàéöBî ìàWExR ¥¦¦¦§©¦§¥

z`vA iM l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨¦§¥
ivFvip lM ExxA mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦¥§¨¦¥
xakE ,mixvn zRlwA EidW dXcTd©§ª¨¤¨¦§¦©¦§©¦§¨



wlaקד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iyiy meil inei xeriy
וכןג) לּבקר", גרמּו "לא כג): "ואתֿחרׂשיה (יחזקאל : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּבׂשר  ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ
מרי  חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל

לׁשֹון ּפלּוגּתא  ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א . ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻ

ה) ארצם.(שופטים את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ
הּקדֹוׁשֿ ׁשל חּציו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצטּבע  יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא

ּכמֹו סח)ּבדמם, ואינֹו(תהלים ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונגּוע  מחּוץ .ּכאּלּו ְְִַָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`id dXcTd swYW EpnCwd¦§©§¤Ÿ¤©§ª¨¦
FxnF` `Ede ,ditpr zxxaOWMF`ivFn §¤§¨¤¤£¨¤¨§§¦

'FbeFl m`x ztrFzMdfle ,mrl WExR §§£Ÿ§¥¥¨¨§¨¤
eixv miFB lk`i xn`OA fnx oM mB©¥¨©©©£¨Ÿ©¦¨¨
dXcTd uFvip `ivFdl `id dlik`dW¤¨£¦¨¦§¦¦©§ª¨
cFqA l`xUi WtpA zllkp didze FAW¤§¦§¤¦§¤¤§¤¤¦§¨¥§

(d"k b"i ilWn),FWtp raUl lk` wiCv ¦§¥©¦Ÿ¥§Ÿ©©§
xnF`emdiznvredpigA ENt`e WExR §¥§©§Ÿ¥¤¥©£¦§¦¨

FxnF`e ,DzF` mxbi mdA znSrzOd©¦§©¤¤¨¤§¨¥¨§§
ugni eiSgemxnF` KxC lr x`Azi §¦¨¦§¨¦§¨¥©¤¤§¨

l"f(gNWA 't `nEgpY)wEqRA(`"k c"k dirWi) ©§¨§©©©¨§©§¨

d"awd oi`W 'Fbe `av lr 'd cwti¦§Ÿ©§¨§¤¥
xU lr cwFRW cr dHnl dO` cA`n§©¥ª¨§©¨©¤¥©©
zWlgp dO`dWM dPde ,dlrnl DNW¤¨§©§¨§¦¥§¤¨ª¨¤¡¤¤
`N` dlrnl xVd ca`i `l cal§©ŸŸ©©¨§©§¨¤¨
mcqM Dl rx`i dO`dWkE 'd EPliRWi©§¦¤§¤¨ª¨¤¡©¨¦§Ÿ
`Ede ,dlrnl DxU cA`i f` dxFnre©£¨¨§©¥¨¨§©§¨§

FxnF`eiSgemdW mYkxrn gM WExR §§¦¨¥Ÿ©©£©§¨¤¥
,mixVd mde mcrA mingFNd miSg¦¦©£¦©£¨§¥©¨¦

ugniFxnF` KxC lr('e i"w miNdY)ugn ¦§©©¤¤§§¦¦¨©
gM Eca`IW ,dAx ux` lr W`xŸ©¤¤©¨¤Ÿ§Ÿ©
ugni Wxtp m`e ,dlrnNn mdixÜ¥¤¦§©§¨§¦§¨¥¦§©
oi`W xnFl oEki dvigxE dliah oFWl§§¦¨§¦¨§©¥©¤¥

lAhpe mdA rwzp Fpi`W ug oiwxFf§¦¥¤¥¦§©¨¤§¦§©
:mncAh dxez §¨¨

(è.'Bâå áëL òøkonfA ENt` WExR ¨©¨©§¥£¦¦§¨
oif ilM xbFg Fpi`W WExR rxMW¤¨©¥¤¥¥§¥©¦
aWFie rxFM `N` dnglnl cnFr `le§Ÿ¥§¦§¨¨¤¨¥©§¥
akW ENt` `N` calA df `le ,Fl§Ÿ¤¦§©¤¨£¦¨©
iR lr s` eilr mi`AA WiBxn Fpi`W¤¥©§¦©¨¦¨¨©©¦
axwzIW df `Ed in iM WWFg Fpi` ok¥¥¥¦¦¤¤¦§¨¥

xnF`e ,Fniwdl eil``ialkEltM ¥¨©£¦§¥§¨¦¨©
Ff l`xUiAW zFYM 'a cbpM zFbxcdd©©§¨§¤¤¦¤§¦§¨¥
mdW dlrnl EpazMX FnM FGn dlrnl§©§¨¦§¤¨©§§©§¨¤¥

:mipFpiAde miwiCSd©©¦¦§©¥¦
éëøáî.'Bâå Ceøa Exn`LikxanoFWl §¨£¤¨§¨©§¨£¤§

`l ,cigi oFWl KExaE miAx©¦¨§¨¦Ÿ
Fnvr lr oEMzpe ,cg` `N` Kxal dvẍ¨§¨¥¤¨¤¨§¦§©¥©©§
xn`e ,mikxand x`WA Fpir drxe§¨¨¥¦§¨©§¨§¦§¨©

xEx` Lixx`lM oi`W xnFl oEMzp Ÿ£¤¨¦§©¥©¤¥¨
Fnvr hrnl `aE ,mixEx` eixxF`§¨£¦¨§©¥©§
lr oEMzp drxl iM ilE`e ,dxix`dn¥¨£¦¨§©¦§¨¨¦§©¥©
didze eixaC EnIwzi Likxan KxCd df¤©¤¤§¨£¤¦§©§§¨¨§¦§¤
didze eixaC EnIwzi Lixx`e ,KExÄ§Ÿ£¤¦§©§§¨¨§¦§¤
m` mIwl dfA rWxd mixrde ,'Fbe§§¤¡¦¨¨¨¨¤§©¥¦
xn`n miCwd dfle ,KM xg` mlNwi§©§¨©©¨§¨¤¦§¦©£©

qg xEx`A mcinrdl xEx`l KExÄ§¨§©£¦¨§¨©
FW`xA FlEnB aiWd 'de ,mFlWe§¨©¥¦§§Ÿ
mlFrA xx`zpe dllTd FA dnIwzpe§¦§©§¨©§¨¨§¦§¨¥¨¨

l"f mxnF`M `Ad mlFraE dGdoixcdpq) ©¤¨¨©¨§§¨©§¤§¦

(.'vmlFrl wlg Fl oi` mrlA¦§¨¥¥¤¨¨
:`Adi dxez ©¨

(é.'Bâå ÷tñiå .'Bâå óà øçiåWExR ©¦©©§©¦§Ÿ§¥
:eiRM zwitqA Ffbx KMWe FR` dxg̈¨©§¦¥¨§¦§¦©©¨

.Cøá zëøaoi`W dkxA YkxA WExR ¥©§¨¨¥¥¥©§¨§¨¨¤¥
Yxn`W di`xde dllw DÄ§¨¨§¨§¨¨¤¨©§¨
dn itlE ,xEx` Lixx`e KExa Likxan§¨£¤¨§Ÿ£¤¨§¦©
WiBxd `l ,rxdl FzpEMW iYazMX¤¨©§¦¤©¨¨§¨©Ÿ¦§¦

:Ff dpEkA wlA`i dxez ¨¨§©¨¨
(àé.'Bâå çøa äzòå'c eilr xfB §©¨§©§¨©¨¨

`N` aMrzi `NW cg` ,mixaC§¨¦¤¨¤Ÿ¦§©¥¤¨
FxnF` `Ede drW DzF`A KlidYre. ¥¥§¨¨¨§§§©¨

FxnF` `Ede gxFaM dvExnA KlIW 'a¤¥¥¦§¨§¥©§§
gxAFzFEll FOr xg` Kli `NW 'b . §©¤Ÿ¥¥©¥¦§©

FxnF` `Ede FCal `Ed `N`Ll'c . ¤¨§©§§§
ixrn zxg` xirl Ff xirn Kli `NW¤Ÿ¥¥¥¦§¦©¤¤¥¨¥
dxFzR FnFwnl `N` oicn F` a`Fn¨¦§¨¤¨¦§§¨

FxnF` `EdeLnFwn l`df lMW itlE , §§¤§¤§¦¤¨¤
dn Ktd `Ede mrlal lEflf `Ed¦§§¦§¨§¥¤©



קה wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ycew zayl inei xeriy

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz f"h ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ עּמי ּכׁשאר הריני ׁשּנסּתּלק מעּתה , ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ‡EˆÚÈ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰ÎÏ∑ּל מה ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא לעׂשֹות  אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה . ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא קה)זּמה ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

נאמר  ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה הׁשיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם

לא) ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם, איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה:
" הּימים, ּבאחרית למֹואב מֹואב".להרע ּפאתי ּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכּו' ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fl glXX(f"i a"k),c`n LcAk` cAk iM ¤¨©¦©¥©©¤§§Ÿ
FxnF`e ,'Fbe cAM iYxn` Fl xn` dfl̈¤¨©¨©§¦©¥§§§

cFaMn 'd Lrpn dPdedn lM WExR §¦¥§¨£¦¨¥¨©
mpi` mlNwl LgiPd `NW 'd dUrX¤¨¨¤Ÿ¦¦£§©§¨¥¨
Lrpnl `EdW df xaC zilkzl `N ¤̀¨§©§¦¨¨¤¤§¨§£
xwW iM Fzprh mrlA xzqe ,cFaMdn¥©¨§¨©¦§¨©£¨¦¤¤

eitAiYxAC Lik`lnl mB `ld'Fbe §¦£Ÿ©§©§¨¤¦©§¦§
YlAwe Yxaq ok iR lr s`e WExR¥§©©¦¥¨©§¨§¦©§¨
xnFl ltke ,LcAk` cAk iM il YglWe§¨©§¨¦¦©¥£©¤§§¨©©
wiRqd `le YglW xW` Lik`ln©§¨¤£¤¨©§¨§Ÿ¦§¦
`EdW xaCd oaEnE Lik`ln FxnF`A§§©§¨¤¨©¨¨¤

xn`nA oEMzp ,mglWLik`lnlr §¨¨¦§©¥§©£©©§¨¤©
FxnF`e ,mipFW`xd mik`lOdxW` ©©§¨¦¨¦¦§§£¤

YglWmrR glXW mik`ln l` oEMzp ¨©§¨¦§©¥¤©§¨¦¤¨©©©
FxnF`e ,'axn`liYxAC `l WExR §§¥Ÿ¥Ÿ¦©§¦

xn`l miziEv `N` cal mixaCd©§¨¦§©¤¨¦¦¦¥Ÿ
:Llai dxez §
(ãé.'Bâå éððä äzòå`Ed dPd WExR §©¨¦§¦§¥¦¥

zrA zkll Kln zxfB mIwl okEn¨§©¥§¥©¤¤¨¤¤¨¥
fnxX dn cbpM cigi oFWl xn`e ,`idd©¦§¨©§¨¦§¤¤©¤¨©

xn`e ,iYWxRW FnM Ll zazA FliOrl §¥©§§¤¥©§¦§¨©§©¦
la` ,LnFwn l` Fl xn`X dn cbpM§¤¤©¤¨©¤§¤£¨
`l iM Fl dcFd `l dgixAd hxR cbpM§¤¤§©©§¦¨Ÿ¨¦Ÿ
,did lFcB otWM iM EPOn `xil Wg̈¦¨¦¤¦©§¨¨¨¨

cnlE `ve(x"cn)mr FOr EnSrzp dOM §¥§©©¨¦§©§¦©
mzlEf oMW lMnE FzbixdA l`xUi ipA§¥¦§¨¥©£¦¨¦¨¤¥¨¨

:drx FOr zFUr ElkEi `NW¤Ÿ§¨¦¨¨
.'Bâå úéøçàa 'Bâå äNòé øLàWExR £¤©£¤§§©£¦§¥

l`xUIW Fl zFNbl dvxW itl§¦¤¨¨§©¤¦§¨¥
mzviA Erwrwie EcA`imbe ,a`Fn lW §©§¦©§§¥¨¨¤¨§©

xFRSA df xaC d`Fx didW xWt` wlÄ¨¤§¨¤¨¨¤¨¨¤©¦
,a`Fn iz`R ugni l`xUi ipA mr iM¦©§¥¦§¨¥¦§©©£¥¨
dGd mrd dUrIX dn iM Fl xn` dfl̈¤¨©¦©¤©£¤¨¨©¤
mrhe ,minId zixg`A didi LOrl§©§¦§¤§©£¦©¨¦§©©
`AW itl ,df xaC FricFdl KxvdW¤ª§©§¦¨¨¤§¦¤¨
mxnF`M mdizFpA zxwtd zvr Fvril§©££©©§¨©§¥¤§§¨

l"f(.e"w oixcdpq)dkl FxnF` WExtA ©§¤§¦§¥§§¨
okYi Ki` xn`IW Wg dfl ,Lvri ¦̀¨§¨¤¨¤Ÿ©¥¦¨¥
mi`Ad l`xUi ipA mrl mdiWp E`viW¤¥§§¥¤§©§¥¦§¨¥©¨¦
dfl ,xwCi `vFId lM `ld mcA`l§©§¨£Ÿ¨©¥¦¨¥¨¤
dGd mr EzigWi `le Erxi `l iM FricFd¦¦Ÿ¨¥§Ÿ©§¦©©¤
dpgnl z`vl mdiWp oilFkie LOrl§©§¦¦§¥¤¨¥§©£¥

xnFl wCwce ,Fzvrl l`xUiLOrl ¦§¨¥©£¨§¦§¥©§©§
didW a`Fn mdW LOrl `weC xnFl©©§¨§©§¤¥¨¤¨¨
xaC mdl EUri `NW `Ed mdilr Kln¤¤£¥¤¤Ÿ©£¨¤¨¨
iM wlA hrnlE ,minId zixg`A `N ¤̀¨§©£¦©¨¦§©¥¨¨¦

aizkC did oMW FnkE ,xaXi rzR`"l 't) ¤©¦¨¥§¤¥¨¨¦§¦
('gmdn cg` `Ede 'Fbe oicn ikln z`e§¤©§¥¦§¨§§¤¨¥¤

l"f mxnF`M('k 'k wxR x"cna):eh dxez §§¨¤¤

(åè.'Bâå BìLî àOiådlrnl iYWxR ©¦¨§¨§¥©§¦§©§¨
,lWn KxC `N` mpi` eixaC lMW)¤¨§¨¨¥¨¤¨¤¤¨¨
lFki mW iYWxRX dn itl mbe§©§¦©¤¥©§¦¨¨

:(o`M oM mB WxRzdlfh dxez §¦§¨¥©¥¨



wlaקו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ycew zayl inei xeriy

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּהלכּון (סנהדרין ׁשּכֹועס .הּׁשעה ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ,רֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר אּלא הּוא עּתה לא א.·ÎBk C¯c∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו, עֹובר (איכה ׁשהּכֹוכב  קׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מּזל  יק ּום ּכלֹומר , דישטינ"ט, ּובלע"ז Ì˜Â.ּכחץ. ְְְֵַַַַָָ¿»
Ë·L∑ ּומֹוׁשל רֹודה מל.·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר ח)ּדוד, ב וימּדד (שמואל ארצה אֹותם "הׁשּכב : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וגֹו'" להמית קֹורה ∑Â˜¯˜¯.ׁשניֿחבלים ּכמֹולׁשֹון , ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ
יט) קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ּבנֹוּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הראׁשֹון  אדם .ׁשל ִֶָָָ

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.'Bâå äzò àìå epàøàmixaCd ltM ¤§¤§Ÿ©¨§¨©©§¨¦
xnFl ltM mB ,zFpFW zFNnAKxC §¦©¨©©¨©

akFM'FbemwehaWxnFl ltM mB 'Fbe ¨§§¨¥¤§©¨©©
ugnE'Fbexwxwed`EaPd lM ,'Fbe ¨©§§©§©§¨©§¨

iR lr x`Azie ,dxn`p giWOd KlnA§¤¤©¨¦©¤¤§¨§¦§¨¥©¦
l"f mdixaC(.g"v oixcdpq)wEqRA Exn`W ¦§¥¤©§¤§¦¤¨§©¨

Ekf `l dPWig` Ekf ,dPWig` DYrA§¦¨£¦¤¨¨£¦¤¨Ÿ¨
zF`d Ll dfe ,bltn wFgx `Ede ,DYrA§¦¨§¨ª§¨§¤§¨
sl`l ziXXd d`n zNgzA Ep` od¥¨¦§¦©¥¨©¦¦¨¤¤
,aEzMd xAC EN` miSw 'a cbpkE ,iXXd©¦¦§¤¤¦¦¥¦¥©¨

xn` Ekf m` cbpMEP`x`xacl WExR §¤¤¦¨¨©¤§¤¥§¨¨
onfA dYr Fpi` la` xnFl cizr ip`W¤£¦¨¦©£¨¥©¨¦§¨
Fpi`W zFidl lFkie xg` onfA `N` df¤¤¨¦§¨©¥§¨¦§¤¥

l"f Exn`W ,KM lM wFgx(a"t x"ac)m` ¨¨¨¤¨§¦
KxhvOM daEWzA mixfFg l`xUi Eid̈¦§¨¥§¦¦§¨©¦§¨¥
mdilr xari `l ENt` cIn mil`bp Eid̈¦§¨¦¦¨£¦Ÿ©£Ÿ£¥¤
'd Lpri aizkC zElBA cg` mFi `N ¤̀¨¤¨©¨¦§¦©©§
xn` DYrA uw cbpkE ,dxv mFiA§¨¨§¤¤¥§¦¨¨©

EPxEW``Ede ,wFgxn dtFSW FnM £¤§¤¤¥¨§
FxnF`aFxw `leDYrA lW uTd iM §§Ÿ¨¦©¥¤§¦¨

FxnF`e ,zFperA c`nl cr Kx`KxC ¨Ÿ©¦§Ÿ©£Ÿ§§¨©
xn`W d`EaPd `id z`f WExR 'Fbe§¥Ÿ¦©§¨¤¨©

:'Fbe EP`x` dilr̈¤¨¤§¤§
ìôëåt"r x`Azi ,oFWNd iEPWe oiprd §¤¤¨¦§¨§¦©¨¦§¨¥

l"f mdixaC(mW oixcdpq)Exn`W ¦§¥¤©§¤§¦¨¤¨§
zEkf zErvn`A dlE`Bd didY m`W¤¦¦§¤©§¨§¤§¨§
dlrnA `ltn xaCd didi l`xUi¦§¨¥¦§¤©¨¨ª§¨§©£¨
minXd on l`xUi l`FBd dNBzie§¦§©¤©¥¦§¨¥¦©¨©¦

xdGd xtqA xEn`M ,zF`e ztFnA`"g) §¥§¨¨§¥¤©Ÿ©

(:a"ix b"ge .h"iwdidYWM oM oi`X dn , §©¤¥¥§¤¦§¤
miiE`x l`xUi oi`e uTd cSn dlE`Bd©§¨¦©©¥§¥¦§¨¥§¦

xn`p dilre xg` ot`A didY Dldixkf) ¨¦§¤§Ÿ¤©¥§¨¤¨¤¡©§©§¨

('h 'h,xFng lr akFxe ipr `Fai l`FBdW¤©¥¨¨¦§¥©£
zlE`B cbpM o`M xn`X dn `Ede§©¤¨©¨§¤¤§©
l`xUi zEkf zErvn`A `idW dPWig £̀¦¤¨¤¦§¤§¨§¦§¨¥
xn` dYr `le EP`x` xn`nA fnxW¤¨©§©£©¤§¤§Ÿ©¨¨©

akFM KxC,minXd on l`FBd gxfIW ¨©¨¤¦§©©¥¦©¨©¦
minXd rvn`A `vFId akFMl fnx mB©¨©©¨©¥§¤§©©¨©¦

xdGd xtqA xEn`M `ltn qpl(mW), §¥ª§¨¨¨§¥¤©Ÿ©¨

xn`OA fnxW DYrA zlE`B cbpkE§¤¤§©§¦¨¤¨©©©£©
xn` aFxw `le EPxEW`haW mwe £¤§Ÿ¨¨©§¨¥¤

l`xUIncg` haW mEwIW WexR ¦¦§¨¥¥¤¨¥¤¤¨
KxC mlFrA minTd KxcM l`xUIn¦¦§¨¥§¤¤©¨¦¨¨¤¤

FxnF` KxC lr ,rah(c"i 'c l`ipC)ltWE ¤©©¤¤§¨¦¥§©
,Dilr miwi miWp`akFxe ipr `FaIW £¨¦§¦£©¤¨¨¦§¥

dn dUrie Klnie mEwie xFng lr©£§¨§¦§Ÿ§©£¤©
:KEnqA xn`PX¤¤¡©§¨

íòèå`idW dPWig` zlE`B crIW §©©¤¦¥§©£¦¤¨¤¦
DYrA zlE`bE awril akFkM§¨§©£Ÿ§©§¦¨
zFYM mdW l`xUil 'Eke ipr `idW¤¦¨¦§§¦§¨¥¤¥¦
xcbl bVOdW xnFl oEMzp ,miwiCSd©©¦¦¦§©¥©¤©ª¨§¨¥
`Ed akFkM l`FBd z`iA lW df¤¤¦©©¥§¨
ipFpiAd xcB z`Rn dlE`Bd didYWM§¤¦§¤©§¨¦§©¨¥©¥¦
`Faie mdiUrn EaihiIW l`xUiAW¤§¦§¨¥¤¥¦©£¥¤§¨

`Ede ,mzEkfAawrIn akFM KxC FxnF`, ¦§¨§§¨©¨¦©£Ÿ
didi df haW mwe KxCA Fz`iA la £̀¨¦¨§¤¤§¨¥¤¤¦§¤
mipFpiAd zM mdiUrn Eaihii `NWM§¤Ÿ¥¦©£¥¤©©¥¦
miwiCSd zM z`Rn `N` `Fai `le§Ÿ¨¤¨¦§©©©©¦¦

FxnF` `Ede ,mdAWhaW mwe ¤¨¤§§§¨¥¤
l`xUIn: ¦¦§¨¥

ãBòxn`OA fnxakFM KxClr awrIn ¨©©©£©¨©¨¦©£Ÿ©
,xMfPM akFkA fEnxd ceC oA giWn̈¦©¤¨¦¨¨§¨©¦§©

FxnF`el`xUIn haW mwelr fnxi §§§¨¥¤¦¦§¨¥¦§Ÿ©
m` iM dfA dpEMde ,mixt` oA giWn̈¦©¤¤§©¦§©©¨¨¨¤¦¦
awri mi`xwp EidIW xcbA Eidi l`xUi¦§¨¥¦§§¨¥¤¦§¦§¨¦©£Ÿ
la` ceC oA giWn `N` mdl xi`i `lŸ¨¦¨¤¤¨¨¦©¤¨¦£¨
dnglOA zEni mixt` oA giWn̈¦©¤¤§©¦¨©¦§¨¨
mxnF`M qElinFx EPbxdIW dpFW`x¦¨¤©©§¤¦§§¨

l"f(.a"p dMq)oNM Eidi l`xUi m` la` , ª¨£¨¦¦§¨¥¦§ª¨
ENt` f` EPMzi l`xUi mWAW miwiCv©¦¦¤§¥¦§¨¥¦§©¨£¦
mixt`n `Ad giWn `EdW haW FzF`¥¤¤¨¦©©¨¥¤§©¦

mweeiaiF` iptl dnEwY Fl didY WExR §¨¥¦§¤§¨¦§¥§¨
EESW `vnze .qElinFx EPbxdi `le§Ÿ©©§¤¦§¦§¨¤¦

l`xUi ilFcB(dcinrd xrW g"r)oEkl §¥¦§¨¥©©¨£¦¨§©¥
LzrEWil mixnF` Ep`WM EpzNtzA¦§¦¨¥§¤¨§¦¦¨§
oA giWn lr mingx WTal 'Fbe EpiEw¦¦§§©¥©£¦©¨¦©¤

:dnglOA bxdp didi `NW mixt ¤̀§©¦¤Ÿ¦§¤¤¡¨©¦§¨¨
.'Bâå õçîe BøîBàåiR lr x`Azi §§¨©§¦§¨¥©¦

mdixaCc"nt x"a)(iM Exn`W ¦§¥¤¤¨§¦
cal mdxa`l 'd xn` xW` miOr 'b©¦£¤¨©§©§¨¨§©
ci bVd wxtl EriBd xaMW 'Gdn¥©¤§¨¦¦§¤¤¤¥©
mde ,mFc`e a`FnE oFOr md l`xUi¦§¨¥¥©¨¤¡§¥
,ipFncw ifipw ipiT xn`OA mifEnxd̈§¦©©£©¥¦§¦¦©§¦

FxnF` `Edea`Fn iz`R ugnEWExR §§¨©©£¥¨¥
xi`Wi `le a`Fn cA`i xEn`d giWOd©¨¦©¨¨§©¥¨§Ÿ©§¦
xnFl wCwC dfle ,eizFIef lkA d`R Fl¥¨§¨¨¦¨§¨¤¦§¥©

:iz`R©£¥



קז wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ycew zayl inei xeriy

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל לאֹויביו. ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑ אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב ועֹוד ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â∑ אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא

עב) עדֿים",(תהילים מּים "וירּד "ולאֿיהיה (עובדיה): : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
עׂשו" לבית .ׂשריד ְִֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מל יט)ועל כד, אמרּו,(רש"י רז"ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
אדֹום  מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹובדיה
הר  את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו הּימים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבאחרית
יער  = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָעׂשו",

ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס יער ׁשל מעצמֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנּבא  העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבֹו

עליהם. הּמׁשיח מל ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק נסּתּכל ׁשל .ּבפרענּותֹו ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ ּכּלם את קּדם להּלחם הּוא ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ

ּבידם  להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ,ּביׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
כה)ׁשּנאמר עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

BàmcCnie mvgnie ceC miCwIW fnxi¦§Ÿ¤©§¦¨¦§¦§¨¥¦©§¥
eizF`R cA`i giWOd KlnE¤¤©¨¦©§©¥¥¨
xn` oFOr cbpkE ,mdn mix`WPd©¦§¨¦¥¤§¤¤©¨©

zW ipA lM xwxweitl zWl mqgie , §©§©¨§¥¥§¦£¨§¥§¦
FA Wi mnXW itlE ,zW itEUg mdW¤¥£¥¥§¦¤§¨¥
:ugnE xn` `le xwxwe xn` zWA zCn¦©¤¨©§©§©§Ÿ¨©¨©

BàzFO`d lM zEllkl aEzMd oEki§©¥©¨¦§¨¨¨ª
,oFOr md mllMnE zXn E`A oNMW¤ª¨¨¦¥¦§¨¨¥©
EglW mdW itl a`Fn hxRW mrhe§©©¤¥¥¨§¦¤¥¨§
x`A dfl xAcn `Ed mdOre eixg ©̀£¨§¦¨¤§©¥¨¤¥¥
m`e .zEhxtA mdl mirbFPd mixaCd©§¨¦©§¦¨¤¦§¨§¦
dxUr `N` l`xUil oi` `lde xn`YŸ©©£Ÿ¥§¦§¨¥¤¨£¨¨
dn `Ed ,zW ipA lM xn` dOle zFO ª̀§¨¨¨©¨§¥¥©

xn` xnBXdWxi mFc` dide'Fbe ¤¨©Ÿ¤§¨¨¡§¥¨§
mzFMfl E`AW zW ipA lM dYrnE¥©¨¨§¥¥¤¨§©¨

dfle ,mFc`A Epl ExdHiipA lM xwxwe ¦¨£¨¤¡§¨¤§©§©¨§¥
zWlM EcA`zi `l iM ugnE xn` `le ¥§Ÿ¨©¨©¦Ÿ¦§©§¨

xn`p mdilre ,`Fal cizrl zFO`d̈ª§¨¦¨©£¥¤¤¡©
d`EaPA('k d"q dirWi)dpW d`n oA xrPd ©§¨§©§¨©©©¤¥¨¨¨

:'Fbegi dxez §
(çé.åéáéàFxnF`e ,xirUe mFc` WExR Ÿ§¨¥¡§¥¦§§

dWxi`le cFr dpAY `NW WExR §¥¨¥¤Ÿ¦¨¤§Ÿ
zFO`d x`WM dnEwY mdl didY¦§¤¨¤§¨¦§¨¨ª

itl mrh ozpe ,xEn`M mdn EigIW¤¦§¥¤¨¨§¨©©©§¦
aizkC l`xUi iaIF` mdWf"lw miNdY) ¤¥§¥¦§¨¥¦§¦§¦¦

('fmzMn dfl ,'Fbe mFc` ipal 'd xkf§Ÿ¦§¥¡§¨¤©¨¨
:zW ipA lM lr dxzi§¥¨©¨§¥¥

.ìéç äNò ìàøNéåzErvn`A WExR §¦§¨¥Ÿ¤¨¦¥§¤§¨
,zW ipA x`WE mFc` cEA ¦̀¡§¨§¥¥

` WExR .lig l`xUi EUrin"q rlA xW ©£¦§¨¥¨¦¥£¤¨©
itlE ,eiRn FrlA E`ivFi miOrd x`WE§¨¨©¦¦¦§¦¦§¦
mdWM miklkln md dXcTd ivFviPW¤¦¥©§ª¨¥§ª§¨¦§¤¥
mi`vFie mixxAzn mdWkE dRlTd KFY©§¦¨§¤¥¦§¨§¦§§¦

xn` dfl mipwzp md dPOnlig dUr ¦¤¨¥¦§¨¦¨¤¨©Ÿ¤¨¦
rElA did xW` ligl oETY oFWl§¦©©¦£¤¨¨¨©

:mdAhi dxez ¨¤
(èé.á÷òiî cøéålrW xn` r"a`x §¥§§¦©£Ÿ¨©¤©

WxR l"f i"Wxe ,xnF` `Ed a`Fi¨¥§©¦¥¥
iM ,xTr eixacE ,giWOd Kln lr©¤¤©¨¦©§¨¨¦¨¦
xn`n miCwdl Fl did r"a`x ixacl§¦§¥¨¨§©§¦©£¨
`EdW dWxi mFc` dide xn`Ol df¤©©£©§¨¨¡§¥¨¤
mbd l"f i"Wx ixaclE ,giWOd oipr¦§©©¨¦©§¦§¥©¦£©
llke zW ipA lM xwxwe xn` xaMW¤§¨¨©§©§©¨§¥¥§¨©
`A ,oFW`xd mc` oA zXn E`vIW lM̈¤¨§¦¥¤¨¨¨¦¨
xg` zFO`dn Ex`XIW mbdW xnFl©¤£©¤¦¨£¥¨ª©©
zErnWOn oM mB oaEOM 'Fbe xwxwe§©§©§©¨©¥¦©§¨

l"f mxn`nM mNM cA`i `NW xwxwe§©§©¤Ÿ§©¥ª¨§©£¨¨
(.g"q migqR)didY `l ok iR lr s` §¨¦©©¦¥Ÿ¦§¤

`Ede ,awrIn `N` mdn dlWnn¤§¨¨¥¤¤¨¦©£Ÿ§
FxnF`CxieawrIn zEkln oFWl WExR §§¥§§¥§©§¦©£Ÿ

FxnF`e ,didY cal awrIn WExR¥¦©£Ÿ§©¦§¤§§
xirn cixU cia`deKln `l WExR §¤¡¦¨¦¥¦¥Ÿ¤¤

mdn `le awrIn didIW `Ed cal§©¤¦§¤¦©£Ÿ§Ÿ¥¤
dlWnn `EdW cixU ENt` `N ¤̀¨£¦¨¦¤¤§¨¨
mixi `le mdn ca`i zEklOdn dHnl§©¨¥©©§Ÿ©¥¤§Ÿ¨¦

:W`x cFr mdnk dxez ¥¤Ÿ
(ë.'Bâå Búéøçàå 'Bâå úéLàøWExR ¥¦§§©£¦§¥

l`xUi EEhvPW miFB ziW`x¥¦¦¤¦§©¦§¨¥
wlnr lr `N` dNgY EEhvp `l cA`l§©¥Ÿ¦§©§¦¨¤¨©£¨¥

aizM oMW(c"i f"i zFnW)oFxMf z`f azM ¤¥§¦§§ŸŸ¦¨
dfe ,wlnr xkf z` dgn` dgn 'Fbe§¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥§¤
Eide ,mixvOn mz`ivil KEnq did̈¨¨¦¦¨¨¦¦§©¦§¨
FA dUr lE`W ,FA miklFde mingFl£¦§§¦¨¨¨
FA EUr ikCxn iniA ,dUrX dn©¤¨¨¦¥¨§§©¨

xn`e ,EUrX dn l`xUig`eFzix'Fbe ¦§¨¥©¤¨§¨©§©£¦§
oFiNMd sFq wxR lr cnri `l WExR¥Ÿ©£Ÿ©¤¤©¦¨
KlOdW cr WExR ca` icr `N ¤̀¨£¥Ÿ¥¥©¤©¤¤
didY f` zFO`d cA`i giWOd©¨¦©§©¥¨ª©¦§¤
dvxi F` .zixkdl wlnr lW Fzixg ©̀£¦¤£¨¥§©§¦¦§¤



wlaקח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ycew zayl inei xeriy

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול (שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדּלתם  נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאלֿהּקיני
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ב)ׁשל ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתחּכמה
.יׂשראל  ְִֵָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ
אם  אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף
לבער  ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּתה

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת ‡eM¯.מּמקֹום ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מּמקֹום וחבֹור  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ? ְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.אׁשּור, BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

אּלה  את מּׂשּומֹו עצמֹו את עליו להחיֹות יׂשים ׁשּלא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיֹות רֹומּיים .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

KxCd df lrmiFB ziW`xWExR ©¤©¤¤¥¦¦¥
`Ed zEaiWge dlrn oFWl ziW`x¥¦§©£¨©£¦
dlrnA cnFr didie miFBd lkl wlnr£¨¥§¨©¦§¦§¤¥§©£¨
FxnF` `Ede ,FpFilM wxtl riBIW cr Ff©¤©¦©§¤¤¦§§§

Fzixg`eziW`x didi iM mB WExR §©£¦¥©¦¦§¤¥¦
miFBl`xUil gaW Wie ,ca` icr ¦£¥Ÿ¥§¥¤©§¦§¨¥

xn` oke ,FzNcB wxtA mciA riBIW¤©¦©§¨¨§¤¤§ª¨§¥¨©
miYM cIn mive'Fbeca` icr `Ed mbe §¦¦©¦¦§§©£¥Ÿ¥

:dpnl l`xUil didi`k dxez ¦§¤§¦§¨¥§¨¨
(àë.'Bâå éðéwä úà àøiå,Fxzi df ©©§¤©¥¦§¤¦§

KxC lr `id xn`Od zpEke§©¨©©©£¨¦©¤¤
l"f mxnF`(.e"h a"a),mdxa` df ozi` §¨¥¨¤©§¨¨

lre oFW`x wcv xB did mdxa`e§©§¨¨¨¨¥¤¤¦§©
.mdxa` mixBd lM mi`xwp FnW§¦§¨¦¨©¥¦©§¨¨

l"f Exn`e(f"kt x"eny),xIBzp FxzIW §¨§¤¦§¦§©¥
xn` dflLaWFn ozi`LaWFn WExR ¨¤¨©¥¨¨¤¥¨¤

,ozi` `xwPW mdxa` cbpM `Ed§¤¤©§¨¨¤¦§¨¥¨
FxnF`erlQA miUecFre WExR 'Fbe §§§¦©¤©§¥§

`Ed LPw WExR rlQA LPw YnVW Ll§¤©§¨¦¤©¤©¥¦¤

rlql dWn qgie ,dWnl ozPW FYA¦¤¨©§¤§¦¥¤§¤©
mB ,Kln fre dxFYA siTY didW itl§¦¤¨¨©¦©¨§Ÿ¤¤©
xdGd xtqA xEn`M dxFYl fnxi rlq¤©¦§Ÿ©¨¨¨§¥¤©Ÿ©

(`"k mipETY)lr dWn `xwpe ¦¦§¦§¨¤©
:DnWak dxez §¨

(áë.'Bâå øòáì äéäé íà ékWExR ¦¦¦§¤§¨¥§¥
oilFki xW` zFxFTA lMYqp¦§©¥©£¤§¦
cr WExR dn cr xn`e ipiTl FriBdl§©¦©¥¦§¨©©¨¥©
eilr dp`aY xW` xErW didI dn©¦§¤¦£¤¨Ÿ¨¨¨

,zFxSdnJAWY xEX`hlWIW WExR ¥©¨©¦§¤¨¥¤¦§Ÿ
eilrEPkilFie aixgpq `EdW xEX` ¨¨©¤©§§¦§¦¤

:diaXAbk dxez ©¦§¨
(âë.ìà BîOî äéçé éîl"fxoixcdpq) ¦¦§¤¦ª¥©©©§¤§¦

(.e"wmW oIri zFWxC 'a dfA EWxC̈§¨¤§¨§ª©¨
iR lr aEzMd il d`xpe ,mdixaC¦§¥¤§¦§¤¦©¨©¦
zFIlB zAq iM xdGd ixaCn dnCwd©§¨¨¦¦§¥©Ÿ©¦¦©¨ª
dXcTd zFvFvip xxal `Ed l`xUi¦§¨¥§¨¥¦©§ª¨
,`idd ux`d aWFiA mipEzp mW xW £̀¤¨§¦§¥¨¨¤©¦

wEqRA EfnxX dn `Ede('g zldw)zr §©¤¨§©¨Ÿ¤¤¥

WExR ,Fl rxl mc`A mc`d hlW xW £̀¤¨©¨¨¨§¨¨§©¥
hlFXl Fl rxl(m"EMr)EPOn xxAzi iM §©©¥©¦¦§¨¥¦¤

WIW rxd wlg FA xnBie aFHd wlg¥¤©§¦¨¥¥¤¨©¤¥
EpnCwd xakE ,hlWPA FCbpMWA§¤§¤§©¦§¨§¨¦§©§
aFhd wlg xCrdA iM zFAx minrR§¨¦©¦§¤§¥¥¤©
xaC `Ed iM FpFilM `Ed df mc`dn¥¨¨¨¤¦§¦¨¨
zn rxd zpigA iM dIgnde cinrOd©©£¦§©§©¤¦§¦©¨©¥
df lr aEzMd oEki dYrnE ,`xTY¦¨¥¥©¨§©¥©¨©¤
xEX` zIaW xiMfde mcTW itl KxCd©¤¤§¦¤¨©§¦§¦§¦©©
mr ziaW dUrn WcTd gEx dricFd¦¨©©Ÿ¤©£¥¦§©©
iF` xn`e ,zFvx`A milFB mdW FWFcw§¤¥¦¨£¨§¨©

zFO`ll` FnVnaaFqi aiF`d WExR ¨ª¦ª¥¥¨¥§¥
mFwn lM iM mkFzA dN` zniU mdl̈¤¦©¥¤§¨¦¨¨
mi`ivFn md ,dOW l`xUi 'd miUï¦¦§¨¥¨¨¥¦¦
mcinrOd dXcTd ivFvip lM mdn¥¤¨¦¥©§ª¨©©£¦¨
zr Fnvr xn`n `Ede ,mzF` dIgnde§©§©¤¨§©£©©§¥
lW Fl rxl 'Fbe hlW xW £̀¤¨©§§©¤

:hlFXdck dxez ©¥



קט wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר אֹותם ועּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ

‡e‰ŒÌ‚Â„·B‡.הּנהר  È„Ú∑ּפירׁש ז)וכן "עד (דניאל : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב לג)ּגדֹולֹות, ּתרגּומֹו:(ישעיה - אּדיר " "וצי  ְְְְְִִִִַַ
רּבתא" ."יּובּורני ְְִַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּהּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑ ּכדאיתא ּבלעם, עצת .ּב"חלק"עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑ עליו יצרֹו מחיקּהּכׁשּתקף ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑ ׁשּפֹוערין ׁשם עבֹודתֹועל היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי Ï‡¯NÈa.לפניו '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
ּבהם  .מּגפה ׁשלח ֵֶַַָָָ

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äë.Cìiå íòìa í÷iådpR `l WExR ©¨¨¦§¨©¥¤¥Ÿ¨¨
skY Kld `N` Fzipqk` zial§¥©§©§¨¤¨¨©¥¤

xnFl Kxvde ,cInEFnwnl aWIe KlIe ¦¨§ª§©©©¥¤©¨¨¦§Ÿ
Lxirdl Fnwnl KlIe xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©©¥¤¦§Ÿ©£¦§
did m`W ,aMrzp `le FnEwA KldW¤¨©§§Ÿ¦§©¥¤¦¨¨
dpEMd dzid Fnwnl KlIe mwIe xnF`¥©¨¨©¥¤¦§Ÿ¨§¨©©¨¨
KlIe 'a ,mwIe '` ,mixaC 'a LricFOW¤¦£§¨¦©¨¨©¥¤
dfl Kld FnEwA m` rEci oi`e ,Fnwnl¦§Ÿ§¥¨©¦§¨©¨¤
,FnEwA KldW Lxirdl KlIe mwIe xn`̈©©¨¨©¥¤©£¦§¤¨©§
xW`M FnFwnl xfgW cFr LricFnE¦£¤¨©¦§©£¤

FxnF`e ,wlA Fl xn`wlA mbeKld ¨©¨¨§§§©¨¨¨©
FnEwA FzFEll FOr cnr `NW WExR 'Fbe§¥¤Ÿ¨©¦§©§

:eiptNn¦§¨¨
ãBò`l `Ed mB wlAW xWt`cnr ¤§¨¤¨¨©Ÿ¨©

ErcIW itl mW FzEklnA cFr§©§¨§¦¤¨§
l`xUi ipA mr iM mrlA ixaCn a`Fn¨¦¦§¥¦§¨¦©§¥¦§¨¥
oM m` mdl EzigWi `le Erxi `lŸ¨¥§Ÿ©§¦¨¤¦¥
aaFqnd lhAi dAQd lhAdA§¦¨¥©¦¨¦¨¥©§¨
FMxcl Klde mdilr KlOn EdEcinrde§¤¡¦¦§Ÿ£¥¤§¨©§©§
`vnp mXW di`xde ,oicnl FA `AW¤¨§¦§¨§¨§¨¨¤¨¦§¨

:bxdpe oicn znglnA` dxez §¦§¤¤¦§¨§¤¡©

(à.'Bâå íéhMa ìàøNé áLiåKixv ©¥¤¦§¨¥©¦¦§¨¦
,df xn`n zrcFdA KxS dn zrcl̈©©©Ÿ¤§¨©©£¨¤

l"fxe(`nEgpze x"cn)Exn`e dfA Exird §©©§©§¨¥¦¨¤§¨§
'Eke zFpfl dAq df iM `A LricFdl iM¦§¦£¨¦¤¦¨¦§§
rah xxFrl FraHn mFwOdW itl§¦¤©¨¦¦§§¥¤©
Wxtl d`xpe ,zindAd de`Yd©©£¨©§¥¦§¦§¤§¨¥
itl dzidW zEpGd zAq ciri aEzMdW¤©¨¨¦¦©©§¤¨§¨§¦
l`xUi dpgnl uEg lIhl mrd E`vIW¤¨§¨¨§©¥§©£¥¦§¨¥
FxnF` `Ede ,a`Fn zFpA E`vnp mWe§¨¦§§§¨§§

miHXA l`xUi aWIemFwnA WExR ©¥¤¦§¨¥©¦¦¥§¨
miHWe ,mdipgnl uEg FA milIhn EidW¤¨§©§¦§©£¥¤§¦¦

FxnF` KxcM milEIh oFWl `Ed('g `"i) §¦¦§¤¤§
FpFWl dfe mW i"Xx WxtE ,mrd EhẄ¨¨¥¥©¦¨§¤§
zAq dfe ,lEIh oFWl `N` hiW oi ¥̀©¦¤¨§¦§¤¦©

:zFpfl mrd lgIe©¨¤¨¨¦§
.áàBî úBða ìà úBðæì íòä ìçiå©¨¤¨¨¦§¤§¨

FxnF`lgIelNgzPW lENg oFWl §©¨¤§¦¤¦§©¥
,xkp idl` ixg` EpGW itl WExR zFpfl¦§¥§¦¤¨©£¥¡Ÿ¥¥¨

xn`ezFpA l`KxC lr WExR 'Fbe §¨©¤§§¥©¤¤
l"f mxnF`(mW `nEgpze ,x"cn)EidW §¨§©§¨¨¤¨

mixnF` Eide dxarl mzF` miraFY§¦¨©£¥¨§¨§¦

miegYWn Eide 'Fbe dfl degYWd mdl̈¤¦§©£¤¨¤§§¨¦§©£¦
,a`Fn zFpA mdl mixnF` Eid xW` l ¤̀£¤¨§¦¨¤§¨
wCwce ,'Fbe zFpA l` FxnF` `Ede§§¤§§§¦§¥

xnFl aEzMdmrdmiwiCSd llWl , ©¨©¨¨¦§Ÿ©©¦¦
:EPMzi l`xUi mWA xW`a dxez £¤§¥¦§¨¥¦§©

(á.íòì ïàø÷zåmrd xiMfdl Kxvd ©¦§¤¨¨¨ª§©§©§¦¨¨
,mdl o`xwYe xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©©¦§¤¨¨¤
E`vi `NW mzF`l E`xTW xnFl oEMzp¦§©¥©¤¨§§¨¤Ÿ¨§
mlv` md Ekld mdild`n hEWl̈¥¨¢¥¤¨§¥¤§¨

E`xweEidX dn caNn iM dvxi F` .mdl §¨§¨¤¦§¤¦¦§©©¤¨
mdl `xwl EtiqFd cg` cg` miklFd§¦¤¨¤¨¦¦§Ÿ¨¤

:'Eke odidl` igafl `itpkA EklIW¤¥§¦§ª§¨§¦§¥¡Ÿ¥¤§
.ïäéäìà éçáæìxn`W mbde(mW) §¦§¥¡Ÿ¥¤©£©¤¨©¨

dgiaf FzcFarA oi` xFrRW¤§¥©£¨§¦¨
onE eipR lEnl KElkNd zfxzdA `N ¤̀¨§©§¨©©¦§§¨¨¦
miUFr EidW ilE` ,Fl Egaf `l mzQd©§¨Ÿ¨§©¤¨¦
EidW ilE` F` ,FcFakl xUAA dgnU¦§¨©¨¨¦§©¤¨
milk`nA zFAxdl icM oM miUFr¦¥§¥§©§§©£¨¦

:sEPHd z`ivi iEAxA FCbpM fixzdl§©§¦§¤§§¦§¦©©¦
eåçzLiåzAq Ff WExR .cnvIe 'Fbe ©¦§©£§©¦¨¤¥¦©

lr .'Fbe cnvPW FziegYWd¦§©£¨¨¤¦§©§©



wlaקי zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ycew zayl inei xeriy

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את לׁשּפט (שם «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל "והֹוקע" ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה  אלילים, ב).עבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑ ּכל הּׁשמׁשלעין אּגדה: ּומדרׁש . ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

הענן  החֹוטאים: את מּכנגּדֹומֹודיע והחּמה נקּפל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
עליו  .זֹורחת ַַָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: וכּו',אם ? ְְְֲִִִִִַַָָֹ

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑מּמּנּו הלכה נתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית, הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

מׁשה  לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרב
אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמרּו

וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ובפרש"י)ּבת ו. (כה, ְְִִִִַָָ
ּבזבחים א)נחלקּו ודעת (קב, לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשל ה  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻועל־ּפי־זה
נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין בת למׁשה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְִִִִִֶַָָֹ

"ּבת יתרו) הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, רמב"ם יתרֹו" (ראה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה"ג) פי"ח ביאה איסורי ׁשֹונים.הל' ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש את (סא, "ארס ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מהּפסּוק  ּדילפינן יכנס". ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹהאלמנה

אּׁשה" יד)"יּקח כא, ּבהּתר,(אמור היתה האּׁשה לקיחת ּדאם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו. נאסרה אחר־ּכ אם ּגם לכנֹוס, לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָֻמּתר

אטו)ּוב'ּתֹוספֹות' ד"ה ב כ, "נׂשאּה(יבמות יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְֵָָָ
מּׁשּום  לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקדם

ּבהּתר". ְְִֵֶָָּדנׂשאּה
זה, ּכל למׁשה,ועל־ּפי יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבהּתר  הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
יכֹול  היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיּו,

היתה. ּגּירת אם ּגם ְְְִִֶַַָָָֹלקּימּה,

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»≈¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f mxnF` KxC(mW)qip`n xFrR lrAW ¤¤§¨¨¤©©§©£¦
:eicaFrb dxez §¨

(ã.'Bâå ïBøç áLéåoFxg aiWdl Kxvd §¨Ÿ£§ª§©§¨¦¨
ziAdW itl ,hRWn zFUr xg` mB©©©£¦§¨§¦¤©¥

`N` miWiprn oi` dHn lW oiC¦¤©¨¥©£¦¦¤¨
dUri m`e d`xzde micrA miyFrl̈¦§¥¦§©§¨¨§¦©£¤
micr `lA miUFr mB sBi hRWn 'd¦§¨¦Ÿ©¦§Ÿ¥¦
zigWOd `vIWkE d`xzd `laE§Ÿ©§¨¨§¤¥¥©©§¦

dfl ,rx zFaWgn iaWFgl mB zigWi©§¦©§§¥©§§¨¨¤
aEWi dfaE hRWn zFUrl mdl xn`̈©¨¤©£¦§¨¨¤¨
`lA dicaFr zigWi lal FR` oFxg£©§©©§¦§¤¨§Ÿ

:Eigie EaEWie 'Eke `laE micrd dxez ¥¦§Ÿ§§¨§¦§
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בכים  והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

והּוא  רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצינּו
הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, פנחס ּבבנֹות (רש"י ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ה) הלכֹות כז, ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור וצרי .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַָָאּלּו,

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש חכם (עז, ּתלמיד "ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ואם  לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹורה

הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה "ּדהינּו(ׁשם ְְְְְְִֵַַָָָ
לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּדוקא

הּמעׂשה. קדם אמרּה לא ֲֲִֶֶַַָָֹֹאם
אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר, יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל־ּפי־זה

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמׁשה
אם  מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: "אמרּו זמרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻּבמעׂשה

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, שם)ּתאמר בלק ,(רש"י ְֲִִִִַַָָָֹ
לֹומר  לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואם־ּכן

ּבֹו". ּפֹוגעין ְִִֶַָׁש"קּנאים
קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹּובבנֹות

ג) כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחלקּו
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

מּמילא  מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונמצא,
מּמּנּו נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמּמׁשה
מׁשה  ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, על־ידי ונתּגּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹההלכֹות,

ה'". לפני מׁשּפטן ְְִִֵֶָָ"את

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) הלכה ונזּכר מעׂשה .ראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ
קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר

ליהוי  איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: .ּפרונקא. ְְְְִִַַַַַָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ּכמֹו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְ

ונקבּות  זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"הּלחיים
נּסים  והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התםנעׂשּו ּכדאיתא כּו', שם):לֹו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙a˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

äøò ¯ âòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ç.'Bâå íäéðL úà ø÷ãiådWw ©¦§Ÿ¤§¥¤§¨¤
l`xUi Wi` zxiwC `nlWA¦§¨¨§¦©¦¦§¨¥
FA mirbFR mi`PTW dkldd hRWnM§¦§©©£¨¨¤©¨¦§¦
Dpi`e dzin zaIg Dpi` dX`d la £̀¨¨¦¨¥¨©¤¤¦¨§¥¨
zW` DzFid zWWg lr m`e ,dEvn§ª¨§¦©£¨©¡¨¥¤
,wtQd lr zbxdp dzid `l ,Wi ¦̀Ÿ¨§¨¤¡¤¤©©¨¥
aizkC dndAd hRWn DA oCW xWt`e§¤§¨¤¨¨¦§©©§¥¨¦§¦

(e"h 'k `xwIe)aizkE ,EbxdY dndAd z`e ©¦§¨§¤©§¥¨©£Ÿ§¦
('k b"k l`wfgi).mxUA mixFng xUA xW` §¤§¥£¤§©£¦§¨¨

xn`Y m`el`xUi Ebxd `l dOl §¦Ÿ©¨¨Ÿ¨§¦§¨¥
`NW mrn EidW oeiM mcTn zipicOd©¦§¨¦¦Ÿ¤¥¨¤¨¥©¤Ÿ
`l oicrW itl xWt`e ,mdilr EEhvp¦§©£¥¤§¤§¨§¦¤£©¦Ÿ
mbde ,mFlW z`ixw l`xUi mdl EglẄ§¨¤¦§¨¥§¦©¨©£©
did df ,mdl EglW `l oM mB sFQaNW¤§©©¥Ÿ¨§¨¤¤¨¨

F` ,'Fbe xFxv 'd dEv iM dUrn xg ©̀©©£¤¦¦¨¨§
EaWge DzF` mixiMn Eid `NW ilE`©¤Ÿ¨©¦¦¨§¨§
`l ixdW zipicn `le zia`Fn `id iM¦¦¨¦§Ÿ¦§¨¦¤£¥Ÿ
did F` ,mxiMdl mlv` milibx Eid̈§¦¦¤§¨§©¦¨¨¨
FxnF`e ,a`Fn WEAlnM mWEAln©§¨§©§¨§§

:aEzMd ixaC `Ed ,zipicOdh dxez ©¦§¨¦¦§¥©¨
wlA zWxR zlqg£¨©¨¨©¨¨



קיב

יום ראשון - י' תמוז
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שני - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד תמוז
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז תמוז
פרק כ 

מפרק עט עד סוף פרק פב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בלק

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



קיג fenz 'i oey`x mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' ראשון יום
פרק ג  ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

didiy ,"el dvxpe" didiy

aiage ievx daeyza xfegd

,`hgd iptl enk d"awd iptl

zepaxw epl oi`y ,zrk ixd

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl

mewna ziprzd `a ± "el

cnil df ceqi lr .oaxwd

znkgl m`zda ,l"fix`d

zenevd xtqn z` ,dlawd

zepeer ly ax xtqn lr

oi`y dl`k mb ,mi`hge

icia dzine zxk yper mdilr

.miny

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦
;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨

Løôîä úBîBvä øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâklr ± §©¦¤©§©¨¨¤¦§©©©§Ÿ̈
,df `hgã"ô ïä ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúamipeny ± §¦¥§¨¥¨£¦©¥

,rax`eíéîòt íéøNò Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz©£¦§¦¨¨¨¤¤¤¤§¦§¨¦
éøö ,ìLî-Cøc-ìòíéîòt íéøNò Bà øNò úBðòúäì C ©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤¤§¦§¨¦

,íìBòì ïëå ,ã"ô`ed ,`hg lkl zeiprzd xtqn cinzy - §¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itlàéîec,enk ±ïaø÷c §¨§¨§©

úàhç,ze`hgd lk :`"hily x"enc` w"k zxrd ±áiçL ©¨¤©¨
;íòôe íòt ìk ìò àéáäì.`hgy -Léå,xqend inkg oia ± §¨¦©¨©©©©§¥

ïénãî,mieeyn ±-úåöî ìò äàaä äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨©¨¨©¦§©

äNò1øtkúî ¯ äNò-úBöî änk ìò øáò elôàc ,± £¥©£¦¨©©©¨¦§£¥¦§©¥
,d"awd iptl dvxzne÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa§¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤

íéçáæc àn÷2zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enk - ©¨¦§¨¦
.migaf,äæa úìa÷îä äòøëäåinkg ly zericd izy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

`id ,xqend'â úBpòúäì§¦§©
øtñî éôk íéîòt§¨¦§¦¦§©
,äæ àèçc úBîBvä©§¥§¤

eðéäc:oebk ±á"ðø± §©§
,mipye miyng miz`n
mipeny minrt yly

drax`eìò úBîBö©
òøæ úáëL úBàöBä¨¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áeúkM äî ét-ìò©¦©¤¨©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨¨¨

`hegy dpey`xd mrta
,`hg eze`eîéLø ãéáò̈¦§¦

,'eë`hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex dyer df -
,myexd wfgzn ± xdfa my xne` ±äàúéìz àðîæ`hg m` ± ¦§¨§¦¨¨

,`hg eze` ziyily mrtàc àøèqî àîúk àeää èMtúà¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨
,"'eë àc àøèñì`hgd zeawra mbtde mzkd hytzn - §¦§¨¨

,cala wfg myex e` ,cala myex df oi` :xnelk ,cv l` cvn
,cv l` cvn xcegd mbt `l`éøö CëìúBîBvä øtñî C §¨¨¦¦§©©

.'eëå íéîòt 'â ïk-íbziyilyd mrta e`hg iciÎlry oeeik ± ©¥§¨¦§
mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze`

.dlrnl
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äáåùúä úøâà
äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç

ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."קדשים לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות "משא"כ ז,2.: א. ו, ב. ה,

ב.3.ב. עג,



fenzקיד a"iÎ`"i iyilyÎipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"א שני יום
פרק ג יום שניֿ שלישי י "אֿ י "ב תמוז  ,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú

תמוז  י"ב שלישי יום
,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìòá ìë î"îå,186 'nr cr:(åðîú àì

ïëà,mxa ±äæ ìk4úBîBvä éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa ¨¥¨¤§¨¨¨¨¨¦¤¥¦©
íéðBLàøä úBøBca Bîëe ,Bôeb úeàéøáì ììk Bì ÷éfî± ©¦§¨¦§¦§©¨¦¦

eid md ,wifd `l zeiprz ieaixe ,mi`ixae miwfg eid mitebdyk
,mixen`d zenevd lk mevl mikixvúBîBvä éeaøL éî ìáà£¨¦¤¦©

ìëeiL øLôàL ,Bì ÷éfî©¦¤¤§¨¤©
Bà éìç éãéì àáì̈Ÿ¦¥Ÿ¦

,íBìLå-ñç Leçéî- ¦©§¨
,zenevd iciÎlrBîk§

älà eðéúBøBãa± §¥¥¤
ieaixe ,miylg miyp`dy
,mdl wifdl lelr zeiprz
úBaøäì Bì øeñà̈§©§

ìò elôà úBiðòúa± §©£¦£¦©
mypery mi`hgúBúéøk§¦

-ìkîe ,ïéc-úéa úBúéîe¦¥¦¦¨
ïkLzeaxdl el xeq`y ± ¤¥

,zeiprzaäNò-úBöî ìò©¦§£¥
ïéàL äNòú-àì úBöîe¦§Ÿ©£¤¤¥
éôk àlà ,úøk ïää¤¨¥¤¨§¦
BLôða øòLé øLà£¤§©¥§©§
Bì ÷éfé àì éàcåaL¤§©©Ÿ©¦
úBøBca elôà ék .ììk§¨¦£¦©
íéàpz éîéa ,íéðBLàøä̈¦¦¦¥©¨¦
eéä àì ¯ íéàøBîàå¤¡¨¦Ÿ¨

,àðåb éàäëa ïépòúî- ¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a

;eäéLôð éøeòöì eöîc ,íéàéøaä àlàz` xrvl mgekay - ¤¨©§¦¦§¨§¦¥©§©§
,mnvrdéLôð éøeòöì éöî àìãez` xrvl egeka oi`y in ± §¨¨¦§¦¥©§¥
,eytpàn÷ ÷øt àøîba "àèBç" àø÷ð ¯ äpòúîe,oey`x ± ¦§©¤¦§¨¥©§¨¨¤¤©¨

úéðòúc5é"Lø Løôãk BãéaL úBøáò ìò äpòúî elôàå , §©£¦©£¦¦§©¤©£¥¤§¨¦§¥©©¦
,íL`ed ipyd "xn`c o`n"d itly ote` eze`a elit`y - ¨

dfÎiciÎlry iptn my xne` i"yxy itk dfy ,yecw `xwp

"xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn eizepeer
z` xrvl leki `ed oi`y drya dprzn `ed m` `heg `xwpy

,envràúéàãëåmi`veny itk ±àn÷ ÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå 'äNò' áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

oipr epyi cinzy ixd ±
lkae ,ziprza zepeer ly
oi` m`y ,mixne` z`f
envr z` xrvl egeka

.`heg `xwp ± mve-ìkîe¦¨
ìòa àeäL éî ïkL¤¥¦¤©©

,äøBzzexnl mve - ¨
z` xrvl egeka oi`y

,envràèBçLdna ± ¤¥
,mv `edyLðòðå§¤¡¨

úîçî ék ,íéìôëa§¦§©¦¦©£©
àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ

da ÷ñòì ìëeé,dxeza ± ©©£Ÿ¨
éeàøkyper el yie ± ¨¨

lr (a ,mevd lr (` ,letk
.dxez lehiaéàî àlà¤¨©

?dézðwzezpwz idn ± ©¨§¥
cvik ± ?mc` eze` ly
ick dxtkd oipr el didi
iptl "dvxp" zeidl
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:;"÷øô ä÷ãöa Càèçå"dwcv oziy ,xnelk - ©£¨¨§¦§¨§ª

,ei`hg lr mevl eilr didy zeiprzd lr dxenzkBîëe§
ïzì ,íé÷ñBtä eáúkL,zzl ±ìL úéðòz íBé ìk ãòa ¤¨§©§¦¦¥§©¨©£¦¤

LéìBt íéìBãb é"ç Cøò äáeLz8éñBé øéLòäå ,'eëåéôì ó §¨¤¤§¦¦§§¤¨¦¦§¦
,'eëå BøLòly mei lk xear xzei milecb minekq ozie - ¨§§

,daeyzÎziprzúéðòz úBëìä 'íäøáà ïân'ä áúkL Bîk9: §¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î-ìkîezexnl - ¦¨¨
,epizexecay epxn`y
xrvl mc`l gek oi`y
z` xindl yi ,envr z`
ozna daeyzd zeiprz

z`f lka ,dwcvìòa ìk̈©©

,'ä úáø÷ õôçä Lôð¤¤¤¨¥¦§©
BLôð ïwúì10dáéLäì± §©¥©§©£¦¨

,ytpd z`'ä ìà¤
ïî älòî äáeLúa¦§¨§ª¨¦
ìò øéîçé ¯ øçánä©ª§¨©£¦©
-ìk-ìò íéìLäì Bîöò©§§©§¦©¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
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קטו fenz a"i iyily mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBòå ïBò ìëì úBîBvä øtñî åéiç éîé ìk úçà íòt íéðẗ¦©©©©¨§¥©¨¦§©©§¨¨§¨
,íéðt-ìk-ìò äúéî íäéìò ïéáiçL íéøeîçä úBðBòî- ¥£©£¦¤©¨¦£¥¤¦¨©¨¨¦

z` milyi ± dzin mdilr miaiigy zepeerd lr ,miptÎlkÎlr
,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqneìôàåaeig m` ± ©£¦

`ed ,oeer eze` lr dzind
,ãáìa íéîL éãéa`le - ¦¥¨©¦¦§©

milyi ± mc` icia dzin
lk lr ± zepeer mze` lr
zenevd xtqn z` ± mipt
.oeer eze` lr miyxcpd
òøæ úBàöBäì ïBâk§§¨¤©

äìháì,milyi ±ã"ô± §©¨¨
drax`e mipenyúBîBö

.åéiç éîéa úçà íòt©©©©¦¥©¨
ïúBçãì ìBëéåz` §¨¦§¨

,zenevdíéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦
øNòk äpòúéå ,óøça©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤
ìLî-Cøc-ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨

,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨
,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ

'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§
Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL̈¦¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yi m` ±
dtewza z`f zeyrl leki
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäzexnl ± ¦§¨¥
ziprzl mei eze` el aygp ,dngd up iptl zery yely lk`y

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly11.íeìLúìeicke ± §©§
,milydlá"ðømipye miyng miz`n ±ìéòì økæpk úBîBö± ©¦§¨§¥

oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny minrt yly mdy
,`hg lk lr zenevd xtqn zg` mrt mevl icy mixeaqd dl`
lry mixeaqd dl` oial ,minrt daxd `hg eze` `hg m` mb

- zenev xtqn eze` mevl yi ,`hgy mrt lk'ã ãBò äpòúé¦§©¤
ïk-íb áLçéîc ,ãáìa íBiä úBöç øçà ãò ã"ô íéîòt§¨¦©©©£©¦§©§¦§©©¥

éîìLeøéa úéðòz12,cr ly mev aygp inlyexi cenlza - ©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg`'áeipye ±Bì íéáLçð íBé éàöç£¨¥¤§¨¦

.äæ ïéðòì ãçà íBéìoewizl mevl eilry minid xtqn ly ± §¤¨§¦§¨¤
,e`hgì ïëå,ïäa àöBik úBðBò øàLzece` xaic lirl - §¥¦§¨£©¥¨¤

,(miptÎlkÎlr) miny icia dzin mdilr miaiigy zepeer
.mixen`d zenevd xtqn z` milydl envr lr mda xingiy
,dzin aeig mdilr oi`y zepeer mby ,owfd epax xne` zrke

dzin mdilr miaiigy zepeer ly "xneg"d mda yiy `l`
,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl minec ,"oda `veik" md jka)

mdy mixacd 'f wxta oldl lynl xikfn `edy itkynnenk
on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear
qrk ,rxd oeyl ,dwcvd
xingi mdilr mb ,dnecke
ÎlkÎlr mevl envr lr
xtqn z` zg` mrt mipt
eze` lr yxcpd zenevd

,`hgòãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©
õôçå ,"BLôð úøî̈©©§§¨¥

:d÷cväaowezzy - §¦¨§¨
.zwcev didze

úBîBvä øtñî ,ïëà̈¥¦§©©
á"ðø ìò íéôãBòä± ¨§¦©

z`ved ly `hgd iabl
,dlhal rxf,àðåb éàäëe§©©§¨

lrny zenevd xtqn -
xtqn ly minrt yelyl
mi`hg iabl zenevd

,mixg`éøö äéäLC ¤¨¨¨¦
,úBpòúäìickLeçì §¦§©¨

íéøéîçnä úòãì§©©©©§¦¦
øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©
àèç ìk ìòL úBîBvä©¤©¨¥§
øtñî éôk àèçå§¥§§¦¦§©
økæpk ,àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa "LéìBt íéìBãb"§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±éøvL úBiðòz ìk øàL ïëåC §¥§¨¨©£¦¤¨¦
ìeha ìò elôàå ,äúéî ïäa ïéàL úBøáò ìò úBpòúäì§¦§©©£¥¤¥¨¤¦¨©£¦©¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNò-úBöîe` dxezd on dyrÎzevn - ¦§£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny dyrÎzevn,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia lre - §©§¨§¤¤ª¨

,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz ly dyrÎzevn
- `ed ,mevl eilry zenevd xtqnLøôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈

úðLî'a íéøkæð íaøå) ì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa§¦¥©§¨¥¨£¦©§ª¨¦§¨¦§¦§©
äcôé ìkì øLàk ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa"yilet milecb" xyr dpeny ly jxra - ¦§¨¨©¦§¨§¥
,mev ly mei lk zxenzdéLôð éøeòöì éöî àì éàdyw m` ± ¦¨¨¦§¦¥©§¥

,dwcva zenevd z` dcti ± eytp z` xrvl el.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
` i` ,dl`d miyelgd epizexecay,envr z` xrvl mc`l xyt

zeiprz zectl eilreel`.dwcvaäìòiL óàåini ziict ± §©¤©£¤
,mevdíiñî Cñì,milecb minekql ±íeMî Leçì ïéàl` ± §©§ª¨¥¨¦

l"f epizeax exn`y dnl yeygl el14:øúBé æaæáé ìà"©§©§¥¥
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äáåùúä úøâà
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
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fenzקטז b"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג רביעי יום
פרק ד  ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

,"Lîçî,ynegn xzeil ribdl mekqd leki o`k eli`e - ¥Ÿ¤
- iptn ,yeygi `l okÎitÎlrÎs`éàäëa æeaæa éø÷î àìc§¨¦§¥¦§¦§©

,àðåbsqkd z` ozep `edyk ,df dxwna feafa `xwp df oi` - ©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictkBLôð úBcôì äNBòL øçàî¥©©¤¤¦§©§

àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨
àòøb,rexb df oi`e ± ¨§¨

øàLe óebä úàeôøî¥§©©§¨
.åéëøöfafan oda ± §¨¨

ly ynegn xzei mc`d
.eyekxøtñnL éôìe§¦¤¦§©

íéøkænä úBîBvä©©ª§¨¦
'äáeLz éðewú'aly ± §¦¥§¨

,l"fix`d,ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥
ïëì ,ãàî ãàîa eaø©¦§Ÿ§Ÿ¨¥
íéãøçä ìk åLëò eâäð̈£©§¨¨©£¥¦

,ä÷ãöa ãàî ãàî úBaøäì ,'ä øáãìzenevd zectl ick - ¦§©§©§§Ÿ§Ÿ¦§¨¨

- z`fe ,mevl mdilr lheny miayeg mdyúeLéìç úîçî©£©£¦
éàä élk íLôð éøeòöì eöî àìc ,øBcämileki mpi`y ± ©§¨¨§¦¥©§¨ª¥©

dxenzk dwcva miaxn md okl ± mevle jk lk mytp z` xrvl
,zenevd ieaixl÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)15: §¤¦§¨¥§¨©¥©¨

àì ék 'ä éãñç"©§¥¦Ÿ
:("eðîúoldl yxtn - ¨§

,'i oniq "ycwd zxb`"a
iptn ,"epnz `l"y iptn
yi `l` ,minly ep` oi`y
,owzl zepeere mi`hg epl

`l wwcfdl epilrmzql

cqge dwcvmilaben,
dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge
ly dwcvde cqgd zcnk

.milaben mpi`y d"awd

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lreta÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥
'äì Lôpä`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1 ©¤¤©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥

àn÷ ÷øt àøîbäî¥©§¨¨¤¤©¨
,íéçáæcoey`x wxt - ¦§¨¦

,migaf zkqnaäìBòc± §¨
mi`ian eidy dler oaxw
ixg` ,dyrÎzevn lr

,daeyzdàéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåoexec mi`ian f` ± §
aiage ievx zeidl ick
jk ,`hg ecbp jlnd ipta
(dwcvd e`) zeiprzd mb
irvn`k od ,zexen`d
aiage ievx aey zeidl

.d"awd iptlíðîà̈§¨
ì ,døwòå äáeLzä úåöî úìçúä'ä ãò áeLxiaqiy itk ± ©§¨©¦§©©§¨§¦¨¨¨©

,ezenilyl l`xyiay 'ied my xefgiy cr `id dpeekd ,oldl
øàáì çøëää ,íìL áìáe úîàaz`f ±úáçøäa áèéä ¤¡¤§¥¨¥©¤§¥©§¨¥¥¥§©§¨©

íéc÷äa ,øeàaä,zncwd xg`l ±øäfa áeúkM äî ©¥§©§¦©¤¨©Ÿ©
LBãwä2ãBqä Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáaly dxe`ia ± ©¨§¥¦©§¨©¤¤©

:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd,"'ä áeLz"ze`dy - ¨
dlrnly dbixcnd mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd

,ok iptl zcge`n dzid dz` ,dpnnäáeLz" ¯ äàzz 'ä©¨¨§¨
,"äàzzdpexg`d 'dd ,xnelk ,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨

my ly e"`e ze`d l` zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay
,daeyzay dpezgzd dbixcnd ± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied
äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨

."äàlòdpey`xd 'dd ± ¦¨¨
`idyk 'ied myay
c"ei ze`d l` zxfgen
`xwp df ,'ied myay
daeyz ± "d`lir daeyz"
dbixcnd ,dpeilr

.daeyzay dpeilrdíâå§©
,micwdl jixv ±äî©

LBãwä øäfa áeúkM¤¨©Ÿ©©¨
úBîB÷î úö÷a3ïéàL , ¦§¨§¤¥

íâBtì úìòBî äáeLz§¨¤¤§¥
òøæ àéöBîe Búéøa§¦¦¤©

àeäå ,äìháìdn ± §©¨¨§
a xne`ymze`,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewn

df ixdäáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz øác4, ¨¨¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyz mby -elôàåxzeia zexengd zexiard ± ©£¦

ly.'eëå úBéøò éelâå äøæ-äãBáòdxnegd mda yiy ± £¨¨¨§¦£¨§
`ly calae bxdil mc`d lry ,"xeari l`e bxdi" ly zcgeind
,cvik .daeyz mda dliren z`f lkae ,dl` zexiar xeari
rxf z`vede zixad mbt `hg lry ,yecwd xdfa xne` ,`eti`
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë
ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
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כב.15. ג, הגליון.1.איכה ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח"ג ריט, א. ס, זח"א
ב. ריד, ˘ËÈÏ"‡:4.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה "רמב"ם
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תמוז  י"ד חמישי יום
,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.úåéúåàä

?dliren daeyz oi` ,dlhal'äîëç úéLàø'a Løôe5úðekL , ¥©§¥¦¨§¨¤©¨©
øäfä:`id ±úìòBî ïéàL,df `hg lr ±'äàzz äáeLz' ©Ÿ©¤¥¤¤§¨©¨¨

.'eëå 'äàlò äáeLz' íà-ékdaeyzy ,xdefd oeekzn jkl ± ¦¦§¨¦¨¨§
mzqdbixcnd j` ,lirend on da oi` "d`zz daeyz" `idy ,

,daeyz ly xzei dpeilrd
± "d`lir daeyz"

.df `hgl dlirenäpä¦¥
úàæ ïéáäì,zegtl ± §¨¦Ÿ
øéòfî èòî6on hrn - , §©¦§¥

,zvwndéøöíéc÷äì C ¨¦§©§¦
áeúkäî øàánM äî©¤§Ÿ¨¥©¨
-íðBøëæ eðéúBaø éøácîe¦¦§¥©¥¦§¨
úøkä ïéðò äëøáì¦§¨¨¦§©©¨¥

,íéîL éãéa äúéîe- ¦¨¦¥¨©¦
yper rvea ote` dfi`a
icia dzin ypere zxk

:minyäøáò øáòLk§¤¨©£¥¨
¯ úøk äéìò íéáiçL¤©¨¦¨¤¨¨¥

Lnî úî äéä7íã÷,`hegl z`ln iptl ±äðL íéMîç8, ¨¨¥©¨Ÿ¤£¦¦¨¨
íéîL éãéa äúéîáedzin dypery dxiar xaer cg`yk ± §¦¨¦¥¨©¦

did ,miny iciaLnî úî`l` ,ytpd ly zipgex dzin `l ± ¥©¨

- sebd ly zinyb dziníã÷el e`lny iptl ±äðL íéML9, Ÿ¤¦¦¨¨
äéîøéa àéápä øefò ïa äéððçk10,xwy z`eap xn`y - ©£©§¨¤©©¨¦§¦§§¨

d"awdeyper xezae ,"'eb dnc`d ipt lrn jglyn ippd" el xn`
znynn11,ïéòøôð íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦¦§¨¦

,øzìàì,cin miyprp - §©§¨
.(ïðBàå øòa eðéönL Bîk§¤¨¦§¥§¨
icia dzin miaiig eidy ±

) minyx"enc` w"k zxrd

:`"hilylirl d`x
,e`hgy `hgd lr ,(`"tq

mdilr `a myperecin.
itk ,miptÎlkÎlr
miweqta ep` mi`veny
ixd ,l"f epinkg ixn`nae
,miny icia dzinae zxka
zn ,mda aiig didy iny

,ynn lretaiptle`lny
,dpy miyy e` miyng el

:dl`yd zxxerzneéáiç änëå änk øBc ìëa eàöîð éøäå©£¥¦§§§¨©¨§©¨©¨¥
,úBúéîe úBúéøk,z`f lkae -(íäéðLe) íäéîé eëéøàäå §¦¦§¤¡¦§¥¤§¥¤

íéîéòpa [íäéúBðLe]12? §¥¤©§¦¦

ét-ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦
áeúkM äî13÷ìç ék" : ©¤¨¦¥¤

,"'eëå Bnò 'äipa - ©§
md ,'ied wlg md l`xyi
-Ceøa ä"éåä íMî ÷ìç¥¤¦¥£¨¨¨

:áéúëãk ,àeäenk - §¦§¦
aezky14:åétàa çtiå"©¦©§©¨

,"íéiç úîLð,"gtie" o`k aezk ixd -BëBzî çôðc ïàîe ¦§©©¦©§¨©¦

çôð15'eëå16,gtepd ± . ¨©§
ezeikezn gtep
dnypdy ,jk ,ezeiniptne
`id ,"gtie" aezk dilr
`ide ,zewl`d zeiniptn
cin xiaqiy itk ,'ied my

:oldlBì ïéàL óàå± §©¤¥
,d"awdl'eëå óebä úeîc17,íBìLå-ñç,`eti` ,cvik - §©§©§¨
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øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
íäéîé åëéøàäå úåúéîå úåúéøë éáééç äîëå äîë

.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)
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פי"ז.5. הקדושה ˘ËÈÏ"‡:6.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט "וי"ל:

.7"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ אחרי".¯ ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– רפ"ב ביכורים "כירוש'
סע"א". כה, שבת כרת תוד"ה ˘ËÈÏ"‡:9.כפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – Î"˜11.פכ"ח.10."כנ"ל". ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו הרי (1"
כה„ÓÓ)Â‰Ê˘מת בחנני' וכמש"נ כאן) אדה"ז ‰Èחידוש '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ'חנני

- "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג הבא מובן ועפ"ז גו'.
מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' ענין דלכאורה - מתרץ, הנ"ל: ומיתתו ÓÓ˘וע"פ (

ÏÚÂÙ·תחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓ¯È·דאף - "ÂÈ„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו מת
ÔÎÏעונש - עלÓ‰'גו' יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא גם ÓÓ˘כו' יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .

דנוהו‰È·‡ההדגשה שלא רק לא -ÏÚÂÙ·אלא זה),˘‡‡"Ùביד"א, תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'
בחנני' המדובר שיעברו‰È·‡כי לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו ‰·Â˙ÁËולא

ואילך. 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה - ביד"א". לדונו המלה 12.אפשר  בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: על
"ÌÈÓÈÚ·ושנותיהם ימיהם ("שהאריכו "ÌÈÓÈÚ· עכ"פ (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (

Â˙Ó."(שם עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות "הכתוב" ט.13.בל' לב, ז.14.האזינו ב, לעיל 15.בראשית הובא
הזהר. בשם רפ"ב ˘ËÈÏ"‡:16.ח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

"'ÂÎÂ."בתחלתו לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – גוף ולא –
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?d"awdn wlg md l`xyi mrye ,"gtie" jk lr xnel mi`zn
ìk äøBz äøac Càíãà éða ïBL18Løôä LiL Bîk ék , ©¦§¨¨¦§§¥¨¨¦§¤¥¤§¥

ìáää ïéa ,ìLî-Cøc-ìò ïBzçzä íãàa ìBãb ìcáäå§¤§¥¨¨¨¨©©§©¤¤¨¨¥©¤¤
,äçéôð éãé-ìò àöBiä ìáäì Bøeaãa åétî àöBiLladay ¤¥¦¦§¦©¤¤©¥©§¥§¦¨

Laìî Bøeaãa àöBiaL¤©¥§¦§ª¨
çå çk Baèòî úei Ÿ©§©§©

,øéòfî,zvwd on hrn - ¦§¥
úeiðBöéç úðéça àeäå§§¦©¦¦
,Baø÷aL äiçä Lôpî¦¤¤©©¨¤§¦§
çka àöBia ìáà£¨©¥©Ÿ©
,çôð BëBzîc ,çôBpä©¥©§¦¨©

Ba Laìî,lad eze`a ± §ª¨
úéîéðt úeiçå çkŸ©§©§¦¦
äiçä Lôpä úðéçaî¦§¦©©¤¤©©¨

'eëåxacdy itk ixd ± §
lcad miiwy ,mc`a `ed
,dgitp oial xeaic oia
`ed xeaicay laddy
ladde ,zeipevig
- zeinipt `ed dgitpay
-Cøc-ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤
úBìcáä ìécánä ,ìLî̈¨©©§¦©§¨
Løôä Lé ,õ÷ ïéàì§¥¥¥¤§¥
ïéa ,äìòîì ãàî íeöò̈§Ÿ§©§¨¥
elôàå ,íéîMä àáö ìk̈§¨©¨©¦©£¦
eàøápL ,íéëàìnä©©§¨¦¤¦§§

,Léì ïéàîiptly - ¥©¦§¥
miniiw eid `l m`xad
md okn xg`le ,llk

,miniiw,íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦
úeiðBöéç úðéçaî¦§¦©¦¦
òétLnL òôMäå úeiçä©©§©¤©¤©§¦©

Bæ äðéçáe ,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøa óBñ-ïéàrty ly ± ¥¨§©£¨¨§¦¨
,zeige,ìLî-Cøc-ìò "åét çeø" íLa úàø÷ðgex enk - ¦§¥§¥©¦©¤¤¨¨

,xacn `edy drya mc`dn `veiy dtdáeúkL Bîk19: §¤¨
åét çeøáe",e`xap ±úeiç úðéça àéäå ,"íàáö ìk §©¦¨§¨¨§¦§¦©©

ïäL) úBøîàî äøNòaL úBiúBàa úLaìîä,zeize`d ± ©§ª¤¤¨¦¤©£¨¨©£¨¤¥
,'eëå úBëLîäå íéìk úðéça,ziwl`d zeigdn -Bîk §¦©¥¦§©§¨§§

íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçxry" ± ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤
,"dpen`de cegidäëLîpL ,íãàä úîLð ïéáe ;(àé ÷øt¤¤¥¦§©¨¨¨¤¦§§¨

óBñ-ïéà òétLnL òôMäå úeiçä úeiîéðt úðéçaî älçz§¦¨¦§¦©§¦¦©©§©¤©¤©§¦©¥
:áeúkL Bîk ,àeä-Ceøaiabl -oeyld ,dnypd,"'Bâå çtiå" ¨§¤¨©¦©§

zeigd zeinipt lr "gtie" dlnd dxen ,lirl xen`ky -
dnypdy ixd ,ezeiniptne ekezn gtep ± gtepd ik ,rtyde
.`edÎjexa seqÎoi` ly rtyde zeigd zeiniptn dlgz dkynp

- seba dnypd zqipk llba ,okn xg`ly ,`l`äãøé Ck-øçàå§©©¨¨§¨
,ïk-íb ,äâøãnä øúña§¥¤©©§¥¨©¥
úBiúBàä úðéça éãé-ìò©§¥§¦©¨¦
mik`lna xacdy itk ±
`l` ,zeize`n mieedznd
zeize`d od o`ky
íãà äNòð" :øîàîaL¤§©£¨©£¤¨¨

"'eëå20`xap odn - , §
,mc`dLaìúäì éãk± §¥§¦§©¥

,dnypdóeâa,mc`d ± §
ay.ïBzçzä äfä íìBò± ¨©¤©©§

dkynp dnypdy ixd
n ,dlgzzeiniptzeigd

z`tn wxe ,rtyde
dkynp ,seba dzeyalzd
,zeize`d zpiga iciÎlr
.zeipevig ly dpiga ody
mik`ln oia lcaddy ixd
od zenypy ,`ed zenypl
`id ,zewl`d zeiniptn
xaqeiy itk) 'ied my
md mik`lne ,(oldl
± zeipevig ly dpigan

.miwl` myeàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§
íLa íéëàìnä©©§¨¦§¥
Bîëe ,áeúka "íé÷ìà"¡Ÿ¦©¨§

áeúkL21'ä ék" : ¤¨¦
íëé÷ìà`ed]22[é÷ìà ¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥

"'Bâ íé÷ìàä23Îel`d - , ¨¡Ÿ¦
,mik`lnd ly d"'Bâ íé÷ìàä é÷ìàì eãBä"24ly - , ¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦

,mik`lnd"'Bâ ávéúäì íé÷ìàä éða eàáiå"25mik`lnd - , ©¨Ÿ§¥¨¡Ÿ¦§¦§©¥
mya mi`xwp mik`lndy ixd ,d"awd iptl aviizdl e`a

."miwl`"íúeiç ú÷éðiL éôì,mik`lnd ly ±úðéçaî àéä §¦¤§¦©©¨¦¦§¦©
úeiðBöéç,zewl`d ±íLå ,ãáì úBiúBàä úðéça àéäL ¦¦¤¦§¦©¨¦§©§¥

.àeä-Ceøa ä"éåä íL éaâì úeiðBöéç úðéça àeä íé÷ìà¡Ÿ¦§¦©¦¦§©¥¥£¨¨¨
,úeiçä úeiîéðt úðéçaî àéäL ,íãàä úîLð ìáà- £¨¦§©¨¨¨¤¦¦§¦©§¦¦©©

,ziwl`d÷ìç àéänä"éåä íL ék ,àeä-Ceøa ä"éåä íL ¦¥¤¥£¨¨¨¦¥£¨¨
úðéçaî äìòî äìòîì àéäL ,úeiçä úeiîéðt ìò äøBî¤©§¦¦©©¤¦§©§¨©§¨¦§¦©
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äáåùúä úøâà
íãàá ìåãâ ìãáäå ùøôä ùéù åîë éë .à"ðá ïåùìë
ìáäì åøåáéãá åéôî àöåéù ìáää ïéá î"ãò ïåúçúä
çë åá ùáåìî åøåáéãá àöåéáù .äçéôð é"ò àöåéä
äéçä ùôðî úåéðåöéç 'éçá àåäå øéòæî èòî úåéçå
ùáåìî çôð åëåúîã çôåðä çëá àöåéá ìáà .åáø÷áù
äëë .'åëå äéçä ùôðä 'éçáî 'éîéðô úåéçå çë åá
ùøôä ùé .õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä î"ãò ùîî
'éëàìîä 'éôàå íéîùä àáö ìë ïéá äìòîì ãàî íåöò
úåéçä úåéðåöéç 'éçáî 'éîéé÷å íééçå ùéì ïéàî åàøáðù
'éçáå úåîìåòä úåéçäì ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå
ìë åéô çåøáå ù"îë î"ãò åéô çåø íùá úàø÷ð åæ
äøùòáù úåéúåàá úùáåìîä úåéç 'éçá àéäå íàáö
à"÷ìá ù"îë 'åëå úåëùîäå íéìë 'éçá ïäù) úåøîàî
'éçáî äìçú äëùîðù íãàä úîùð ïéáå .(à"éô á"ç
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áåúëá íé÷ìà íùá 'éëàìîä åàø÷ð ïëìå .ïåúçúä
é÷ìàì åãåä 'åë 'é÷ìàä é÷ìà íëé÷ìà 'ä éë ù"îëå
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úåéçä 'éîéðô ìò äøåî 'éåä íù éë .ä"á 'éåä íù ÷ìç

.úåéúåàä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù

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

ב.18. לא, ו.19.ברכות לג, כו.20.תהלים א, ˘ËÈÏ"‡:21.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו שכולם הנשמות לדרגת הקרובה דבי"ע: –ÌÎÈ˜Ï‡ האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, ולא ה' לא נזכר לא – מזה למטה (ונמשכים ·È(מלאכים),
וסיפורם עוה"ז עניני (דין גו' להתייצב ·‡¯ı"מ)האלקים ËÂ˘Ó"."'עשי וי"ל שליט"א,22.) אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" המלה

בפסוק. כתוב יז.23.וכך י, ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלים א, איוב



קיט fenz e"h iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ו שישי יום
,cv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr.(åìà

,ïéðòä øeàáewlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied myn
myay ,oldl xiaqn owfd epax ?dnypa ± df "wlg"a mb mpyi
dxyr dnypa mpyi liawnae ,zexitqd xyr zellkp 'ied

xyr enk mdy zegek
:zexitqdøîànî òãBpk©©¦©£©

:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨
;'xdef ipewiz' zncwday

ú÷étàc àeä zðà"± ©§§§©¦©
,z`vedy df `ed dz`

,zlv`d,ïéðewz øNò- £©¦¦
,mipewiz dxyrïðéø÷å§¨¦¨

ïBäì,mdl mi`xewe ± §
,ïøéôñ øNòxyr - £©§¦¨

,zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
,'eëå ïéîéúñ ïéîìò- ¨§¦§¦¦§

zenler mda bidpdl
mpi`y (minlrp) minezq
miielb zenlere ,milbzn

'eke26,àìå íékç zðà©§§©¦§¨
,àòéãé äîëçadz` - §¨§¨§¦¨

,dnkgd lra dz` ,mkg
drecid dnkga `l la`

,mi`xaplàìå ïéáî zðà©§§¥¦§¨
."'eëå àòéãé äðéáa± §¦¨§¦¨§

gek lra dz` ,oian dz`
dpiaa `l la` ,dpiad
jke ,mi`xapl drecid
,zexitqd xyr lk ,d`ld

ä ìëåúBøéôñ øNò §¨¨¤¤§¦
íLa úBæîøðå úBììëð¦§¨§¦§¨§¥

,ã"eiä ék .àeä-Ceøa ä"éåä,'ied my ly -úðéça àéäL £¨¨¨¦©¤¦§¦©
,ãáì äc÷ðzehytzd ila cala dcewpn zakxen c"ei ze`d - §ª¨§©

,agexe jxe`a,Cøaúé Búîëçì úænøî,dnkgd zxitq - §©¤¤§¨§¨¦§¨¥
àéäL`id ,dnkgd zxitqe zpiga ±øzñäå íìòä úðéçáa ¤¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
íã÷,iptl ±äâOää éelâå úeèMtúä úðéçáì äàaL Ÿ¤¤¨¨¦§¦©¦§©§§¦©©¨¨

ìòL õBwäå) äðáääå27ïBéìòä ïBöø úðéçáì æîBø ã"eiä §©£¨¨§©¤©©¥¦§¦©§¨¤§
,àeä-Ceøa,xzk zpiga -úðéça úâøãnî äìòî äìòîlL ¨¤§©§¨©§¨¦©§¥©§¦©

úeèMtúä úðéçáì äàaL øçàå .(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©§©©¤¨¨¦§¦©¦§©§
ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå äâOää éelâå± minezq zenlerl ± §¦©©¨¨§©£¨¨§¨§¦§¦¦

dze` "qetz"l mileki minezqd zenlerdy dbixcna `idyk

,dpiad zxitqe zbixcn `idy ,dpade dbydaúæîøðå úììëð¦§¤¤§¦§¤¤
,dpia zxitqe zpiga ±,à"ä úBàa,'ied my ly -dì LiL± §¥¤¥¨

,'d ze`lìò ænøîe äøBnä ,áçøì úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§¨Ÿ©©¤§©¥©
,äðáääå øeàaä úáçøä,"dpia" ly dpipr -,Cøàì íâå- ©§¨©©¥§©£¨¨§©¨Ÿ¤

zehytzd mb 'd ze`l
,jxe`lìò äøBnä©¤©

äëLîää úðéça§¦©©©§¨¨
äìòîlî äòtLääå§©©§¨¨¦§©§¨
.ïéîéúñ ïéîìòì ähîì§©¨§¨§¦§¦¦
minezq zenlerl ±
zkynpy ± (minlrp)
drtyd mdil` zcxeie
didzy ,dpiad zxitqn
dpade dbyd mdl

.zewl`aêk-øçàå, §©©¨§
äëLîä úëLîpLk§¤¦§¤¤©§¨¨
ähîì øúBé Bæ äòtLäå§©§¨¨¥§©¨

,ïélbúàc ïéîìòì- §¨§¦§¦§©§¨
,miielbd zenlerlBîëe§

,lynl ±äöBøL íãàä28 ¨¨¨¤¤
íéøçàì Búîëç úBlâì§©¨§¨©£¥¦
-Cøã-ìò Bøeac éãé-ìò©§¥¦©¤¤
úæîøðå úììëð ¯ ìLî̈¨¦§¤¤§¦§¤¤
úBiúBàa Bæ äëLîä©§¨¨§¦

ä"å,'ied my ly ±ék¦
ìò äøBî å"éeä©¨¨©
äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨

,ähîì'e ze`d xeivk - §©¨
ew ,zeinyba azka

,dhnl dlrnlníâå± §©
jkl yi sqep mrhn

oky ,'e ze`l zekiiyBæ äëLîäoinlr"l zkynpd ± ©§¨¨
,"oiilbz`cBáeèå Bcñç úcî éãé-ìò àéä,d"awd ly ± ¦©§¥¦©©§§

øtñîa ììk Cøãa úBììëpä ,úBLBãwä åéúBcî øàLe§¨¦¨©§©¦§¨§¤¤§¨§¦§©
,LL,'e ze`d xtqnk -÷eñtaL29ãò 'eëå "älãbä 'ä Eì" : ¥¤©¨§©§ª¨§©

.ììëa "ãò" àìå ,'eëå "äëìînä 'ä Eì"'d jl" zpiga ± §©©§¨¨§§Ÿ©¦§¨
,zecnd llka dppi` "dklnndCøaúé Búeëìî úcî ék¦¦©©§¦§¨¥

,"'ä øác" íLa úàø÷ðx`y enk dcn `le ,xeaic ly oipr - ¦§¥§¥§©
,zecndáeúkL Bîk30,"ïBèìL Cìî øác øLàa" :,jke - §¤¨©£¤§©¤¤¦§

,xeaic ly oipr `id ,dlrnl zekln zpigaúæîøðå úììëðå± §¦§¤¤§¦§¤¤
,zeklnd zcn,ä"éåä íL ìL äðBøçà à"ä úBàacvik - §¥©£¨¤¥£¨¨
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äáåùúä úøâà
ïéðòä øåàéáå
ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã àåä úðà åäéìà øîàîî òãåðë
ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì ïðéø÷å
àìå ïéáî úðà àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà .'åëå
úåæîøðå úåììëð úåøéôñ 'éä ìëå .'åëå àòéãé äðéáá
ãáì äãå÷ð 'éçá àéäù ã"åéä éë .ä"á 'éåä íùá
íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî
.ïééìâúàã ïéîìòì äèîì øúåé åæ äòôùäå äëùîä
åøåáéã é"ò íéøçàì åúîëç úåìâì äöåøù íãàä åîëå
éë .ä"å úåéúåàá åæ äëùîä úæîøðå úììëð .î"ãò
íâå .äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåî å"éåä
åéúåãî øàùå åáåèå åãñç úãî é"ò àéä åæ äëùîä
÷åñôáù ùù øôñîá ììë êøãá úåììëðä úåùåã÷ä
ãò àìå 'åëå äëìîîä 'ä êì ãò 'åëå äìåãâä 'ä êì
ù"îë 'ä øáã íùá '÷ð 'úé åúåëìî úãî éë .ììëá
à"ä úåàá úæîøðå úììëðå ïåèìù êìî øáã øùàá
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכאן האותיות מבחי' מעלה למע' דהוי' להנ"ל סתירה ומתורץ ÔÈÓÏÚ"בהון"‡Ï‰‚‡"ולכאורה
" לקמן ÚÈ„È‡"במש"כ ‰È·· ‡ÏÂ . . ‡ÚÈ„È ‰ÓÎÁ· ‡ÏÂ התחלת ולכן – בכ"מ) בח"ב (כדלעיל ומגלים מודיעים ה"ה אותיות .

דעלמין היא ÚÈ„È‡"לאנהגא" ‡Ï) ÔÈÓÈ˙Ò."(.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קוץ יש כי – "שעל" היו"ד ËÓÏ‰"מדייק מעצם
אחר". לענין ˘ËÈÏ"‡:28.ורומז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוסיף"‰ˆÂ¯˘."דלקמן וטובו חסדו יא.29.במדת כט, א. הימים 30.דברי

ד. ח, קהלת



fenzקכ f"h ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז קודש שבת יום
,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,dv 'nr cr:'åëå 'éåä

- ?zeklnd zpiga lr 'd ze`d zfnxnøB÷îe úeiîéðt ék¦§¦¦§
úBàöBî 'äì ÷lçúîe álä ïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä©¦©¤¤¨¤¦©¥¦§©¥§§

,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä`id ,xeaicd zeinipty ixd - ©¤¥©¨§
ly oiprdlad,Bîk ,ãáì ìáä úðéça àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦§¦©¤¤§©§
áeúkL31àìél÷ àúà" : ¤¨¨¨©¦¨

."àLLî da úéìc± §¥¨§¨¨
zexyt` oi`y dlw ze`
lad `id ,dze` yynl
ze`d zfnxn okl .cala
zekln zpiga lr 'd
`ed ezeinipty xeaice

.ladd oiprBì ïéàL óàå§©¤¥
,d"awdl ±óebä úeîc§©
,íBìLå-ñç,cvik - ©§¨

qgiil mi`zn ,`eti`
da oi`y ze`l zeynn oda yiy zeize`n lcad dlrnl

- ?zeynnìk äøBz äøac Cà,íãà éða ïBLmiiw mc`a - ©¦§¨¨¦§§¥¨¨
zeipgexa ik ,df lcad mipiivn dlrnl mb jk ,dfk lcad ixd

.zeize`d x`y oial 'd ze`d oia lcad dlrnl mb yi mipiprd
,íbLazenc el oi`y s` ± lynd mi`zn sqep mrhn oke - §©©

,melyeÎqg sebd"'ä øác" íbLn ,lekiak akxen ±á"ë ¤©§©
,úBàöBnä é÷ìç 'äì úB÷lçúnä ,úBiúBàze`a odn - ¦©¦§©§§¤§¥©¨

,dhnly zeize`dïäáe¨¤
øeöéä ìk àøáðlk ± ¦§¨¨©§

,mi`xapdBîëe)§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðò± ¦§©¦¥

o`k xiaqd ,miptÎlkÎlr
xyr lk ji` ,owfd epax
zefnxpe zellkp zexitqd
wlg `idy ,licadl ,dnypa mb ji` ,xiaqi oldl ± .'ied mya

epiga xyr mpyi ,'ied mynxyrl dnec mpipry ,zegeke z
.zexitqd

,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëåoia - §¨¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥
mb xacd jk ,`xap `idy dnyp oial "dlrnl"dúîLða§¦§©
çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéça àéäL ,íãàäjk lr ± ¨¨¨¤¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©

,zewl`d zeiniptn d`a `idy ,dxend "gtie" oeyld aezk
z` gtep d"awd ixdy
ezeikezn dnypd
oeeik ixd ,ezeiniptne
zeiniptn `id dnypdy
,'ied my `ed ,zewl`d
opyi 'ied myay myk ixd
mb jk ,zexitq xyr

:dnypada Lédnypa ± ¥¨
,íìòpä ìëN úðéça- §¦©¥¤©¤§¨

,dnkgd geke zpiga
,ã"eé úBàa ænøîä- ©§ª¨§

c"ei ze`dy myk ixdy
ly zehytzd ila `id
dcewp `id) agexe jxe`

mey oiicr ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzdúàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥

Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìàzzin`a ± ¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥
,ecegi,dìéc àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáelk - ¦§ª¨§¨©§©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg`e cg`.Búðéáe BìëN áçø éôìjk ick cr ± §¦Ÿ©¦§¦¨
ea "gpei"y ,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed

ze`d zfnxn eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr
.c"eiBúðéáe Bzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§¦¨

Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì,dpiad gek ± §¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨
,áçø dì LiL ,à"ä úBàa,dpadd agex lr fnxnd -íâå §¥¤¥¨Ÿ©§©

,Cøàmb yi `"d ze`l - Ÿ¤
,jxe`ìò äøBnä©¤©

äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨
,ähîìick -ãéìBäì §©¨§¦

BúeððBaúäå Búðéaî¦¦¨§¦§§
äàøéå äáäà 'ä úlãâa¦§ª©©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBúåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
,eala d`xi e` dad` oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la`

Ck-øçàåzecnd zcledl `iai ±.Baì úelbúä úðéçáaoipr §©©¨¦§¦©¦§©¦
dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde lkydn cxeiy ,df
jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky) dhnl dlrnln
,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay jxe`d dxen

.zecn eedzi lkydnyäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ± ¦¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç

.(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç

î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
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קכי fenz f"h ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò äëLîð¦§§¨£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§
,äNòî Bà øeaãå- §¦©£¤

,dyrna zeevn miiwl
zizin`d dceard
meiwe dxez cenila
`a dfyk ixd `id ,zeevn
'd z`xie 'd zad` jezn
wxta xaqedy itk) ely
xtq ly oey`xd wlga 'c

meiwae dxez cenila `hazne dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d
ixd ,dyrnae xeaica zeevn.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïä± ¥¦¨¥§

oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewd oipr `id e"`e ze`d ,oky
.dyrndúeððBaúää íâå§©©¦§§

ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦
Búlãâe Búzîàa©£¦¨§ª¨
ïk-íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîeilr ,oky - ¥©¨
mipipr dxeza cenll ixd
zpadl eze` e`iaiy
,d"awd zelcbe zzin`

,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§
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אגרות קודש

]י"א תמוז, ה'תשי"א[

בנועם נודעתי ממכתב אביו הרה"ח וכו' אשר לומד תורה הוא ויש לו חשק ללמוד ולשגשג בתורה 

ובטח יחזיק במעוזו זה ג"כ מעוזו של הקב"ה וכדרז"ל סנהדרין )צט, ב( עה"פ יחזיק במעוזי יעשה שלום לי 

שהכתוב מדבר בהעוסק בתורה לשמה. וכמבואר באריכות בתניא ובתורת החסידות בכלל איך שהתורה 

היא חכמתו ורצונו של הקב"ה, ומכיון שהוא וחכמתו אחד, הרי ע"י התורה ולימוד התורה מתקיים היעוד 

ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.

אבל דא עקא שבחטא עץ הדעת המשיכו אז מיתה בעולם וכמאמר הבחיי התינוק משעה שנולד 

פי'  ג"כ  וזהו  התינוק  מיתת  ג"כ  מתחיל  הרי  התינוק  חיי  שמתחיל  בשעה  שבה  היינו  להתייבש  מתחיל 

הפסוק ביום אכלך ממנו מות תמות.

עד כאן בגשמיות.

וכיון שקוב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא הרי כל ענין שנמצא בעולם צריך להיות לו מקור 

בתורה )אשר בזה מובנת שאלת רז"ל בחולין דקל"ט ע"ב - המן מן התורה מנין היינו שבפשיטות מובן שאי 

אפשר שיהי' ענין בעולם אם אין לו מקור בתורה(.

ועד"ז פעל ג"כ חטא עה"ד )ואח"כ חטא העגל שכידוע הרי ישראל שעמדו על ה"ס פסקה זוהמתן 

והי' חרות מזה ואח"כ בחטא העגל חזרה, הנה פעלו( ענין השכחה בתורה וכמבואר במסכת ערובין )נד, א( 

שלולא חטא העגל לא נשתכחה תורה מישראל.

אשר ענין השכחה ברוחניות הוא ענין המיתה.

וכמו שבגשמיות הנה ענין המיתה במילואה הוא רק לאחר שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים 

שנה, והיו ימיו מאה ועשרים שנה, אבל מפני מה בא ענין המיתה במילואה אז, מפני שמתחיל תיכף בעת 

היולד התינוק וכמ"ש הבחיי הנ"ל.

הנה כן הוא בלימוד התורה שאיך אפשר שתהי' שכחה גמורה לאח"ז הוא מפני שבתחלת הלימוד 

לא הי' הלימוד כדבעי והוא ע"ד מרז"ל עירובין )נד, א( אם ערוכה בכל רמ"ח אברים הרי משתמרת ועיין 

תניא רפל"ז שזהו באופן לימוד התורה. ובתורה גופא הרי ישנם שני חלקים אשר בזוה"ק נקראים גופא 

דאורייתא )ובלשון רז"ל במשנה הן הן גופי תורה( ונשמה דאורייתא אשר זהו נסתר התורה.

מובן שזה שיש לו עסק רק עם גוף האדם, הרי הוא ג"כ יש לו קישור עם האדם, בכ"ז בכדי שיהי' 

הקישור מלא חיות ויהי' לו חשק לזה ויתן פריו הטוב - צריך לדעת מבנה הגוף וכל פרטיו ועניניו ומוכרח 

הדבר שיתבונן במציאות ומהות נשמת האדם, עניני' ופרטי' ואז יוכל לכוון היטב בכל הנוגע לגוף האדם.

המשך בעמוק דכק



היום יום . . . קכב

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתו־ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קכג היום יום . . . 

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים' ׁשֶ 'ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קכד

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם־טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

שבת 
קודש

וככל הדברים האלה כן הוא גם בנמשל:

תדבר,  הרוב  על  שהתורה  וכון  ומצוות.  בתורה  בריאים  היו  ישראל  בני  ורוב  מקדם  ימים  היו 

וכהכלל אשר כלל הרמב"ם, הרי כמו גוף הבריא מוכרחים היו כל בנ"י לאכו"ש, היינו לימוד נגלה דתורה 

ופשטי התורה, ורק אלו אשר עסק להם עם האברים הפנימיים של הקומה שלימה של עם ישראל ובפרט 

עם הלב והמוח, התעסקו ג"כ בפנימיות התורה.

ויותר אשר  אבל כעבור זמן רב ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ובעולם גופא נתרבה החושך יותר 

נתמעטו הלבבות ונתבלבלו המוחות וכלשון הנביא מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, אי אפשר להסתפק 

באכו"ש גרידא, כי אם צריך למצוא גם סממני רפואה, וכפי גדל החשך כן גדלה גם הסכנה - סכנת החולה 

- וההכרח לסממני רפואה הולך וגדול.

והעיקר בהם לחזק ולעורר את החיות שבנשמה הפנימיות דנשמת ישראל. אשר אז יוכלו להחזיק 

מעמד מבלי להבט על הנסיונות, ההעלמות וההסתרים. וכיון שהתורה על הרוב תדבר כנ"ל, גדול ההכרח 

על כולנו ללמוד פנימיות התורה, תורת החסידות, ושהיא המביאה רפואה לעולם, וכמבואר בקונטרס עץ 

החיים לכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע.

המורם מכל הנ"ל הוא כדרז"ל )שבת לא, א( עה"פ והי' אמונת עתיך וכו' יראת ד' היא אוצרו, 

שאף מי שלמד כל הששה סדרים שבתורה ואפילו הכי, אם יראת ד' היא אוצרו אין, אי לא לא. ומסיים 

שם שמוטב שלא ילמוד אם אין יראת ה' גו'. וזהו האמור על אותו הזמן והמקום אשר אפשר הי' להגיע 

לתורה בלי יגיעה יתירה, ואפי' בלא השתדלות וכו', ומכ"ש בימינו אלה, אשר רואים אנו במוחש אשר 

בעת שעוסקים בתורת החסידות, פנימיות התורה, הנה ברוב היותר גדול נשארים יראי ה' משא"כ אלו 

מבני הנוער האומרים אין לי אלא תורה הרי ברובם מקויים בהם ח"ו מאמר רז"ל ביבמות דק"ט ע"ב כל 

האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו.

והנה כל הנ"ל הוא בכל בנ"י.

תורת  ע"ד  ב"ה  שיודעים  כזו  בסביבה  היינו  חסידים,  הם  שאבותיהם  שזכו  שאלו  ועאכו"כ 

מבלי  הטוב  חלק  על  העמידו  שה'  מלמעלה  באצבע  הוראה  ה"ז  החסידים,  בדרכי  וההנהגה  החסידות, 

יגיעתו בזה, כי בא לו בתולדתו ואומר לו זה בחור לך, ולך והתעסק בתורת החסידות, ומובן מעצמו שאז 

הצלחתו בזה הוא באופן אחר לגמרי ולא עוד אלא שזה נותן חיות ג"כ בלימוד הנגלה, שיהי' לו לימוד 

ובמילא  והעיקר שיהי' לימוד בחיות פנימית  וקושיות  הנגלה דתורה בלא העלמות והסתרים, בלבולים 

יקויים בו ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.

אשר  חז"ל  וכפסק  ומוסיף,  בזה  הולך  בטח  אשר  החסידות,  בתורת  לימודו  מהו  לדעת  אתענין 

לכמה דעות הוא דאורייתא, מעלין בקדש ולא מורידין.

המחכה לבשו"ט ואין טוב אלא תורה ומאור שבתורה, ואחתום בברכת הצלחה בלימוד ביראת 

שמים.

המשך מעמוק דכא
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ה'תשפ"א  תמוז י' ראשון יום משה  שבנבואת התוקף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ãîòé íà¦©£Ÿ
éñBäì BçìL 'äL øîàéå ,úôBîe úBà äNòéå ...LéàBà ,äåöî ó ¦§©£¤¥§Ÿ©¤§¨§¦¦§¨

Búàeáð Léçëäì àa éøäL ,ø÷L àéáð äæ éøä ...äåöî òøâì¦§Ÿ©¦§¨£¥¤§¦¤¤¤£¥¨§©§¦§¨
.äLî ìL¤Ÿ¤

להבין: ויש 

תוסיף "לא - בתורה  מפורש  לציווי בניגוד  היא  זו  אמירה 

ממנו " תגרע ולא  א)עליו  יג, כותב(דברים מדוע  כן , ואם  ,

אומר ולא  משה , של נבואתו את  מכחיש  זה  שאיש  הרמב "ם

dxezdשהוא  z` yigkn, יותר חמורה  התורה  הכחשת  והרי 

הנביא  ידי  על  ה ' מציווי גדול  התורה  ציווי  תוקף  (כמאמר כי

ב) י, חגיגה - ילפינן" לא קבלה מדברי תורה "דברי ?חז"ל

והביאור :

יהבית" כתבית  נפשי  "אנא  כנוטריקון נדרש  (שבת 'אנכי'

א) בתורה .קה, העצמי רצונו את 'הכניס ' שהקב "ה  היינו ,

אמצעי רק אינן התורה שמצוות היא הדברים  ומשמעות 

מעלות  קדוש')להשגת וגוי כהנים ו'ממלכת סגולה' 'עם הן(כמו אלא 

ולעולמי לעולם  "עומדת  התורה  ולכן המטרה , עצמן 

מסוימת מטרה לצורך  באו  הנביאים  דברי ואילו  עולמים ".

לשעתם . רק  ונאמרו

התורה : ציווי על בנבואה  מעלה  יש  הנבראים  מצד ואולם 

של  העצמי' 'הרצון את  ו'לתפוס ' להשיג יכולים לא  הנבראים 

אלוקות התגלות  היא  הנבואה  אבל בתורה , הנמצא  הקב"ה 

את האדם  על  ופועלת  המוגבל , בגדרם  שהם כפי  לנבראים 

באלוקות . האמונה  תוקף 

שלחו  שה ' האומר  התורהrexblאו siqedlולכן  ממצוות 

- סיני  הר  מעמד של העיקרי  היסוד את  ומערער  מכחיש 

בשלמותה . התורה  ניתנה  דרכו רבנו, במשה  בחר  שהקב"ה 

אמת שהיא  לנבואתו הראיה  "היא  סיני הר שמעמד וכיון 

שמעו " ואזנינו  ראו... "עינינו כי דופי", בו  ה"א)שאין -(פ"ח

הרי התורה , שלימות  את הנביא  שבהכחשת  הרמב "ם מדגיש 

שהיתה במשה  האמונה כי משה", של נבואתו "מכחיש  הוא 

את ישראל בעם  קבעה  ושמענו ") ("שראינו  מוחלט  בתוקף 

עולמים". ולעולמי "לעולם  בשלימות  התורה

(179 'nr ,hi zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  תמוז י"א שני יום ה''? 'דרך מהו

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰úëìì eðà ïéeöîe§ª¦¨¨¤¤
,íéøLéäå íéáBhä íéëøcä íäå ,íéiðBðéaä elà íéëøãa¦§¨¦¥©¥¦¦§¥©§¨¦©¦§©§¨¦
àeä äî :Bæ äåöî Leøôa eãnì Ck ."åéëøãa zëìäå" :øîàpL¤¤¡©§¨©§¨¦§¨¨¨¦§§¥¦§¨©
äzà óà ,íeçø àø÷ð àeä äî ;ïepç äéä äzà óà ,ïepç àø÷ð¦§¨©©©¨¡¥©©¦§¨©©©¨

...íeçø äéä¡¥©
ה'" דרך "ושמרו  'דרך': הקב"ה  לגבי נאמר  פסוקים בכמה 

יט) יח, דרכיו"(וירא בכל  "ללכת  יב).,, י, זו(עקב בהלכה  ואף 

בדרכיו " "והלכת  הפסוק את הרמב "ם  ט)מביא  ומהי(תבאכח, .

ה ''? 'דרך באומרה התורה  כוונת 

מהפסוק  י)הנה , יד, ניתן(הושע ה '..." דרכי ישרים  "כי

זכאי בן  יוחנן רבי דרש  שכן ומצוות , לתורה  שהכוונה  להוכיח

תורה  לדברי כמתייחס  הפסוק , שם)את  ורשב"ם ב, פט, וכן(ב"ב .

במדרש  ב)איתא  פ"א, למים :(שהש"ר נמשלה  שהתורה  כך על

ומרחצאות ; כסאות ולבתי  ופרדסים  לגנות  נמשכין המים  "מה

ה '". דרכי ישרים כי  לומר : תלמוד כן? תורה  דברי אף  יכול 

אחר  א)ובמקום כג, דרכי(נזיר "ישרים  הפסוק את  חז"ל דרשו

מצוות לקיום גם כמתייחס על ה '" שצח עמ' תרס"ו המשך גם (ראה

ומצוות") תורה "זהו – ה'" דרך "ושמרו לפסוקהפסוק בנוגע  .אמנם ,

בדרכים "ללכת שפירושו  כאן הרמב "ם  כתב  בדרכיו " "והלכת 

הקב"ה ! של במידותיו  הליכה  היינו , הבינונים ", האלו

לבאר : ויש 

"כי נאמר  בדרכיו" "והלכת המילים  לפני עצמו, זה בפסוק 

אמור כבר  המצוות  קיום  הרי  אלוקיך", ה ' מצוות את  תשמור 

עוד  מוסיף בדרכיו" ש "והלכת  לפרש יש  ובהכרח בפירוש ,

גם לומר יש  וכך  הבינונים". אלו בדרכים  "ללכת  ענין:

הפסוק על רש "י כב)בפירוש  יא, -(עקב דרכיו" בכל "ללכת 

גומל  ואתה חסדים  גומל  הוא  רחום, תהא  ואתה  רחום  "הוא 

נאמר פסוק באותו כי  ומצוות , לתורה  כמתייחס  ולא  חסדים",

בהכרח  ולכן  הזאת ", המצוה  כל  את  תשמרון  "שמור  כבר 

נוסף , ענין  לומר  באה  דרכיו " בכל "ללכת  שההוספה

במידותיו. לה ' להידמות 

(dx 'nr `"g hweln mixn`nd xtq t"r)

ה'תשפ"א  תמוז י"ב שלישי יום בעליונים...' מדברת 'התורה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰àéøa óebä úéåäå ìéàBä¦©£¨©©¨¦
éøö ...'ä úãBáò éëøcî ,íìLåíéøácî Bîöò íãà ÷éçøäì C §¨¥¦©§¥£©¨¦§©§¦¨¨©§¦§¨¦

.íéîéìçnä ïéøánä íéøáãa Bîöò âéäðäìe ,óebä úà ïéãaàîä©§©§¦¤©§©§¦©§¦§¨¦©©§¦©©£¦¦
האדם הנהגת להיות  צריכה  איך  הרמב "ם מבאר  זה  בפרק

בספר הובאו  שהדברים  וכיון וכדומה. ושתיה  אכילה בעניני

חלק הן אלו הוראות  הרי הלכות , ספר  שהוא תורה ' 'משנה

התורה תורה)מהלכות  תלמוד מצות מקיים מקיימים כן(ובלימודן ואם ,

משתנה . שאינה  התורה נצחיות  בכלל הן  הרי

להבין: ויש 

הנוהגות ההלכות  את  רק  בספרו  קבע אכן הרמב "ם 

משנה ' ה'לחם  וכדברי  ה"א)לדורות , פ"ד ת"ת שהרמב "ם(הל'

ביאת אחר אפילו  זמן בכל שינהגו "הדינים את  הביא 

מתאימות שאינן הנהגות  כאן הביא  מדוע  כן , ואם  - משיחנו"

ומזמן למקום ממקום  משתנים הגוף  טבעי  שהרי  הזה , לזמן
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סק"א)לזמן קעג סי' א"ח מג"א הי"ח. להלן כס"מ פנים ,(ראה כל  ועל  ?

לטבעיים בהתאם הם  הגוף  בריאות  שענייני  לציין עליו  היה 

לדורות ! קבועות  כהלכות  ואינן שבדורו

והביאור :

חז "ל ב)אמרו  יג, של"ה פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמרות, :(עשרה

בשניות ורומזות בעליונים  בעצם  מדברת  "התורה 

רוחניים לעניינים בעיקר  מכוונת התורה  כלומר , לתחתונים ".

חז "ל כמאמר  ב)עליונים , פח' גנוזה ,(שבת jl"חמודה  dfepby,"

כפי למשמעותם  לתחתונים , משתלשלים  הם  ומהעליונים 

ב 'תניא ' שכתב  וכפי הגשמי. בעולם  ירדה(פ"ד)שהם  "התורה 

בדברים שנתלבשה  עד  וחכמתו... רצונו שהיא  כבודה  ממקום 

גשמיים".

ורפואה , בריאות  בעניני התורה  הוראות  גם כן, ואם 

ונשתלשלו שנמשכו אלא  ברוחניות , היא  העיקרית משמעותן

שהן אף  אלו הלכות  שכתב  והרמב "ם בגשמיות . גם  ומועילות 

התורה הוראות  הן הרי  בגשמיות , הגוף  בריאות  על מדברות 

מהוראות שחלק בזמן  גם  ולכן , הרוחני. במובנן נצחיות שהן

פעולתן פועלות הן הרי הגשמי , הגוף  על פועלות אינן אלו

האמיתי. עניינן  והן  האדם, בנפש  ברוחניות,

(35 'nr ,bk zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  תמוז י"ג רביעי יום בזה  זה ערבין ישראל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰,àèçL Bøáç úà äàBøä̈¤¤£¥¤¨¨
,áèeîì Bøéæçäì äåöî ¯ äáBè àì Cøãa CìBä àeäL Bà¤¥§¤¤Ÿ¨¦§¨§©§¦§¨
:øîàpL ,íéòøä åéNòîa Bîöò ìò àèBç àeäL BòéãBäìe§¦¤¥©©§§©£¨¨¨¦¤¤¡©

."Eúéîò úà çéëBz çëBä"¥©¦©¤£¦¤
הכיפורים יום בהלכות  הרמ"א  כתב המחאה  חובת  אודות 

ס"ב) תרח סי' שיהיו(או"ח מוטב  אמרינן איסור  דבר "בכל :

אע "פ בתורה מפורש  שאינו ודוקא  מזידין, יהיו  ואל שוגגין

בידם . מוחין בתורה  מפורש  אם אבל דאורייתא , שהוא

בדבר שבחוטאים  ברורה' ה 'משנה  מפרש  דבריו ובכוונת 

ומוטעין ששוגגין לתלות  יכולין "אנו  בתורה מפורש  שאינו

שיהיו ומוטב  להם  ידוע  לא  שהאיסור  יתכן  כי בזה ...", הם 

בדבר אבל בהם , למחות  ואין מזידים  יהיו  ואל שוגגים 

האיסור על  יודעים  שהחוטאים  מסתבר  בתורה  המפורש 

בהם . למחות  ויש  עוברים  הם  ובמזיד

אבל)ומוסיף  ד"ה שפסק(ביה"ל דמה דמסתברא  "ודע  :

שהוא דווקא  למחות, חייב  בתורה  המפורש  דבדבר  הרמ"א 

שבת מחלל כגון לגמרי, עול  הפורקי אלו  אבל באקראי.

עמיתך  מכלל יצאו  כבר להכעיס , נבלות אוכל או בפרהסיא 

להוכיחו ..". מחויב  ואינו 

כתב  הזקן  אדמו "ר  ס"ה)אולם שם שאיסורו(או"ח "דבר  :

יקבל  לא  הזה  שהחוטא  לנו  שידוע  פי  על אף בתורה, מפורש 

למחות צריך כן  פי  על אף האיסור , לו נודיע  אם אף  ממנו 

בידו שמוחה  ידי  ועל בזה , זה  ערבין ישראל שכל  לפי  בידו

מהערבות". עצמו את  מוציא הוא 

"הדגשת מצד הרבי : גם  כתב zizin`dוכך ezlrn כל של

מישראל ואחד יעקב)אחד של ש 'ישראל eze`ivnמצד(זרעו

וצריך  יכול בגלוי, ומצבו  מעמדו  על  הבט מבלי שלכן, הוא ',

ומעודדים מחזקים  זה  ידי שעל האמיתית ... מעלתו  את לגלות 

חיים של ומצב  למעמד לבוא  רוחו בחיים')את  אמיתיים('זרעו

ובגלוי " בפועל  113)גם  עמ' ח"ב, תשנ"א, מנחם מאחר(תורת כלומר , .

מי גם  הרי הקב "ה, של  בנו קדושה , נשמה  הוא  יהודי  שכל 

ולחוש לו ערבים להיות חייבים  – 'רשע ' בבחינת  שהוא 

רוחנית . אחריות כלפיו

ה'תשפ"א  תמוז י"ד חמישי יום הגוף  חובת - שבת צרכי הכנת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰úiNò åéðôì äéä̈¨§¨¨£¦©
éãé ìò úBNòäì äåönì øLôà íà ¯ äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨¦¤§¨©¦§¨§¥¨©§¥

.Bãeîìz ÷éñôé àì ,íéøçà£¥¦Ÿ©§¦©§
הזקן אדמו "ר  ה"ג)ומוסיף  פ"ד תורה תלמוד עוסק(הל' "אפילו  :

תלמודו יפסיק  לא  - עכשיו" נוהגין  שאין  וטהרות  בקדשים

מצוות כי אחרים , ידי על לעשותה  שאפשר מצווה  לצורך 

מצוות", משאר  גדולה  כן  גם  היא  עצמה  מצד  תורה "תלמוד

מעשה  לידי מביא  שהתלמוד  משום  רק  להפסיק ולא  יש כן, אם (כי

וטהרות) בקדשים הוא אם הלימוד .את

ולהפסיק בעצמו לעשותה אדם  שחייב  אחת  מצוה  ויש 

בשבילה : תלמודו

שבת בהלכות  הרמב "ם כתב  ו)וכך  הל' ל פי(פרק על "אף  :

לצורך  שהן דברים  לעשות  חייב  ביותר... חשוב  אדם  שיהיה

ומוסיף כבודו". הוא שזה  בגופו, שבת השבת  א)(מגמרא :קיט,

בהן לבשל  העצים  מפצל שהיה  מי מהם  הראשונים , "חכמים 

יוסף) ורב מבשל(רבה שהיה  מי  ומהן, זירא), בשר(ר' מולח  או 

".(רבא)

הזקן אדמו"ר ב)ומבאר  ס"ק קו"א ר"נ סי' דין(או"ח שהוא 

יותר בו  ש "מצוה  אף  המצוות, בשאר  כי בשבת . מיוחד 

המצווה את  עושה  אומנותו , שתורתו  מי  הרי  מבשלוחו",

לו אסור כי  שליח, ידי על אחרים  ידי  על לעשותה  שאפשר

לעשותה (שאפשר כזו  מצווה לעשות כדי מתורתו להתבטל

בכל  תורתן  את  אלו  אמוראים ביטלו זאת ובכל אחרים ), ע "י 

בעצמו דווקא  להתעסק היא  הגוף  "חובת כי  ושבת , שבת 

ש"חייב הרמב "ם שכתב  כמו השבת", של כבודו שזהו  משום 

בגופו". השבת  לצורך שהן דברים  לעשות 

היא בגופו שבת  בצרכי לעסוק  האדם  וחובת  שמאחר  אלא 

ניכרת בזה כי אחד , דבר  בתיקון  די השבת, כבוד משום 

ערוך' ה 'שולחן  ובלשון  השבת, לכבוד א)(שם פעולתו סע'

בעצמו להכין  xac"ישתדל mey(מסוים דבר שבת(כלומר, לצרכי 

לכבדו". כדי
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המשך ביאור למס' יומא ליום שישי עמ' א
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ה'תשפ"א  תמוז ט"ו שישי יום וזקן  חכם מפני קימה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ï÷æ àeäL éî¦¤¨¥
elôàå .åéðôì ïéãîBò ,íëç BðéàL ét ìò óà ¯ äð÷æa âìôîª§¨§¦§¨©©¦¤¥¨¨§¦§¨¨©£¦
áiç Bðéàå ;äð÷æa âìônä ï÷fä éðôa ãîBò ,ãìé àeäL íëçä¤¨¨¤¤¤¥¦§¥©¨¥©ª§¨§¦§¨§¥©¨

.Bøcäì éãk àlà ,BúîB÷ àìî ãîòì©£Ÿ§Ÿ¨¤¨§¥§©§
ה 'טור ' רמד)והקשה  סי' מפני(יו"ד לקום חייב  אינו מדוע  :

נלמדים החיובים  שני והרי חכם , מפני כמו  קומתו מלוא  הזקן

זקן"? פני והדרת  תקום , שיבה  "מפני פסוק  מאותו 

מדבר עליו חכם  ילד לגבי היא  הרמב "ם  כוונת  ותירץ :

כן ועל חכמתו מחמת  כבוד  לנהוג  צריך  בו שגם  זו, בהלכה 

כבודו, מתמעט  בכך כי בשנים  זקן מפני  לגמרי  לקום  לו  אין 

אינו ובזה  מפניו, מעט שיתנועע היינו  'הידור ' רק  יעשה ולכן

זקן מפני לקום  צריך רגיל אדם  אך שלו, מכבודו  ממעיט

חכם . מפני  כמו  קומתו, מלוא  בשנים 

המאירי ב)אך לב, אין(קידושין חכם שאינו  זקן שמפני כתב 

מדברי כן הבין  וכנראה קומתו, מלוא  לעמוד חייבים 

השולחן ' וה 'ערוך י)הרמב "ם . רמד, המנהג(יו"ד שכן  העיד

מתנועעים בשנים  זקן  ולפני  קומתו, מלוא  קמים  ת"ח שלפני

מעט.

שחיוב מאחר  הטור: קושיית  כך על קשה  לכאורה  אך

דינם ? נשתנה  מדוע פסוק  מאותו נלמד וחכם זקן מפני הקימה 

אינו חכם  מפני  קומתו מלוא  הקימה  שחיוב  לפרש  ויש 

כי זקן ", פני והדרת  תקום  שיבה  "מפני הכתוב  מעצם נלמד

שהרואה משום  אלא  קומתו  מלוא לקום  שצריך ראיה  אין  מכך 

לעיל  כמבואר  אמות ארבע  ממרחק  מפניו  לעמוד צריך חכם

ה) מועטת(הלכה בקימה  כי  קומתו  מלוא  כשעומד רק שייך וזה  ,

רק נאמר  אמות ארבע  של זה  ודין  ממושך. זמן  לעמוד  קשה 

לעמוד  שצריך לכך מקור  אין  וממילא  בשנים , בזקן ולא  בחכם 

קומתו. מלוא  מפניו 

ב'הידור ', די בחכם  וגם בזקן גם תורה  מדין כי  יתכן ועוד:

רק ותיקנו קומתו , מלוא חכם  מפני לקום  חייבו מדרבנן  ורק 

בשנים . בזקן ולא  בחכם 

(`r 'r n"eg awri ixn`)

ה'תשפ"א  תמוז ט"ז קודש שבת בה' לאמונה הדרך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰eòè LBðà éîéa¦¥¡¨
elà íéáëBk àøa ìàäå ìéàBä ,eøîà ...äìBãb úeòè íãàä éða§¥¨¨¨¨§¨¨§¦§¨¥¨¨¨¦¥

ìBòä úà âéäðäì elà íélbìâåì íä ïééeàø ...í,íøàôìe íçaL §©§©¦¥§©§¦¤¨¨§¦¥§©§¨§¨£¨
íäøáà àeäL ,íìBò ìL Bãenò ãìBpL ãò ...ãBák íäì ÷ìçìå§©§Ÿ¨¤¨©¤©©¤¨¤©§¨¨

.eðéáà̈¦
המאורעות השתלשלות  את  באריכות מתאר  הרמב "ם 

אבינו, אברהם שבא  עד  האלילים  עבודת להתפשטות  שהביאו

עולם . בבורא  לאמונה  הגיע בבריאה  התבוננות  ומתוך

של  בספרו זה  מפורט  תיאור של עניינו מה  ולכאורה ,

שהוא  בהקדמתו)הרמב"ם  הלכות "?(כאמור "הלכות

והביאור :

הרמב "ם ביקש  הדברים , השתלשלות  סיפור  באמצעות 

של  עיקרו  זרה: עבודה  להלכות כהקדמה עיקרי יסוד ללמד

עצמאית מציאות  ח"ו  שיש  במחשבה  הוא  זרה עבודה  חטא

להסתפק אפשר  אי  אלו  בהלכות  ולכן הקב"ה , מלבד

המחשבות את  גם  לשלול יש  אלא  במעשה, האיסור בהגדרות 

האסורות .

המחשבתיות הטעויות  את הרמב"ם  מתאר כך  לשם 

שבדבר ההיגיון  חוסר  את  להבהיר כדי זרה , לעבודה שהובילו 

דומות . למחשבות  אפשרות  לשלול  וכדי 

אבינו אברהם של  סיפורו  את  גם  הרמב "ם מביא  ולכן 

בבורא להכרה  הגיע  זאת  ובכל  זרה עבודה  עובדי בין שגדל

השכל  שגם להדגיש  כדי  בבריאה, התבוננות מתוך  העולם

זרה . העבודה  ושלילת בקב "ה  אמונה מחייב 

ומסיים  ממשיך הימים(בה"ג)והרמב "ם שארכו "עד :

זרה עבודה  ולעבוד  מעשיהם  ללמוד  וחזרו במצרים לישראל 

נחלה , בישראל ה' ובחר  רבינו משה  שנתנבא כיוון  כמותן...

משפט  יהיה  ומה  עבודתו דרך והודיעם  במצוות הכתירן 

כל  כי  להדגיש  כדי וזאת  אחריה ". הטועים  וכל זרה  עבודה

ניתן לא  בלבד האנושי השכל על מסתמכת האמונה  עוד

האלוקי הציווי על  המבוססת אמונה  ורק  קיומה , את להבטיח

במצוות") קיום .("הכתירן לה יש 

(15 'nr ,k zegiy ihewl)
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.‡‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»
Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿

„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»
ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»

‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««
‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿

,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»
‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆

ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ

'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈

."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על

ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה
מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם

הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

.‚C¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»
‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»

Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿
Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»

Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»
‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈

BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿
el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.„‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
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קכט dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - fenz 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.‰Èa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין
הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים
או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון
כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
הדעה  יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא בהכרח אז - הדרוש
מסכימה  היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית
היא  אבל הרוחנית, להכשרה בנוגע הפילוסופים לדעת בכל
שיהיה  עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת
של  תלמידו נריה, בן ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא
שפע  ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה
ומנוחה  באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו,
שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא
אשר  הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח
אין  אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי
ישראל  בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם
ואינה  ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא בא). (מכילתא,

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר

.ÂÏÎÏ ‰‡e· C¯c Ì‰ e¯Ó‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»«¿≈∆∆¿»¿»
,ea¯ ‰LnÓ ıeÁ ,ÌÈB¯Á‡‰Â ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒƒ¿»«¬ƒƒ∆«≈

˙‡e· ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe .ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa«̄»∆»«¿ƒƒ«∆¿≈≈≈¿«
B‡ ÌBÏÁa ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ?ÌÈ‡È·p‰ Ïk ¯‡LÏ ‰LÓ∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ«¬
,„ÓBÚÂ ¯Ú ‡e‰Â ‡a˙Ó ea¯ ‰LÓe ;‰‡¯Ó·¿«¿∆∆«≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
Bz‡ ¯a„Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ‰LÓ ‡··e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆∆…∆≈¿«≈ƒ
- ÌÈ‡È·p‰ Ïk ."ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»»«¿ƒƒ
ÏLÓa ÌÈ‡B¯ Ì‰M ‰Ó ÌÈ‡B¯ CÎÈÙÏ ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ»ƒ«∆≈ƒ¿»»

‰„ÈÁÂ37:¯Ó‡pL ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï - ea¯ ‰LÓ ; ¿ƒ»∆«≈…«¿≈«¿»∆∆¡«
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â" :¯Ó‡Â ;"Ba ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t"∆∆∆¬«∆¿∆¡«¿ƒ∆∆∆
;"ËÈaÈ '‰ ˙Ó˙e" :¯Ó‡Â ;"ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿∆¡«¿À««ƒ
,BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯ ‡l‡ ,ÏLÓ ÌL ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»»∆»∆«»»«À¿
:ÂÈÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L ‡e‰ ;ÏLÓ ‡Ï·e ‰„ÈÁ ‡Ïa¿…ƒ»¿…»»∆«»¿ƒ»»»
‡l‡ ,‰„ÈÁa ‡a˙Ó BÈ‡L ,"˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óa"¿«¿∆¿…¿ƒ…∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»∆»

BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯L ,‰‡¯Óa38ÌÈ‡È·p‰ Ïk . ¿«¿∆∆∆«»»«À¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‚‚BÓ˙Óe ÌÈÏ‰·Â ÌÈ‡¯È39;ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓe , ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆«≈≈≈

,"e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ¯a„È ¯L‡k" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰∆«»≈«¬∆¿«∆ƒ∆≈≈
,B¯·Á È¯·c ÚÓLÏ Ï‰· Ì„‡ ÔÈ‡L BÓk :¯ÓBÏk¿«¿∆≈»»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈¬≈
È¯·c ÔÈ·‰Ï ea¯ ‰LÓ ÏL BzÚ„a ÁÎ ‰È‰ Ck»»»…«¿«¿∆∆«≈¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ Ïk .ÌÏL B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,‰‡e·p‰«¿»¿≈«»¿»≈»«¿ƒƒ
,ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓ ;eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡a˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«≈≈≈

ıtÁiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡40‰‡e·e BzL·BÏ L„w‰ Áe¯ , ∆»»¿«∆«¿…««…∆«¿¿»
ÔncÊ‰Ïe BzÚc ÔeÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ‰¯BL41,dÏ »»»¿≈»ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk „ÓBÚÂ ÔnÊÓe ÔeÎÓ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈¿À»¿À»¿≈¿«¿¬≈«»≈
‰ÚÓL‡Â e„ÓÚ" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎ· ‡a˙Ó CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿«≈¿»≈∆∆¡«ƒ¿¿∆¿¿»
:¯Ó‡pL ,Ï‡‰ BÁÈË·‰ ‰Ê·e ."ÌÎÏ '‰ ‰eˆi ‰Ó«¿«∆»∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆∆¡«
„ÓÚ ‰t ‰z‡Â ,ÌÎÈÏ‰‡Ï ÌÎÏ e·eL Ì‰Ï ¯Ó‡ CÏ"≈¡…»∆»∆¿»√≈∆¿«»…¬…
‰‡e·p‰Lk ,ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."È„nÚƒ»ƒ»»«¿»∆»«¿ƒƒ¿∆«¿»

ÌÏ‰‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ Ì‰Ó ˙˜lzÒÓ42,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ‡e‰L , ƒ¿«∆∆≈∆¿ƒ¿»√»∆»¿≈«
;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆
L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.Ê,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
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ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש
שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם

הוא. כשר בחזקת

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ

eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈
ŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â" :¯Ó‡Â¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»

‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿
˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
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e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.‚ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»
È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈
˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿

"כי 11) – אותותיו מקיום להקשות ואין א. צ, סנהדרין
כד). ח"ג, (מו"נ אתכם" ה' בבירור.12)מנסה

נבואתו.13) אותות 14)אמיתת לעומת זה נביא אותות
רבינו. משה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממניין 1) לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא שאין

המצוות.

.‡‡È‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓe ¯e¯a ¯·c2˙„ÓBÚ ‰ÂˆÓ »»»¿…»«»∆ƒƒ¿»∆∆
‡ÏÂ ÈepL ‡Ï ,dÏ ÔÈ‡ ;ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ≈»…ƒ¿…
¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,˙ÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚≈»¿…∆∆∆∆¡«≈»«»»¬∆
ÛÒ˙ ‡Ï ,˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈
eÏ ˙Ï‚p‰Â" :¯Ó‡Â ;"epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…ƒ¿«ƒ∆¿∆¡«¿«ƒ¿…»

‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»«¬∆»ƒ¿≈«»
e‡ ÔÈeˆÓ ‰¯B˙ È¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."˙‡f‰«…»»«¿»∆»ƒ¿≈»¿Àƒ»
ÌÏBÚ ˙wÁ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏBÚ „Ú Ô˙BNÚÏ«¬»«»¿≈≈À«»

"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙¯„Ï3,z„ÓÏ ‡‰ . ¿……≈∆¿∆¡«…«»«ƒƒ»»«¿»
LcÁÏ È‡M¯ ‡È· ÔÈ‡L4‰zÚÓ ¯·cÌ‡ CÎÈÙÏ . ∆≈»ƒ««¿«≈»»≈»»¿ƒ»ƒ

‰NÚÈÂ - Ï‡¯NiÓ ÔÈa ,˙Bn‡‰ ÔÓ ÔÈa - LÈ‡ „ÓÚÈ«¬…ƒ≈ƒ»À≈ƒƒ¿»≈¿«¬∆
B‡ ‰ÂˆÓ ÛÈÒB‰Ï BÁÏL '‰L ,¯Ó‡ÈÂ ˙ÙBÓe ˙B‡≈¿…«∆¿»¿ƒƒ¿»
Le¯t ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓa L¯ÙÏ B‡ ,‰ÂˆÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈
˙Bˆn‰ Ô˙B‡L ,¯Ó‡L B‡ ;‰LnÓ eÚÓL ‡lL∆…»«¿ƒ∆∆»«∆»«ƒ¿
,˙B¯B„ È¯B„Ïe ÌÏBÚÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ô‰· eeËˆpL∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈»¿»¿≈

eÈ‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ˙BˆÓ ‡l‡5È¯‰L ,¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒ¿¿ƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆∆∆¬≈
˜Áa B˙˙ÈÓe ;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡·6ÏÚ , »¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿∆∆«

Ce¯a ,‡e‰L .e‰eˆ ‡Ï ¯L‡ '‰ ÌLa ¯a„Ï „ÈÊ‰L∆≈ƒ¿«≈¿≈¬∆…ƒ»∆»
„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,‰LÓÏ ‰eˆ ,BÓL¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»«…»¿»≈«

.·fÎÈÂ Ï‡ LÈ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ»¿…ƒ≈ƒ«≈

הלכות 2) להלן (השווה עולם לדורות מצוה היא שהתורה
ה"ח). פ"ג, אנו 3)תשובה ואין מסיני, תורה ניתנה כבר

וכן  נט:). (ב"מ מתנבא בנביא וכלֿשכן בבתֿקול, משגיחים
משה. של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים ג' חז"ל: אמרו
בשמים  לא להם: אמר (בשמים)! שאל ליהושע: לו אמרו

טז.). (תמורה ב.4)היא ב, ועם 5)מגילה שעתן, לפי
הן. גם חלפו הזמנים ההוא 6)חילוף הנביא ומת דכתיב:

בחנק  – סתם בתורה האמורה מיתה וכל כ), יח, (דברים
פט:). (סנהדרין

.·Ì‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È·" :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆¡««»»ƒ»ƒ»∆
‡· ‡e‰ ˙c ˙BNÚÏ ‡Ï - ?"EBÓk Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ7, ƒ∆∆¬≈∆»…«¬»»

‡lL ÌÚ‰ ¯È‰Ê‰Ïe ‰¯Bz‰ È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ ‡l‡∆»¿««ƒ¿≈«»¿«¿ƒ»»∆…
Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÈÏÚ e¯·ÚÈ8e¯ÎÊ" : ««¿»∆»¿∆»«»«¬∆»∆ƒ¿

,˙eL¯‰ È¯·„a eeˆ Ì‡ ÔÎÂ ;"Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»¿
‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»

ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«
L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿

."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות
תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

.‚BÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»
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dxezdקלב iceqi zekld - rcnd xtq - fenz `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה הנביא.15)כגון: דברי על העובר – א
נבואתו. הכובש – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב

זה 16) ממקרא ושלשתם, שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין לתמיד.17)נלמדים ולא שעה הוראת

ב.18) צ, יח.19)יבמות פרק שאף 20)מלכיםֿא,
צ.), (סנהדרין לו שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת
– הרקיע באמצע חמה לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו
הכתוב: שאמר הוא לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל

ד). יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה אףֿעלֿפי 21)כי
לכך. נועדה ירושלים כבר 22)שרק שהוחזק מפני אלא

ולא 23)לנביא. לו) יח, (מלכיםֿא עשיתי ובדברך ככתוב:
(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום

את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
הקדושֿברוךֿ הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשפ"א  תמוז י"א שני יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ
¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»
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ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..epiax dyn zeze`n cg`k ze` zeyrl jixv epi`"

התורה  אמיתות להוכחת אינם רבינו, משה שעשה האותות
שאין  שכותב וכיון הקב"ה, ידי על שנשלח להוכחה אלא
הביא  שלחו, שה' אות לעשות צריך לנו שיעמוד הנביא
הוכחת  לשם שנעשו רבינו משה של מהאותות הדוגמא

שליחותו.
(95 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

.·‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.‚„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
,ÌeÏk Ì‰È¯·cÓ Ìi˜˙È ‡lL ¯LÙ‡Â ;¯L‡ Ïk ‡ÏÂ¿…»¬∆¿∆¿»∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿

ËÈ ‡l‡Ïk· eÚ6ÌÈca ˙B˙‡ ¯ÙÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk , ∆»ƒ¿«…»ƒ¿»∆∆¡«≈≈…«ƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c Ïk ,‡È·p‰ Ï·‡ ;"ÏÏB‰È ÌÈÓÒ˜Â¿…¿ƒ¿≈¬»«»ƒ»¿»»«»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ;"‰ˆ¯‡ '‰ ¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ…ƒ¿««¿»¿≈
¯L‡Â ÌBÏÁ ¯tÒÈ ÌBÏÁ Bz‡ ¯L‡ ‡È·p‰" :¯ÓB‡≈«»ƒ¬∆ƒ¬¿«≈¬«¬∆
Ì‡ ¯a‰ ˙‡ Ô·zl ‰Ó ,˙Ó‡ È¯·c ¯a„È Bz‡ È¯·c¿»ƒƒ¿«≈¿»ƒ¡∆««∆∆∆«»¿À
Ô·˙k ˙BÓBÏÁ‰Â ÌÈÓÒBw‰ È¯·cL ,¯ÓBÏk ;"'‰¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬¿∆∆
Ô·z Ba ÔÈ‡L ¯ak ,'‰ ¯·„e ;¯a ËÚÓ Ba ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿«»¿««»∆≈∆∆
Ô˙B‡L ,¯Ó‡Â ÁÈË·‰ ·e˙k‰ ‰f‰ ¯·c·e .ÏÏk¿»«»»«∆«»ƒ¿ƒ«¿»«∆»
˙Bn‡Ï ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ»À
Ìz‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ È¯·c ÌÎÏ ÚÈ„BÈ ‡È·p‰ ,ÔÈ·fÎÓe¿«¿ƒ«»ƒƒ«»∆ƒ¿≈¡∆¿≈«∆

B· ‡ˆBiÎÂ ÌÒB˜Â ÔBÚÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ7‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈∆∆¡«…
ÌÈBb‰ Èk ,'B‚Â L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿ƒ«ƒ
."'B‚Â EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·" :¯Ó‡Â ,"'B‚Â ‰l‡‰»≈∆¿¿»«»ƒƒƒ¿¿≈«∆¿
eÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,eÏ „ÓBÚ ‡È·p‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«»ƒ≈»∆»¿ƒ≈
,·Ú¯Â Ú·NÓ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·„¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿»»ƒ«¿»»
„ÈÁÈ ÈÎ¯ˆ elÙ‡Â ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈»ƒ
‡È·pÏ CÏ‰Â ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ,Ïe‡Lk ,BÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»∆»¿»¬≈»¿»««»ƒ

dÓB˜Ó BÚÈ„B‰Ï8‡e‰ ÌÈ¯·c‰ el‡· ‡ˆBiÎÂ . ¿ƒ¿»¿«≈¿≈«¿»ƒ
ÛÈÒBÈ B‡ ˙¯Á‡ ˙„ ‰NÚiL ‡Ï ,‡È·p‰ ¯Ó‡iL∆…««»ƒ…∆«¬∆»«∆∆ƒ

.Ú¯‚È B‡ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»

כי 5) מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) (בראשיתֿרבה,
כולם. ולא מתקיים מדבריהם חלק כאותם 6)רק

יודעים  ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים האיצטגנינים
יב:). (סוטה צופים להם 7)מה תאמר: "שמא כמאמרם:

כן  לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי לשאול, במה יש
שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן

ט).8) פרק (שמואלֿא,

.„:¯Ó‡iL ÔB‚k ,¯ÓB‡ ‡È·p‰L ˙eÚ¯t‰ È¯·cƒ¿≈«À¿»∆«»ƒ≈¿∆…«
,‰ÓÁÏÓ B‡ ·Ú¯ ˙ÈBÏÙ ‰L B‡ ,˙eÓÈ ÈBÏt¿ƒ»»»¿ƒ»»ƒ¿»»
‰Êa ÔÈ‡ ,ÂÈ¯·„ e„ÓÚ ‡Ï Ì‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…»¿¿»»≈»∆
!‡· ‡ÏÂ ¯a„ ‰p‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙‡e·Ï ‰LÁÎ‰«¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆¿…»
ÏÚ ÌÁÂ „ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»∆∆««ƒ¿«∆∆¿ƒ»«
ÈL‡k Ì‰Ï ÁÏÒÂ ‰·eL˙ eNÚL ¯LÙ‡Â ;‰Ú¯‰»»»¿∆¿»∆»¿»¿ƒ¿«»∆¿«¿≈

‰ÂÈ9‰i˜ÊÁk Ì‰Ï ‰ÏzL B‡ ,10ÁÈË·‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰·Bh‰ ‰‡· ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ‰È‰iL ¯Ó‡Â ‰·BË ÏÚ«»¿»«∆ƒ¿∆»»»¿…»»«»
‰·BË ¯·c ÏkL ;¯˜L ‡È· ‡e‰L Úe„Èa - ¯Ó‡L∆»«¿»«∆¿ƒ∆∆∆»¿«»

¯ÊBÁ BÈ‡ ,È‡z ÏÚ elÙ‡ ,Ï‡‰ ¯Ê‚iL11‡ÏÂ ; ∆ƒ¿…»≈¬ƒ«¿«≈≈¿…
eÈˆÓ12,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ‡l‡ ,‰·BË ¯·„a ¯ÊÁL »ƒ∆»«ƒ¿«»∆»¿À¿»ƒ

¯ÊÁÂ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ e˙eÓÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ ÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ∆…»ƒ»¿»ƒ¿»«
ÂÈ¯·„a13˙aL ˙ÎqÓa L¯ÙÓ ‰ÊÂ ;14,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»»¿∆¿…»¿«∆∆«»»»«¿»

e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‡È·p‰ ÔÁaÈ „·Ïa ‰·Bh‰ È¯·„aL∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿«ƒ»≈«»ƒ∆ƒ¿¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Lk ,¯efÚ Ô· ‰ÈÁÏ B˙·eL˙a ¯Ó‡»«ƒ¿»«¬«¿»∆«¿∆»»ƒ¿¿»
Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ

¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆
!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
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רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה
המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה

ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם

חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

.‰È¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««

‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»
dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»

ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆

'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈
eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»

."ÌÎB˙·¿»

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של  כי 17)כמנהגם
מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק

טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה

שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך
יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.·‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»

ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»
‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»

ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ
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‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.‚‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.„‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»
‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓ ‰Ú„Â¿≈»ƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰L17dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»
ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï ,‰·B¯¿̃»…¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÌL Ì„‡ ‡‰iL ,19¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc »ƒƒ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈
ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡ ÔeÎÓe Ì˙B‡»¿«≈»«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈

BÙe‚a20‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…
ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L ˙ÓÎ¿≈∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«
‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b ¯·c»»»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚt B· ‡ˆBikÌÈ¯·„Ï ‡l «≈«««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L∆«»ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»
‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆
ŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa ÏÓÚ»≈¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,‰ÚL»»»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…
‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa B„È ıt˜Èƒ¿…»¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»

Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È ˙qÓ ÈÙk21‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ ¿ƒƒ«»«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈
ÏÏB‰Ó22ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»

˙Áa ÂÈÓÈ24.ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , »»¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»
ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ C¯„Â25ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ¿∆∆ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»

.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa ˙BÚc≈≈ƒ¿À»ƒ¿»»»

הזהב"17) "שביל וזהו בדיוק, בתווך נמצאת שהיא כלומר:
(ירושלמי, חכמינו וכדברי העתים. בכל החכמים ששיבחוהו
אחד  שבילים: לשני דומה הזו התורה ה"א): פ"ב, חגיגה
בזו  היטה באור, מת – בזה היטה שלג. של ואחד אור של
מידה  לכל באמצע. יהלך – יעשה? מה בשלג. מת –
הוא  – הראשון ואחרון. ראשון קצוות: שתי יש שבאדם
השלילי, הצד הוא – והאחרון התוספת: צד החיובי, הצד
הקצה  – היא הפזרנותֿהשועות למשל: החסרון. צד
נותן  כשהנותן הצדקה, נתינת במידת החיובי הצד הראשון,
האחרון, הקצה – היא והקמצנותֿהכילות יכלתו. מכפי יותר
שתי  רחמים. ללא ידו קופץ כשהנותן והחסרון, השלילי הצד
שתי  בין הממוצעת הדרך ורק יחד, גם הם רעים אלה קצוות

ידבק  ובה המשובחת היא – הנדיבות מידת הללו, הקצוות
פרקים  שמונה (השווה המידות. כל בשאר וכן האדם.
מן  שנסתעפה קצוה מן – קצוות ד). פרק ְַָלהרמב"ם,

ונקבה. זכר ומשמש ה18ֿ)קצהֿקצו, חסר המתואר ְֶָָ
הגדולה. כנסת כמו: המשנה, לשון כדרך הידיעה,

ה:).19) (סוטה דרכו מחשב ושוקלן. דעותיו מעריך
איננה.20) "בגופו" המלה ובאוקספורד, אברבנאל בכתבֿיד
עה:).21) (ב"מ ועדים החיובי.22)בשטר לצד קיצוני
השלילי.23) לצד הלכה 25)בינוני.24)קיצוני סוף כאן

רסט). קושטא, דפוס (עלֿפי ד

.‰˜Á¯˙ÈÂ ,¯˙BÈa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L ÈÓeƒ∆¿«¿≈««¿¿≈¿ƒ¿«≈
‡¯˜ - ‰Ê „ˆÏ B‡ ‰Ê „ˆÏ ËÚÓ ˙ÈBÈ· ‰ÚcÓƒ≈»≈ƒ¿«¿«∆¿«∆ƒ¿»

„ÈÒÁ26‰ˆw‰ „Ú ·l‰ d·bÓ ˜Á¯˙iL ÈÓ ?„ˆÈk . »ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ…««≈««»∆
BÊÂ ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‰È‰ÈÂ ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿∆¿««¿≈ƒ¿»»ƒ¿
„·Ïa ÚˆÓ‡‰ „Ú ˜Á¯˙ Ì‡Â .˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«»∆¿«ƒ¿«
ÏÚÂ .‰ÓÎÁ ˙cÓ ‡È‰ BÊÂ ,ÌÎÁ ‡¯˜ - ÂÚ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»ƒ¿»»»¿ƒƒ«»¿»¿«
eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁÂ .˙BÚc‰ Ïk ¯‡L BÊ C¯c∆∆¿»»«≈«¬ƒƒ»ƒƒ»
ÈzL „‚k ˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ Ô‰lL ˙BÚc ÔÈhÓ«ƒ≈∆»∆ƒ∆∆»∆¿»ƒ¿∆∆¿≈

˙BÂˆw‰27‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈ : «¿»≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆
‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈÂ ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆

ÔBL‡¯‰28ÔÈc‰Œ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ e‰ÊÂ ,29e‡ ÔÈeˆÓe . »ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿Àƒ»
ÌÈÎ¯c‰ Ì‰Â ,ÌÈBÈa‰ el‡‰ ÌÈÎ¯ca ˙ÎÏÏ»∆∆«¿»ƒ»≈«≈ƒ¿≈«¿»ƒ

."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

"eikxca zklde xn`py"

של  בשליחותו ללכת גם הוא בדרכיו" ב"והלכת הפירוש
כמותו", לעליון) (אדמה אדם של "שלוחו והרי הקב"ה,
וצריך  יכול יהודי שכל הוא בדרכיו" "והלכת הציווי וממילא

להקב"ה. להידמות
(280 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ב.26) קכא, והרחקה.27)שבת סייג לא 28)לשם כי
החיובי  הראשון, הקצה – האחת אצל שוות: המידות כל
האחרון  טוב – האחרת ואצל האחרון. מן טוב יותר הוא
יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
הקצה  יותר טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות
הגאוותנות. הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון.
להתנהג  עצמם על ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך
הזהב" "שביל את רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים
– האחרון לקצה ופעם הראשון לקצה פעם עצמם ומטים
ל:), (ב"מ התלמוד לנו מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל
"פריקה  במצות עוסק היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי
"זקן  משום מזה פטור היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה",
הדין. משורת לפנים זאת עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה

רסט).29) קושטא, נוסח (לפי ה הלכה סוף כאן

.ÂBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
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‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.ÊeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ

¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»
."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה מלוי6ֿ)עלֿפי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆
da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈

"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»
‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»

ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ
‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
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˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«
"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»

epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»
ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ

BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆

"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»
·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…

."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם
רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"

טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא
קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,

שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים
ומבלבלת. המטרידה

.‰‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««
:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……

."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.Â.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»

˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא
דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו

(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:
תרמית.28) ומעשי נכלים

.ÊÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿

‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»
Òlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓ37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈

."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
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zercקלח zekld - rcnd xtq - fenz a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי
יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה

הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו
מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,

יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו
א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תשפ"א  תמוז י"ב שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«

,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
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הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין
ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו

(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת
זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו

ב.12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע בדבר

בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח
מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף... יפות זיעות שלוש

שהיה  ששת וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח ומשתטף יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.).

.‚BÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿

ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
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בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל
בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈

˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה
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קמי zerc zekld - rcnd xtq - fenz a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈

‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…

ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",

וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ

‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא
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ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…

˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈

ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ
e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆

ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»
‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ

"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»
¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«

."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
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חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.
יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת

ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל
הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל

לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט
גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם

לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי
כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי

ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי
צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת

נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה
ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,

לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,

ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה
ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי

י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.„- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"34elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰35ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂ38ÔBˆ¯· ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù ·MÈ˙zLdL39L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ40. ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו

עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈
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‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ
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‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי

העולם". והיה שאמר במי תלוי

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»

ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»
'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«

."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.·È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת  מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת

.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»
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א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשפ"א  תמוז י"ג רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈

ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»
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יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם

.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר
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.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
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הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו
ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא

ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה בהקדוש17ֿ)שם.16)ירושלמי,
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים

גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
הקדושֿ היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
בביתֿ שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
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אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…

„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«
‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ

.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿
Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…

!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
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ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆
Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - בבא24ֿ)למקרא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



dxezקנב cenlz zekld - rcnd xtq - fenz b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות
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ה'תשפ"א  תמוז י"ד חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים

ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה
יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר

מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
הקדושֿברוךֿ של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ
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BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ

eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ
Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי
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בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
בתלמידיֿ לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ
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dxezקנו cenlz zekld - rcnd xtq - fenz c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
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שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
מביתֿ ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ·ÈLÓ16ÏBwÓ ¯˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯·c‰ ÔÓb¯˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…

B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«
BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
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È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈
Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
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קנט dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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בביתֿ אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים
בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תשפ"א  תמוז ט"ו שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה

אביו היה ¯·Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,

בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות

קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף
וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה
גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו

המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים
העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
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למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון

ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא
חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:

את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא
יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
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ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»
ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„·Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ ¯·c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡¯NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות

וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,
תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא

כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
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לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:
מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על

כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קסג dxez cenlz zekld - rcnd xtq - fenz e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ
ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«

ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈

ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.ÁÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««

‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈
ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך
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dxezקסד cenlz zekld - rcnd xtq - fenz e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון

(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק
מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈
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ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ
·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ

ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד
על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן
שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה

מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
שביתֿ בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים
לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל

חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
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שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)
כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
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אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא
טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים

מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆

Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ
·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב

Ë42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45 ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ¯ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.

.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
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‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆
‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ

È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם

למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא
ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תשפ"א  תמוז ט"ז ש"ק יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge

-rcndxtqm"ekrzekld
§ª§¤¨

,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
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.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.‡LB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - שבני14ֿ)עבודתֿכוכבים רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
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m"ekrקע zekld - rcnd xtq - fenz f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»

·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ
ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»

e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»
˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו
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הקדושֿ של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא

.‡„Á‡ „·ÚÏ ‡lL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa Èeev‰ ¯wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï - ÌÈ‡e¯a‰ ÏkÓ2ÏbÏ‚ ‡ÏÂ3,·ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‡ÏÂ4ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡¯·p‰5‡e‰ '‰L Ú„BÈ „·BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„·ÚL C¯c ÏÚ ‰f‰ ‡¯·p‰ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz B¯B„ ÈL‡Â LB‡6.ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ7ÔÙe" :‰¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
¯L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡¯Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :¯ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLz8EaÏ ÔÈÚa9ÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡¯z ,10˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁ11ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡Â12ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók13, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„·ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡¯L ,¯Ó‡˙Â14ÈÚ·e .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰" :¯Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „·ÚÏ ·l‰ ¯e‰¯‰a eÚË˙ ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

¯eÒ¯Ò15.‡¯Ba‰ ÔÈ·e ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…

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



m"ekrקעב zekld - rcnd xtq - fenz f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»
‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…

‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»
Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»

¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…
ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…

È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»
‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…

„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו
הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא

על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
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לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס

כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף
נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה

ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה'. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי
על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף

אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב

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



m"ekrקעד zekld - rcnd xtq - fenz f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את
ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ה"כסף89ֿ)נדרים בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
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יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין
- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.

.‚el‡ ˙B„B·Ú ÏL ‰¯‰Ê‡Â19‰Ó ‡e‰ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :·e˙kM20ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯ÈË˜Óe Á·BÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„B·Ú ¯‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ
CqÓe22el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a „·BÚ‰ Ï·‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·iÁ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד בבית26ֿ)וילך

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי  של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפני שאין הנ"ל, המידה פי על "משתחוה"
אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: אינה 29)ולמה שהיא אף

פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר
ומנסך  מקטר אף - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:

הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך
וכן  נסיכם: יין ישתנו לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך

ס:). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים לעבודה43ֿ)לטיפות כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
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שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«

B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
עבודתֿ כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם

מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
עבודהֿ מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
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לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא
תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈

˙B¯zÓ81. À»

רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
עבודהֿ עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,

אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.‡ÈÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ

dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…
da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»

‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»
˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»

ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬
‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«

ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»
ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ

Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»
˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור צורות 86)(ע"ז
ולא  בולטות לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים
מותר. - בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

(87- בצורתא" אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר דמות 88)יורשים לעשות שאסור הרמ"ך, כתב
במרום: המשמשים פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה
היא  שזו - שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור
שכל  להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת
כשהן  ואפילו מותר - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות

תלמד בולטות לא שאמרו: וכמו ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע,
אתה  אי "לעשות" - ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות

סח.). (סנהדרין ולהורות להבין למד אתה אבל לומד,
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ה'תשפ"א  תמוז י' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ

ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין
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חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה
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.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון

הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין
ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈
el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿
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¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

ה'תשפ"א  תמוז י"א שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
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Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««
˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»

Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל

המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈

BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈
‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר

הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
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מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר
רבינו. לדברי המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו
נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
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‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»
BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«

Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ

‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»
‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
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וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,
זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו
הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי
שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת
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כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡È·Ï ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  תמוז י"ב שלישי יום

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«

¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ
BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿

‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆
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BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
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לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים
(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם
שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין

ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה

מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב
ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו

ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין
ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
דיבורֿ א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).
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.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).
אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡Î- ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆
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‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין
ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשפ"א  תמוז י"ג רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל
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גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«

ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»
Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק
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ה'תשפ"א  תמוז י"ד חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד

וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה
שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה

ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה

וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין
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.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו

העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני
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פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור
ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,

.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
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‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»
Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה

יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

ה'תשפ"א  תמוז ט"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים
שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
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כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»

‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«

ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈
ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«

ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈
ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא

מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ
‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות

ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,

עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,
התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל

= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
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שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט
אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,
ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא

(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים
הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה
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.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע

ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
קלֿ מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)

הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
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גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס
אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,

זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה
המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈
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d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין
שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין

חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע
וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…

‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈
‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה

פי"א. שמיטה

ה'תשפ"א  תמוז ט"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר
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בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ

ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות
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דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך

הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
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נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד
ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה

הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה
אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני
הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא

תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
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חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי
לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

לה  יפך.הדין
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ה'תשפ"א  תמוז י' ראשון יום

סה. סג. תעשה לא מצות
קעב. עשה מצות

― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא

(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות
תחּללּו "ולא קדׁשי"יתעּלה: al)אתֿׁשם ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשעת מןֿהּמצות אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי
onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ

(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),
ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ

על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" אתֿׁשם תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש אתּֿפני d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ּכלֿׁשּכן ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.

הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ּבמעׂשיועברה מראה אּלא ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ
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בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם
"אלהי אתֿׁשם וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה
היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
אתֿהּׁשם, חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאףֿעלּֿפי

אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ
ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ
lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות

ה'" אני אלהי אתֿׁשם תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאתּֿבּתי
ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
לה' ּכן "לאֿתעׂשּון אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו

c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכלֿהעֹובר
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמןֿההיכל

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ׁשם(my)לאֿתעׂשּון נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם מןֿהּנביאים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנביא
האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו
אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

mlerl)ּגרעֹון dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy), ֵָ
והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר אלּֿדברי אדרׁש(iapd`)לאֿיׁשמע אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי jexaעל yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `edוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי אלּֿדברי לאֿיׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacלאֿיּׁשמע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq). ְְְִֶַ

ה'תשפ"א  תמוז י"א שני יום

סד. תעשה לא מצות
רו. ו. ח. עשה מצות

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'אתֿה תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּבכלּֿדרכיו "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ

(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּבכלּֿדר עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

"ּולדבקהֿבֹו" יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
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אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק
ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ּכלֿהּמׂשיא אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ

ְוכּו'.

― הר"ו זהֿאתֿזההּמצוה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ּומהּֿׁשהּוא לֹו וכלֿמהּֿׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשפ"א  תמוז י"ב שלישי יום

שב. תעשה לא מצות רז. עשה מצות
שג. תעשה לא מצות רה. עשה מצות

― הר"ז אתֿהּגרים,הּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ּכלֿיׂשראל ּבמהּֿׁשּכֹולל זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואףֿעלּֿפי
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו אתֿעמיתֹו"(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"לאֿתֹונה "וגר :אחרּֿכ ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ּגםּֿכן ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב זהֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאתֿזה,

(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ולאֿתּטר'"על gi)'לאֿתּקם ,my)עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאת(my)והּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

מןֿהּכל. חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי

המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

מןֿהּקטן אפּלּו ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

'ולאֿתּׂשא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשפ"א  תמוז י"ג רביעי יום

שה. דש. שא. רנו. תעשה לא מצות
יום שלישיֿ רביעי י "בֿ י "ג תמוז 

― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ
אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכלֿאּלּו
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).
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― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

"לאֿתּקם" ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל לאֿתּקם". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ּבכלֿהענינים. הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
"לאֿתּקם יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון i`)ולאֿתּטר". ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".

ה'תשפ"א  תמוז י"ד חמישי יום

יא. עשה מצות
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
(envra)אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני f)"וׁשּננּתם ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .weqtd lr) ְְְְְִִֵֶַָָ
(myמֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכלֿמקֹום
b)בניֿהּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa):אמרּו ְְְְִִֵַָָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― ּפי,(mixceqn)"וׁשּננּתם ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָֻ
ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשאדם
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומר

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תשפ"א  תמוז ט"ו שישי יום

רט. עשה מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש י "דֿ ט "ז תמוז 
― הר"ט אתֿהחכמיםהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ
אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכלֿאדם

ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ
(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכלֿהעֹוׂשה
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכלֿהּמתרעם

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
עלֿה'' g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר וכלֿהמהרהר . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם d'")ּכלּֿדבר lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)וכלֿזה ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשפ"א  תמוז ט"ז ש"ק יום

ד. ג. ב. ה. ו. ס. מז. י. תעשה לא מצות
טו.

כד. כג. תעשה לא מצות קפו. עשה מצות
― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
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אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
'אלֿ ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
ואתֿ אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןֿ אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה (llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשמכּנים  הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאֹומרים
xedpÎibq)אֹותֹו oeyla) לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ּברּכת

אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָֹזה
ּכלֿ ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' "ונקב ְְְְִִֵֵֶַָָָֹיתעּלה:

fh)העדה" ,ck `xwie) ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל . ְֲֵַַָָָָָָָָָֹ
אזהרה  ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאזהרה
תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכֹוללת

(fk ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) לפי" : ְְְְִִַָ
ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהּוא
תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה

my)ּובספרא xen` zyxt)המיחד הּׁשם "על :yxetnd my) ְְְִֵַַַָָֻ
m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y―

(cala)ּבאזהרה e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם".
dnkודע lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְַ

(ixd ,mipey mixeqi` ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים `cgׁשלׁשה e`l) ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd
(yxeyd)אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי

וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkdֿאּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא
אם  אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
מזהרים  הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו קדמה ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא

xeqi`l)עליו sqep xewn oi` xy`k wx)אֹותֹו מחמת אּלא , ֲֵֶַָָָ
ידיעה  קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּלאו,
ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאֹותֹו

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ(licadl) היא האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
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fenzרח f"h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ
(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ

ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם

ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ
חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

"לאֿ(xg`l)יבּקׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)תעׂשה ,bk zeny) לאו על והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה
לֹו(xg`l)ּבּקׁשה dcarl)לעׂשֹות ick) ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבדּה.

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת
להרחיק  ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי
מהֿ עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּלעׂשֹות
ׁשחֹוׁשבים  זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ההמֹונים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשחֹוׁשבים
תעׂשּון  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

"epnlvaאּתי xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ִִ
("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף (zenyאלהי ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
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רט fenz f"h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(bk ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
עֹוׂשים  ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא
לאו  על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינֹות,
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
וזּולת  הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק ׁשּלאו (f:)זה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹולל  כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה,
ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ אחרים ענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּבּמכלּתא.ּדקרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק gi)יתעּלה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּלֹוקח

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה .(iw`.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תמוז ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

הראשונה,  תמוז  י"ב  לחגיגת  במכתבו  הגאולה  בעל  כביאור  אשר  זה,  גאולה  ביום  ובעמדנו 

הוא "יום חג גאולת ישראל העוסקים בהרבצת תורה", הרבצה דוקא - בתלמידים רבים )וכההמשך 

במכתבו "תורה דרבים"(, ובל' הרמב"ם "להורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים".

עסק בהרבצת תורה ע"י שבעצמם מלמדים ולומדים תורה ברבים או ע"י שתומכים בממונם 

ובטרחתם במוסדות ושיעורי תורה דרבים או מייסדים חדשים או בכל אופנים האמורים גם יחד.

)במכתבו  הגאולה  בעל  ברכת  במילואה  ותקוים  הדרוש  ככל  כאו"א  בזה  שיעשה  רצון  יהי 

האמור( כי ישפיע ה' להם, בתוך כלל אחב"י יחיו, שפעת חיים וברכה מרובה עד בלי די.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



cרי wxt l`wfgi - mi`iap

ã-÷øô ìà÷æçéfÎd

äìL íéîé øtñîì íðBò éðL-úà Eì ézúð éðàå:ìàøNé-úéa ïBò úàNðå íBé íéòLúå úBàî-L ©£¦À¨©³¦«§Æ¤§¥´£½̈§¦§©´¨¦½§Ÿ¥¬§¦§¦−®§¨−̈¨£¬¥«¦§¨¥«
åíBé íBé íéòaøà äãeäé-úéa ïBò-úà úàNðå úéðL éðîéä (éðåîéä) Ecö-ìò záëLå älà-úà úélëå§¦¦¨´¤¥À¤§¨̧©§¹̈©¦§³©§¨¦Æ¥¦½§¨−̈¨¤£´¥§¨®©§¨¦´½¯

:Cì åézúð äðMì íBé äðMìæéðt ïéëz íìLeøé øBöî-ìàå:äéìò úàaðå äôeNç Eòøæe E ©¨¨²¬©¨−̈§©¦¬¨«§¤§³§¨©¦ÆÆ¨¦´¨¤½«§Ÿ£−£¨®§¦¥−̈¨¤«¨
i"yx

(‰).'åâå íðåò éðù úà êì éúúð לקבל עליך הקילותי
הפכתים  לפני שחטאו שנים למנין אני שסבלתי צער את

ימים למנין יונתןלך תרגם  וכן שנים כמו שני אחרינ' (לישנא 

סא "א) בחוביהון  תרין חד על לך יהבית úåàî:ואנא ùìù
.íåé íéòùúå ישראל שחטאו מלמד עולם בסדר שנינו

שגלו  עד לארץ משנכנסו שנה ותשעים מאות שלש
מפורשים  מהם מוצא ואתה השבטים עשרת ממנו
הושע  שגלה עד ירבעם משמלך ושלש וארבעי' מאתים
והשאר  שנים קי"א השופטים שפוט ובימי אלה בן
יוסף  רבי בתשובות שמצאתי שנים הש"ץ אלו סתומים
עד  יהושע מימות שבטים י' שחטאו מתיבתא ריש
שנים  ח' השופטים בימי חשוב משומרון סנחרב שהגלה
י"ח  מדין ביד ז' סיסר' ביד ך' עגלון ביד י"ח כושן ביד
עד  מיכה מן קי"א הרי פלשתים ביד מ' עמון בני ביד
לירבעם  חשוב קנ"א הרי מ' עלי בימי הארון שנשבה

ב' בנו נדב כ"ב נבט עמרי בן ב' בנו אלה כ"ד בעשא
ויהוא  י"ב אחיו ויהור' ב' בנו אחזיהו כ"ב אחאב י"ב
הרי  מ"א בנו וירבעם י"ו בנו יהואש י"ו יהואחז כ"ח
בן  ופקח ב' בנו פקחיהו י' גדי בן ומנחם שנה ש"ן
ושנה  שצ"א הרי שנים ט' אלה בן והושע כ' רמליהו
להושע  ט' שבשנת לפי המנין מן אינה להושע אחרונה
אלא  להושע המלכות חשבון היה ולא שומרון נלכדה
יהודה  מלכי שחטאו שנים ומ' שני' ש"צ הרי שנים ח'
ליחזקאל  זו פרשה שנאמרה עד סנחרב גלות אחר

לפרשם הוצרכתי ולא למטה ïåò(Â):(סא "א)מפורשים

.íåé íéòáøà äãåäé úéá יהודה בית שחטאו מלמד
שנה  מ' ירושלים שחרבה עד השבטים עשרת משגלו

אחאב עשה אשר ככל בו שכתוב מנשה של (מלכי'כ"ב

כא) וי"א ב  דאמון ושתים ושתים עשרי' מלך ואחאב
החמישית  בשנ' ליחזקאל נאמר' זו ונבואה דיהויקים
ושלשים  מאות ארבע כולם סך ארבעים הרי לצדקיהו
יובלות  שמונה הרי שנים שש שהו הזאת הנבואה ואחר
שבועי  שמונה יובלות בשמונה שנה ושש ושלשי'
שנות  ושמונה שמיטה שנות ושש חמשים הרי שמיטות
חמש  יש שנה ושש ובשלשים וארבע ששים הרי יובל
האחרון  היובל ושנת שמיטו' ס"ט הרי שמיטה שנות
שבעים  הרי ממנה גלו בעונם שהרי לעון להם נחשבה
לפיכך  ישראל שמטום שלא שמיטה של מקודשי' שנה

שבתותיה את תרצה אז לקיים שנה ע' כו)גלו (ויקרא 

בפי  ה' דבר למלאות הימים דברי בסוף שכתוב והוא
השמה  ימי כל שבתותיה את הארץ רצתה עד ירמיה

שנה: שבעים למלאות éìàîùä.שבתה êãö.לשומרון
ארץ  של בדרומה שיהודה לפי ליהודה הימני. צדך
על  היושבת שומרון הגדולה ואחותך שנא' כמה ישראל

טז)שמאלך טו שבט (לקמן  מצר תחם יהושע בספר ואף
הדרומי: מצר כל íéìùåøé.(Ê)יהוד' øåöî ìàå אשר

צדך  על כשתשכב פניך תשים הלבינה על חקות
הימני: על בשכבך וכן לנגדך הלבינה תהי השמאלי

.êòåøæå אות הוא הנלחם כאדם לנגדך חשופה. תהא
בה: הנלחם גלויה:äôåùç.לנבוכדנצר כמו

cec zcevn
(‰).ÍÏ È˙˙ È‡Âהעון שנות את לחשוב הקלתי למולך 

על  תכפר יום  ובשכבת ליום יחשב שנה כל  ר"ל ימים  למספר
שנה: Â‚Â'.עון ˘Ï˘יום ותשעים  מאות  שלש הם והרי ר "ל 

הוא כן אלו שנים  במספר כ "א חטאו  ימיהם  בכל לא כי אלה בן הושע בימי שגלו  עד  לארץ  משנכנסו עוונם שנות  מספר כן כי
יהודה)בס "ע מול הרבים הם כי אפרים מלכות ע"ש יחשב מ"מ אפרים עם אחת במלכות יהודה בני היו ירבעם ימי שעד Â‚Â'.:(ואף ˙‡˘Â הואיל כאומר 

יום היה  אם משא "כ  הימים מספר כל לשכוב תוכל  כי בעוונם  יכלו לבל  עוונם שנות  כל על  השכיבה צער עם לכפר  תוכל וכן
צדך : על  לשכוב שתוכל המספר לפי  כיֿאם כולם  על  לכפר עוונם שני כל נגד  לשכוב  יוכל  היית  לא  אז כי לשנה  ושנה  ליום 

(Â).‰Ï‡ ˙‡ ˙ÈÏÎÂ: האלה הימים כל  השמאלי צדך  על  לשכוב שתכלה  אחריוÎ˘Â·˙.אחר ר "ל  שנית  הימני צדך על  תשכב 
שומרון: מימין  שהוא  יהודה  כנגד בעונם :Â˘‡˙.והוא יכלו לבל  יהודה  בית עון  כל  את תכפר ההיא השכיבה ‡¯·ÌÈÚבצער

.ÌÂÈארבעים חטאו יהודה  בני כי עוונם משני שנה על  לכפרה יום שכיבת צער לחשוב הקלתי למולם כי יום  ארבעים  תשכב ר"ל
אחאב עשה כאשר נאמר בו כי שנה כ"ב  חטאו מנשה בימי כי ההוא היום עד שומרון גלות אחר כא)שנה  כמספר(מ"ב ור "ל 

יהויקים של  וי"א  אמון של ושתים  האשרה  את עשה ימיו ובכל  שנים  כ"ב מלך  ואחאב  האשרה את אחאב שעשה (כי השנים

שלימה) שנה היה ולא ימים ועשרה חדשים ששה כ"א שניהם מלכו לא אחריו שמלך ויהויכין לפניו שמלך החמישיתיהואחז בשנה  נאמרה  ההיא והנבואה 
שנה: ארבעים הדי יהויכין ÌÈÏ˘Â¯È.(Ê)לגלות ¯ÂˆÓ Ï‡Âאליה במצור נתונה כאילו הלבנה על החקוקה ירושלים צורת  אל 

הימין : על בשכבך  בין השמאל על  בשכבך  בין פניך  ÙÂ˘Á‰.תכין ÍÚÂ¯ÊÂבזרוע הנלחמים כדרך בה  תלחם כאילו זרועך  תגלה
ÈÏÚ‰.מגולה : ˙‡·Â:אני גם  בם  אלחם בם הנלחם האויב  מלבד אשר  ירמז בזה כי  חורבנה על  עליה  תנבא  כאילו ובזה ר"ל 

oeiv zcevn
(‰).È˘: שנה השלמה:ÈÏÎÂ˙.(Â)תכפר:Â˘‡˙.מל ' ענין
(Ê).ÔÈÎ˙:הכנה שובלÙÂ˘Á‰.מל ' חשפי כמו מו)גלויה :(ישעיה

g wxt `xfr - miaezk

ç-÷øô àøæògiÎ`

à(ñ) :ìáaî Cìnä àzñLçzøà úeëìîa énò íéìòä íNçéúäå íäéúáà éLàø älàåáéðaî §¥²¤¨¥¬£Ÿ¥¤−§¦§©§¨®¨Ÿ¦´¦¦À§©§²©§©§©¬§§©¤−¤¦¨¤«¦§¥³
(ñ) :Lehç ãéåã éðaî (ñ) ìàiðc øîúéà éðaî (ñ) íLøb ñçðéôâLòøô éðaî (ñ) äéðëL éðaî ¦«§¨Æ¥«§½Ÿ¦§¥¬¦¨−̈¨¦¥®¦§¥¬¨¦−©«¦§¥´§©§½̈¦§¥¬©§−Ÿ

(ñ) :íéMîçå äàî íéøëæì Nçéúä Bnòå äéøëæãíéúàî Bnòå äéçøæ-ïa éðéòBäéìà áàBî úçt éðaî §©§¨®§¦²¦§©¥¬¦§¨¦−¥¨¬©£¦¦«¦§¥Æ©©´½̈¤§§«¥©−¤§©«§¨®§¦−¨©¬¦
(ñ) :íéøëfääìL Bnòå ìàéæçé-ïa äéðëL éðaî(ñ) :íéøëfä úBàî LåïúðBé-ïa ãáò ïéãò éðaîe ©§¨¦«¦§¥¬§©§−̈¤©£¦¥®§¦¾§¬Ÿ¥−©§¨¦«¦§¥´¨¦½¤−¤¤¨¨®

(ñ) :íéøëfä íéMîç Bnòåæ(ñ) :íéøëfä íéòáL Bnòå äéìúò-ïa äéòLé íìéò éðaîeçéðaîe §¦−£¦¦¬©§¨¦«¦§¥´¥½̈§©«§−̈¤£©§¨®§¦−¦§¦¬©§¨¦«¦§¥´
(ñ) :íéøëfä íéðîL Bnòå ìàëéî-ïa äéãáæ äéèôLèíéúàî Bnòå ìàéçé-ïa äéãáò áàBé éðaî §©§½̈§©§−̈¤¦«¨¥®§¦−§Ÿ¦¬©§¨¦«¦§¥´½̈Ÿ©§−̈¤§¦¥®§¦¾¨©²¦

äðîLe(ñ) :íéøëfä øNòé(ñ) :íéøëfä íéMLå äàî Bnòå äéôñBé-ïa úéîBìL éðaîeàééáá éðaîe §Ÿ¨¬¨−̈©§¨¦«¦§¥¬§¦−¤¦§¨®§¦¾¥¨¬§¦¦−©§¨¦«¦§¥´¥©½
(ñ) :íéøëfä äðîLe íéøNò Bnòå éáa-ïa äéøëæáéäøNòå äàî Bnòå ïèwä-ïa ïðçBé ãbæò éðaîe §©§−̈¤¥¨®§¦¾¤§¦¬§Ÿ−̈©§¨¦«¦§¥´©§½̈¨−̈¤©¨¨®§¦¾¥¨¬©£¨−̈

(ñ) :íéøëfäâé:íéøëfä íéML íänòå äéòîLe ìàéòé èìôéìà íúBîL älàå íéðøçà í÷éðãà éðaîe ©§¨¦«¦§¥´£Ÿ¦¨»©£Ÿ¦¼§¥´¤§½̈¡¦¤−¤§¦¥´«§©§¨®§¦¨¤−¦¦¬©§¨¦«
(ñ)ãé(ñ) :íéøëfä íéòáL Bnòå øekæå (ãåáæå) éúeò éåâá éðaîeåèàåäà-ìà àaä øäpä-ìà íöa÷àå ¦§¥¬¦§©−©´§©®§¦−¦§¦¬©§¨¦«¨«¤§§¥À¤©¨¨Æ©¨´¤«©£½̈

ìL íéîé íL äðçpå:íL éúàöî-àì éåì éðaîe íéðäkáe íòá äðéáàå äLæèøæòéìàì äçìLàå ©©£¤¬−̈¨¦´§Ÿ¨®¨¨¦³¨¨¨Æ©´Ÿ£¦½¦§¥¬¥¦−Ÿ¨¨¬¦¨«¨¤§§¿̈¤¡¦¤¿¤
ì ìàéøàì:íéðéáî ïúðìàìe áéøéBéìe íéLàø ílLîìå äéøëæìå ïúðìe ïúðìàìe áéøéìe ïúðìàìe äéòîL ©£¦¥¿¦«Â§©§¨§¤§¨¨̧§¨¦¹§¤§¨¨¯§¨¨²§¦§©§¨¬§¦§ª−̈¨¦®§¨¦¬§¤§¨−̈§¦¦«

æéBcà-ìà øaãì íéøác íäéôa äîéNàå íB÷nä àéôñëa Làøä Bcà-ìò íúBà äeöàå (äàöåàå)¨£©¤³¨Æ©¦´¨½Ÿ§¨¦§−̈©¨®¨¨¦¨Á§¦¤̧§¨¦¹§Â©¥¤¦¸
:eðéýìà úéáì íéúøLî eðì-àéáäì íB÷nä àéôñëa íéðéúpä (íéðåúðä) åéçàçéeðì eàéáiå ¨¦³©§¦¦Æ§¨¦§¨´©¨½§¨«¦¨¬§¨§¦−§¥¬¡Ÿ¥«©¨¦̧Ç¹̈

:øNò äðîL åéçàå åéðáe äéáøLå ìàøNé-ïa éåì-ïa éìçî éðaî ìëN Léà eðéìò äáBhä eðéýìà-ãék§©¡Ÿ¥̧©¨³¨¥ÆÆ¦´¤½¤¦§¥´©§¦½¤¥¦−¤¦§¨¥®§¥¥«§¨²¨¨¬§¤−̈§Ÿ¨¬¨¨«

i"yx
(‡).íäéúåáà éùàø äìàå:עולים את íùçéúäå.של

בהם: מתייחשים היו אשר הוא àúñùçúøà.יחוסם
ùòøô.(‰)דריוש: éðáî äéðëù éðáî אחת משפחה

ו  המשפחה:היא ראש הוא שלו åîòå.זכריה יחס ועם
משפחתו: של הזכרים מתיחסים ïúðåé.(Â)היו ïá ãáò

שמו: אחרי íéðåøçà.(È‚)כך ללכת אחרונים שהיו
àáä.(ÂË)עזרא: øäðä ìà:הנובע הנהר ìàאל
.àåäà:הנהר אותו íù.אל äðçðå:שם חונים והיינו

.íòá äðéáàå:עמי נקבצו אשר בעם להבין לבי נתתי
(ÊË).'åâå øæòéìàì äçìùàå:גדולים íéðéáî.ראשים,

היו: åâå'.(ÊÈ)חכמים íúåà äåöàå וצויתים שלחתים
בכספיא: אשר וחשוב גדול שהוא אדו אל  ìòלדבר

.åãà:אדו íäéôá.אל äîéùàå דברים בפיהם שמתי
ומיושבים  נתונים שהם ואחיו אדו אל בשליחותי לדבר
המקדש: בבית לעבוד משרתים לנו להביא בכספיא

.àéôñëá:בבבל מקום åéçà.שם åãà ìà:אדם שם

.íéðéúðä:בוי"ו נכתב כן ועל הנתינים ãéë(ÁÈ)כמו
.åðéäìà הוא ברוך הקדוש של הצלחתו היתה כאשר
ìëù.עלינו: ùéà:חכם.'åâå éìçî éðáî הללו כולם

לוים:

cec zcevn
(‡).Ì‰È˙Â·‡ È˘‡¯:המשפחות המה:Ì˘ÁÈ˙‰Â.ראשי  מי בני יחוסם  וכו':·ÂÎÏÓ˙.זכרון במלכות È·Ó(·)הנמצאים

.ÒÁÈÙ:כולם וכן גרשום שמו  היה  פינחס מבני ÂÚ¯Ù˘.(‚)העולה  È·Ó ‰ÈÎ˘ È·Óפרעוש מבני שהיה שכניה מבני  ר"ל
הראש : לזכריה  קרובים שהמה  ידועים  היו כולם כי וחמשים מאה זכרים  למספר  התיחסו יחוסו ועם זכריה הראש ÁÙ˙(„)היה

.·‡ÂÓ:במואב כולם:ÂÓÚÂ.מושל וכן אנשיו התיחסו יחוסו Ï‡ÈÊÁÈ.(‰)עד Ô·היה שלא  ולפי יחזיאל  בן הראש היה  ר"ל 
עליו: אביו שם הזכיר כאביו עבד :Ú·„.(Â)נודע שמו ÈÙÒÂÈ‰.(È)כך  Ô·:יוספיה בן  הראש הלכו‡ÌÈÂ¯Á.(È‚)היה הם

הנזכרים : כשאר ללכת  מהרו ולא הראשים :˘Ì˙ÂÓ.באחרונה Â‚Â'.(ÂË)של  ¯‰‰ Ï‡והוא אהוא  אל ההולך  להנהר סמוך 
מקום : ההולכים :È·‡Â‰.שם ומי  מי לדעת  הלב  בכוונת  È˙‡ˆÓ.נסתכלתי ‡Ïולא בהונות  קצוצי היו שם  שהיו הלוים כי

סח ): (קדושין רש"י כ "כ שיר בכלי לנגן אליעזר:ÊÚÈÏ‡Ï¯.(ÊË)יכלו ‡„Â.(ÊÈ)חכמים:ÌÈÈ·Ó.את ÏÚשהיה אדו אל 
כספי': הנקרא במקום וכו':ÓÈ˘‡Â‰.הראש  לדבר הדברי ' להם סדרתי  ואחיו :‡ÂÈÁ.ר "ל  היו‰ÌÈÈ˙.כמו ואחיו אדו ר "ל 

בכספיא : אשר  הנתינים בשיר :È·‰Ï‡.מן ישרתו אשר לוים לנו להביא  היה השליחות  ‡ÂÈ‰Ï.(ÁÈ)דבר  „ÈÎעלינו שהיה כמו
שמו: הזכיר ולא  וכו' מחלי  מבני והיה השיר  בדבר משכיל  איש לנו והביאו הצליחו כן הטובה אלהינו הביאוÈ·¯˘Â‰.יד  גם

וחבריו: ובניו שרביה את



ריי c wxt l`wfgi - mi`iap

ã-÷øô ìà÷æçéfÎd

äìL íéîé øtñîì íðBò éðL-úà Eì ézúð éðàå:ìàøNé-úéa ïBò úàNðå íBé íéòLúå úBàî-L ©£¦À¨©³¦«§Æ¤§¥´£½̈§¦§©´¨¦½§Ÿ¥¬§¦§¦−®§¨−̈¨£¬¥«¦§¨¥«
åíBé íBé íéòaøà äãeäé-úéa ïBò-úà úàNðå úéðL éðîéä (éðåîéä) Ecö-ìò záëLå älà-úà úélëå§¦¦¨´¤¥À¤§¨̧©§¹̈©¦§³©§¨¦Æ¥¦½§¨−̈¨¤£´¥§¨®©§¨¦´½¯

:Cì åézúð äðMì íBé äðMìæéðt ïéëz íìLeøé øBöî-ìàå:äéìò úàaðå äôeNç Eòøæe E ©¨¨²¬©¨−̈§©¦¬¨«§¤§³§¨©¦ÆÆ¨¦´¨¤½«§Ÿ£−£¨®§¦¥−̈¨¤«¨
i"yx

(‰).'åâå íðåò éðù úà êì éúúð לקבל עליך הקילותי
הפכתים  לפני שחטאו שנים למנין אני שסבלתי צער את

ימים למנין יונתןלך תרגם  וכן שנים כמו שני אחרינ' (לישנא 

סא "א) בחוביהון  תרין חד על לך יהבית úåàî:ואנא ùìù
.íåé íéòùúå ישראל שחטאו מלמד עולם בסדר שנינו

שגלו  עד לארץ משנכנסו שנה ותשעים מאות שלש
מפורשים  מהם מוצא ואתה השבטים עשרת ממנו
הושע  שגלה עד ירבעם משמלך ושלש וארבעי' מאתים
והשאר  שנים קי"א השופטים שפוט ובימי אלה בן
יוסף  רבי בתשובות שמצאתי שנים הש"ץ אלו סתומים
עד  יהושע מימות שבטים י' שחטאו מתיבתא ריש
שנים  ח' השופטים בימי חשוב משומרון סנחרב שהגלה
י"ח  מדין ביד ז' סיסר' ביד ך' עגלון ביד י"ח כושן ביד
עד  מיכה מן קי"א הרי פלשתים ביד מ' עמון בני ביד
לירבעם  חשוב קנ"א הרי מ' עלי בימי הארון שנשבה

ב' בנו נדב כ"ב נבט עמרי בן ב' בנו אלה כ"ד בעשא
ויהוא  י"ב אחיו ויהור' ב' בנו אחזיהו כ"ב אחאב י"ב
הרי  מ"א בנו וירבעם י"ו בנו יהואש י"ו יהואחז כ"ח
בן  ופקח ב' בנו פקחיהו י' גדי בן ומנחם שנה ש"ן
ושנה  שצ"א הרי שנים ט' אלה בן והושע כ' רמליהו
להושע  ט' שבשנת לפי המנין מן אינה להושע אחרונה
אלא  להושע המלכות חשבון היה ולא שומרון נלכדה
יהודה  מלכי שחטאו שנים ומ' שני' ש"צ הרי שנים ח'
ליחזקאל  זו פרשה שנאמרה עד סנחרב גלות אחר

לפרשם הוצרכתי ולא למטה ïåò(Â):(סא "א)מפורשים

.íåé íéòáøà äãåäé úéá יהודה בית שחטאו מלמד
שנה  מ' ירושלים שחרבה עד השבטים עשרת משגלו

אחאב עשה אשר ככל בו שכתוב מנשה של (מלכי'כ"ב

כא) וי"א ב  דאמון ושתים ושתים עשרי' מלך ואחאב
החמישית  בשנ' ליחזקאל נאמר' זו ונבואה דיהויקים
ושלשים  מאות ארבע כולם סך ארבעים הרי לצדקיהו
יובלות  שמונה הרי שנים שש שהו הזאת הנבואה ואחר
שבועי  שמונה יובלות בשמונה שנה ושש ושלשי'
שנות  ושמונה שמיטה שנות ושש חמשים הרי שמיטות
חמש  יש שנה ושש ובשלשים וארבע ששים הרי יובל
האחרון  היובל ושנת שמיטו' ס"ט הרי שמיטה שנות
שבעים  הרי ממנה גלו בעונם שהרי לעון להם נחשבה
לפיכך  ישראל שמטום שלא שמיטה של מקודשי' שנה

שבתותיה את תרצה אז לקיים שנה ע' כו)גלו (ויקרא 

בפי  ה' דבר למלאות הימים דברי בסוף שכתוב והוא
השמה  ימי כל שבתותיה את הארץ רצתה עד ירמיה

שנה: שבעים למלאות éìàîùä.שבתה êãö.לשומרון
ארץ  של בדרומה שיהודה לפי ליהודה הימני. צדך
על  היושבת שומרון הגדולה ואחותך שנא' כמה ישראל

טז)שמאלך טו שבט (לקמן  מצר תחם יהושע בספר ואף
הדרומי: מצר כל íéìùåøé.(Ê)יהוד' øåöî ìàå אשר

צדך  על כשתשכב פניך תשים הלבינה על חקות
הימני: על בשכבך וכן לנגדך הלבינה תהי השמאלי

.êòåøæå אות הוא הנלחם כאדם לנגדך חשופה. תהא
בה: הנלחם גלויה:äôåùç.לנבוכדנצר כמו

cec zcevn
(‰).ÍÏ È˙˙ È‡Âהעון שנות את לחשוב הקלתי למולך 

על  תכפר יום  ובשכבת ליום יחשב שנה כל  ר"ל ימים  למספר
שנה: Â‚Â'.עון ˘Ï˘יום ותשעים  מאות  שלש הם והרי ר "ל 

הוא כן אלו שנים  במספר כ "א חטאו  ימיהם  בכל לא כי אלה בן הושע בימי שגלו  עד  לארץ  משנכנסו עוונם שנות  מספר כן כי
יהודה)בס "ע מול הרבים הם כי אפרים מלכות ע"ש יחשב מ"מ אפרים עם אחת במלכות יהודה בני היו ירבעם ימי שעד Â‚Â'.:(ואף ˙‡˘Â הואיל כאומר 

יום היה  אם משא "כ  הימים מספר כל לשכוב תוכל  כי בעוונם  יכלו לבל  עוונם שנות  כל על  השכיבה צער עם לכפר  תוכל וכן
צדך : על  לשכוב שתוכל המספר לפי  כיֿאם כולם  על  לכפר עוונם שני כל נגד  לשכוב  יוכל  היית  לא  אז כי לשנה  ושנה  ליום 

(Â).‰Ï‡ ˙‡ ˙ÈÏÎÂ: האלה הימים כל  השמאלי צדך  על  לשכוב שתכלה  אחריוÎ˘Â·˙.אחר ר "ל  שנית  הימני צדך על  תשכב 
שומרון: מימין  שהוא  יהודה  כנגד בעונם :Â˘‡˙.והוא יכלו לבל  יהודה  בית עון  כל  את תכפר ההיא השכיבה ‡¯·ÌÈÚבצער

.ÌÂÈארבעים חטאו יהודה  בני כי עוונם משני שנה על  לכפרה יום שכיבת צער לחשוב הקלתי למולם כי יום  ארבעים  תשכב ר"ל
אחאב עשה כאשר נאמר בו כי שנה כ"ב  חטאו מנשה בימי כי ההוא היום עד שומרון גלות אחר כא)שנה  כמספר(מ"ב ור "ל 

יהויקים של  וי"א  אמון של ושתים  האשרה  את עשה ימיו ובכל  שנים  כ"ב מלך  ואחאב  האשרה את אחאב שעשה (כי השנים

שלימה) שנה היה ולא ימים ועשרה חדשים ששה כ"א שניהם מלכו לא אחריו שמלך ויהויכין לפניו שמלך החמישיתיהואחז בשנה  נאמרה  ההיא והנבואה 
שנה: ארבעים הדי יהויכין ÌÈÏ˘Â¯È.(Ê)לגלות ¯ÂˆÓ Ï‡Âאליה במצור נתונה כאילו הלבנה על החקוקה ירושלים צורת  אל 

הימין : על בשכבך  בין השמאל על  בשכבך  בין פניך  ÙÂ˘Á‰.תכין ÍÚÂ¯ÊÂבזרוע הנלחמים כדרך בה  תלחם כאילו זרועך  תגלה
ÈÏÚ‰.מגולה : ˙‡·Â:אני גם  בם  אלחם בם הנלחם האויב  מלבד אשר  ירמז בזה כי  חורבנה על  עליה  תנבא  כאילו ובזה ר"ל 

oeiv zcevn
(‰).È˘: שנה השלמה:ÈÏÎÂ˙.(Â)תכפר:Â˘‡˙.מל ' ענין
(Ê).ÔÈÎ˙:הכנה שובלÙÂ˘Á‰.מל ' חשפי כמו מו)גלויה :(ישעיה

g wxt `xfr - miaezk

ç-÷øô àøæògiÎ`

à(ñ) :ìáaî Cìnä àzñLçzøà úeëìîa énò íéìòä íNçéúäå íäéúáà éLàø älàåáéðaî §¥²¤¨¥¬£Ÿ¥¤−§¦§©§¨®¨Ÿ¦´¦¦À§©§²©§©§©¬§§©¤−¤¦¨¤«¦§¥³
(ñ) :Lehç ãéåã éðaî (ñ) ìàiðc øîúéà éðaî (ñ) íLøb ñçðéôâLòøô éðaî (ñ) äéðëL éðaî ¦«§¨Æ¥«§½Ÿ¦§¥¬¦¨−̈¨¦¥®¦§¥¬¨¦−©«¦§¥´§©§½̈¦§¥¬©§−Ÿ

(ñ) :íéMîçå äàî íéøëæì Nçéúä Bnòå äéøëæãíéúàî Bnòå äéçøæ-ïa éðéòBäéìà áàBî úçt éðaî §©§¨®§¦²¦§©¥¬¦§¨¦−¥¨¬©£¦¦«¦§¥Æ©©´½̈¤§§«¥©−¤§©«§¨®§¦−¨©¬¦
(ñ) :íéøëfääìL Bnòå ìàéæçé-ïa äéðëL éðaî(ñ) :íéøëfä úBàî LåïúðBé-ïa ãáò ïéãò éðaîe ©§¨¦«¦§¥¬§©§−̈¤©£¦¥®§¦¾§¬Ÿ¥−©§¨¦«¦§¥´¨¦½¤−¤¤¨¨®

(ñ) :íéøëfä íéMîç Bnòåæ(ñ) :íéøëfä íéòáL Bnòå äéìúò-ïa äéòLé íìéò éðaîeçéðaîe §¦−£¦¦¬©§¨¦«¦§¥´¥½̈§©«§−̈¤£©§¨®§¦−¦§¦¬©§¨¦«¦§¥´
(ñ) :íéøëfä íéðîL Bnòå ìàëéî-ïa äéãáæ äéèôLèíéúàî Bnòå ìàéçé-ïa äéãáò áàBé éðaî §©§½̈§©§−̈¤¦«¨¥®§¦−§Ÿ¦¬©§¨¦«¦§¥´½̈Ÿ©§−̈¤§¦¥®§¦¾¨©²¦

äðîLe(ñ) :íéøëfä øNòé(ñ) :íéøëfä íéMLå äàî Bnòå äéôñBé-ïa úéîBìL éðaîeàééáá éðaîe §Ÿ¨¬¨−̈©§¨¦«¦§¥¬§¦−¤¦§¨®§¦¾¥¨¬§¦¦−©§¨¦«¦§¥´¥©½
(ñ) :íéøëfä äðîLe íéøNò Bnòå éáa-ïa äéøëæáéäøNòå äàî Bnòå ïèwä-ïa ïðçBé ãbæò éðaîe §©§−̈¤¥¨®§¦¾¤§¦¬§Ÿ−̈©§¨¦«¦§¥´©§½̈¨−̈¤©¨¨®§¦¾¥¨¬©£¨−̈

(ñ) :íéøëfäâé:íéøëfä íéML íänòå äéòîLe ìàéòé èìôéìà íúBîL älàå íéðøçà í÷éðãà éðaîe ©§¨¦«¦§¥´£Ÿ¦¨»©£Ÿ¦¼§¥´¤§½̈¡¦¤−¤§¦¥´«§©§¨®§¦¨¤−¦¦¬©§¨¦«
(ñ)ãé(ñ) :íéøëfä íéòáL Bnòå øekæå (ãåáæå) éúeò éåâá éðaîeåèàåäà-ìà àaä øäpä-ìà íöa÷àå ¦§¥¬¦§©−©´§©®§¦−¦§¦¬©§¨¦«¨«¤§§¥À¤©¨¨Æ©¨´¤«©£½̈

ìL íéîé íL äðçpå:íL éúàöî-àì éåì éðaîe íéðäkáe íòá äðéáàå äLæèøæòéìàì äçìLàå ©©£¤¬−̈¨¦´§Ÿ¨®¨¨¦³¨¨¨Æ©´Ÿ£¦½¦§¥¬¥¦−Ÿ¨¨¬¦¨«¨¤§§¿̈¤¡¦¤¿¤
ì ìàéøàì:íéðéáî ïúðìàìe áéøéBéìe íéLàø ílLîìå äéøëæìå ïúðìe ïúðìàìe áéøéìe ïúðìàìe äéòîL ©£¦¥¿¦«Â§©§¨§¤§¨¨̧§¨¦¹§¤§¨¨¯§¨¨²§¦§©§¨¬§¦§ª−̈¨¦®§¨¦¬§¤§¨−̈§¦¦«

æéBcà-ìà øaãì íéøác íäéôa äîéNàå íB÷nä àéôñëa Làøä Bcà-ìò íúBà äeöàå (äàöåàå)¨£©¤³¨Æ©¦´¨½Ÿ§¨¦§−̈©¨®¨¨¦¨Á§¦¤̧§¨¦¹§Â©¥¤¦¸
:eðéýìà úéáì íéúøLî eðì-àéáäì íB÷nä àéôñëa íéðéúpä (íéðåúðä) åéçàçéeðì eàéáiå ¨¦³©§¦¦Æ§¨¦§¨´©¨½§¨«¦¨¬§¨§¦−§¥¬¡Ÿ¥«©¨¦̧Ç¹̈

:øNò äðîL åéçàå åéðáe äéáøLå ìàøNé-ïa éåì-ïa éìçî éðaî ìëN Léà eðéìò äáBhä eðéýìà-ãék§©¡Ÿ¥̧©¨³¨¥ÆÆ¦´¤½¤¦§¥´©§¦½¤¥¦−¤¦§¨¥®§¥¥«§¨²¨¨¬§¤−̈§Ÿ¨¬¨¨«

i"yx
(‡).íäéúåáà éùàø äìàå:עולים את íùçéúäå.של

בהם: מתייחשים היו אשר הוא àúñùçúøà.יחוסם
ùòøô.(‰)דריוש: éðáî äéðëù éðáî אחת משפחה

ו  המשפחה:היא ראש הוא שלו åîòå.זכריה יחס ועם
משפחתו: של הזכרים מתיחסים ïúðåé.(Â)היו ïá ãáò

שמו: אחרי íéðåøçà.(È‚)כך ללכת אחרונים שהיו
àáä.(ÂË)עזרא: øäðä ìà:הנובע הנהר ìàאל
.àåäà:הנהר אותו íù.אל äðçðå:שם חונים והיינו

.íòá äðéáàå:עמי נקבצו אשר בעם להבין לבי נתתי
(ÊË).'åâå øæòéìàì äçìùàå:גדולים íéðéáî.ראשים,

היו: åâå'.(ÊÈ)חכמים íúåà äåöàå וצויתים שלחתים
בכספיא: אשר וחשוב גדול שהוא אדו אל  ìòלדבר

.åãà:אדו íäéôá.אל äîéùàå דברים בפיהם שמתי
ומיושבים  נתונים שהם ואחיו אדו אל בשליחותי לדבר
המקדש: בבית לעבוד משרתים לנו להביא בכספיא

.àéôñëá:בבבל מקום åéçà.שם åãà ìà:אדם שם

.íéðéúðä:בוי"ו נכתב כן ועל הנתינים ãéë(ÁÈ)כמו
.åðéäìà הוא ברוך הקדוש של הצלחתו היתה כאשר
ìëù.עלינו: ùéà:חכם.'åâå éìçî éðáî הללו כולם

לוים:

cec zcevn
(‡).Ì‰È˙Â·‡ È˘‡¯:המשפחות המה:Ì˘ÁÈ˙‰Â.ראשי  מי בני יחוסם  וכו':·ÂÎÏÓ˙.זכרון במלכות È·Ó(·)הנמצאים

.ÒÁÈÙ:כולם וכן גרשום שמו  היה  פינחס מבני ÂÚ¯Ù˘.(‚)העולה  È·Ó ‰ÈÎ˘ È·Óפרעוש מבני שהיה שכניה מבני  ר"ל
הראש : לזכריה  קרובים שהמה  ידועים  היו כולם כי וחמשים מאה זכרים  למספר  התיחסו יחוסו ועם זכריה הראש ÁÙ˙(„)היה

.·‡ÂÓ:במואב כולם:ÂÓÚÂ.מושל וכן אנשיו התיחסו יחוסו Ï‡ÈÊÁÈ.(‰)עד Ô·היה שלא  ולפי יחזיאל  בן הראש היה  ר"ל 
עליו: אביו שם הזכיר כאביו עבד :Ú·„.(Â)נודע שמו ÈÙÒÂÈ‰.(È)כך  Ô·:יוספיה בן  הראש הלכו‡ÌÈÂ¯Á.(È‚)היה הם

הנזכרים : כשאר ללכת  מהרו ולא הראשים :˘Ì˙ÂÓ.באחרונה Â‚Â'.(ÂË)של  ¯‰‰ Ï‡והוא אהוא  אל ההולך  להנהר סמוך 
מקום : ההולכים :È·‡Â‰.שם ומי  מי לדעת  הלב  בכוונת  È˙‡ˆÓ.נסתכלתי ‡Ïולא בהונות  קצוצי היו שם  שהיו הלוים כי

סח ): (קדושין רש"י כ "כ שיר בכלי לנגן אליעזר:ÊÚÈÏ‡Ï¯.(ÊË)יכלו ‡„Â.(ÊÈ)חכמים:ÌÈÈ·Ó.את ÏÚשהיה אדו אל 
כספי': הנקרא במקום וכו':ÓÈ˘‡Â‰.הראש  לדבר הדברי ' להם סדרתי  ואחיו :‡ÂÈÁ.ר "ל  היו‰ÌÈÈ˙.כמו ואחיו אדו ר "ל 

בכספיא : אשר  הנתינים בשיר :È·‰Ï‡.מן ישרתו אשר לוים לנו להביא  היה השליחות  ‡ÂÈ‰Ï.(ÁÈ)דבר  „ÈÎעלינו שהיה כמו
שמו: הזכיר ולא  וכו' מחלי  מבני והיה השיר  בדבר משכיל  איש לנו והביאו הצליחו כן הטובה אלהינו הביאוÈ·¯˘Â‰.יד  גם

וחבריו: ובניו שרביה את
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„áøBòä éôa únä ïî úéfk,ãéçiä úeLøa íéìkä ìòå íãàä ìò ìéäàä ÷ôñ,íãà ÷ôñ–àîè;íéìk ÷ôñ ©©¦¦©¥§¦¨¥¨¥¤¡¦©¨¨¨§©©¥¦¦§©¨¦§¥¨¨¨¥§¥¥¦
–øBäè.àöîðå íééìc äøNòa àlîîäïäî ãçàa õøL–àîè àeä,ïéøBäè ïlëå.éìëì éìkî äøòîä ¨©§©¥©£¨¨§¨¦§¦§¨¤¤§¤¨¥¤¨¥§ª¨§¦©§¨¤¦§¦¦§¦

ïBzçza õøL àöîðå–ïBéìòäøBäè. §¦§¨¤¤©©§¨¤§¨
‰äîeøzä úà ïéôøBN úB÷ôñ äML ìò:ñøtä úéa ÷ôñ ìò,íénòä õøàî àaä øôò ÷ôñ ìòå,éãâa ÷ôñ ìò ©¦¨§¥§¦¤©§¨©§¥¥©§©§©§¥¨¨©¨¥¤¤¨©¦©§¥¦§¥

õøàä íò,ïéàöîpä íéìk ÷ôñ ìòå,ïéàöîpä ïéwøä ÷ôñ ìò,äîäá éìâø éî ãâðk ïäL íãà éìâø éî ÷ôñ ìò; ©¨¨¤§©§¥¥¦©¦§¨¦©§¥¨ª¦©¦§¨¦©§¥¥©§¥¨¨¤¥§¤¤¥©§¥§¥¨
ïúàîè ÷ôñ àeäL ïòbî éàcå ìò–äîeøzä úà ïéôøBN.éñBé éaøøîBà:ãéçiä úeLøa ïòbî ÷ôñ ìò óà; ©©©©¨¨¤§¥ª§¨¨§¦¤©§¨©¦¥¥©©§¥©¨¨¦§©¨¦

c.mc` wtqíãàä ìò ìéäàä ÷ôñ.`nhîòèî øåäè åðéàå .ìàùéì úòã åá ùéùúåáåùç ïéìéäàîä ìëã ,úøáåò äàîåè àéäå áøåòä éôá äàîåèäù à
:ïé÷øæðä åìéôàå ,íå÷î äàîåèì ùé.milk wtq:íéìëä ìò ìéäàä ÷ôñ.xedhìàùéì úòã ïäá ïéàù.miilc dxyra `lnnd:äæ øçà äæuxy `vnpe

.mixedh oleke `nh `ed odn cg`aíéîä íò ìôð àìã éàäå ,ïåùàøá äéä õøùä àîùã ,íéàîè ïìåë ,íéðâà äì ùé ìáà .íéðâà [éìãì] ïéàùë éìéî éðäå
:åäåáëò íéðâà øåîéà.xedh] oeilrd:ïåúçúì ìôð .[ïåéìòä ïî àîù ïðéùééç àìå

d.qxtd zia wtq lr:úîä ïî äøåòùë íöò äá ùé íà ÷ôñå øá÷ äá ùøçðù äãù àåäã ,ñøôä úéáì äñðëðù äîåøú ïåâë`ad xtr wtq lre
.minrd ux`n:àùîáå òâîá íéàîèî åéäéù íäá åøæâ ñøôä úéáå íéîòä õøà äìà éðùå .úî ìù á÷øá äéì ïðé÷ôñî íéîòä õøàî àáä øôò ìëãlre

.ux`d mr icba ly owitq:äãð åúùà ïäéìò äáùé íà ïì à÷ôñî åäìåëã.mi`vnpd milk wtq lre:ïä íéàîè íà ïðéòãé àìã.oiwex wtq lreàîùã
:úãìåéå äãðã åà ,ïä äáæå áæ ìù.dnda ilbx in cbpk ody mc` ilbx inéîð éðä äîäáã éðäãî ïðéøîà àìã ,ïì òîùî÷ àúåáøàëéàã â"òàå ,äîäáã

éìâø éî åáøòúðù ïåâë ,àúôñåúä éô ìò ùøéô í"áîøå .øåäè íãàã àîù ,íãàã øîåì éöîú íà åìéôàå ,íãàã ÷ôñ äîäáã ÷ôñ ,àìå÷ì é÷éôñ éøú
àì åà ,ïéøåäè ïìåë åéäéå íãà éìâø éî ìù ïäéàøî åìèá íà ïì à÷ôñîå ,äîäá éìâø éî ãâðëù åäæå ,äåùá éöçá éöç äîäá [éìâø] éî íò àîè íãà

:ïéàîè ïìåë åéäéå åìèá.oz`neh wtq `edy orbn i`ce lråäìåëã à÷éôñ ïðéùøôãë ,àì åà íéàîè ïä íà òãåé åðéà ìáà ,äîåøú ïäá äòâðù éàãå òãåé

`xephxa yexit
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ìòå íãàä ìò ìéäàä ÷ôñ ,áøBòä éôa únä ïî úéfkÇÇÄÄÇÅÀÄÈÅÈÅÆÁÄÇÈÈÈÀÇ
ãéçiä úeLøa íéìkä האדם על המאהיל  המת מן  כזית שכן – ÇÅÄÄÀÇÈÄ

המת  מן בכזית ללמד המשנה ובאה נטמאים, הם הרי הכלים, על  או
הכלים  על או  האדם על האהיל שמא ספק ויש העורב, בפי שהיה

היחיד : íãàברשות ÷ôñ,האדם על האהיל ספק –àîè ספקו – ÀÅÈÈÈÅ
העורב  בפי שהטומאה פי  על  ואף להישאל. דעת בו שיש  לפי טמא,

עוברת  שהיא אף המאהילה בטומאה מקום מכל עוברת, טומאה היא
מקום; לה שיש  כטומאה היא íéìkחשובה ÷ôñהאהיל ספק – ÀÅÅÄ

הכלים, על  המת מן דעת øBäèכזית בכלים שאין טהור, ספקם – È
הבור ,àlîîäלהישאל . מן  מים –íééìc äøNòaאחר בזה – ÇÀÇÅÇÂÈÈÀÈÄ

ïäîזה, ãçàa õøL àöîðå,הדליים מן  באחד  –àîè àeä– ÀÄÀÈÆÆÀÆÈÅÆÈÅ
טמא, השרץ בו  שנמצא ïéøBäèהדלי ïlëå הדליים שאר  וכל  – ÀËÈÀÄ

ואי טהורים, שבתוכם ונטמאו והמים בבור השרץ היה שמא חוששים, ן

טומאה  מחזיקים שאין הבור , בתוך בשרץ בנגיעתם האחרים הדליים
שבתוך כלומר  היה, כאן נמצא כאן  אומרים: אלא למקום, ממקום

על ואף הבור. בתוך ולא מתחילה היה השרץ בו שנמצא הדלי  אותו 
טימא  לא מקום מכל  לאחרים, קודם זה בדלי שמילא שאפשר פי 

המחוברים  שמים בו, ששאב בזמן  שבבור  המים את דלי שבאותו  השרץ
נטמאים אינם שאר לקרקע עיין ישראל"; "תפארת רבא"; ("אליהו

אחרת ). בדרך  שמבארים  õøLהמפרשים àöîðå éìëì éìkî äøòîäÇÀÈÆÄÀÄÄÀÄÀÄÀÈÆÆ
ïBzçza,התחתון בכלי –øBäè ïBéìòä שמא חוששים ואין  – ÇÇÀÈÆÀÈ

מחזיקים  שאין לעיל, שבארנו  מהטעם לתחתון, העליון מן  השרץ  נפל
היה, כאן נמצא בתחתון  כאן  אומרים: אלא למקום, ממקום טומאה

טמא, התחתון בעליון , השרץ נמצא אם אבל כלל. בעליון היה ולא
השרץ  היה שכבר  ואומרים, לשעה משעה טומאה שמחזיקים לפי

שעירה  מה בשרץ שנטמא והרי לתחתון, ממנו שעירה קודם בעליון 
ישראל").לתחתון  "תפארת  רבא "; ("אליהו

להישאל דעת להם ואין  כלים שהם מפני  הסיפא, טעם מבאר (oiirהרמב"ם
epx`ay enk `ed mrhd ezrcly ,my c"a`xd zbyd oiire ;` ,fi ze`nehd zea` 'ld

.(dpyna lirl
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אמנם  אסורה בספק, נטמאה ואם נשרפת. היא הרי ודאית, טומאה שנטמאה תרומה
טהורה. תרומה לאבד ואסור היא טהורה שמא אותה, שורפים אין אבל באכילה,

אותה. שורפים אין  ודאי, נטמאה אפילו דרבנן, בטומאה תרומה נטמאה אם וכן 

ואם  חכמים, מגזירת מספק, המטמאות טומאות שש שיש  ללמד, באה משנתנו  –

כשהוא  אפילו  הללו, הטומאות מן  באחת אדם שנגע כגון תרומה, בהן נטמאה

שורפים  בהן, נגעה עצמה שהתרומה או  בתרומה, נגע כך ואחר  הרבים, ברשות

טומאתן גזירת הטומאות שש שאותן  לפי  במפרשים, מבואר  הטעם התרומה. את

שיבואר . כפי תורה, של  טומאה ספק מחמת

úB÷ôñ äML ìò,מספק המטמאות טומאות שש על  –ïéôøBN ÇÄÈÀÅÀÄ
äîeøzä úà,אותה שורפים מהן, באחת תרומה נטמאה שאם – ÆÇÀÈ

ודאית: טומאה שנטמאה תרומה ñøtäכדין  úéa ÷ôñ ìò כגון – ÇÀÅÅÇÀÇ
לפי מספק, ובמשא במגע מטמא שעפרה קבר , בה שנחרש שדה

המת  מעצמות כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים

א ) יז , אהלות ואחר(עיין זו, משדה עפר  גוש נשא או אדם נגע ואם ,

נשרפת; הריהי הזה, בגוש  נגעה עצמה שהתרומה או  בתרומה, נגע כך
íénòä õøàî àaä øôò ÷ôñ ìòå שהובא עפר  גוש שכן  – ÀÇÀÅÈÈÇÈÅÆÆÈÇÄ

שמא  גזירה מספק, ובמשא במגע מטמא ישראל לארץ העמים מארץ

המת מן כשעורה עצם בו  ג )יש  ב, אהלות  íò;(עיין éãâa ÷ôñ ìòÇÀÅÄÀÅÇ
õøàä שמא גזירה מספק, ובמשא במגע מטמאים הארץ עם שבגדי – ÈÈÆ

נידה; אשתו עליהם ïéàöîpäישבה íéìk ÷ôñ ìòå שגזרו – ÀÇÀÅÅÄÇÄÀÈÄ
מספק, במגע שיטמאו  וברחובות, בשווקים הנמצאים כלים על חכמים

במת; או  בזב נטמאו שמא וכלים, אדם ïéàöîpäאף ïéwøä ÷ôñ ìòÇÀÅÈËÄÇÄÀÈÄ
שמא  מספק, מטמאים שיהיו  הנמצאים, הרוקים על  חכמים שגזרו  –

מנידה; או  מזב éìâøהם éî ãâðk ïäL íãà éìâø éî ÷ôñ ìòÇÀÅÅÇÀÅÈÈÆÅÀÆÆÅÇÀÅ
äîäáשעל בהמה, רגלי  מי כנגד  אדם של רגליים מי נמצאו שאם – ÀÅÈ

מטמאים  הם הרי  אדם, של ודאי שאלו  ניכר  שביניהם ההבדל ידי 
בו וכיוצא זב של  הם שמא מספק, ובמשא טו,במגע שבת  (תוספות 

אחרות); בדרכים  שמבארים  כאן ורמב "ם שם רש"י עיין ze`nehב; yy
,el`øBN ,ïúàîè ÷ôñ àeäL ïòbî éàcå ìòäîeøzä úà ïéô ÇÇÇÇÈÈÆÀÅËÀÈÈÀÄÆÇÀÈ

כך ואחר בהן  נגע שאדם או  תרומה, בהן שנגעה ודאי  יודעים אם –
שש של טומאתן שכל לפי בטומאתן, הוא שהספק אלא בתרומה, נגע

מהן , אחת בכל לעיל  שבארנו  כמו מספק, אלא אינה הללו הטומאות
נשרפת. היא הרי הרבים, ברשות התרומה בהן  נגעה éñBéאפילו  éaøÇÄÅ

ïòbî ÷ôñ ìò óà :øîBà לא ספק התרומה בהן נגעה ספק – ÅÇÇÀÅÇÈÈ
ãéçiäנגעה, úeLøa את שורפים היחיד , ברשות נולד  כשהספק – ÄÀÇÈÄ

מגען; ודאי  על  אלא שורפים אין הרבים ברשות ברם, התרומה.

ãéçiä úeLøa :íéøîBà íéîëçå,היחיד ברשות מגען ספק על  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÇÈÄ
ïéìBz ספק כאן שיש לפי התרומה, את שורפים ולא אוכלים לא – Ä

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåíéøîBà:ãéçiä úeLøa–ïéìBz,íéaøä úeLøáe–øBäè. ©£¨¦§¦¦§©¨¦¦¦§¨©¦¨
Âïéwø éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà–ïòbî ìò ïéìBzãéçiä úeLøa ïèqä ìòå ïàOî ìòå,úeLøa ïòbî ìòå §¥ª¦¤¨¨¥§¤¨¨¦©©¨¨§©©¨¨§©¤¥¨¦§©¨¦§©©¨¨¦§

ïéçì ïäL ïîæa íéaøä,ïéLáé ïéáe ïéçì ïéa ïàOî ìòå.Ba òâðå éãéçé ÷ø äéä,BàNðe,íéaøä úeLøa Bèéñäå– ¨©¦¦§©¤¥©¦§©©¨¨¥©¦¥§¥¦¨¨Ÿ§¦¦§¨©§¨¤¡¦¦§¨©¦
äîeøzä úà åéìò ïéôøBN,éøö ïéàåãéçiä úeLøa øîBì C. §¦¨¨¤©§¨§¥¨¦©¦§©¨¦

ÊeøähL úB÷ôñ elàíéîëç:íéáeàL íéî ÷ôñäå÷nì,íénä éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ,ïé÷Lî ÷ôñànhì ¥§¥¤¦££¨¦§¥©¦§¦©¦§¤§¥ª§¨¨¨©§¥©©¦§¥©§¦¦©¥
–àîè,ànèìe–øBäè,øähìå ànèìe ànhì íéãé ÷ôñ–øBäè,íéaøä úeLø ÷ôñ,íéøôBñ éøác ÷ôñ,÷ôñ ¨¥§©¥¨§¥¨©¦¦©¥§©¥§¦©¥¨§¥§¨©¦§¥¦§¥§¦§¥

ïélçä,íéöøL ÷ôñ,íéòâð ÷ôñ,úeøéæð ÷ôñ,úBøBëa ÷ôñ,úBðaø÷ ÷ôñe. ©ª¦§¥§¨¦§¥§¨¦§¥§¦§¥§§¥¨§¨

.oilez cigid zeyxa mixne` minkge,òâð øîåì éöîú íà åìéôàå ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,àìå÷ì à÷éôñ ÷ôñ éåäã íåùî íéôøåù àìå ,ïòâî ÷ôñ ìò
:ïéôøåù ïòâî ÷ôñ ìò øîàã éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéøåäè ÷ôñ íéàîè ÷ôñ

e.`nh cg`ãçàå ,ïé÷åø íúñî àåäù àîè ãçà àìà ,äàîåè ÷ôñ ìë øàùë óåøùì é"äøá ïë íàã ,äáæ ìù åà áæ ìùã òåãé àåäù éàãå àîè åàì
úåùøá ïéìåú ,øåäèá òâð ÷ôñ àëéàã àúùä ,ïðáøãî àìà åðéà ïé÷åø íúñ àåäù äæ àîèá éàãå òâð åìéôàã ïåéëå .øåäè íãà ìù àåäù òåãéã øåäè
,áæã éàãå åìéôà øåîâ øåäè àåääã ,äéäù úåîë úåøùäìå øåæçì ìåëé ïéàù êë ìë ùáé àìå .ùáéá ïéá çìá ïéá èñéäà ïéá àùîà ïéá òâîà ïéá ãéçéä

:äéäù úåîëì úåøùäìå øåæçì ìåëéã àìà.migl ody onfa x"dxa orbn lre÷ôñ ììëî àöéå ,ïäá òâåðä óåâá àåäù ìë ïäî ÷áãé àìù øùôà éà
íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ éåä åá òâð íà ,÷áãð åðéàù ùáé ÷åø ìáà .íãàä óåâá àåäù ìë ÷áãðùë åì ùé ãéçéä úåùø ïéãå ,íéáøä úåùøá äàîåè

:øåäè å÷éôñã.oiyai oia oigl oia o`yn lreäàîåèë àéä éøä àìà ,ø"äøá äàîåè ãåò àáéùç àì ,íãà éáâ ìò úàùéðå ø"äøá äàîåèä äùìúðùëã
:ïøîàãë ,é"äøá.icigi wex did:øåäè íãà ìù ÷ôñ àîè íãà ìù ÷ôñ ,íéàöîðä ïé÷åøäî.ehiqde e`ype ea rbpeä úåùøá åìéôàòâð ë"çàå ,íéáø

:äîåøúá.dnexzd z` eilr mitxey:äîåøúä úà ïéôøåù ïúàîåè ÷ôñ àåäù ïòâî éàãå ìò ,àùéøá ïðúãë
f.miae`y min wtqïéâåì äùìù ïäá äéä íà ÷ôñ ,íéáåàù íéî åá åìôðù åðéàøù åà .åìôð àì åà ,åäåìñôå íéáåàù íéî äæ äå÷îì åìôð íà ÷ôñ

`xephxa yexit

אלו  כל  ספק נגעה, תאמר : ואם נגעה, לא ספק נגעה ספק ספיקא:

טהורים; ספק øBäèטמאים ,íéaøä úeLøáe ברשות מגען ספק – ÄÀÈÇÄÈ
שלושה  מגען בספק כאן  שחולקים מבואר  במפרשים טהור . הרבים

יוסי רבי לדעת טהור ; היחיד ברשות אפילו קמא תנא לדעת תנאים:
אבל תולים. היחיד  ברשות חכמים ולדעת שורפים; היחיד  ברשות

טהור הכל לדברי הרבים ברשות מגען  ישראל").ספק "תפארת  (הר "ש;

כותב: xwiryוהרמב"ם it lr s` ,el` dyyn cg` zngn dnexz z`nhp m`"
zndy ,dxezd on mz`neh el` zewtq i`ceE li`ed ,sxyiz ef ixd Ð wtqa mz`neh

el wtzqp m` la` Ð ...dxezd on oi`nh afdemewn lkaux`ae qxtd ziaa rbp m`
Ð rbp `l e` milbx ine milke oiwexe micbaa rbp m` ,rbp `l e` minrdel` ixd

oi lez,oi`nh :xn`z m`e ,mixedh e` md oi`nh `ny :wtqd iptn mz`neh xwiry iptn ,
,zewtq ipy e`vnpe ,rbp `l `ny rbp `nyoilez `l` zewtq i py lr o itxey o i`e

פסק  שהרמב"ם שכותב משנה" "כסף שם עיין  יג; יג , הטומאות אבות (הל'
קמא). כתנא
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àîè ãçà ,ïéwø éðL הרוקים מן  סתם, רוק הוא אחד כלומר  – ÀÅËÄÆÈÈÅ
שלמדנו  כמו טמא, כרוק דינם שיהא עליהם גזרו שחכמים הנמצאים,

הקודמת, øBäèבמשנה ãçàå,טהור אדם של  שהוא שידוע – ÀÆÈÈ
ãéçiä úeLøa ïèqä ìòå ïàOî ìòå ïòbî ìò ïéìBz אם – ÄÇÇÈÈÀÇÇÈÈÀÇÆÅÈÄÀÇÈÄ

אחד הסיט או נשא או  אדם ונגע היחיד , ברשות הרוקים שני  היו 
אוכלים  לא תולין , בתרומה, נגע כך  ואחר מהם, איזה יודע ואינו  מהם,

ברוק  ספק ספקא: ספק כאן שיש מפני  התרומה, את שורפים ולא
ספק  נגע, הנמצא ברוק תאמר : ואם הנמצא; ברוק ספק נגע הטהור

טהור; הוא ספק טמא ïäLהוא ïîæa íéaøä úeLøa ïòbî ìòåÀÇÇÈÈÄÀÈÇÄÄÀÇÆÅ
ïéçì מהם באחד  הנוגע הרבים, ברשות הרוקים שני היו  אפילו  – ÇÄ

בהם, הנוגע בגוף שהוא כל מהם ונדבק הואיל  לחים, שהם בזמן 

טומאה  כספק דינו  בו  הדבוק הרוק לפיכך  היחיד, כרשות הוא והאדם
ספקא, ספק משום אותה, תולין בתרומה, נגע ואם היחיד , ברשות

לעיל ; שבארנו ïéLáéכמו  ïéáe ïéçì ïéa ïàOî ìòå אם וכן – ÀÇÇÈÈÅÇÄÅÀÅÄ
ונגע  יבשים, בין לחים שהיו בין  הרבים, ברשות מהם אחד נשא אדם

הרי האדם, גבי על הרוק ונישא שהואיל  תולין, בתרומה, כך אחר 
בזמן  מהם באחד  נגע אם אבל  היחיד . ברשות טומאה ספק כדין  דינו 

טומאה  ספק זה הרי  הרבים, ברשות מונחים והם הואיל  יבשים, שהם

יבש ברוק כאן מדובר  שאין מבואר , במפרשים וטהור. הרבים, ברשות
טהור הוא הרי מזב, ודאי  הוא אפילו  כזה רוק שכן  נידה ממש, (עיין

ד ) הנוגע ו, בגוף נדבק שאינו עד  יבש  שהוא ברוק כאן  המדובר אלא ,
שהיה לכמות יחזור בפושרים לעת מעת ישרוהו  אם אבל (mpn`eבו,

.("miaebp miwex" oeyl ehwp `ztqezaéãéçé ÷ø äéä מן סתם רוק – ÈÈÙÀÄÄ
של שני רוק שם היה ולא טומאה, עליהם שגזרו הנמצאים הרוקים

Baטהור , òâðå,אדם –Bèéñäå ,BàNðe, הסיטו או נשאו או  – ÀÈÇÀÈÆÁÄ
íéaøä úeLøa,הרבים ברשות אפילו  –úà åéìò ïéôøBN ÄÀÈÇÄÀÄÈÈÆ

äîeøzäשכבר כמו אותה, שורפים בתרומה, כך  אחר נגע אם – ÇÀÈ
ספק  הוא מהם (שאחד  הספקות ששת בענין  הקודמת, במשנה שנינו

הנמצאים): `zהרוקים oitxey oz`neh wtq `edy orbn i`ce lr"
,"dnexzd,הרבים ברשות ãéçiäאפילו úeLøa øîBì Céøö ïéàåÀÅÈÄÇÄÀÇÈÄ

שכן  כל  היחיד ברשות הסיטו או נשאו או  הנמצא ברוק נגע שאם –
ספקו  היחיד ברשות טומאה ספק שהרי התרומה, את עליו ששורפים

טמא.
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íéîëç eøähL úB÷ôñ elà:היחיד ברשות אפילו  –íéî ÷ôñ ÅÀÅÆÄÂÂÈÄÀÅÇÄ
äå÷nì íéáeàL מקוה שכן ג), (ב, מקואות במסכת כמבואר  – ÀÄÇÄÀÆ

כשיעור בו  אין  ואם שאובים, שאינם מים סאה ארבעים שיעורו לטבילה

את  פוסלים אלו הרי  שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו  ונפלו  זה
סאה, לארבעים להשלימם כשרים מים לו  יוסיפו  ואפילו  המקוה,

מים  ספק יש  שאם ללמד, באה משנתנו  בפסולו; המקוה לעולם
שנשלם  קודם שאובים מים לתוכו  נפלו ספק כגון  במקוה, שאובים

היו  ספק אבל שנפלו , ידוע אפילו או  נפלו , לא ספק המקוה, שיעור
שהטמא  כלומר  טהור, ספקו  בהם, היו  לא ספק לוגים שלושה בהם

שעוד כפי טהור , הריהו  סאה, לארבעים שהשלימוהו  לאחר בו  הטובל
מקוואות; במסכת íénäיבואר  éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ– ÀÅËÀÈÈÈÇÀÅÇÇÄ

ח); (משנה בפרקנו להלן  àîè;כמבואר  ,ànhì ïé÷Lî ÷ôñÀÅÇÀÄÄÇÅÈÅ
øBäè ,ànèìe;(ט (משנה להלן  כמבואר –ànhì íéãé ÷ôñ ÀÇÅÈÀÅÈÇÄÄÇÅ

øBäè ,øähìå ànèìe ולהלן ד ); (ב, ידים במסכת כמבואר  – ÀÇÅÀÄÇÅÈ
הביאור ; את נביא יא íéaøäבמשנה úeLø ÷ôñשיבואר כפי  – ÀÅÀÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„áøBòä éôa únä ïî úéfk,ãéçiä úeLøa íéìkä ìòå íãàä ìò ìéäàä ÷ôñ,íãà ÷ôñ–àîè;íéìk ÷ôñ ©©¦¦©¥§¦¨¥¨¥¤¡¦©¨¨¨§©©¥¦¦§©¨¦§¥¨¨¨¥§¥¥¦
–øBäè.àöîðå íééìc äøNòa àlîîäïäî ãçàa õøL–àîè àeä,ïéøBäè ïlëå.éìëì éìkî äøòîä ¨©§©¥©£¨¨§¨¦§¦§¨¤¤§¤¨¥¤¨¥§ª¨§¦©§¨¤¦§¦¦§¦

ïBzçza õøL àöîðå–ïBéìòäøBäè. §¦§¨¤¤©©§¨¤§¨
‰äîeøzä úà ïéôøBN úB÷ôñ äML ìò:ñøtä úéa ÷ôñ ìò,íénòä õøàî àaä øôò ÷ôñ ìòå,éãâa ÷ôñ ìò ©¦¨§¥§¦¤©§¨©§¥¥©§©§©§¥¨¨©¨¥¤¤¨©¦©§¥¦§¥

õøàä íò,ïéàöîpä íéìk ÷ôñ ìòå,ïéàöîpä ïéwøä ÷ôñ ìò,äîäá éìâø éî ãâðk ïäL íãà éìâø éî ÷ôñ ìò; ©¨¨¤§©§¥¥¦©¦§¨¦©§¥¨ª¦©¦§¨¦©§¥¥©§¥¨¨¤¥§¤¤¥©§¥§¥¨
ïúàîè ÷ôñ àeäL ïòbî éàcå ìò–äîeøzä úà ïéôøBN.éñBé éaøøîBà:ãéçiä úeLøa ïòbî ÷ôñ ìò óà; ©©©©¨¨¤§¥ª§¨¨§¦¤©§¨©¦¥¥©©§¥©¨¨¦§©¨¦

c.mc` wtqíãàä ìò ìéäàä ÷ôñ.`nhîòèî øåäè åðéàå .ìàùéì úòã åá ùéùúåáåùç ïéìéäàîä ìëã ,úøáåò äàîåè àéäå áøåòä éôá äàîåèäù à
:ïé÷øæðä åìéôàå ,íå÷î äàîåèì ùé.milk wtq:íéìëä ìò ìéäàä ÷ôñ.xedhìàùéì úòã ïäá ïéàù.miilc dxyra `lnnd:äæ øçà äæuxy `vnpe

.mixedh oleke `nh `ed odn cg`aíéîä íò ìôð àìã éàäå ,ïåùàøá äéä õøùä àîùã ,íéàîè ïìåë ,íéðâà äì ùé ìáà .íéðâà [éìãì] ïéàùë éìéî éðäå
:åäåáëò íéðâà øåîéà.xedh] oeilrd:ïåúçúì ìôð .[ïåéìòä ïî àîù ïðéùééç àìå

d.qxtd zia wtq lr:úîä ïî äøåòùë íöò äá ùé íà ÷ôñå øá÷ äá ùøçðù äãù àåäã ,ñøôä úéáì äñðëðù äîåøú ïåâë`ad xtr wtq lre
.minrd ux`n:àùîáå òâîá íéàîèî åéäéù íäá åøæâ ñøôä úéáå íéîòä õøà äìà éðùå .úî ìù á÷øá äéì ïðé÷ôñî íéîòä õøàî àáä øôò ìëãlre

.ux`d mr icba ly owitq:äãð åúùà ïäéìò äáùé íà ïì à÷ôñî åäìåëã.mi`vnpd milk wtq lre:ïä íéàîè íà ïðéòãé àìã.oiwex wtq lreàîùã
:úãìåéå äãðã åà ,ïä äáæå áæ ìù.dnda ilbx in cbpk ody mc` ilbx inéîð éðä äîäáã éðäãî ïðéøîà àìã ,ïì òîùî÷ àúåáøàëéàã â"òàå ,äîäáã

éìâø éî åáøòúðù ïåâë ,àúôñåúä éô ìò ùøéô í"áîøå .øåäè íãàã àîù ,íãàã øîåì éöîú íà åìéôàå ,íãàã ÷ôñ äîäáã ÷ôñ ,àìå÷ì é÷éôñ éøú
àì åà ,ïéøåäè ïìåë åéäéå íãà éìâø éî ìù ïäéàøî åìèá íà ïì à÷ôñîå ,äîäá éìâø éî ãâðëù åäæå ,äåùá éöçá éöç äîäá [éìâø] éî íò àîè íãà

:ïéàîè ïìåë åéäéå åìèá.oz`neh wtq `edy orbn i`ce lråäìåëã à÷éôñ ïðéùøôãë ,àì åà íéàîè ïä íà òãåé åðéà ìáà ,äîåøú ïäá äòâðù éàãå òãåé
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ìòå íãàä ìò ìéäàä ÷ôñ ,áøBòä éôa únä ïî úéfkÇÇÄÄÇÅÀÄÈÅÈÅÆÁÄÇÈÈÈÀÇ
ãéçiä úeLøa íéìkä האדם על המאהיל  המת מן  כזית שכן – ÇÅÄÄÀÇÈÄ

המת  מן בכזית ללמד המשנה ובאה נטמאים, הם הרי הכלים, על  או
הכלים  על או  האדם על האהיל שמא ספק ויש העורב, בפי שהיה

היחיד : íãàברשות ÷ôñ,האדם על האהיל ספק –àîè ספקו – ÀÅÈÈÈÅ
העורב  בפי שהטומאה פי  על  ואף להישאל. דעת בו שיש  לפי טמא,

עוברת  שהיא אף המאהילה בטומאה מקום מכל עוברת, טומאה היא
מקום; לה שיש  כטומאה היא íéìkחשובה ÷ôñהאהיל ספק – ÀÅÅÄ

הכלים, על  המת מן דעת øBäèכזית בכלים שאין טהור, ספקם – È
הבור ,àlîîäלהישאל . מן  מים –íééìc äøNòaאחר בזה – ÇÀÇÅÇÂÈÈÀÈÄ

ïäîזה, ãçàa õøL àöîðå,הדליים מן  באחד  –àîè àeä– ÀÄÀÈÆÆÀÆÈÅÆÈÅ
טמא, השרץ בו  שנמצא ïéøBäèהדלי ïlëå הדליים שאר  וכל  – ÀËÈÀÄ

ואי טהורים, שבתוכם ונטמאו והמים בבור השרץ היה שמא חוששים, ן

טומאה  מחזיקים שאין הבור , בתוך בשרץ בנגיעתם האחרים הדליים
שבתוך כלומר  היה, כאן נמצא כאן  אומרים: אלא למקום, ממקום

על ואף הבור. בתוך ולא מתחילה היה השרץ בו שנמצא הדלי  אותו 
טימא  לא מקום מכל  לאחרים, קודם זה בדלי שמילא שאפשר פי 

המחוברים  שמים בו, ששאב בזמן  שבבור  המים את דלי שבאותו  השרץ
נטמאים אינם שאר לקרקע עיין ישראל"; "תפארת רבא"; ("אליהו

אחרת ). בדרך  שמבארים  õøLהמפרשים àöîðå éìëì éìkî äøòîäÇÀÈÆÄÀÄÄÀÄÀÄÀÈÆÆ
ïBzçza,התחתון בכלי –øBäè ïBéìòä שמא חוששים ואין  – ÇÇÀÈÆÀÈ

מחזיקים  שאין לעיל, שבארנו  מהטעם לתחתון, העליון מן  השרץ  נפל
היה, כאן נמצא בתחתון  כאן  אומרים: אלא למקום, ממקום טומאה

טמא, התחתון בעליון , השרץ נמצא אם אבל כלל. בעליון היה ולא
השרץ  היה שכבר  ואומרים, לשעה משעה טומאה שמחזיקים לפי

שעירה  מה בשרץ שנטמא והרי לתחתון, ממנו שעירה קודם בעליון 
ישראל").לתחתון  "תפארת  רבא "; ("אליהו

להישאל דעת להם ואין  כלים שהם מפני  הסיפא, טעם מבאר (oiirהרמב"ם
epx`ay enk `ed mrhd ezrcly ,my c"a`xd zbyd oiire ;` ,fi ze`nehd zea` 'ld

.(dpyna lirl
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אמנם  אסורה בספק, נטמאה ואם נשרפת. היא הרי ודאית, טומאה שנטמאה תרומה
טהורה. תרומה לאבד ואסור היא טהורה שמא אותה, שורפים אין אבל באכילה,

אותה. שורפים אין  ודאי, נטמאה אפילו דרבנן, בטומאה תרומה נטמאה אם וכן 

ואם  חכמים, מגזירת מספק, המטמאות טומאות שש שיש  ללמד, באה משנתנו  –

כשהוא  אפילו  הללו, הטומאות מן  באחת אדם שנגע כגון תרומה, בהן נטמאה

שורפים  בהן, נגעה עצמה שהתרומה או  בתרומה, נגע כך ואחר  הרבים, ברשות

טומאתן גזירת הטומאות שש שאותן  לפי  במפרשים, מבואר  הטעם התרומה. את

שיבואר . כפי תורה, של  טומאה ספק מחמת

úB÷ôñ äML ìò,מספק המטמאות טומאות שש על  –ïéôøBN ÇÄÈÀÅÀÄ
äîeøzä úà,אותה שורפים מהן, באחת תרומה נטמאה שאם – ÆÇÀÈ

ודאית: טומאה שנטמאה תרומה ñøtäכדין  úéa ÷ôñ ìò כגון – ÇÀÅÅÇÀÇ
לפי מספק, ובמשא במגע מטמא שעפרה קבר , בה שנחרש שדה

המת  מעצמות כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים

א ) יז , אהלות ואחר(עיין זו, משדה עפר  גוש נשא או אדם נגע ואם ,

נשרפת; הריהי הזה, בגוש  נגעה עצמה שהתרומה או  בתרומה, נגע כך
íénòä õøàî àaä øôò ÷ôñ ìòå שהובא עפר  גוש שכן  – ÀÇÀÅÈÈÇÈÅÆÆÈÇÄ

שמא  גזירה מספק, ובמשא במגע מטמא ישראל לארץ העמים מארץ

המת מן כשעורה עצם בו  ג )יש  ב, אהלות  íò;(עיין éãâa ÷ôñ ìòÇÀÅÄÀÅÇ
õøàä שמא גזירה מספק, ובמשא במגע מטמאים הארץ עם שבגדי – ÈÈÆ

נידה; אשתו עליהם ïéàöîpäישבה íéìk ÷ôñ ìòå שגזרו – ÀÇÀÅÅÄÇÄÀÈÄ
מספק, במגע שיטמאו  וברחובות, בשווקים הנמצאים כלים על חכמים

במת; או  בזב נטמאו שמא וכלים, אדם ïéàöîpäאף ïéwøä ÷ôñ ìòÇÀÅÈËÄÇÄÀÈÄ
שמא  מספק, מטמאים שיהיו  הנמצאים, הרוקים על  חכמים שגזרו  –

מנידה; או  מזב éìâøהם éî ãâðk ïäL íãà éìâø éî ÷ôñ ìòÇÀÅÅÇÀÅÈÈÆÅÀÆÆÅÇÀÅ
äîäáשעל בהמה, רגלי  מי כנגד  אדם של רגליים מי נמצאו שאם – ÀÅÈ

מטמאים  הם הרי  אדם, של ודאי שאלו  ניכר  שביניהם ההבדל ידי 
בו וכיוצא זב של  הם שמא מספק, ובמשא טו,במגע שבת  (תוספות 

אחרות); בדרכים  שמבארים  כאן ורמב "ם שם רש"י עיין ze`nehב; yy
,el`øBN ,ïúàîè ÷ôñ àeäL ïòbî éàcå ìòäîeøzä úà ïéô ÇÇÇÇÈÈÆÀÅËÀÈÈÀÄÆÇÀÈ

כך ואחר בהן  נגע שאדם או  תרומה, בהן שנגעה ודאי  יודעים אם –
שש של טומאתן שכל לפי בטומאתן, הוא שהספק אלא בתרומה, נגע

מהן , אחת בכל לעיל  שבארנו  כמו מספק, אלא אינה הללו הטומאות
נשרפת. היא הרי הרבים, ברשות התרומה בהן  נגעה éñBéאפילו  éaøÇÄÅ

ïòbî ÷ôñ ìò óà :øîBà לא ספק התרומה בהן נגעה ספק – ÅÇÇÀÅÇÈÈ
ãéçiäנגעה, úeLøa את שורפים היחיד , ברשות נולד  כשהספק – ÄÀÇÈÄ

מגען; ודאי  על  אלא שורפים אין הרבים ברשות ברם, התרומה.

ãéçiä úeLøa :íéøîBà íéîëçå,היחיד ברשות מגען ספק על  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÇÈÄ
ïéìBz ספק כאן שיש לפי התרומה, את שורפים ולא אוכלים לא – Ä

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåíéøîBà:ãéçiä úeLøa–ïéìBz,íéaøä úeLøáe–øBäè. ©£¨¦§¦¦§©¨¦¦¦§¨©¦¨
Âïéwø éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà–ïòbî ìò ïéìBzãéçiä úeLøa ïèqä ìòå ïàOî ìòå,úeLøa ïòbî ìòå §¥ª¦¤¨¨¥§¤¨¨¦©©¨¨§©©¨¨§©¤¥¨¦§©¨¦§©©¨¨¦§

ïéçì ïäL ïîæa íéaøä,ïéLáé ïéáe ïéçì ïéa ïàOî ìòå.Ba òâðå éãéçé ÷ø äéä,BàNðe,íéaøä úeLøa Bèéñäå– ¨©¦¦§©¤¥©¦§©©¨¨¥©¦¥§¥¦¨¨Ÿ§¦¦§¨©§¨¤¡¦¦§¨©¦
äîeøzä úà åéìò ïéôøBN,éøö ïéàåãéçiä úeLøa øîBì C. §¦¨¨¤©§¨§¥¨¦©¦§©¨¦

ÊeøähL úB÷ôñ elàíéîëç:íéáeàL íéî ÷ôñäå÷nì,íénä éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ,ïé÷Lî ÷ôñànhì ¥§¥¤¦££¨¦§¥©¦§¦©¦§¤§¥ª§¨¨¨©§¥©©¦§¥©§¦¦©¥
–àîè,ànèìe–øBäè,øähìå ànèìe ànhì íéãé ÷ôñ–øBäè,íéaøä úeLø ÷ôñ,íéøôBñ éøác ÷ôñ,÷ôñ ¨¥§©¥¨§¥¨©¦¦©¥§©¥§¦©¥¨§¥§¨©¦§¥¦§¥§¦§¥

ïélçä,íéöøL ÷ôñ,íéòâð ÷ôñ,úeøéæð ÷ôñ,úBøBëa ÷ôñ,úBðaø÷ ÷ôñe. ©ª¦§¥§¨¦§¥§¨¦§¥§¦§¥§§¥¨§¨

.oilez cigid zeyxa mixne` minkge,òâð øîåì éöîú íà åìéôàå ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,àìå÷ì à÷éôñ ÷ôñ éåäã íåùî íéôøåù àìå ,ïòâî ÷ôñ ìò
:ïéôøåù ïòâî ÷ôñ ìò øîàã éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéøåäè ÷ôñ íéàîè ÷ôñ

e.`nh cg`ãçàå ,ïé÷åø íúñî àåäù àîè ãçà àìà ,äàîåè ÷ôñ ìë øàùë óåøùì é"äøá ïë íàã ,äáæ ìù åà áæ ìùã òåãé àåäù éàãå àîè åàì
úåùøá ïéìåú ,øåäèá òâð ÷ôñ àëéàã àúùä ,ïðáøãî àìà åðéà ïé÷åø íúñ àåäù äæ àîèá éàãå òâð åìéôàã ïåéëå .øåäè íãà ìù àåäù òåãéã øåäè
,áæã éàãå åìéôà øåîâ øåäè àåääã ,äéäù úåîë úåøùäìå øåæçì ìåëé ïéàù êë ìë ùáé àìå .ùáéá ïéá çìá ïéá èñéäà ïéá àùîà ïéá òâîà ïéá ãéçéä

:äéäù úåîëì úåøùäìå øåæçì ìåëéã àìà.migl ody onfa x"dxa orbn lre÷ôñ ììëî àöéå ,ïäá òâåðä óåâá àåäù ìë ïäî ÷áãé àìù øùôà éà
íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ éåä åá òâð íà ,÷áãð åðéàù ùáé ÷åø ìáà .íãàä óåâá àåäù ìë ÷áãðùë åì ùé ãéçéä úåùø ïéãå ,íéáøä úåùøá äàîåè

:øåäè å÷éôñã.oiyai oia oigl oia o`yn lreäàîåèë àéä éøä àìà ,ø"äøá äàîåè ãåò àáéùç àì ,íãà éáâ ìò úàùéðå ø"äøá äàîåèä äùìúðùëã
:ïøîàãë ,é"äøá.icigi wex did:øåäè íãà ìù ÷ôñ àîè íãà ìù ÷ôñ ,íéàöîðä ïé÷åøäî.ehiqde e`ype ea rbpeä úåùøá åìéôàòâð ë"çàå ,íéáø

:äîåøúá.dnexzd z` eilr mitxey:äîåøúä úà ïéôøåù ïúàîåè ÷ôñ àåäù ïòâî éàãå ìò ,àùéøá ïðúãë
f.miae`y min wtqïéâåì äùìù ïäá äéä íà ÷ôñ ,íéáåàù íéî åá åìôðù åðéàøù åà .åìôð àì åà ,åäåìñôå íéáåàù íéî äæ äå÷îì åìôð íà ÷ôñ

`xephxa yexit

אלו  כל  ספק נגעה, תאמר : ואם נגעה, לא ספק נגעה ספק ספיקא:

טהורים; ספק øBäèטמאים ,íéaøä úeLøáe ברשות מגען ספק – ÄÀÈÇÄÈ
שלושה  מגען בספק כאן  שחולקים מבואר  במפרשים טהור . הרבים

יוסי רבי לדעת טהור ; היחיד ברשות אפילו קמא תנא לדעת תנאים:
אבל תולים. היחיד  ברשות חכמים ולדעת שורפים; היחיד  ברשות

טהור הכל לדברי הרבים ברשות מגען  ישראל").ספק "תפארת  (הר "ש;

כותב: xwiryוהרמב"ם it lr s` ,el` dyyn cg` zngn dnexz z`nhp m`"
zndy ,dxezd on mz`neh el` zewtq i`ceE li`ed ,sxyiz ef ixd Ð wtqa mz`neh

el wtzqp m` la` Ð ...dxezd on oi`nh afdemewn lkaux`ae qxtd ziaa rbp m`
Ð rbp `l e` milbx ine milke oiwexe micbaa rbp m` ,rbp `l e` minrdel` ixd

oi lez,oi`nh :xn`z m`e ,mixedh e` md oi`nh `ny :wtqd iptn mz`neh xwiry iptn ,
,zewtq ipy e`vnpe ,rbp `l `ny rbp `nyoilez `l` zewtq i py lr o itxey o i`e

פסק  שהרמב"ם שכותב משנה" "כסף שם עיין  יג; יג , הטומאות אבות (הל'
קמא). כתנא

i p y m e i
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àîè ãçà ,ïéwø éðL הרוקים מן  סתם, רוק הוא אחד כלומר  – ÀÅËÄÆÈÈÅ
שלמדנו  כמו טמא, כרוק דינם שיהא עליהם גזרו שחכמים הנמצאים,

הקודמת, øBäèבמשנה ãçàå,טהור אדם של  שהוא שידוע – ÀÆÈÈ
ãéçiä úeLøa ïèqä ìòå ïàOî ìòå ïòbî ìò ïéìBz אם – ÄÇÇÈÈÀÇÇÈÈÀÇÆÅÈÄÀÇÈÄ

אחד הסיט או נשא או  אדם ונגע היחיד , ברשות הרוקים שני  היו 
אוכלים  לא תולין , בתרומה, נגע כך  ואחר מהם, איזה יודע ואינו  מהם,

ברוק  ספק ספקא: ספק כאן שיש מפני  התרומה, את שורפים ולא
ספק  נגע, הנמצא ברוק תאמר : ואם הנמצא; ברוק ספק נגע הטהור

טהור; הוא ספק טמא ïäLהוא ïîæa íéaøä úeLøa ïòbî ìòåÀÇÇÈÈÄÀÈÇÄÄÀÇÆÅ
ïéçì מהם באחד  הנוגע הרבים, ברשות הרוקים שני היו  אפילו  – ÇÄ

בהם, הנוגע בגוף שהוא כל מהם ונדבק הואיל  לחים, שהם בזמן 

טומאה  כספק דינו  בו  הדבוק הרוק לפיכך  היחיד, כרשות הוא והאדם
ספקא, ספק משום אותה, תולין בתרומה, נגע ואם היחיד , ברשות

לעיל ; שבארנו ïéLáéכמו  ïéáe ïéçì ïéa ïàOî ìòå אם וכן – ÀÇÇÈÈÅÇÄÅÀÅÄ
ונגע  יבשים, בין לחים שהיו בין  הרבים, ברשות מהם אחד נשא אדם

הרי האדם, גבי על הרוק ונישא שהואיל  תולין, בתרומה, כך אחר 
בזמן  מהם באחד  נגע אם אבל  היחיד . ברשות טומאה ספק כדין  דינו 

טומאה  ספק זה הרי  הרבים, ברשות מונחים והם הואיל  יבשים, שהם

יבש ברוק כאן מדובר  שאין מבואר , במפרשים וטהור. הרבים, ברשות
טהור הוא הרי מזב, ודאי  הוא אפילו  כזה רוק שכן  נידה ממש, (עיין

ד ) הנוגע ו, בגוף נדבק שאינו עד  יבש  שהוא ברוק כאן  המדובר אלא ,
שהיה לכמות יחזור בפושרים לעת מעת ישרוהו  אם אבל (mpn`eבו,

.("miaebp miwex" oeyl ehwp `ztqezaéãéçé ÷ø äéä מן סתם רוק – ÈÈÙÀÄÄ
של שני רוק שם היה ולא טומאה, עליהם שגזרו הנמצאים הרוקים

Baטהור , òâðå,אדם –Bèéñäå ,BàNðe, הסיטו או נשאו או  – ÀÈÇÀÈÆÁÄ
íéaøä úeLøa,הרבים ברשות אפילו  –úà åéìò ïéôøBN ÄÀÈÇÄÀÄÈÈÆ

äîeøzäשכבר כמו אותה, שורפים בתרומה, כך  אחר נגע אם – ÇÀÈ
ספק  הוא מהם (שאחד  הספקות ששת בענין  הקודמת, במשנה שנינו

הנמצאים): `zהרוקים oitxey oz`neh wtq `edy orbn i`ce lr"
,"dnexzd,הרבים ברשות ãéçiäאפילו úeLøa øîBì Céøö ïéàåÀÅÈÄÇÄÀÇÈÄ

שכן  כל  היחיד ברשות הסיטו או נשאו או  הנמצא ברוק נגע שאם –
ספקו  היחיד ברשות טומאה ספק שהרי התרומה, את עליו ששורפים

טמא.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéîëç eøähL úB÷ôñ elà:היחיד ברשות אפילו  –íéî ÷ôñ ÅÀÅÆÄÂÂÈÄÀÅÇÄ
äå÷nì íéáeàL מקוה שכן ג), (ב, מקואות במסכת כמבואר  – ÀÄÇÄÀÆ

כשיעור בו  אין  ואם שאובים, שאינם מים סאה ארבעים שיעורו לטבילה

את  פוסלים אלו הרי  שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו  ונפלו  זה
סאה, לארבעים להשלימם כשרים מים לו  יוסיפו  ואפילו  המקוה,

מים  ספק יש  שאם ללמד, באה משנתנו  בפסולו; המקוה לעולם
שנשלם  קודם שאובים מים לתוכו  נפלו ספק כגון  במקוה, שאובים

היו  ספק אבל שנפלו , ידוע אפילו או  נפלו , לא ספק המקוה, שיעור
שהטמא  כלומר  טהור, ספקו  בהם, היו  לא ספק לוגים שלושה בהם

שעוד כפי טהור , הריהו  סאה, לארבעים שהשלימוהו  לאחר בו  הטובל
מקוואות; במסכת íénäיבואר  éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ– ÀÅËÀÈÈÈÇÀÅÇÇÄ

ח); (משנה בפרקנו להלן  àîè;כמבואר  ,ànhì ïé÷Lî ÷ôñÀÅÇÀÄÄÇÅÈÅ
øBäè ,ànèìe;(ט (משנה להלן  כמבואר –ànhì íéãé ÷ôñ ÀÇÅÈÀÅÈÇÄÄÇÅ

øBäè ,øähìå ànèìe ולהלן ד ); (ב, ידים במסכת כמבואר  – ÀÇÅÀÄÇÅÈ
הביאור ; את נביא יא íéaøäבמשנה úeLø ÷ôñשיבואר כפי  – ÀÅÀÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áíénä éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ–íéìka ïéa,ïéaò÷øwa.ïBòîL éaøøîBà:íéìka–àîè,ò÷øwáe– §¥ª§¨¨¨©§¥©©¦¥©¥¦¥©©§©©¦¦§¥©¥¦¨¥©©§©
øBäè.äãeäé éaøøîBà:Búãéøé ÷ôñ–àîè,Búiìò ÷ôñe–øBäè.éñBé éaøøîBà:àGî àlà íL ïéà elôà ¨©¦§¨¥§¥§¦¨¨¥§¥£¦¨¨©¦¥¥£¦¥¨¤¨§

äàîèå íãà–øBäè. ¨¨§ª§¨¨
Ëànhì ïé÷Lî ÷ôñ–àîè,ãöék?ïéøBäè ïé÷Lî ïéáì Bìâø úà èLtL àîè,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–B÷ôñ §¥©§¦¦©¥¨¥¥©¨¥¤¨©¤©§§¥©§¦§¦¨¥¨©¨¥¨©§¥

àîè.ïéøBäè ïé÷Lî ïéáì d÷øæe Bãéa äàîè økk äúéä,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.øBäè ànèìe– ¨¥¨§¨¦¨§¥¨§¨§¨¨§¥©§¦§¦¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥§©¥¨
ãöék?ïéàîè ïé÷Lî dLàøáe Bãéa ìwî äúéä,ïéøBäè úBøkk ïéáì d÷øæe,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. ¥©¨§¨©¥§¨§Ÿ¨©§¦§¥¦§¨¨§¥¦¨§¦¨¥¨©¨¥¨©§¥¨

:ïé÷øôá ïî÷ì íéùøåôî úå÷éôñ øàù åäìåëå .øåòéùë ïäá äéä àì åà ,äå÷îä úà ìåñôì éãë øåòéù àåäù
g.mind ipt lr dtv d`neh wtq:òâð àì åà íéîä éðô ìò äôöù äàîåèá òâð íà ÷ôñ.rwxwa oia milka oia,ò÷ø÷á íéîäù ïéá íéìëá íéîäù ïéá

:äàîåèì íå÷î ïéà åìéàë áéùçã ,øåäè.`nh milka:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äàîåèì íå÷î ùé åìéàë éáéùçã.`nh ezcixi wtqãøåéùë íãà êøãù
íéëìåäå åðîî íé÷çøúî íéîáù íéøáãä ,íéîä ïî äìåòùë ìáà .åîöò úà õåçøì ìéçúîù èñéää úîçî ,åéìò àá íéîáù øáã ìëù íéî ìù äëéøáì

:äëéøáä éãöì.d`nehde mc`d `ln `l` my oi` elit`äðéà äôö äàîåèã øáñ÷ ,øåäè éëä åìéôà ,òâé àìù åì øùôà éàù êøãá øö íå÷îäù
:àîè ,òâé àìù åì øùôà éàù êøãá äéä íàù äàøð .øåäè ,äàîåèá òâðù éàãåá òãé àìù ïîæ ìë ,ùøéô í"áîø ìáà .éúàöî êë .äàîèî

h.`nhil miwyn wtqæàå ùøôîãë ,àîè ï÷éôñ ,åàì íà äàîåè åìá÷ íà ÷ôñ ïäá ãìåðù íéøåäè íé÷ùî:ìé.xedh `nhlùéå ïéàîè ïé÷ùîä íàå
:øåäè å÷éôñ ,åàì íà øåäèä øáãä åàîè íà ÷ôñ åðìzexkkd oial dwxfe'åë.xedh ewitqíé÷ùîä åòâð ì÷îä çðù øçàì íà ÷ôñ åðì äéäù ïåâëå

÷åôéú éúëà ú"àå .ä÷øæð äàîåèäù ïåéë ,øåäè å÷éôñ àúééøåàã õøùá åìéôàå ,íå÷î äì ïéàù äàîåè äéì éåä ,ä÷éøæ úòùá éàã .åòâð àì åà úåøëëá
:úåøëëä æçåà íãàùë ïéúéðúî éî÷åàì àëéàã ì"éå .ìàùéì úòã åá ïéàã íåùî õøùá åìéôà (øåäèã) éì

`xephxa yexit

יא), (משנה íéøôBñלהלן éøác ÷ôñ;(שם) להלן  כמבואר  –÷ôñ ÀÅÄÀÅÀÄÀÅ
úBøBëa ÷ôñ ,úeøéæð ÷ôñ ,íéòâð ÷ôñ ,íéöøL ÷ôñ ,ïélçäÇËÄÀÅÀÈÄÀÅÀÈÄÀÅÀÄÀÅÀ

יב; במשנה להלן , מבוארים אלו  כל  –úBðaø÷ ÷ôñeכמבואר – ÀÅÈÀÈ
יג. במשנה להלן,

i y i l y m e i
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íénä éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ? כיצד חכמים, שטיהרו  –ïéa ÀÅËÀÈÈÈÇÀÅÇÇÄÅ
íéìka,שבכלים במים הטומאה שצפה בין  –ò÷øwa ïéa ובין – ÇÅÄÅÇÇÀÇ

ספקו  נגע, לא ספק בטומאה אדם נגע וספק שבקרקע, במים שצפה
מקום. לטומאה שאין מפני íéìka,טהור , :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÅÄ

àîè נגע לא ספק בה נגע ספק שבכלים, במים הטומאה צפה אם – ÈÅ
לטומאה, מקום יש  כאילו  זה הרי במקום, נח והכלי שהואיל  טמא, ספקו

øBäè ,ò÷øwáe פנ על  הצפה טומאה וספק ספקו – שבקרקע המים י ÇÇÀÇÈ
àîèטהור . ,Búãéøé ÷ôñ :øîBà äãeäé éaø אדם נגע ספק – ÇÄÀÈÅÀÅÀÄÈÈÅ

טמא, ספקו נגע, לא ספק המים, לתוך  שירד  בשעה הצפה בטומאה
אל להתקרב הצפים הדברים דרך המים, לתוך  יורד שאדם שבשעה

בו , נגעה הטומאה שודאי  מסתבר ולכן  øBäèגופו , ,Búiìò ÷ôñeÀÅÂÄÈÈ
המים, מן עלייתו בשעת נגע לא ספק הצפה בטומאה נגע ספק –

הצפים  הדברים דרך  המים, מתוך עולה שאדם שבשעה טהור , ספקו
מגופו àlà(תוספתא ).להתרחק íL ïéà elôà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÂÄÅÈÆÈ

äàîèå íãà àGî,והטומאה האדם בשביל אלא במים מקום שאין  – ÀÈÈÀËÀÈ
מקום מכל  בה, שנגע לודאי  שנגע øBäèוקרוב ודאי שידע עד  – È

טהור(רמב"ם ); מקום מכל  בה, נגע שודאי פי  על שאף מפרשים, ויש
שנגע ראה שלא זמן ישראל").כל "תפארת שאף (הרא "ש; מבארים, ויש

יוסי רבי  שלדעת טהור , מקום מכל  יגע, שלא לו אפשר שאי  פי על 

מטמאה אינה צפה ברטנורא ).טומאה (הר "ש;

כט): יא, (ויקרא שנאמר קמא, תנא של  טעמו  מבואר  א) (סד , נזיר במסכת
השורץ", "בשרץ כתוב ודרשו : הארץ", על  השורץ בשרץ הטמא לכם "וזה
"על וכתוב טמא, המים, פני  על  ואפילו שורץ, שהוא מקום בכל  ומשמע

Ðהארץ" sv `edyk `le ux`d lr gpen `edyk `l` `nh epi`y rnyny)רש"י,(
מגעו ספק מקום, בכל טמא מגעו  ודאי  כיצד ? iptהא lr sv `vnpy onfa oebk)

,(mind.טהור
שנינו שהרי  אסמכתא, אלא זו שאין שנראה טוב", יום "תוספות בעל  וכותב

חכמים שטיהרו  df).כאן , oipra x`al cer siqeny dn my oiir)
לו): שם, (שם שנאמר  שמעון , רבי של טעמו שם מבואר  xeaeכן oiirn j`"

"xedh didi min dewn,(טהור שבקרקע במים הצפה שטומאה aezke(שמשמע
הפסוק): cvik?(בהמשך `d ,"`nhi mzlapa rbepe"rwxwa ,`nh Ð milka dtv

xedh Ð.
אלא  טהור " צפה טומאה "ספק אמרו  שלא שם, הסוגיה מן לומד והרמב"ם

בלבד שרץ b).לענין ,ci ze`nehd zea` 'ld oiire ;epzpynl eyexita oiir)
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àîè ,ànhì ïé÷Lî ÷ôñ נטמאו אם ספק, בהם שנולד  משקים – ÀÅÇÀÄÄÇÅÈÅ
טמא. ספקם לא, ïé÷Lîאם ïéáì Bìâø úà èLtL àîè ?ãöékÅÇÈÅÆÈÇÆÇÀÀÅÇÀÄ

òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ ,ïéøBäè ספק במשקים רגלו נגעה ספק – ÀÄÈÅÈÇÈÅÈÇ
נגעה, àîèלא B÷ôñ היו במשקים הטמא נגע ואילו שהואיל  – ÀÅÈÅ

תורה  של שספק טמא, ספקו  נגע ספק אף לפיכך התורה, מן נטמאים
ïéøBäè,לחומרה. ïé÷Lî ïéáì d÷øæe Bãéa äàîè økk äúéäÈÀÈÄÈÀÅÈÀÈÀÈÈÀÅÇÀÄÀÄ

òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ,במשקים –àîè B÷ôñ מהטעם – ÈÅÈÇÈÅÈÇÀÅÈÅ
טמא  ספקו ולכך  התורה, מן משקים מטמא שאוכל לפי לעיל, שבארנו 

אחרונה"). גורסים:("משנה eciaיש d`nh xkik dziddhyteoial
oixedh oiwyn וספק היא, הנזרקת טומאה הרי  זרקה, אם שכן  וכו ',

טהור הנזרקת `).טומאה dpyna epipy xaky enk) הגירסה לפי אף אבל
– הכיכר"dwxfe"שלפנינו  נגע אם הוא, שהספק במפרשים, מבואר  –

הזריקה בשעת ולא שנח, לאחר  שלמה";במשקים "מלאכת ר"ש ; (עיין

שלפנינו). כגירסה שגורסים  רבא", ו "אליהו רמב"ם  ועיין ישראל"; "תפארת

øBäè ànèìeדבר טימאו  אם ספק ויש טמאים, המשקים ואם – ÀÇÅÈ
טהור, ספקו  לא, אם dLàøáeטהור  Bãéa ìwî äúéä ?ãöékÅÇÈÀÈÇÅÀÈÀÙÈ

÷ôñ òâð ÷ôñ ,ïéøBäè úBøkk ïéáì d÷øæe ,ïéàîè ïé÷LîÇÀÄÀÅÄÀÈÈÀÅÄÈÀÄÈÅÈÇÈÅ
òâð àG, נגעו לא ספק בכיכרות המשקים נגעו ספק –øBäè B÷ôñ ÈÇÀÅÈ

מטמאים  טמאים משקים ואין שהואיל בטהרתם, נשארו והכיכרות –
דרבנן  שספק טהור , ספקו  לטמא משקים ספק לפיכך  מדרבנן, אלא

שנח  לאחר אם ספק שהיה בכגון  במפרשים, מבואר  כאן ואף לקולה.
ezwixf)המקל  zrya `le) שאילו נגעו , לא או בכיכרות המשקים נגעו 

והרי להשמיענו ? המשנה באה מה המקל , זריקת בשעת הוא הספק

שנינו  התורה מן שטומאתו בשרץ ואפילו מקום, לה שאין  טומאה זו 
`),לעיל dpyn)הנזרקת טומאה ספק משום טהור , (ר"ש ;שספקו

זריקה,ברטנורא ). בשעת הוא הספק אם הדין שהוא מפרשים, יש  אבל
והרי המקל, בראש שהמשקים פי על  שאף להשמיע, באה ומשנתנו

הואיל מקום מכל מקום, לטומאה ויש  בו , כמונחים חשובים הם
לקולה, דרבנן ספק הרי  מדרבנן , היא אחרים לטמא משקים וטומאת

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn iriax wxt zexdh zkqn

ÈéñBé éaøøîBà:íéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ–àîè,íéìkìå–øBäè.ãöék?úBiáç ézL,äøBäè úçàå äàîè úçà, ©¦¥¥§¥©§¦¨Ÿ¨¦¨¥§©¥¦¨¥©§¥¨¦©©§¥¨§©©§¨
ïäî úçàî äqò äNòå,äNò äàîhä ïî ÷ôñ,äNò äøBähä ïî ÷ôñ–àeä äæ:àîè ïéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ' §¨¨¦¨¥©©¥¤¨¥¦©§¥¨¨¨¨¥¦©§¨¨¨¤§¥©§¦¨Ÿ¨¦¨¥

'øBäè íéìkìå. §©¥¦¨
‡Èíéãé ÷ôñ,øähìå ànèìe ànhì–øBäè.íéaøä úeLø ÷ôñ–øBäè.íéøôBñ éøác ÷ôñ:íéìëà ìëà §¥¨©¦¦©¥§©¥§¦©¥¨§¥§¨©¦¨§¥¦§¥§¦¨©Ÿ¨¦

íéàîè,íéàîè íé÷Lî äúL,BLàø àaïéáeàL íéîa Baøå,Baøå BLàø ìò eìôpL BàGLíéî ïébì äL §¥¦¨¨©§¦§¥¦¨Ÿ§ª§©¦§¦¤¨§©Ÿ§ª§¨ª¦©¦

i.`nh oilke`l oiwyn wtqúà àîèì ,àîèé éìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå àø÷ ùéøãã ,àúééøåàã íéøçà àîèì ïé÷ùî úàîåè éñåé éáø øáñ÷
:àîè ,ïéìëåà àîèì ïé÷ùî ÷ôñ êëìä ,íéøçà.xedh milkleäéìò âéìôã ÷"úå .íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî ,ïðáøãî íéìë àîèì ïé÷ùî úàîåèã

ïé÷ùî úàîåè ÷ôñ êëìä ,ïðáøã ïé÷ùîå íéìëåà àîèì ïé÷ùî úàîåèå ,íéøçà úà àîèì àì ìáà ,àîèé éìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå ùéøã éñåé 'øã
:éñåé 'øë äëìä ïéàå ,øåäè íéøçà àîèì

`i.`nhil mici wtq:åéãé åàîèð àìå òâð àì ÷ôñ ,åéãé åàîèðå ïéàîè ïé÷ùîá åà íéàîè íéìëåàá òâð ÷ôñå úåøåäè åéãé åéäù éî.`nhleåéãé åéä
:òâð àì ÷ôñ ,ïàîèå ïé÷ùîå íéìëåàá òâð ÷ôñ ,úåàîè.xdhile:øåäè ï÷éôñ ,åììä úå÷éôñä ìëá .åàì íà éåàøë åøäèð ÷ôñ ,ïøäéèå úåàîè åéãé åéä

.miaxd zeyx wtq÷ôñ øîåçå ì÷ ,øåáöì äøúåä úéàãå äàîåè íà ,äàîåèá çñôä úà íéùåò øåáéö åðéöî ïëù ,øåäè ,íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ
:äàîåè.mixteq ixac wtq:àî÷ ÷øô úáù úëñîá ïä ïéùøåôîå ,íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî åäìåëã ,áéùçã êðä ìë ïåâëa` `edy xac la`

`xephxa yexit

לעיל שבארנו בועז ").כמו ישראל, ("תפארת 

ברשות  שדווקא ישראל", "תפארת בעל מעיר ברישא, שנישנו הדוגמות בשתי 
ספקו להיטמא משקים ספק אפילו  הרבים ברשות אבל  טמא, ספקו  היחיד 

הרבים. ברשות טומאה ספק כל כדין טהור,
אם ברם  הספק בהם שנולד  המשקים והרי  מקשה: ישראל" "תפארת בעל 

דעת  בו  שאין בדבר טומאה וספק להישאל, דעת בהם אין בטומאה נגעו 
שהאדם  כיון פנים, כל שעל  ומתרץ, טהור? ספקו היחיד ברשות אף להישאל 
האדם, בידי  הבאה טומאה כספק זה הרי  להישאל, דעת בו  יש רגלו הפושט
ביד שהטהרה בין  שהטומאה בין  להישאל , דעת בו שיש בדבר כספק שדינו

טהורים משקים לבין  אדם שפשטה טמאה בכיכר  וכן  lraהאדם. zrcly)
,("dhyte" `l` "dwxfe" miqxeb oi` "l`xyi zx`tz"בכיכר אחז  ואדם הואיל

להישאל. דעת בו שיש בדבר  כספק דינו  הרי  במשקים, הספק שנולד  בשעה

באיש  דוגמות שתי נקטה שמשנתנו  למשנתנו , בפירושו כותב הרמב"ם אבל 
דעת  בו  שיש במי  שהספק בין הבדל שאין להודיענו טמאה, ובכיכר  טמא
נטמאו אם לענין  המשקים ספק להישאל, דעת בו  שאין במי ובין  להישאל 
ז) יד, הטומאות אבות (הל' בחיבורו  הרמב"ם מדברי  ואמנם טמא. – בעצמם
– היא שברישא השנייה שהדוגמה ומכאן  "וזרקה", במשנתנו  שגורס משמע,

להישאל דעת בו  שאין  בדבר – הרמב"ם zx`tz"eלדעת "dpexg` dpyn" oiir)
.(m"anxd ixac lr midnzy "l`xyi

i r i a x m e i
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לדעת  שכן הקודמת, המשנה של התנא על חולק יוסי  שרבי  ללמד , באה משנתנו

אין אבל  מאוכלים, ואפילו התורה, מן  טומאה מקבלים משקים אמנם שם התנא

שאף  סובר , יוסי רבי אבל מדרבנן , אלא התורה מן  אחרים מטמאים טמאים משקים

התורה מן  היא אחרים לטמא משקים `).טומאת ,gi ;a ,eh migqt `xnb oiir)

íéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ :øîBà éñBé éaø משקים נגעו  ספק – ÇÄÅÅÀÅÇÀÄÈÙÈÄ
נגעו , לא ספק טהורים באוכלים שלדעת àîèטמאים טמא, ספקם – ÈÅ

ספק  כאן והרי  התורה, מן אוכלים לטמא משקים טומאת יוסי  רבי

לחומרה; הולכים תורה של  ובספק תורה, ספק íéìkìåשל אבל – ÀÇÅÄ
נגעו , לא ספק בכלים טמאים משקים נגעו  ספק היינו לכלים, משקים

øBäè וספק מדרבנן , כלים לטמא משקים שטומאת טהור, ספקם – È
לקולה. úBiáçדרבנן ézL ?ãöék,מים עם –úçàå äàîè úçà ÅÇÀÅÈÄÇÇÀÅÈÀÇÇ

äøBäè,טהורה ואחת טמאה היתה החביות מן אחת –äqò äNòå ÀÈÀÈÈÄÈ
ïäî úçàî,החביות מן אחת של במים עיסה לעשיית והשתמש  – ÅÇÇÅÆ

äNò äøBähä ïî ÷ôñ ,äNò äàîhä ïî ÷ôñ ספק ויש  – ÈÅÄÇÀÅÈÈÈÈÅÄÇÀÈÈÈ
הטהורה, של  במים או הטמאה החבית של במים השתמש äæÆאם

àîè ïéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ' :àeä,טמאה והעיסה –íéìkìå ÀÅÇÀÄÈÙÈÄÈÅÀÇÅÄ
'øBäè.טהורה בה, שלש והעריבה, –.iqei iaxk dkld oi`e È

הדוגמה  את נקט ולא חביות של  דוגמה יוסי רבי שנקט שמה מבואר, במפרשים
לפי הוא, הטעם הקודמת, במשנה התנא כמו  הכיכרות לבין  שנזרק מקל  של 
כיכרות  לבין וזרקו  טמאים משקים ובראשו  בידו מקל  שהיה זה, שבכגון
הטעם  ומה בתוספתא. שמובא כמו טהור, שספקו מודה יוסי רבי אף טהורין,
ישראל" "תפארת בעל שונים. טעמים המפרשים מביאים כך  על בזה? שמודה
שאפילו הנזרקת, טומאה ספק זה הרי שלדעתו  משום הוא שהטעם כותב,
אף  נזרק, והמקל  הואיל סובר, יוסי שרבי כותב, והגר "א טהור . ספקו  בשרץ
להישאל. דעת בו שאין בדבר ספק זה הרי מקום מכל אדם, בידי  שנזרק פי  על 
ספק  זה הרי בידיים, העיסה את ולש נוטל שאדם מים, של בחביות ברם,

להישאל דעת בו  שיש ax`").בדבר edil`")טעמים עוד  נאמרו y"x;כן  oiir)
.("dpexg` dpyn" ;y"`x
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ànhì ,íéãé ÷ôñ באוכלים נגעו  וספק טהורות, ידיו  שהיו  מי – ÀÅÈÇÄÄÇÅ
נגעו ; לא ספק ונטמאו , טמאים במשקים ידיו ànèìeאו  שהיו  או  – ÀÇÅ

ספק  אותם, וטמאו  טהורים במשקים או  באוכלים נגעו  וספק טמאות

נגעו ; כראויøähìåלא נטהרו  ספק וטיהרן , טמאות ידיו  שהיו  או – ÀÄÇÅ
הללו , הספקות משלשת אחד בכל  נטהרו; לא כמו ewtqøBäèספק – È

אף  ידים", "ספק ענין מביאה משנתנו  ד ). (ב, ידים במסכת שמבואר 
הספקות  כל על הסדר  לפי לחזור כדי דבר, בו מפרשת שאינה פי  על 
מפורש זה וענין הואיל אבל זו , במשנה שנימנו  כמו  חכמים, שטיהרו 

אחרים  בעניינים וכן כלום, כאן  פירשה לא לפיכך ידיים, במסכת
במקומם. øBäèהמפורשים ,íéaøä úeLø ÷ôñ טומאה ספק כל – ÀÅÀÈÇÄÈ

(פרקים  להלן  הזה הדין  פרטי ומבוארים טהור, הרבים, ברשות שנולד 
לעיל הבאנו כבר  זה כלל  של טעמו ברם, dpynה-ו ). xe`al dncwda)

,(e ,b,שנסתרה משום לבעלה מספק אסורה סוטה מה מסוטה: שלמדים
ברשות  טומאה ספק כל  אף היחיד , ברשות טומאה ספק משום היינו 

אבל טהור . ספקו הרבים ברשות טומאה ספק אבל טמא, ספקו היחיד 
מובא dnבתוספתא iptn :`nef oa z` el`y" :(i dkld e wxt zexdh)

gqtd z` oiyer xeaivdy epivn ixdy :mdl xn` ?xedh miaxd zeyx wtq
lw ,xeaivl dxzed zi`ce d`neh m`e ,oi`nh xeaiv aexy onfa d`neha

"d`neh wtql xnege אבות הל' עיין  זה, טעם מביא הרמב"ם (ואף
א). טז, cigidהטומאות zeyx wtq dn iptn :xne` l`ilnb oa oerny oax

xyt` i`e ,cigil le`yl xyt`y iptn ?xedh miaxd zeyx wtqe `nh
"miaxl le`yl זה כלל שם שמבואר  בועז ", ישראל, "תפארת (עיין

באריכות). íéøôBñוטעמו éøác ÷ôñהיחיד ברשות נטמא ספק – ÀÅÄÀÅÀÄ
שטיהרוהו  ז ), (משנה לעיל ששנינו  סופרים, מדברי  אלא שאינה בטומאה

cvikíéàîè?חכמים, íéìëà ìëà,טמאים אוכלים אכל ספק – ÈÇÙÈÄÀÅÄ
wtq e`íéàîè íé÷Lî äúL אוכלים האוכל על  גזרו  חכמים שכן – ÈÈÇÀÄÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áíénä éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ–íéìka ïéa,ïéaò÷øwa.ïBòîL éaøøîBà:íéìka–àîè,ò÷øwáe– §¥ª§¨¨¨©§¥©©¦¥©¥¦¥©©§©©¦¦§¥©¥¦¨¥©©§©
øBäè.äãeäé éaøøîBà:Búãéøé ÷ôñ–àîè,Búiìò ÷ôñe–øBäè.éñBé éaøøîBà:àGî àlà íL ïéà elôà ¨©¦§¨¥§¥§¦¨¨¥§¥£¦¨¨©¦¥¥£¦¥¨¤¨§

äàîèå íãà–øBäè. ¨¨§ª§¨¨
Ëànhì ïé÷Lî ÷ôñ–àîè,ãöék?ïéøBäè ïé÷Lî ïéáì Bìâø úà èLtL àîè,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–B÷ôñ §¥©§¦¦©¥¨¥¥©¨¥¤¨©¤©§§¥©§¦§¦¨¥¨©¨¥¨©§¥

àîè.ïéøBäè ïé÷Lî ïéáì d÷øæe Bãéa äàîè økk äúéä,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.øBäè ànèìe– ¨¥¨§¨¦¨§¥¨§¨§¨¨§¥©§¦§¦¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥§©¥¨
ãöék?ïéàîè ïé÷Lî dLàøáe Bãéa ìwî äúéä,ïéøBäè úBøkk ïéáì d÷øæe,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. ¥©¨§¨©¥§¨§Ÿ¨©§¦§¥¦§¨¨§¥¦¨§¦¨¥¨©¨¥¨©§¥¨

:ïé÷øôá ïî÷ì íéùøåôî úå÷éôñ øàù åäìåëå .øåòéùë ïäá äéä àì åà ,äå÷îä úà ìåñôì éãë øåòéù àåäù
g.mind ipt lr dtv d`neh wtq:òâð àì åà íéîä éðô ìò äôöù äàîåèá òâð íà ÷ôñ.rwxwa oia milka oia,ò÷ø÷á íéîäù ïéá íéìëá íéîäù ïéá

:äàîåèì íå÷î ïéà åìéàë áéùçã ,øåäè.`nh milka:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äàîåèì íå÷î ùé åìéàë éáéùçã.`nh ezcixi wtqãøåéùë íãà êøãù
íéëìåäå åðîî íé÷çøúî íéîáù íéøáãä ,íéîä ïî äìåòùë ìáà .åîöò úà õåçøì ìéçúîù èñéää úîçî ,åéìò àá íéîáù øáã ìëù íéî ìù äëéøáì

:äëéøáä éãöì.d`nehde mc`d `ln `l` my oi` elit`äðéà äôö äàîåèã øáñ÷ ,øåäè éëä åìéôà ,òâé àìù åì øùôà éàù êøãá øö íå÷îäù
:àîè ,òâé àìù åì øùôà éàù êøãá äéä íàù äàøð .øåäè ,äàîåèá òâðù éàãåá òãé àìù ïîæ ìë ,ùøéô í"áîø ìáà .éúàöî êë .äàîèî

h.`nhil miwyn wtqæàå ùøôîãë ,àîè ï÷éôñ ,åàì íà äàîåè åìá÷ íà ÷ôñ ïäá ãìåðù íéøåäè íé÷ùî:ìé.xedh `nhlùéå ïéàîè ïé÷ùîä íàå
:øåäè å÷éôñ ,åàì íà øåäèä øáãä åàîè íà ÷ôñ åðìzexkkd oial dwxfe'åë.xedh ewitqíé÷ùîä åòâð ì÷îä çðù øçàì íà ÷ôñ åðì äéäù ïåâëå

÷åôéú éúëà ú"àå .ä÷øæð äàîåèäù ïåéë ,øåäè å÷éôñ àúééøåàã õøùá åìéôàå ,íå÷î äì ïéàù äàîåè äéì éåä ,ä÷éøæ úòùá éàã .åòâð àì åà úåøëëá
:úåøëëä æçåà íãàùë ïéúéðúî éî÷åàì àëéàã ì"éå .ìàùéì úòã åá ïéàã íåùî õøùá åìéôà (øåäèã) éì

`xephxa yexit

יא), (משנה íéøôBñלהלן éøác ÷ôñ;(שם) להלן  כמבואר  –÷ôñ ÀÅÄÀÅÀÄÀÅ
úBøBëa ÷ôñ ,úeøéæð ÷ôñ ,íéòâð ÷ôñ ,íéöøL ÷ôñ ,ïélçäÇËÄÀÅÀÈÄÀÅÀÈÄÀÅÀÄÀÅÀ

יב; במשנה להלן , מבוארים אלו  כל  –úBðaø÷ ÷ôñeכמבואר – ÀÅÈÀÈ
יג. במשנה להלן,

i y i l y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

íénä éðt ìò äôö äàîè ÷ôñ? כיצד חכמים, שטיהרו  –ïéa ÀÅËÀÈÈÈÇÀÅÇÇÄÅ
íéìka,שבכלים במים הטומאה שצפה בין  –ò÷øwa ïéa ובין – ÇÅÄÅÇÇÀÇ

ספקו  נגע, לא ספק בטומאה אדם נגע וספק שבקרקע, במים שצפה
מקום. לטומאה שאין מפני íéìka,טהור , :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÅÄ

àîè נגע לא ספק בה נגע ספק שבכלים, במים הטומאה צפה אם – ÈÅ
לטומאה, מקום יש  כאילו  זה הרי במקום, נח והכלי שהואיל  טמא, ספקו

øBäè ,ò÷øwáe פנ על  הצפה טומאה וספק ספקו – שבקרקע המים י ÇÇÀÇÈ
àîèטהור . ,Búãéøé ÷ôñ :øîBà äãeäé éaø אדם נגע ספק – ÇÄÀÈÅÀÅÀÄÈÈÅ

טמא, ספקו נגע, לא ספק המים, לתוך  שירד  בשעה הצפה בטומאה
אל להתקרב הצפים הדברים דרך המים, לתוך  יורד שאדם שבשעה

בו , נגעה הטומאה שודאי  מסתבר ולכן  øBäèגופו , ,Búiìò ÷ôñeÀÅÂÄÈÈ
המים, מן עלייתו בשעת נגע לא ספק הצפה בטומאה נגע ספק –

הצפים  הדברים דרך  המים, מתוך עולה שאדם שבשעה טהור , ספקו
מגופו àlà(תוספתא ).להתרחק íL ïéà elôà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÂÄÅÈÆÈ

äàîèå íãà àGî,והטומאה האדם בשביל אלא במים מקום שאין  – ÀÈÈÀËÀÈ
מקום מכל  בה, שנגע לודאי  שנגע øBäèוקרוב ודאי שידע עד  – È

טהור(רמב"ם ); מקום מכל  בה, נגע שודאי פי  על שאף מפרשים, ויש
שנגע ראה שלא זמן ישראל").כל "תפארת שאף (הרא "ש; מבארים, ויש

יוסי רבי  שלדעת טהור , מקום מכל  יגע, שלא לו אפשר שאי  פי על 

מטמאה אינה צפה ברטנורא ).טומאה (הר "ש;

כט): יא, (ויקרא שנאמר קמא, תנא של  טעמו  מבואר  א) (סד , נזיר במסכת
השורץ", "בשרץ כתוב ודרשו : הארץ", על  השורץ בשרץ הטמא לכם "וזה
"על וכתוב טמא, המים, פני  על  ואפילו שורץ, שהוא מקום בכל  ומשמע

Ðהארץ" sv `edyk `le ux`d lr gpen `edyk `l` `nh epi`y rnyny)רש"י,(
מגעו ספק מקום, בכל טמא מגעו  ודאי  כיצד ? iptהא lr sv `vnpy onfa oebk)

,(mind.טהור
שנינו שהרי  אסמכתא, אלא זו שאין שנראה טוב", יום "תוספות בעל  וכותב

חכמים שטיהרו  df).כאן , oipra x`al cer siqeny dn my oiir)
לו): שם, (שם שנאמר  שמעון , רבי של טעמו שם מבואר  xeaeכן oiirn j`"

"xedh didi min dewn,(טהור שבקרקע במים הצפה שטומאה aezke(שמשמע
הפסוק): cvik?(בהמשך `d ,"`nhi mzlapa rbepe"rwxwa ,`nh Ð milka dtv

xedh Ð.
אלא  טהור " צפה טומאה "ספק אמרו  שלא שם, הסוגיה מן לומד והרמב"ם

בלבד שרץ b).לענין ,ci ze`nehd zea` 'ld oiire ;epzpynl eyexita oiir)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

àîè ,ànhì ïé÷Lî ÷ôñ נטמאו אם ספק, בהם שנולד  משקים – ÀÅÇÀÄÄÇÅÈÅ
טמא. ספקם לא, ïé÷Lîאם ïéáì Bìâø úà èLtL àîè ?ãöékÅÇÈÅÆÈÇÆÇÀÀÅÇÀÄ

òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ ,ïéøBäè ספק במשקים רגלו נגעה ספק – ÀÄÈÅÈÇÈÅÈÇ
נגעה, àîèלא B÷ôñ היו במשקים הטמא נגע ואילו שהואיל  – ÀÅÈÅ

תורה  של שספק טמא, ספקו  נגע ספק אף לפיכך התורה, מן נטמאים
ïéøBäè,לחומרה. ïé÷Lî ïéáì d÷øæe Bãéa äàîè økk äúéäÈÀÈÄÈÀÅÈÀÈÀÈÈÀÅÇÀÄÀÄ

òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ,במשקים –àîè B÷ôñ מהטעם – ÈÅÈÇÈÅÈÇÀÅÈÅ
טמא  ספקו ולכך  התורה, מן משקים מטמא שאוכל לפי לעיל, שבארנו 

אחרונה"). גורסים:("משנה eciaיש d`nh xkik dziddhyteoial
oixedh oiwyn וספק היא, הנזרקת טומאה הרי  זרקה, אם שכן  וכו ',

טהור הנזרקת `).טומאה dpyna epipy xaky enk) הגירסה לפי אף אבל
– הכיכר"dwxfe"שלפנינו  נגע אם הוא, שהספק במפרשים, מבואר  –

הזריקה בשעת ולא שנח, לאחר  שלמה";במשקים "מלאכת ר"ש ; (עיין

שלפנינו). כגירסה שגורסים  רבא", ו "אליהו רמב"ם  ועיין ישראל"; "תפארת

øBäè ànèìeדבר טימאו  אם ספק ויש טמאים, המשקים ואם – ÀÇÅÈ
טהור, ספקו  לא, אם dLàøáeטהור  Bãéa ìwî äúéä ?ãöékÅÇÈÀÈÇÅÀÈÀÙÈ

÷ôñ òâð ÷ôñ ,ïéøBäè úBøkk ïéáì d÷øæe ,ïéàîè ïé÷LîÇÀÄÀÅÄÀÈÈÀÅÄÈÀÄÈÅÈÇÈÅ
òâð àG, נגעו לא ספק בכיכרות המשקים נגעו ספק –øBäè B÷ôñ ÈÇÀÅÈ

מטמאים  טמאים משקים ואין שהואיל בטהרתם, נשארו והכיכרות –
דרבנן  שספק טהור , ספקו  לטמא משקים ספק לפיכך  מדרבנן, אלא

שנח  לאחר אם ספק שהיה בכגון  במפרשים, מבואר  כאן ואף לקולה.
ezwixf)המקל  zrya `le) שאילו נגעו , לא או בכיכרות המשקים נגעו 

והרי להשמיענו ? המשנה באה מה המקל , זריקת בשעת הוא הספק

שנינו  התורה מן שטומאתו בשרץ ואפילו מקום, לה שאין  טומאה זו 
`),לעיל dpyn)הנזרקת טומאה ספק משום טהור , (ר"ש ;שספקו

זריקה,ברטנורא ). בשעת הוא הספק אם הדין שהוא מפרשים, יש  אבל
והרי המקל, בראש שהמשקים פי על  שאף להשמיע, באה ומשנתנו

הואיל מקום מכל מקום, לטומאה ויש  בו , כמונחים חשובים הם
לקולה, דרבנן ספק הרי  מדרבנן , היא אחרים לטמא משקים וטומאת

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈéñBé éaøøîBà:íéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ–àîè,íéìkìå–øBäè.ãöék?úBiáç ézL,äøBäè úçàå äàîè úçà, ©¦¥¥§¥©§¦¨Ÿ¨¦¨¥§©¥¦¨¥©§¥¨¦©©§¥¨§©©§¨
ïäî úçàî äqò äNòå,äNò äàîhä ïî ÷ôñ,äNò äøBähä ïî ÷ôñ–àeä äæ:àîè ïéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ' §¨¨¦¨¥©©¥¤¨¥¦©§¥¨¨¨¨¥¦©§¨¨¨¤§¥©§¦¨Ÿ¨¦¨¥

'øBäè íéìkìå. §©¥¦¨
‡Èíéãé ÷ôñ,øähìå ànèìe ànhì–øBäè.íéaøä úeLø ÷ôñ–øBäè.íéøôBñ éøác ÷ôñ:íéìëà ìëà §¥¨©¦¦©¥§©¥§¦©¥¨§¥§¨©¦¨§¥¦§¥§¦¨©Ÿ¨¦

íéàîè,íéàîè íé÷Lî äúL,BLàø àaïéáeàL íéîa Baøå,Baøå BLàø ìò eìôpL BàGLíéî ïébì äL §¥¦¨¨©§¦§¥¦¨Ÿ§ª§©¦§¦¤¨§©Ÿ§ª§¨ª¦©¦

i.`nh oilke`l oiwyn wtqúà àîèì ,àîèé éìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå àø÷ ùéøãã ,àúééøåàã íéøçà àîèì ïé÷ùî úàîåè éñåé éáø øáñ÷
:àîè ,ïéìëåà àîèì ïé÷ùî ÷ôñ êëìä ,íéøçà.xedh milkleäéìò âéìôã ÷"úå .íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî ,ïðáøãî íéìë àîèì ïé÷ùî úàîåèã

ïé÷ùî úàîåè ÷ôñ êëìä ,ïðáøã ïé÷ùîå íéìëåà àîèì ïé÷ùî úàîåèå ,íéøçà úà àîèì àì ìáà ,àîèé éìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå ùéøã éñåé 'øã
:éñåé 'øë äëìä ïéàå ,øåäè íéøçà àîèì

`i.`nhil mici wtq:åéãé åàîèð àìå òâð àì ÷ôñ ,åéãé åàîèðå ïéàîè ïé÷ùîá åà íéàîè íéìëåàá òâð ÷ôñå úåøåäè åéãé åéäù éî.`nhleåéãé åéä
:òâð àì ÷ôñ ,ïàîèå ïé÷ùîå íéìëåàá òâð ÷ôñ ,úåàîè.xdhile:øåäè ï÷éôñ ,åììä úå÷éôñä ìëá .åàì íà éåàøë åøäèð ÷ôñ ,ïøäéèå úåàîè åéãé åéä

.miaxd zeyx wtq÷ôñ øîåçå ì÷ ,øåáöì äøúåä úéàãå äàîåè íà ,äàîåèá çñôä úà íéùåò øåáéö åðéöî ïëù ,øåäè ,íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ
:äàîåè.mixteq ixac wtq:àî÷ ÷øô úáù úëñîá ïä ïéùøåôîå ,íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî åäìåëã ,áéùçã êðä ìë ïåâëa` `edy xac la`

`xephxa yexit

לעיל שבארנו בועז ").כמו ישראל, ("תפארת 

ברשות  שדווקא ישראל", "תפארת בעל מעיר ברישא, שנישנו הדוגמות בשתי 
ספקו להיטמא משקים ספק אפילו  הרבים ברשות אבל  טמא, ספקו  היחיד 

הרבים. ברשות טומאה ספק כל כדין טהור,
אם ברם  הספק בהם שנולד  המשקים והרי  מקשה: ישראל" "תפארת בעל 

דעת  בו  שאין בדבר טומאה וספק להישאל, דעת בהם אין בטומאה נגעו 
שהאדם  כיון פנים, כל שעל  ומתרץ, טהור? ספקו היחיד ברשות אף להישאל 
האדם, בידי  הבאה טומאה כספק זה הרי  להישאל, דעת בו  יש רגלו הפושט
ביד שהטהרה בין  שהטומאה בין  להישאל , דעת בו שיש בדבר כספק שדינו

טהורים משקים לבין  אדם שפשטה טמאה בכיכר  וכן  lraהאדם. zrcly)
,("dhyte" `l` "dwxfe" miqxeb oi` "l`xyi zx`tz"בכיכר אחז  ואדם הואיל

להישאל. דעת בו שיש בדבר  כספק דינו  הרי  במשקים, הספק שנולד  בשעה

באיש  דוגמות שתי נקטה שמשנתנו  למשנתנו , בפירושו כותב הרמב"ם אבל 
דעת  בו  שיש במי  שהספק בין הבדל שאין להודיענו טמאה, ובכיכר  טמא
נטמאו אם לענין  המשקים ספק להישאל, דעת בו  שאין במי ובין  להישאל 
ז) יד, הטומאות אבות (הל' בחיבורו  הרמב"ם מדברי  ואמנם טמא. – בעצמם
– היא שברישא השנייה שהדוגמה ומכאן  "וזרקה", במשנתנו  שגורס משמע,

להישאל דעת בו  שאין  בדבר – הרמב"ם zx`tz"eלדעת "dpexg` dpyn" oiir)
.(m"anxd ixac lr midnzy "l`xyi
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לדעת  שכן הקודמת, המשנה של התנא על חולק יוסי  שרבי  ללמד , באה משנתנו

אין אבל  מאוכלים, ואפילו התורה, מן  טומאה מקבלים משקים אמנם שם התנא

שאף  סובר , יוסי רבי אבל מדרבנן , אלא התורה מן  אחרים מטמאים טמאים משקים

התורה מן  היא אחרים לטמא משקים `).טומאת ,gi ;a ,eh migqt `xnb oiir)

íéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ :øîBà éñBé éaø משקים נגעו  ספק – ÇÄÅÅÀÅÇÀÄÈÙÈÄ
נגעו , לא ספק טהורים באוכלים שלדעת àîèטמאים טמא, ספקם – ÈÅ

ספק  כאן והרי  התורה, מן אוכלים לטמא משקים טומאת יוסי  רבי

לחומרה; הולכים תורה של  ובספק תורה, ספק íéìkìåשל אבל – ÀÇÅÄ
נגעו , לא ספק בכלים טמאים משקים נגעו  ספק היינו לכלים, משקים

øBäè וספק מדרבנן , כלים לטמא משקים שטומאת טהור, ספקם – È
לקולה. úBiáçדרבנן ézL ?ãöék,מים עם –úçàå äàîè úçà ÅÇÀÅÈÄÇÇÀÅÈÀÇÇ

äøBäè,טהורה ואחת טמאה היתה החביות מן אחת –äqò äNòå ÀÈÀÈÈÄÈ
ïäî úçàî,החביות מן אחת של במים עיסה לעשיית והשתמש  – ÅÇÇÅÆ

äNò äøBähä ïî ÷ôñ ,äNò äàîhä ïî ÷ôñ ספק ויש  – ÈÅÄÇÀÅÈÈÈÈÅÄÇÀÈÈÈ
הטהורה, של  במים או הטמאה החבית של במים השתמש äæÆאם

àîè ïéìëàì ïé÷Lî ÷ôñ' :àeä,טמאה והעיסה –íéìkìå ÀÅÇÀÄÈÙÈÄÈÅÀÇÅÄ
'øBäè.טהורה בה, שלש והעריבה, –.iqei iaxk dkld oi`e È

הדוגמה  את נקט ולא חביות של  דוגמה יוסי רבי שנקט שמה מבואר, במפרשים
לפי הוא, הטעם הקודמת, במשנה התנא כמו  הכיכרות לבין  שנזרק מקל  של 
כיכרות  לבין וזרקו  טמאים משקים ובראשו  בידו מקל  שהיה זה, שבכגון
הטעם  ומה בתוספתא. שמובא כמו טהור, שספקו מודה יוסי רבי אף טהורין,
ישראל" "תפארת בעל שונים. טעמים המפרשים מביאים כך  על בזה? שמודה
שאפילו הנזרקת, טומאה ספק זה הרי שלדעתו  משום הוא שהטעם כותב,
אף  נזרק, והמקל  הואיל סובר, יוסי שרבי כותב, והגר "א טהור . ספקו  בשרץ
להישאל. דעת בו שאין בדבר ספק זה הרי מקום מכל אדם, בידי  שנזרק פי  על 
ספק  זה הרי בידיים, העיסה את ולש נוטל שאדם מים, של בחביות ברם,

להישאל דעת בו  שיש ax`").בדבר edil`")טעמים עוד  נאמרו y"x;כן  oiir)
.("dpexg` dpyn" ;y"`x
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ànhì ,íéãé ÷ôñ באוכלים נגעו  וספק טהורות, ידיו  שהיו  מי – ÀÅÈÇÄÄÇÅ
נגעו ; לא ספק ונטמאו , טמאים במשקים ידיו ànèìeאו  שהיו  או  – ÀÇÅ

ספק  אותם, וטמאו  טהורים במשקים או  באוכלים נגעו  וספק טמאות

נגעו ; כראויøähìåלא נטהרו  ספק וטיהרן , טמאות ידיו  שהיו  או – ÀÄÇÅ
הללו , הספקות משלשת אחד בכל  נטהרו; לא כמו ewtqøBäèספק – È

אף  ידים", "ספק ענין מביאה משנתנו  ד ). (ב, ידים במסכת שמבואר 
הספקות  כל על הסדר  לפי לחזור כדי דבר, בו מפרשת שאינה פי  על 
מפורש זה וענין הואיל אבל זו , במשנה שנימנו  כמו  חכמים, שטיהרו 

אחרים  בעניינים וכן כלום, כאן  פירשה לא לפיכך ידיים, במסכת
במקומם. øBäèהמפורשים ,íéaøä úeLø ÷ôñ טומאה ספק כל – ÀÅÀÈÇÄÈ

(פרקים  להלן  הזה הדין  פרטי ומבוארים טהור, הרבים, ברשות שנולד 
לעיל הבאנו כבר  זה כלל  של טעמו ברם, dpynה-ו ). xe`al dncwda)

,(e ,b,שנסתרה משום לבעלה מספק אסורה סוטה מה מסוטה: שלמדים
ברשות  טומאה ספק כל  אף היחיד , ברשות טומאה ספק משום היינו 

אבל טהור . ספקו הרבים ברשות טומאה ספק אבל טמא, ספקו היחיד 
מובא dnבתוספתא iptn :`nef oa z` el`y" :(i dkld e wxt zexdh)

gqtd z` oiyer xeaivdy epivn ixdy :mdl xn` ?xedh miaxd zeyx wtq
lw ,xeaivl dxzed zi`ce d`neh m`e ,oi`nh xeaiv aexy onfa d`neha

"d`neh wtql xnege אבות הל' עיין  זה, טעם מביא הרמב"ם (ואף
א). טז, cigidהטומאות zeyx wtq dn iptn :xne` l`ilnb oa oerny oax

xyt` i`e ,cigil le`yl xyt`y iptn ?xedh miaxd zeyx wtqe `nh
"miaxl le`yl זה כלל שם שמבואר  בועז ", ישראל, "תפארת (עיין

באריכות). íéøôBñוטעמו éøác ÷ôñהיחיד ברשות נטמא ספק – ÀÅÄÀÅÀÄ
שטיהרוהו  ז ), (משנה לעיל ששנינו  סופרים, מדברי  אלא שאינה בטומאה

cvikíéàîè?חכמים, íéìëà ìëà,טמאים אוכלים אכל ספק – ÈÇÙÈÄÀÅÄ
wtq e`íéàîè íé÷Lî äúL אוכלים האוכל על  גזרו  חכמים שכן – ÈÈÇÀÄÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn



biרטז dpyn iriax wxt zexdh zkqn

íéáeàL–øBäè B÷ôñ;äàîhä áà àeäL øác ìáà,íéøôBñ éøácî àeäå–àîè B÷ôñ. §¦§¥¨£¨¨¨¤©©ª§¨§¦¦§¥§¦§¥¨¥
·Èïélçä ÷ôñ–úeLéøt úøäè Bæ.íéöøL ÷ôñ–ïúàéöî úòLk.íéòâð ÷ôñ–øBäè älçza,÷÷æð àHL ãò §¥©ª¦©£©§¦§¥§¨¦§¨©§¦¨¨§¥§¨¦©§¦¨¨©¤¦§©

äàîhì;äàîhì ÷÷æpMî–àîè B÷ôñ.úeøéæð ÷ôñ–øzî.úBøBëa ÷ôñ–a ãçàå íãà éøBëa ãçàéøBë ©ª§¨¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥§¥§¦ª¨§¥§¤¨§¥¨¨§¤¨§¥
äîäá,ïéaäøBäè ïéa äàîè,åéìò Bøáçî àéöBnäLäéàøä. §¥¨¥§¥¨¥§¨¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
‚ÈúBðaø÷ ÷ôñ–Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàäúBáéæ Lîç ÷ôñe úBãì,ãçà ïaø÷ äàéáî,úìëBàåíéçáfa, §¥¨§¨¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¥§¥¨¥¦§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦

äáBç äéìò øàMä ïéàå. §¥©§¨¨¤¨¨

.mixteq ixacn `ede d`nehd:òâð àì íà ïäá òâð íà ÷ôúñð íà ,åìàá àöåéëå ,íéáæë íåàùòù íéøëðå ,äñåáú íã ïåâë.`nh ewitqáà åäéîå
ìòå ,ïéôøåù ïòâî éàãå ìòã ìéòì ïðú àäá ,åàì íà äøåòùë íöò åá ùé íà à÷éôñ àëéàã ñøôä úéá ïåâë ,÷ôñî åîöò àåäù íéøôåñ éøáãî äàîåèä

:à÷éôñ ÷ôñ éåäã ,ïéôøåù ïéà ïòâî ÷ôñ
ai.zeyixt zxdh ef[ïäéìåç] ïéìëåàù íéùåøôä ïî ãçà ÷ôúñð íàå .äîåøú éìëåàì ñøãî íéùåøô éãâáå ,íéùåøôì ñøãî õøàä íò éãâá ïðúã

:øåäè ï÷éôñ ,äîåøúì ïäá àîèðå íéùåøôä éãâáá òâð íà ÷ôúñðù äîåøú ìëåà ïëå ,òâð àì íà õøàä íò éãâáá òâð íà ,äøäèá.mivxy wtqêéìùä
:øåäè ï÷éôñå ïúàéöî úòùë úåøëëä éøä ,òâåð åðéàù åúåà àöî íà ,òâð àì ÷ôñ ,ïäéìò øáòù äòùá úåøëëá òâð ÷ôñ ,úåøëëä ïéá õøù`ly cr

.d`nehl wwfp:ãöéë ùøôî íéòâðã 'ä ÷øôá.zexifp wtq,åá äéä ÷ôñ ,ãáàù åà áðâðù åàöîå êìä ,øåë äàî äæä éøëá ùé íà øéæð éðéøä øîàù ïåâë
:íéúîì àîèäìå ïéé úåúùì øúåî ,åá äéä àì ÷ôñ.zexeka wtq:åàì íà íçø øèô àåä íà ÷ôñ.mc` ixeka cg`:ïäëì íéòìñ ùîç úúìî øåèô

.d`nh dnda ixeka cg`e:øåîç øèô.di`xd eilr exiagn `ivendy:ìå÷ùå øåëá àåäã äéàø éúééà ,ïäëì äéì øîàã
bizepaxw wtq:'åëå úåãéì ùîç ÷ôñ äéìò ùéù äùàä ,ãöéë.cg` oaxw d`ian:÷ôñä ìò àáä óåòä úàèç.migafa zlke`eøåîâì äæä ïáø÷äù

:ïë äæ ïáø÷ óà ,ïìåëì äìåò úçà äìéáè úåàîåè äîë äùàä úàîèð íàù ,äìéáèë àåä éøäå àá äúøäè.daeg dilr x`yd oi`eíéîëç äåëéøöä àì
:íéùã÷á ìåëàì øäèéì äð÷ú äì úåùòì éãë àìà ,çáæîì ïéìåç ú÷éìî ÷ôñ åáéø÷äì åøéúä éùå÷á ãçàä óàù .ïàéáäì

`xephxa yexit

לטומאה; כשני  שיהא טמאים משקים השותה או  wtqàaÈטמאים
ïéáeàL íéîa Baøå BLàø הבא על טומאה גזרו  חכמים שכן  – ÙÀËÀÇÄÀÄ

ביום; בו  מטומאתו שטבל  לאחר  שאובים במים ורובו  ספק Bàראשו 
GL Baøå BLàø ìò eìôpLíéáeàL íéî ïébì äL שגזרו – ÆÈÀÇÙÀËÀÈËÄÇÄÀÄ

ואפילו  שאובים, מים לוגים שלושה עליו שנפלו מי  על  טומאה חכמים
גמור טהור zexifbdהיה mrh epx`a myÐ c ,` zay dpynl epxe`a oiir)

,(elld,סופרים מדברי שהן  הטומאות מן  באלו  כיוצא כל  B÷ôñÀÅוכן 
øBäè אם ספק שיש אלא מאלו  באחד  ודאי  נטמא אם הדין  והוא – È

טהור שספקו טבל, לא או  a).טבל  ,a ze`ewn)áà àeäL øác ìáàÂÈÈÈÆÇ
íéøôBñ éøácî àeäå ,äàîhä כאב שיהא חכמים עליו  שגזרו  – ÇËÀÈÀÄÄÀÅÀÄ

ברשות  בו נגע ספק ה), ג, (אהלות ממת תבוסה דם כגון  הטומאה,
נגע, לא ספק àîèהיחיד B÷ôñ סופרים מדברי הטומאה באב אבל – ÀÅÈÅ

שנינו  הרי העמים, וארץ הפרס בית כגון מספק, טמא עצמו  שהוא
שורפים, אין מגען  ספק ועל  התרומה, את שורפים מגען  ודאי שעל  לעיל ,

ספקא. ספק שהוא לפי

i y i n g m e i
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ïélçä ÷ôñ,חכמים שטיהרו –úeLéøt úøäè Bæ הפרושים – ÀÅÇËÄÇÂÇÀÄ
בטהרותיהם, טומאה ספק להם נולד  אם בטהרה, חוליהם אוכלים שהיו

טהור  ב ).ספקם טו, הטומאות אבות הל' למשנתנו (רמב"ם  ובפירושו 

ובגדי לפרושים, מדרס הארץ עם "בגדי שנינו: שכן  הרמב"ם, מבאר 
הפרושים, מן לאחד ספק וכשנולד תרומה", לאוכלי  מדרס פרושים

תרומה  אֹוכל וכן  טהור . ספקו  נגע, לא אם הארץ עם בבגדי נגע ֵאם
ספקו  לתרומה, בהם ונטמא הפרושים בבגדי  נגע אם ספק לו שנולד 

lrטהור dywn "dpexg` dpyn" lra la` ;`xephxan axd yxit oke)
mdileg iabl xedh ewtq zna e` uxya rbp wtq elit`y ,x`ane df yexit

.(zi`ce d`neh `l` mdl oi`y ,dxdha milke`yíéöøL ÷ôñ– ÀÅÀÈÄ
חכמים, ïúàéöîשטיהרו  úòLk שעת אחר  בספקם שהולכים – ÀÈÇÀÄÈÈ

ספק  בהן  נגע ספק הכיכרות, לבין שרץ אדם זרק אם כגון מציאתם,

הטומאות  שכל טהורות, הכיכרות נוגע, שאינו  שמצאֹו כיון  נגע, לא
בצידן , נפל  כך ואחר  בכיכרות נגע שמא אומרים ואין  מציאתן, כשעת

אבות  לכל כדוגמא שרצים המשנה ונקטה מציאתן . כשעת הן  הרי אלא
מציאתן . כשעת אותן שדנים הטומאות לשאר  הדין  והוא הטומאה,

íéòâð ÷ôñ?כיצד –älçza,טהור בחזקת עדיין כשהנוגע – ÀÅÀÈÄÇÀÄÈ
øBäè, טהור ספקו –äàîhì ÷÷æð àHL ãò ז כל  שלא – מן  ÈÇÆÄÀÇÇËÀÈ

לטומאה; הכהן äàîhìהחליטו ÷÷æpMî הוחלט שכבר  לאחר – ÄÆÄÀÇÇËÀÈ
àîèלטומאה, B÷ôñ.ד ֿה ה, נגעים במסכת כמבואר –÷ôñ ÀÅÈÅÀÅ
úeøéæðהלך כור , מאה הזה בכרי  יש אם נזיר  הריני האומר: כגון – ÀÄ

בו, היו  לא ספק כור  מאה בו  היו ספק אבד, או שנגנב øzîËÈומצאו
נזיר . שאינו ולהתגלח, למתים ולהיטמא יין לשתות –úBøBëa ÷ôñÀÅÀ

לאו , אם רחם פטר  הוא אם –íãà éøBëa ãçà אדם בכ ֹורי בין – ÆÈÀÅÈÈ
פדיונם, לשם לכהן  סלעים חמש  מלתת ספקותיהם ãçàåÀÆÈפטורים

äîäá éøBëa,בהמה בכורי  ובין  –äàîè ïéa,חמור פטר – ÀÅÀÅÈÅÀÅÈ
לכהן, השה את ונותנים בשה אותו  äøBäèשפודים ïéaבכור – ÅÀÈ

לכהן  בו  אין בכור , ספק הוא אם לכהן, אותו  שנותנים טהורה, בהמה

äéàøäכלום, åéìò Bøáçî àéöBnäL להוציא הבא הכהן – ÆÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ
בכור שהוא ראיה הבא לו: לומר חברו יכול מחברו , הבכור  את מספק

ותטלנו .
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úBðaø÷ ÷ôñ?כיצד –úBãì Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä ÀÅÈÀÈÈÄÈÆÅÈÆÈÀÅÈÅÅ
היינו  הפילה, חובה ממין אם יודעת ואינה פעמים חמש שהפילה –

פטור  ממין  או קרבן, עליו  שחייבת d-b),ולד ,` zezixk oiir)÷ôñeÀÅ
úBáéæ Lîç דם שראתה כגון זיבות, חמש  ספק עליה שיש  או – ÈÅÄ

אם  יודעת ואינה חודש , בכל  רצופים ימים שלושה חדשים חמישה

הזיבה בימי  או  נידתה בימי  oiirראתה ;f ,` zezixk zkqna x`eank)
,(dpynd xe`al epzncwd myãçà ïaø÷ äàéáî,וחטאת עולה – ÀÄÈÈÀÈÆÈ
הספק, על  בא העוף íéçáfaשחטאת úìëBàåלאחר מותרת והיא – ÀÆÆÇÀÈÄ

כפרה  מחוסרי והזבה היולדת שכן  בקדשים; לאכול  הקרבן הקרבת

לא  עדיין  שמשן, והעריב וטבלו מטומאתן שטהרו לאחר שאף הן,
המשנה  ובאה קרבנן , שיביאו עד בקדשים לאכול  כדי  טהרתן נגמרה

זיבות, כמה ספק או לידות כמה ספק כאן  שיש פי  על שאף ללמד ,
בקדשים, לאכול  להתירה כדי לכולן, אחד  קרבן מועיל מקום מכל

אחת  טבילה פעמים כמה נטמאה שאם וכשם כטבילה, הוא זה שקרבן
הזיבות; או הלידות לכל  עולה זה קרבן אף לכולן, øàMäעולה ïéàåÀÅÇÀÈ

äáBç äéìò ארבעה על הקרבנות שאר להביא חכמים הצריכוה לא – ÈÆÈÈ
את  ואף למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי זיבות, או לידות ספיקי

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt zexdh zkqn

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡íéaøä úeLøa òcøôväå õøMä,úéfk ïëåäìápä ïî úéfëå únä ïî,äìápä ïî íöòå únä ïî íöòå,Leâå ©¤¤§©§©§¥©¦§¨©¦§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨§¤¤¦©¥§¤¤¦©§¥¨§

ñøtä úéaî Leâå äøBäè õøàî,íénòä õøàî Leâå äøBäè õøàî Leb,øBäè ãçàå àîè ãçà ïéìéáL éðL, ¥¤¤§¨§¦¥©§©¥¤¤§¨§¥¤¤¨©¦§¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨
Clä ïäî äæéàa òeãé ïéàå íäî ãçàa Clä,ìéäàä ïäî äæéà ìò òeãé ïéàå íäî ãçà ìò ìéäàä,úà èéñä ¦¥§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤¥¤¦¥¤¡¦©¤¨¥¤§¥¨©©¥¤¥¤¤¡¦¥¦¤

íäî äæéà òeãé ïéàå íäî ãçàèéñä–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåíéøäèî. ¤¨¥¤§¥¨©¥¤¥¤¥¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
·øîàL ãçà:øBäè àeä íàå àîè àeä íà òãBé éðéàå äæa ézòâð,ézòâð íäéðMî äæéàa òãBé éðéàå ézòâð– ¤¨¤¨©¨©§¦¨¤§¥¦¥©¦¨¥§¦¨¨©§¦§¥¦¥©§¥¤¦§¥¤¨©§¦

àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåíéøäèî.éñBé éaøïlëa ànèî,ìéáMa øäèîe,Cläì íãà éða CøcL,íkøc ïéàå ©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¦¥§©¥§ª¨§©¥©§¦¤¤¤§¥¨¨§©¥§¥©§¨
òbì. ¦©

d`.uxyd:àùîá àìå òâîá àîèî õøù.rcxtv:òãøôö è÷ð éëä íåùî ,äéá åòèå áöì äîåã òãøôöù éôìå .øåäè.znd on zifk.ìäåàá àîèî
:ìäåàá äàîèî äðéà äìáðå.znd on mvr:øåäè äìáðã íöòå ,èñéäá àîèî.minrd ux`n yebe qxtd zian yebïéàîèî ïéàå àùîáå òâîá íéàîèî

:ìäåàá.`nh cg` oiliay ipy:ìéäàé àìù åá øáåò ïéàå ,åìåë úà àìîîå åáçøì åá ìèåî øá÷ ïäî ãçàù.odn cg` lr lid`dúîä ïî úéæë ìò
:éà÷ äìéáðä ïî úéæëå.mdn cg` hiqdïéàîèîã ,éà÷ íéîòä õøàî ùåâå ñøôä úéáî ùåâå äøåäè õøàî ùåâà [ïëå ,äìéáðä ïî íöòå úîä ïî íöò ìò]

ñéäá:è.`nhn `aiwr 'xàøáâ éáâì ìáà .åàîèðùë äð÷ú íäì ïéàã ïåéë ,úåøäè äùòùë éìéî éðä øåäè å÷éôñ ø"äøá äàîåè àáé÷ò 'øì äéì àøéáñã
:àîèðù øáãä øøáúé øçîå íåéä àîù ,äàæäå äìéáè êéøöã äéì àøéáñ ,äàæäå äìéáè åëéøöäì.mixdhn minkgeàì àúð÷ú äéì úéàã àøáâ åìéôàã

:íéîëçë äëìäå .äàæäå äìéáè äéì ïðéëøöî
a.dfa izrbp xn`y cg`:äéá åòèå áöì äîåã òãøôöã ,éà÷ àùéøã òãøôöäå õøùäà.jeldl mc` ipa jxcyàìù åîöò òåðîì íãàì øùôà éàù

àáé÷ò 'øë àì äëìä ïéàå .àîè å÷éôñ ,òâð àì éà òâð éà äéì à÷ôñî éë êëìä ,òâéì àìù íãàì øùôà òâî ìáà .øåäè ïéìéáù ÷ôñ êëìä ,ø"äøá êìé
:éñåé 'øë àìå

`xephxa yexit

לאכול להתירה כדי  להביאו, בקושי חכמים התירו  האחד  הקרבן 

בקדשים.

i y y m e i
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שספקו היחיד ברשות טומאה בספק פרטים נישנים שלאחריו  ובפרק זה בפרק

טהור . שספקו הרבים ברשות טומאה ובספק טמא,

õøMä בפרשת בתורה, הכתובים השרצים משמונת אחד היינו המת, – ÇÆÆ
כט-ל),שמיני  יא , במגע(ויקרא מטמאים א ),שבמותם א , כלים (עיין

òcøôväå השרצים משמונת שאינה משום כלל , מטמאה שאינה – ÀÇÀÇÀÅÇ
לעיל , íéaøäשהזכרנו  úeLøa יודע ואינו מהם באחד  אדם ונגע – ÄÀÈÇÄ

משמונת  שאינו  אחר  לשרץ הדין  והוא בצפרדע; או  בשרץ נגע אם
שהוא  לצב, דומה שהיא לפי צפרדע, נקטה שמשנתנו אלא שרצים,

ספק  אצלו ויוולד  אדם שיטעה אפשר  ולכן השרצים, משמונת אחד 
בצפרדע; או  בשרץ נגע únäאם ïî úéfk ïëå,באוהל המטמא – ÀÅÇÇÄÄÇÅ

äìápä ïî úéfëå; באוהל מטמא ואינו  ובמשא, במגע המטמא – ÀÇÇÄÄÇÀÅÈ
únä ïî íöòå, באוהל ולא ובמשא במגע המטמא –ïî íöòå ÀÆÆÄÇÅÀÆÆÄ

äìápä;לגמרי טהור שהוא –Leâå, עפר –äøBäè õøàî– ÇÀÅÈÀÅÆÆÀÈ
ישראל, ñøtäשבארץ úéaî Leâå,קבר בה שנחרש  משדה כגון – ÀÄÅÇÀÇ

המחרשה  עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא, במגע מטמא שגושה

המת; מעצמות כשעורה õøàîעצם Leâå äøBäè õøàî LebÅÆÆÀÈÀÅÆÆ
íénòä קברות ספק משום העמים ארץ על  טומאה גזרו  שחכמים – ÈÇÄ

ובמשא; במגע מטמא וגושה ïéìéáLהנכרים, éðLשני היו  – ÀÅÀÄÄ
øBäèשבילים, ãçàå àîè ãçàקבר מוטל מהם שבאחד  כגון  – ÆÈÈÅÀÆÈÈ

עליו , יאהיל ולא בו  יעבור  שאדם אפשר  ואי אדם,Cläלרחבו, – ÄÅ
íäî ãçàa,השבילים משני  באחד  –ïäî äæéàa òeãé ïéàå ÀÆÈÅÆÀÅÈÇÀÅÆÅÆ

Clä; הטהור בשביל  או  הטמא בשביל  אם –ãçà ìò ìéäàä ÄÅÆÁÄÇÆÈ
íäî,הנבילה מן כזית על  או  המת מן כזית על  –ìò òeãé ïéàå ÅÆÀÅÈÇÇ

ìéäàä ïäî äæéàעל או באוהל, המטמא המת מן כזית על  אם – ÅÆÅÆÆÁÄ
באוהל; מטמא שאינו  הנבילה מן íäîכזית ãçà úà èéñä– ÅÄÆÆÈÅÆ

מבית  הגוש  את הסיט אם וכן  הנבילה, מן  או  המת מן  העצם את
טהורה, מארץ הגוש את או  העמים מארץ או  äæéàהפרס òeãé ïéàåÀÅÈÇÅÆ

èéñä íäî העצם את או  בהיסט, המטמא המת מן העצם את אם – ÅÆÅÄ

העמים  מארץ או הפרס מבית הגוש את אם מטמא, שאינו הנבילה מן

טהורה, מארץ הגוש את או  בהיסט, ànèîהמטמא àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ
אלא  טהור  אינו הרבים ברשות טומאה ספק עקיבא, רבי שסובר –

תקנה  להן ואין שהואיל הספק, לו  שנולד לאחר שעשה טהרות לגבי
אם  שאף האדם, לגבי אבל  מספק, בהן  הקלו  לפיכך נטמאות, אם

ואפילו  בו, הקלו  לא ובהזאה, בטבילה להיטהר תקנה לו  יש בו  נחמיר 
שמא  והזאה, טבילה וצריך טמא, ספקו הרבים ברשות טומאה בספק

שנטמא הדבר הר"ב );יתברר הרא"ש ; íéøäèî(הר"ש ; íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה  שספק חכמים, סוברים תקנה, לו  שיש  האדם לגבי  שאפילו 

והזאה. טבילה צריך ואינו  טהור , ספקו  הרבים minkgk.ברשות dklde

טהור אינו  הרבים ברשות טומאה שספק עקיבא, רבי  של  טעמו מפרש הגר"א
הרבים, את גם עמו  נטמא מספק נטמאֹו שאם ברבים, תלוי כשהספק אלא
שהוא  ספק הלכך נגעו , אם בכולם והספק הטומאה אצל  שהלכו רבים כגון
אף  רבים, לגבי ולא יחיד  לגבי אלא אינו שהספק כאן  אבל  טהור , רבים על 

טמא. ספקו  הרבים ברשות
לא  ספק נגע בספק דווקא עקיבא רבי שלדעת מבאר , ישראל" "תפארת ובעל

ברשו טהור  ספקו  בענייננונגע כמו  מעשה, עשה כשוודאי אבל הרבים, ת
הריהו בטהרה, או  בטומאה אם יודע ואינו  נגע או  הסיט או האהיל  שודאי 

"בועז"). (עיין הרבים ברשות אפילו מספק טמא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íàå àîè àeä íà òãBé éðéàå äæa ézòâð :øîàL ãçàÆÈÆÈÇÈÇÀÄÈÆÀÅÄÅÇÄÈÅÀÄ
øBäè àeäמוסבה זו  פיסקה –(micg` miyxtn zrcl) השרץ" על È

במשנה  שכן הקודמת, המשנה של שברישא הרבים" ברשות והצפרדע
שאף  ללמד, משנתנו  ומוסיפה בהם, המגע ספק נתפרש  לא הקודמת

בזה  נגעתי  ואמר : אחד  בא שאם וחכמים, עקיבא רבי נחלקו  בזה
צפרדע  זו או במגע המטמא שרץ זה אם יודע ואיני הרבים ברשות

מטמאה rcxtvl,שאינה dnec avdy ,zncewd dpyna epx`a xake)
,(ewtq clep jk jezne: שאמר íäéðMîאו äæéàa òãBé éðéàå ézòâðÈÇÀÄÀÅÄÅÇÀÅÆÄÀÅÆ

ézòâð,בצפרדע אם בשרץ אם –ànèî àáé÷ò éaø מהטעמים – ÈÇÀÄÇÄÂÄÈÀÇÅ
הקודמת, במשנה íéøäèîשהבאנו íéîëçå טומאה ספק משום – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

הרבים הר"ב ).ברשות במי(הר "ש; כאן שמדובר מפרש, הרמב"ם אבל

שני שהיו או  טהור, או טמא הוא אם יודע ואינו בדרך באדם שנגע
באיזה  יודע ואינו  מהם, באחד ונגע טהור , ואחד  טמא אחד אנשים,

izdw - zex`ean zeipyn
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íéáeàL–øBäè B÷ôñ;äàîhä áà àeäL øác ìáà,íéøôBñ éøácî àeäå–àîè B÷ôñ. §¦§¥¨£¨¨¨¤©©ª§¨§¦¦§¥§¦§¥¨¥
·Èïélçä ÷ôñ–úeLéøt úøäè Bæ.íéöøL ÷ôñ–ïúàéöî úòLk.íéòâð ÷ôñ–øBäè älçza,÷÷æð àHL ãò §¥©ª¦©£©§¦§¥§¨¦§¨©§¦¨¨§¥§¨¦©§¦¨¨©¤¦§©

äàîhì;äàîhì ÷÷æpMî–àîè B÷ôñ.úeøéæð ÷ôñ–øzî.úBøBëa ÷ôñ–a ãçàå íãà éøBëa ãçàéøBë ©ª§¨¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥§¥§¦ª¨§¥§¤¨§¥¨¨§¤¨§¥
äîäá,ïéaäøBäè ïéa äàîè,åéìò Bøáçî àéöBnäLäéàøä. §¥¨¥§¥¨¥§¨¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
‚ÈúBðaø÷ ÷ôñ–Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàäúBáéæ Lîç ÷ôñe úBãì,ãçà ïaø÷ äàéáî,úìëBàåíéçáfa, §¥¨§¨¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¥§¥¨¥¦§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦

äáBç äéìò øàMä ïéàå. §¥©§¨¨¤¨¨

.mixteq ixacn `ede d`nehd:òâð àì íà ïäá òâð íà ÷ôúñð íà ,åìàá àöåéëå ,íéáæë íåàùòù íéøëðå ,äñåáú íã ïåâë.`nh ewitqáà åäéîå
ìòå ,ïéôøåù ïòâî éàãå ìòã ìéòì ïðú àäá ,åàì íà äøåòùë íöò åá ùé íà à÷éôñ àëéàã ñøôä úéá ïåâë ,÷ôñî åîöò àåäù íéøôåñ éøáãî äàîåèä

:à÷éôñ ÷ôñ éåäã ,ïéôøåù ïéà ïòâî ÷ôñ
ai.zeyixt zxdh ef[ïäéìåç] ïéìëåàù íéùåøôä ïî ãçà ÷ôúñð íàå .äîåøú éìëåàì ñøãî íéùåøô éãâáå ,íéùåøôì ñøãî õøàä íò éãâá ïðúã

:øåäè ï÷éôñ ,äîåøúì ïäá àîèðå íéùåøôä éãâáá òâð íà ÷ôúñðù äîåøú ìëåà ïëå ,òâð àì íà õøàä íò éãâáá òâð íà ,äøäèá.mivxy wtqêéìùä
:øåäè ï÷éôñå ïúàéöî úòùë úåøëëä éøä ,òâåð åðéàù åúåà àöî íà ,òâð àì ÷ôñ ,ïäéìò øáòù äòùá úåøëëá òâð ÷ôñ ,úåøëëä ïéá õøù`ly cr

.d`nehl wwfp:ãöéë ùøôî íéòâðã 'ä ÷øôá.zexifp wtq,åá äéä ÷ôñ ,ãáàù åà áðâðù åàöîå êìä ,øåë äàî äæä éøëá ùé íà øéæð éðéøä øîàù ïåâë
:íéúîì àîèäìå ïéé úåúùì øúåî ,åá äéä àì ÷ôñ.zexeka wtq:åàì íà íçø øèô àåä íà ÷ôñ.mc` ixeka cg`:ïäëì íéòìñ ùîç úúìî øåèô

.d`nh dnda ixeka cg`e:øåîç øèô.di`xd eilr exiagn `ivendy:ìå÷ùå øåëá àåäã äéàø éúééà ,ïäëì äéì øîàã
bizepaxw wtq:'åëå úåãéì ùîç ÷ôñ äéìò ùéù äùàä ,ãöéë.cg` oaxw d`ian:÷ôñä ìò àáä óåòä úàèç.migafa zlke`eøåîâì äæä ïáø÷äù

:ïë äæ ïáø÷ óà ,ïìåëì äìåò úçà äìéáè úåàîåè äîë äùàä úàîèð íàù ,äìéáèë àåä éøäå àá äúøäè.daeg dilr x`yd oi`eíéîëç äåëéøöä àì
:íéùã÷á ìåëàì øäèéì äð÷ú äì úåùòì éãë àìà ,çáæîì ïéìåç ú÷éìî ÷ôñ åáéø÷äì åøéúä éùå÷á ãçàä óàù .ïàéáäì

`xephxa yexit

לטומאה; כשני  שיהא טמאים משקים השותה או  wtqàaÈטמאים
ïéáeàL íéîa Baøå BLàø הבא על טומאה גזרו  חכמים שכן  – ÙÀËÀÇÄÀÄ

ביום; בו  מטומאתו שטבל  לאחר  שאובים במים ורובו  ספק Bàראשו 
GL Baøå BLàø ìò eìôpLíéáeàL íéî ïébì äL שגזרו – ÆÈÀÇÙÀËÀÈËÄÇÄÀÄ

ואפילו  שאובים, מים לוגים שלושה עליו שנפלו מי  על  טומאה חכמים
גמור טהור zexifbdהיה mrh epx`a myÐ c ,` zay dpynl epxe`a oiir)

,(elld,סופרים מדברי שהן  הטומאות מן  באלו  כיוצא כל  B÷ôñÀÅוכן 
øBäè אם ספק שיש אלא מאלו  באחד  ודאי  נטמא אם הדין  והוא – È

טהור שספקו טבל, לא או  a).טבל  ,a ze`ewn)áà àeäL øác ìáàÂÈÈÈÆÇ
íéøôBñ éøácî àeäå ,äàîhä כאב שיהא חכמים עליו  שגזרו  – ÇËÀÈÀÄÄÀÅÀÄ

ברשות  בו נגע ספק ה), ג, (אהלות ממת תבוסה דם כגון  הטומאה,
נגע, לא ספק àîèהיחיד B÷ôñ סופרים מדברי הטומאה באב אבל – ÀÅÈÅ

שנינו  הרי העמים, וארץ הפרס בית כגון מספק, טמא עצמו  שהוא
שורפים, אין מגען  ספק ועל  התרומה, את שורפים מגען  ודאי שעל  לעיל ,

ספקא. ספק שהוא לפי
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ïélçä ÷ôñ,חכמים שטיהרו –úeLéøt úøäè Bæ הפרושים – ÀÅÇËÄÇÂÇÀÄ
בטהרותיהם, טומאה ספק להם נולד  אם בטהרה, חוליהם אוכלים שהיו

טהור  ב ).ספקם טו, הטומאות אבות הל' למשנתנו (רמב"ם  ובפירושו 

ובגדי לפרושים, מדרס הארץ עם "בגדי שנינו: שכן  הרמב"ם, מבאר 
הפרושים, מן לאחד ספק וכשנולד תרומה", לאוכלי  מדרס פרושים

תרומה  אֹוכל וכן  טהור . ספקו  נגע, לא אם הארץ עם בבגדי נגע ֵאם
ספקו  לתרומה, בהם ונטמא הפרושים בבגדי  נגע אם ספק לו שנולד 

lrטהור dywn "dpexg` dpyn" lra la` ;`xephxan axd yxit oke)
mdileg iabl xedh ewtq zna e` uxya rbp wtq elit`y ,x`ane df yexit

.(zi`ce d`neh `l` mdl oi`y ,dxdha milke`yíéöøL ÷ôñ– ÀÅÀÈÄ
חכמים, ïúàéöîשטיהרו  úòLk שעת אחר  בספקם שהולכים – ÀÈÇÀÄÈÈ

ספק  בהן  נגע ספק הכיכרות, לבין שרץ אדם זרק אם כגון מציאתם,

הטומאות  שכל טהורות, הכיכרות נוגע, שאינו  שמצאֹו כיון  נגע, לא
בצידן , נפל  כך ואחר  בכיכרות נגע שמא אומרים ואין  מציאתן, כשעת

אבות  לכל כדוגמא שרצים המשנה ונקטה מציאתן . כשעת הן  הרי אלא
מציאתן . כשעת אותן שדנים הטומאות לשאר  הדין  והוא הטומאה,

íéòâð ÷ôñ?כיצד –älçza,טהור בחזקת עדיין כשהנוגע – ÀÅÀÈÄÇÀÄÈ
øBäè, טהור ספקו –äàîhì ÷÷æð àHL ãò ז כל  שלא – מן  ÈÇÆÄÀÇÇËÀÈ

לטומאה; הכהן äàîhìהחליטו ÷÷æpMî הוחלט שכבר  לאחר – ÄÆÄÀÇÇËÀÈ
àîèלטומאה, B÷ôñ.ד ֿה ה, נגעים במסכת כמבואר –÷ôñ ÀÅÈÅÀÅ
úeøéæðהלך כור , מאה הזה בכרי  יש אם נזיר  הריני האומר: כגון – ÀÄ

בו, היו  לא ספק כור  מאה בו  היו ספק אבד, או שנגנב øzîËÈומצאו
נזיר . שאינו ולהתגלח, למתים ולהיטמא יין לשתות –úBøBëa ÷ôñÀÅÀ

לאו , אם רחם פטר  הוא אם –íãà éøBëa ãçà אדם בכ ֹורי בין – ÆÈÀÅÈÈ
פדיונם, לשם לכהן  סלעים חמש  מלתת ספקותיהם ãçàåÀÆÈפטורים

äîäá éøBëa,בהמה בכורי  ובין  –äàîè ïéa,חמור פטר – ÀÅÀÅÈÅÀÅÈ
לכהן, השה את ונותנים בשה אותו  äøBäèשפודים ïéaבכור – ÅÀÈ

לכהן  בו  אין בכור , ספק הוא אם לכהן, אותו  שנותנים טהורה, בהמה

äéàøäכלום, åéìò Bøáçî àéöBnäL להוציא הבא הכהן – ÆÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ
בכור שהוא ראיה הבא לו: לומר חברו יכול מחברו , הבכור  את מספק

ותטלנו .
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úBðaø÷ ÷ôñ?כיצד –úBãì Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä ÀÅÈÀÈÈÄÈÆÅÈÆÈÀÅÈÅÅ
היינו  הפילה, חובה ממין אם יודעת ואינה פעמים חמש שהפילה –

פטור  ממין  או קרבן, עליו  שחייבת d-b),ולד ,` zezixk oiir)÷ôñeÀÅ
úBáéæ Lîç דם שראתה כגון זיבות, חמש  ספק עליה שיש  או – ÈÅÄ

אם  יודעת ואינה חודש , בכל  רצופים ימים שלושה חדשים חמישה

הזיבה בימי  או  נידתה בימי  oiirראתה ;f ,` zezixk zkqna x`eank)
,(dpynd xe`al epzncwd myãçà ïaø÷ äàéáî,וחטאת עולה – ÀÄÈÈÀÈÆÈ
הספק, על  בא העוף íéçáfaשחטאת úìëBàåלאחר מותרת והיא – ÀÆÆÇÀÈÄ

כפרה  מחוסרי והזבה היולדת שכן  בקדשים; לאכול  הקרבן הקרבת

לא  עדיין  שמשן, והעריב וטבלו מטומאתן שטהרו לאחר שאף הן,
המשנה  ובאה קרבנן , שיביאו עד בקדשים לאכול  כדי  טהרתן נגמרה

זיבות, כמה ספק או לידות כמה ספק כאן  שיש פי  על שאף ללמד ,
בקדשים, לאכול  להתירה כדי לכולן, אחד  קרבן מועיל מקום מכל

אחת  טבילה פעמים כמה נטמאה שאם וכשם כטבילה, הוא זה שקרבן
הזיבות; או הלידות לכל  עולה זה קרבן אף לכולן, øàMäעולה ïéàåÀÅÇÀÈ

äáBç äéìò ארבעה על הקרבנות שאר להביא חכמים הצריכוה לא – ÈÆÈÈ
את  ואף למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי זיבות, או לידות ספיקי

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt zexdh zkqn

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡íéaøä úeLøa òcøôväå õøMä,úéfk ïëåäìápä ïî úéfëå únä ïî,äìápä ïî íöòå únä ïî íöòå,Leâå ©¤¤§©§©§¥©¦§¨©¦§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨§¤¤¦©¥§¤¤¦©§¥¨§

ñøtä úéaî Leâå äøBäè õøàî,íénòä õøàî Leâå äøBäè õøàî Leb,øBäè ãçàå àîè ãçà ïéìéáL éðL, ¥¤¤§¨§¦¥©§©¥¤¤§¨§¥¤¤¨©¦§¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨
Clä ïäî äæéàa òeãé ïéàå íäî ãçàa Clä,ìéäàä ïäî äæéà ìò òeãé ïéàå íäî ãçà ìò ìéäàä,úà èéñä ¦¥§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤¥¤¦¥¤¡¦©¤¨¥¤§¥¨©©¥¤¥¤¤¡¦¥¦¤

íäî äæéà òeãé ïéàå íäî ãçàèéñä–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåíéøäèî. ¤¨¥¤§¥¨©¥¤¥¤¥¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
·øîàL ãçà:øBäè àeä íàå àîè àeä íà òãBé éðéàå äæa ézòâð,ézòâð íäéðMî äæéàa òãBé éðéàå ézòâð– ¤¨¤¨©¨©§¦¨¤§¥¦¥©¦¨¥§¦¨¨©§¦§¥¦¥©§¥¤¦§¥¤¨©§¦

àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåíéøäèî.éñBé éaøïlëa ànèî,ìéáMa øäèîe,Cläì íãà éða CøcL,íkøc ïéàå ©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¦¥§©¥§ª¨§©¥©§¦¤¤¤§¥¨¨§©¥§¥©§¨
òbì. ¦©

d`.uxyd:àùîá àìå òâîá àîèî õøù.rcxtv:òãøôö è÷ð éëä íåùî ,äéá åòèå áöì äîåã òãøôöù éôìå .øåäè.znd on zifk.ìäåàá àîèî
:ìäåàá äàîèî äðéà äìáðå.znd on mvr:øåäè äìáðã íöòå ,èñéäá àîèî.minrd ux`n yebe qxtd zian yebïéàîèî ïéàå àùîáå òâîá íéàîèî

:ìäåàá.`nh cg` oiliay ipy:ìéäàé àìù åá øáåò ïéàå ,åìåë úà àìîîå åáçøì åá ìèåî øá÷ ïäî ãçàù.odn cg` lr lid`dúîä ïî úéæë ìò
:éà÷ äìéáðä ïî úéæëå.mdn cg` hiqdïéàîèîã ,éà÷ íéîòä õøàî ùåâå ñøôä úéáî ùåâå äøåäè õøàî ùåâà [ïëå ,äìéáðä ïî íöòå úîä ïî íöò ìò]

ñéäá:è.`nhn `aiwr 'xàøáâ éáâì ìáà .åàîèðùë äð÷ú íäì ïéàã ïåéë ,úåøäè äùòùë éìéî éðä øåäè å÷éôñ ø"äøá äàîåè àáé÷ò 'øì äéì àøéáñã
:àîèðù øáãä øøáúé øçîå íåéä àîù ,äàæäå äìéáè êéøöã äéì àøéáñ ,äàæäå äìéáè åëéøöäì.mixdhn minkgeàì àúð÷ú äéì úéàã àøáâ åìéôàã

:íéîëçë äëìäå .äàæäå äìéáè äéì ïðéëøöî
a.dfa izrbp xn`y cg`:äéá åòèå áöì äîåã òãøôöã ,éà÷ àùéøã òãøôöäå õøùäà.jeldl mc` ipa jxcyàìù åîöò òåðîì íãàì øùôà éàù

àáé÷ò 'øë àì äëìä ïéàå .àîè å÷éôñ ,òâð àì éà òâð éà äéì à÷ôñî éë êëìä ,òâéì àìù íãàì øùôà òâî ìáà .øåäè ïéìéáù ÷ôñ êëìä ,ø"äøá êìé
:éñåé 'øë àìå

`xephxa yexit

לאכול להתירה כדי  להביאו, בקושי חכמים התירו  האחד  הקרבן 

בקדשים.

i y y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

שספקו היחיד ברשות טומאה בספק פרטים נישנים שלאחריו  ובפרק זה בפרק

טהור . שספקו הרבים ברשות טומאה ובספק טמא,

õøMä בפרשת בתורה, הכתובים השרצים משמונת אחד היינו המת, – ÇÆÆ
כט-ל),שמיני  יא , במגע(ויקרא מטמאים א ),שבמותם א , כלים (עיין

òcøôväå השרצים משמונת שאינה משום כלל , מטמאה שאינה – ÀÇÀÇÀÅÇ
לעיל , íéaøäשהזכרנו  úeLøa יודע ואינו מהם באחד  אדם ונגע – ÄÀÈÇÄ

משמונת  שאינו  אחר  לשרץ הדין  והוא בצפרדע; או  בשרץ נגע אם
שהוא  לצב, דומה שהיא לפי צפרדע, נקטה שמשנתנו אלא שרצים,

ספק  אצלו ויוולד  אדם שיטעה אפשר  ולכן השרצים, משמונת אחד 
בצפרדע; או  בשרץ נגע únäאם ïî úéfk ïëå,באוהל המטמא – ÀÅÇÇÄÄÇÅ

äìápä ïî úéfëå; באוהל מטמא ואינו  ובמשא, במגע המטמא – ÀÇÇÄÄÇÀÅÈ
únä ïî íöòå, באוהל ולא ובמשא במגע המטמא –ïî íöòå ÀÆÆÄÇÅÀÆÆÄ

äìápä;לגמרי טהור שהוא –Leâå, עפר –äøBäè õøàî– ÇÀÅÈÀÅÆÆÀÈ
ישראל, ñøtäשבארץ úéaî Leâå,קבר בה שנחרש  משדה כגון – ÀÄÅÇÀÇ

המחרשה  עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא, במגע מטמא שגושה

המת; מעצמות כשעורה õøàîעצם Leâå äøBäè õøàî LebÅÆÆÀÈÀÅÆÆ
íénòä קברות ספק משום העמים ארץ על  טומאה גזרו  שחכמים – ÈÇÄ

ובמשא; במגע מטמא וגושה ïéìéáLהנכרים, éðLשני היו  – ÀÅÀÄÄ
øBäèשבילים, ãçàå àîè ãçàקבר מוטל מהם שבאחד  כגון  – ÆÈÈÅÀÆÈÈ

עליו , יאהיל ולא בו  יעבור  שאדם אפשר  ואי אדם,Cläלרחבו, – ÄÅ
íäî ãçàa,השבילים משני  באחד  –ïäî äæéàa òeãé ïéàå ÀÆÈÅÆÀÅÈÇÀÅÆÅÆ

Clä; הטהור בשביל  או  הטמא בשביל  אם –ãçà ìò ìéäàä ÄÅÆÁÄÇÆÈ
íäî,הנבילה מן כזית על  או  המת מן כזית על  –ìò òeãé ïéàå ÅÆÀÅÈÇÇ

ìéäàä ïäî äæéàעל או באוהל, המטמא המת מן כזית על  אם – ÅÆÅÆÆÁÄ
באוהל; מטמא שאינו  הנבילה מן íäîכזית ãçà úà èéñä– ÅÄÆÆÈÅÆ

מבית  הגוש  את הסיט אם וכן  הנבילה, מן  או  המת מן  העצם את
טהורה, מארץ הגוש את או  העמים מארץ או  äæéàהפרס òeãé ïéàåÀÅÈÇÅÆ

èéñä íäî העצם את או  בהיסט, המטמא המת מן העצם את אם – ÅÆÅÄ

העמים  מארץ או הפרס מבית הגוש את אם מטמא, שאינו הנבילה מן

טהורה, מארץ הגוש את או  בהיסט, ànèîהמטמא àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ
אלא  טהור  אינו הרבים ברשות טומאה ספק עקיבא, רבי שסובר –

תקנה  להן ואין שהואיל הספק, לו  שנולד לאחר שעשה טהרות לגבי
אם  שאף האדם, לגבי אבל  מספק, בהן  הקלו  לפיכך נטמאות, אם

ואפילו  בו, הקלו  לא ובהזאה, בטבילה להיטהר תקנה לו  יש בו  נחמיר 
שמא  והזאה, טבילה וצריך טמא, ספקו הרבים ברשות טומאה בספק

שנטמא הדבר הר"ב );יתברר הרא"ש ; íéøäèî(הר"ש ; íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה  שספק חכמים, סוברים תקנה, לו  שיש  האדם לגבי  שאפילו 

והזאה. טבילה צריך ואינו  טהור , ספקו  הרבים minkgk.ברשות dklde

טהור אינו  הרבים ברשות טומאה שספק עקיבא, רבי  של  טעמו מפרש הגר"א
הרבים, את גם עמו  נטמא מספק נטמאֹו שאם ברבים, תלוי כשהספק אלא
שהוא  ספק הלכך נגעו , אם בכולם והספק הטומאה אצל  שהלכו רבים כגון
אף  רבים, לגבי ולא יחיד  לגבי אלא אינו שהספק כאן  אבל  טהור , רבים על 

טמא. ספקו  הרבים ברשות
לא  ספק נגע בספק דווקא עקיבא רבי שלדעת מבאר , ישראל" "תפארת ובעל

ברשו טהור  ספקו  בענייננונגע כמו  מעשה, עשה כשוודאי אבל הרבים, ת
הריהו בטהרה, או  בטומאה אם יודע ואינו  נגע או  הסיט או האהיל  שודאי 

"בועז"). (עיין הרבים ברשות אפילו מספק טמא
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íàå àîè àeä íà òãBé éðéàå äæa ézòâð :øîàL ãçàÆÈÆÈÇÈÇÀÄÈÆÀÅÄÅÇÄÈÅÀÄ
øBäè àeäמוסבה זו  פיסקה –(micg` miyxtn zrcl) השרץ" על È

במשנה  שכן הקודמת, המשנה של שברישא הרבים" ברשות והצפרדע
שאף  ללמד, משנתנו  ומוסיפה בהם, המגע ספק נתפרש  לא הקודמת

בזה  נגעתי  ואמר : אחד  בא שאם וחכמים, עקיבא רבי נחלקו  בזה
צפרדע  זו או במגע המטמא שרץ זה אם יודע ואיני הרבים ברשות

מטמאה rcxtvl,שאינה dnec avdy ,zncewd dpyna epx`a xake)
,(ewtq clep jk jezne: שאמר íäéðMîאו äæéàa òãBé éðéàå ézòâðÈÇÀÄÀÅÄÅÇÀÅÆÄÀÅÆ

ézòâð,בצפרדע אם בשרץ אם –ànèî àáé÷ò éaø מהטעמים – ÈÇÀÄÇÄÂÄÈÀÇÅ
הקודמת, במשנה íéøäèîשהבאנו íéîëçå טומאה ספק משום – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

הרבים הר"ב ).ברשות במי(הר "ש; כאן שמדובר מפרש, הרמב"ם אבל

שני שהיו או  טהור, או טמא הוא אם יודע ואינו בדרך באדם שנגע
באיזה  יודע ואינו  מהם, באחד ונגע טהור , ואחד  טמא אחד אנשים,

izdw - zex`ean zeipyn



cריח dpyn iying wxt zexdh zkqn

‚íéìéáL éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà,eìëàðå úBøäè äNòå íäî ãçàa Clä,øäèå ìáèå äðLå äfä,Cläå §¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¦¥§¤¨¥¤§¨¨§¨§¤¡¨¦¨§¨¨§¨©§¨©§¦¥
úBøäè äNòå éðMa–úBøBäè elà éøä.úBðBLàøä úBîi÷ íà–úBéeìz elàå elà.íézða øäè àG íà, ©¥¦§¨¨§¨£¥¥§¦©¨¨¦¥¨¥§¦¨©¦§©¦

úBðBLàøä–úBéeìz,úBiðMäå–eôøOé. ¨¦§§©§¦¦¨¥
„íéaøä úeLøa òcøôväå õøMä,eìëàðå úBøäè äNòå íäî ãçàa òâð,ìáè,éðMa òâð,úBøäè äNòå–éøä ©¤¤§©§©§¥©¦§¨©¦¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨§¤¡¨¨©¨©©¥¦§¨¨§¨£¥

úBøBäè elà.úBðBLàøä úBîi÷ íà–úBéeìz elàå elà.íézða ìáè àG íà,úBðBLàøä–úBéeìz,úBiðMäå– ¥§¦©¨¨¦¥¨¥§¦¨©¦§©¦¨¦§§©§¦
eôøOé. ¦¨¥

b.dpye dfd:éòéáùá äðùå éùéìùá äæä.zeielz el`e el`éðîéæ éøúá ãç éáâ àëä ,ïî÷ì ïðúãë äøäè ú÷æçá ãç ìë ïðéî÷åî åëìäù íéðùáã â"òà
:éîã úçà úáë äæ øçà äæá åìéôà ãçå .ïéàîè ,úçà úáá ìàùéì åàáùë íéðùá åìéôàã ,úåîéé÷á øäèì êééù àì.etxyi zeipydeäéä àîè éàãåã

:åùòðùë

`xephxa yexit

מטמא  עקיבא רבי  זה בכגון שאף ללמד , המשנה ובאה נגע, מהם

מטהרים ועיין וחכמים הרמב "ם; פי על שמבאר  ישראל " "תפארת (עיין

הפירושים ). שני על שמקשה אחרונה " ïlëa"משנה ànèî éñBé éaøÇÄÅÀÇÅÀËÈ
רבי כדעת וכו ', הנבילה מן וכזית המת מן  בכזית וצפרדע, בשרץ –

eìéáMaעקיבא, øäèîואחד טמא אחד  שבילים, שני  היו  שאם – ÀÇÅÇÀÄ
סובר יוסי רבי  הלך, מהם באיזה ידוע ואין  מהם, באחד  והלך טהור,

טהור , שהוא Cläìכחכמים, íãà éða CøcL לו אפשר ואי – ÆÆÆÀÅÈÈÀÇÅ
טהור, שבילים ספק הלכך ילך , òbìשלא íkøc ïéàåוהרי – ÀÅÇÀÈÄÇ

נגע, לא או נגע אם ספק לו כשנולד הלכך יגע, שלא לאדם שאפשר 
האהיל בספק או  הסיט בספק הדין והוא טמא; jelid),ספקו `la)

להאהיל. או  להסיט אדם בני  דרך ואין  הואיל  טמא, dkldשספקו  oi`e
.iqei iaxk

לשיטתו  הולך zncewd),הגר "א dpynd xe`a ileya dep`ady)טעמו מבאר והוא
לרבים, הוא הספק בשבילים הרי  להלוך , אדם בני ודרך  שהואיל יוסי , רבי של 
ליגע, אדם בני דרך  אין אבל טהור ; הספק הלכך  הטמא, בשביל הלכו שמא
טמא. ספקו  הלכך  לרבים, ולא בלבד , שנגע למי  ליחיד, אלא הספק נולד ולא

y c w z a y
ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéìéáL éðL,הרבים ברשות שבילים שני  היו  –ãçàå àîè ãçà ÀÅÀÄÄÆÈÈÅÀÆÈ
øBäè,טמא מהם איזה ידוע ואין  –Cläאדםíäî ãçàa– ÈÄÅÀÆÈÅÆ

השבילים, משני úBøäèבאחד  äNòå טהורים באוכלים ועסק – ÀÈÈÀÈ
תרומה, הללו ,eìëàðåשל  האוכלים –jk xg`eäfä ביום עליו – ÀÆÁÈÄÈ

השביעי ,äðLåהשלישי , ביום שנית והיזה –ìáèå,ההזאה לאחר – ÀÈÈÀÈÇ
øäèåשהרי להתטהר, צריך  היה שלא פי  על  ואף שמש; בהערב – ÀÈÇ

מכל  וטהור , הוא הרבים ברשות טומאה מדעת ספק כן  עשה מקום
ישראל ");עצמו  רשות ("תפארת שספק פי  על  שאף כותב, והרמב"ם

ואם  עצמו , יטהר  שלכתחילה לו, אומרים מקום מכל  טהור, הרבים
משובח זה הרי ט );טבל , טו, הטומאות  אבות הל' לאחרCläå(עיין – ÀÄÅ

השני ,éðMaשטהר , בשביל  –úBøäè äNòå,תרומה של –éøä ÇÅÄÀÈÈÀÈÂÅ
úBøBäè elà,בלבד השניות הטהרות על עכשיו  דנים ואנו שהואיל  – ÅÀ

חזקתן  על אותן מעמידים לפיכך  נאכלו , כבר  שהראשונות מאחר 
הרבים. ברשות טומאה ספק כדין  אותן ÷úBîiומטהרים íàÄÇÈ

úBðBLàøä,הראשונות הטהרות קיימות עדיין אם –elàå elà ÈÄÅÈÅ
úBéeìz מהן אחת שהרי נאכלות, אינן  והשניות הראשונות הטהרות – À

,(zeipyd e` zepey`xd e`) מהן אחת שהרי  נשרפות, ואינן  טמאה, ודאי
íézðaטהורה. øäè àG íàהליכה בין  והטהרות – להליכה, ÄÈÇÄÀÇÄ

קיימות, eôøOéהראשונות úBiðMäå ,úBéeìz úBðBLàøäש כן – ÈÄÀÀÇÀÄÄÈÅ
הואיל טמאות, ודאי  השניות בשניהטהרות שהלך לאחר ועשאן

תלויות, הראשונות ברם, ישרפו ; השניות הלכך ודאי , ונטמא השבילים

טהורות, להיות צריכות הראשונות שאמנם חדשים", ב"תוספות ומבואר 
אינן , וכאילו נשרפות השניות שהרי הרבים, ברשות טומאה ספק כדין 
הראשון  השביל  יאמרו: יישרפו, והשניות הראשונות, יטהרו שאם אלא

לכתחילה, בראשון טהרות להבא ויעשו  ודאי , טמא והשני ודאי , טהור
גורס: הגר"א אבל  בלבד. בשני  הנעשות טהרות zepey`xdוישרפו

,zexedh:שנינו ברישא שאמנם הגר"א, ומבאר  בתוספתא. הנוסח וכן 
,zeielz el`e el`ולטהר מחברתה; יותר  באחת לתלות אפשר שאי לפי

מהן , איזו  יודעים אנו  ואין טמאה, ודאי אחת שהרי אפשר , אי שתיהן
שהן  לפי נשרפות, והשניות הואיל  כאן  אבל  תלויות. ואלו  אלו הלכך 

טהורות  והראשונות השני, בשביל הטומאה תולים לפיכך  טמאות, ודאי 
שטהור הרבים ברשות טומאה ספק רבה ").כדין ("אליהו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ובצפרדע. בשרץ אף שבילים בשני  דין אותו ללמד מוסיפה משנתנו 

íéaøä úeLøa òcøôväå õøMä,א במשנה בארנו  וכבר – ÇÆÆÀÇÀÇÀÅÇÄÀÈÇÄ
שבמותם  בתורה, האמורים השרצים משמונת אחד  היינו שהשרץ

כלל, מטמאה אינה והצפרדע במגע, וכלים אדם הם m`eמטמאים
mc`íäî ãçàa òâðניכרת צורתם שאין וכגון ואין (רמב"ם );– ÈÇÀÆÈÅÆ

הצפרדע, או השרץ הוא שנגע  מה אם eìëàðå,ידוע úBøäè äNòåÀÈÈÀÈÀÆÁÈ
כך שטבלìáè,ואחר  úBøäèולאחר  äNòå ,éðMa òâðהואיל – ÈÇÈÇÇÅÄÀÈÈÀÈ

כבר, קיימות אינן  úBøBäèוהראשונות elà éøä השניות הטהרות – ÂÅÅÀ
הרבים. ברשות טומאה ספק כדין  úBðBLàøä,טהורות, úBîi÷ íàÄÇÈÈÄ

úBéeìz elàå elà,נאכלות אינן והשניות הראשונות הטהרות – ÅÈÅÀ
ודאי מהן  שאחת לפי נשרפות, ואינן טמאה, ודאי מהן ואחת הואיל 

íézðaטהורה. ìáè àG íà,לנגיעה נגיעה בין  –úBðBLàøä ÄÈÇÄÀÇÄÈÄ
úBéeìz:גורסים כאן  אף הגר"א ולפי –,zexedh במשנה שבארנו  כמו À

eôøOéהקודמת, úBiðMäåהואיל טמאות, ודאי  השניות שהרי – ÀÇÀÄÄÈÅ
בצפרדע. וגם בשרץ גם שנגע לאחר ועשאן 

,azek m"anxdיוסי לרבי  שאפילו להשמיענו , כדי  זו , משנה נשנתה שלפיכך
השרץ  אף ב), משנה (לעיל ליגע דרכו  ואין  להלך איש של דרכו  האומר:

שבילים. בשני  כמו  דינם m"anxd,והצפרדע zhiyl "l`xyi zx`tz" lra siqene
יותר ובהיסט במגע לעיל מחמיר  יוסי  שרבי שמה להשמיע, באה שמשנתנו 
גם  טהרות, עשה אם אבל טהרות, עשה כשלא דווקא היינו  בשביל , מבהילוך

בשביל כמו  טהור  הרבים ברשות מגע `dpexg").ספק dpyn" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn



ריט c dpyn iying wxt zexdh zkqn

‚íéìéáL éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà,eìëàðå úBøäè äNòå íäî ãçàa Clä,øäèå ìáèå äðLå äfä,Cläå §¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¦¥§¤¨¥¤§¨¨§¨§¤¡¨¦¨§¨¨§¨©§¨©§¦¥
úBøäè äNòå éðMa–úBøBäè elà éøä.úBðBLàøä úBîi÷ íà–úBéeìz elàå elà.íézða øäè àG íà, ©¥¦§¨¨§¨£¥¥§¦©¨¨¦¥¨¥§¦¨©¦§©¦

úBðBLàøä–úBéeìz,úBiðMäå–eôøOé. ¨¦§§©§¦¦¨¥
„íéaøä úeLøa òcøôväå õøMä,eìëàðå úBøäè äNòå íäî ãçàa òâð,ìáè,éðMa òâð,úBøäè äNòå–éøä ©¤¤§©§©§¥©¦§¨©¦¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨§¤¡¨¨©¨©©¥¦§¨¨§¨£¥

úBøBäè elà.úBðBLàøä úBîi÷ íà–úBéeìz elàå elà.íézða ìáè àG íà,úBðBLàøä–úBéeìz,úBiðMäå– ¥§¦©¨¨¦¥¨¥§¦¨©¦§©¦¨¦§§©§¦
eôøOé. ¦¨¥

b.dpye dfd:éòéáùá äðùå éùéìùá äæä.zeielz el`e el`éðîéæ éøúá ãç éáâ àëä ,ïî÷ì ïðúãë äøäè ú÷æçá ãç ìë ïðéî÷åî åëìäù íéðùáã â"òà
:éîã úçà úáë äæ øçà äæá åìéôà ãçå .ïéàîè ,úçà úáá ìàùéì åàáùë íéðùá åìéôàã ,úåîéé÷á øäèì êééù àì.etxyi zeipydeäéä àîè éàãåã

:åùòðùë

`xephxa yexit

מטמא  עקיבא רבי  זה בכגון שאף ללמד , המשנה ובאה נגע, מהם

מטהרים ועיין וחכמים הרמב "ם; פי על שמבאר  ישראל " "תפארת (עיין

הפירושים ). שני על שמקשה אחרונה " ïlëa"משנה ànèî éñBé éaøÇÄÅÀÇÅÀËÈ
רבי כדעת וכו ', הנבילה מן וכזית המת מן  בכזית וצפרדע, בשרץ –

eìéáMaעקיבא, øäèîואחד טמא אחד  שבילים, שני  היו  שאם – ÀÇÅÇÀÄ
סובר יוסי רבי  הלך, מהם באיזה ידוע ואין  מהם, באחד  והלך טהור,

טהור , שהוא Cläìכחכמים, íãà éða CøcL לו אפשר ואי – ÆÆÆÀÅÈÈÀÇÅ
טהור, שבילים ספק הלכך ילך , òbìשלא íkøc ïéàåוהרי – ÀÅÇÀÈÄÇ

נגע, לא או נגע אם ספק לו כשנולד הלכך יגע, שלא לאדם שאפשר 
האהיל בספק או  הסיט בספק הדין והוא טמא; jelid),ספקו `la)

להאהיל. או  להסיט אדם בני  דרך ואין  הואיל  טמא, dkldשספקו  oi`e
.iqei iaxk

לשיטתו  הולך zncewd),הגר "א dpynd xe`a ileya dep`ady)טעמו מבאר והוא
לרבים, הוא הספק בשבילים הרי  להלוך , אדם בני ודרך  שהואיל יוסי , רבי של 
ליגע, אדם בני דרך  אין אבל טהור ; הספק הלכך  הטמא, בשביל הלכו שמא
טמא. ספקו  הלכך  לרבים, ולא בלבד , שנגע למי  ליחיד, אלא הספק נולד ולא

y c w z a y
ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéìéáL éðL,הרבים ברשות שבילים שני  היו  –ãçàå àîè ãçà ÀÅÀÄÄÆÈÈÅÀÆÈ
øBäè,טמא מהם איזה ידוע ואין  –Cläאדםíäî ãçàa– ÈÄÅÀÆÈÅÆ

השבילים, משני úBøäèבאחד  äNòå טהורים באוכלים ועסק – ÀÈÈÀÈ
תרומה, הללו ,eìëàðåשל  האוכלים –jk xg`eäfä ביום עליו – ÀÆÁÈÄÈ

השביעי ,äðLåהשלישי , ביום שנית והיזה –ìáèå,ההזאה לאחר – ÀÈÈÀÈÇ
øäèåשהרי להתטהר, צריך  היה שלא פי  על  ואף שמש; בהערב – ÀÈÇ

מכל  וטהור , הוא הרבים ברשות טומאה מדעת ספק כן  עשה מקום
ישראל ");עצמו  רשות ("תפארת שספק פי  על  שאף כותב, והרמב"ם

ואם  עצמו , יטהר  שלכתחילה לו, אומרים מקום מכל  טהור, הרבים
משובח זה הרי ט );טבל , טו, הטומאות  אבות הל' לאחרCläå(עיין – ÀÄÅ

השני ,éðMaשטהר , בשביל  –úBøäè äNòå,תרומה של –éøä ÇÅÄÀÈÈÀÈÂÅ
úBøBäè elà,בלבד השניות הטהרות על עכשיו  דנים ואנו שהואיל  – ÅÀ

חזקתן  על אותן מעמידים לפיכך  נאכלו , כבר  שהראשונות מאחר 
הרבים. ברשות טומאה ספק כדין  אותן ÷úBîiומטהרים íàÄÇÈ

úBðBLàøä,הראשונות הטהרות קיימות עדיין אם –elàå elà ÈÄÅÈÅ
úBéeìz מהן אחת שהרי נאכלות, אינן  והשניות הראשונות הטהרות – À

,(zeipyd e` zepey`xd e`) מהן אחת שהרי  נשרפות, ואינן  טמאה, ודאי
íézðaטהורה. øäè àG íàהליכה בין  והטהרות – להליכה, ÄÈÇÄÀÇÄ

קיימות, eôøOéהראשונות úBiðMäå ,úBéeìz úBðBLàøäש כן – ÈÄÀÀÇÀÄÄÈÅ
הואיל טמאות, ודאי  השניות בשניהטהרות שהלך לאחר ועשאן

תלויות, הראשונות ברם, ישרפו ; השניות הלכך ודאי , ונטמא השבילים

טהורות, להיות צריכות הראשונות שאמנם חדשים", ב"תוספות ומבואר 
אינן , וכאילו נשרפות השניות שהרי הרבים, ברשות טומאה ספק כדין 
הראשון  השביל  יאמרו: יישרפו, והשניות הראשונות, יטהרו שאם אלא

לכתחילה, בראשון טהרות להבא ויעשו  ודאי , טמא והשני ודאי , טהור
גורס: הגר"א אבל  בלבד. בשני  הנעשות טהרות zepey`xdוישרפו

,zexedh:שנינו ברישא שאמנם הגר"א, ומבאר  בתוספתא. הנוסח וכן 
,zeielz el`e el`ולטהר מחברתה; יותר  באחת לתלות אפשר שאי לפי

מהן , איזו  יודעים אנו  ואין טמאה, ודאי אחת שהרי אפשר , אי שתיהן
שהן  לפי נשרפות, והשניות הואיל  כאן  אבל  תלויות. ואלו  אלו הלכך 

טהורות  והראשונות השני, בשביל הטומאה תולים לפיכך  טמאות, ודאי 
שטהור הרבים ברשות טומאה ספק רבה ").כדין ("אליהו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ובצפרדע. בשרץ אף שבילים בשני  דין אותו ללמד מוסיפה משנתנו 

íéaøä úeLøa òcøôväå õøMä,א במשנה בארנו  וכבר – ÇÆÆÀÇÀÇÀÅÇÄÀÈÇÄ
שבמותם  בתורה, האמורים השרצים משמונת אחד  היינו שהשרץ

כלל, מטמאה אינה והצפרדע במגע, וכלים אדם הם m`eמטמאים
mc`íäî ãçàa òâðניכרת צורתם שאין וכגון ואין (רמב"ם );– ÈÇÀÆÈÅÆ

הצפרדע, או השרץ הוא שנגע  מה אם eìëàðå,ידוע úBøäè äNòåÀÈÈÀÈÀÆÁÈ
כך שטבלìáè,ואחר  úBøäèולאחר  äNòå ,éðMa òâðהואיל – ÈÇÈÇÇÅÄÀÈÈÀÈ

כבר, קיימות אינן  úBøBäèוהראשונות elà éøä השניות הטהרות – ÂÅÅÀ
הרבים. ברשות טומאה ספק כדין  úBðBLàøä,טהורות, úBîi÷ íàÄÇÈÈÄ

úBéeìz elàå elà,נאכלות אינן והשניות הראשונות הטהרות – ÅÈÅÀ
ודאי מהן  שאחת לפי נשרפות, ואינן טמאה, ודאי מהן ואחת הואיל 

íézðaטהורה. ìáè àG íà,לנגיעה נגיעה בין  –úBðBLàøä ÄÈÇÄÀÇÄÈÄ
úBéeìz:גורסים כאן  אף הגר"א ולפי –,zexedh במשנה שבארנו  כמו À

eôøOéהקודמת, úBiðMäåהואיל טמאות, ודאי  השניות שהרי – ÀÇÀÄÄÈÅ
בצפרדע. וגם בשרץ גם שנגע לאחר ועשאן 

,azek m"anxdיוסי לרבי  שאפילו להשמיענו , כדי  זו , משנה נשנתה שלפיכך
השרץ  אף ב), משנה (לעיל ליגע דרכו  ואין  להלך איש של דרכו  האומר:

שבילים. בשני  כמו  דינם m"anxd,והצפרדע zhiyl "l`xyi zx`tz" lra siqene
יותר ובהיסט במגע לעיל מחמיר  יוסי  שרבי שמה להשמיע, באה שמשנתנו 
גם  טהרות, עשה אם אבל טהרות, עשה כשלא דווקא היינו  בשביל , מבהילוך

בשביל כמו  טהור  הרבים ברשות מגע `dpexg").ספק dpyn" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ד ששנינו דף מה יתבאר כיצד אלו שיטות לפי הגמרא מבררת עתה
כו.)במשנה ושבר (תענית סיני מהר משה ירד בתמוז שבי"ז חולקין, ללא

הגמרא: שואלת הלוחות. àáé÷òאת éaøì àîìLa הופרש שלא הסובר ¦§¨¨§©¦£¦¨
תורה, מתן אחר מיד עלה אלא dìמשה úçkLîc eðééä מה מבואר - ©§§©§©©¨

ש  úBçelä,ששנינו eøazLð æenúa øNò äòáLa בסיון מז' שהרי §¦§¨¨¨§©¦§©§©
ישנם היום באמצע äòaøàåשעלה ïéøNò ימיםïåéñc,החודש סוף עד ¤§¦§©§¨¨§¦¨

øñzéLå ימים עשרה שש -,æenúcהללו ïéòaøàשבימים eäì eìî §¦§©§©¨§©§§¦
,øäa äåäc ïéîBé ז ביום בעלייתו שנתאחר התאחר וכיון לכך בסיון, ' ¦©£¨¨¨

בתמוז, י"ז ביום עשר]øñáLáeבירידתו àúàå[-שבעה úéçð æenúa §¦§©§©¨¦§¨¨
העגל, את עשו שישראל וראה למחנה ובא ההר מן ירד -eäðéøáúå§©§¦§

כך.úBçelì[-שבר] øîàcמחמת éìéìbä éñBé éaøì àlà שלאחר ©¤¨§©¦¥©§¦¦§¨©
החלו תורה äLéøôcמתן äMLסיון בי"ג øäcימיםïéòaøàנמנו åוכלו ¦¨¦§¦¨§©§§¦§©

ש  נמצא הפרישה, ימי úìúeאחרי ïéøNò ãò[כ"ג-]æenúa מן ירד לא ©¤§¦§¨§©
ו  úBçeì,ההר øeázà àì נשתברו בתמוז שבי"ז ששנינו כפי לא וזה Ÿ¦§

הגמרא: משיבה øäcהלוחות. ïéòaøà ,éìéìbä éñBé éaø Eì øîà̈©§©¦¥©§¦¦©§§¦§©
äLéøôc äML éãäa באותם נכללו פרישה במצות עמד שמשה הימים - ©£¥¦¨¦§¦¨

את  ושבר ירד אכן זו  לשיטה שאף ונמצא להר, עלייתו של יום ארבעים
בתמוז. י"ז ביום הלוחות

,øî øîàבפסוק שהנאמר עקיבא, רבי בשיטת לעיל בברייתא àø÷iå''äLîשנינו ìà ל ìëåהיינו äLî ¨©©©¦§¨¤Ÿ¤Ÿ¤§¨
ìàøNéשהיוïéãîBò:הגמרא לומדת כבוד. לו לחלוק כדי משה  רק ונזכר זו שם, בברייתא עקיבא רבי דברי ¦§¨¥§¦

כמותו, ìàøNéשהלכה ìëå äLî ,'äLî ìà àø÷iå' ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨©¦§¨¤Ÿ¤Ÿ¤§¨¦§¨¥
.äLîì ãBák Bì ÷ìçì àlà áeúkä àa àìå ïéãîBò§¦§Ÿ¨©¨¤¨©£Ÿ¨§Ÿ¤

שמעו: ישראל שכל זו דרשה על הגמרא בתורהéáéúéîמקשה נאמר פט), ז מּדּבר (במדבר הּקֹול את 'וּיׁשמע ¥¦¥ְִִֵֶַַַַ
'ה  לומר לו היה ולכאורה הּכּפרת', מעל 'ה Bì'מדבר÷ìBאליו נכתב ללמדך åéìà',מדבר÷ìBומדוע אלא ֵֵֶַַַָֹ¥¨

eòîL.שרק àì ìàøNé ìëå òîL äLî:הגמרא éðéñaמתרצת àä ,àéL÷ àì שכל שביארו מה - Ÿ¤¨©§¨¦§¨¥Ÿ¨§Ÿ©§¨¨§¦©
התורה, קבלת במעמד רק היינו שמעו היינו àäו ישראל משה, אל רק הקול שנשמע שדרשוהו זה פסוק - ¨

.ãòBî ìäàa:הגמרא מתרצת àåøeaãaעוד àä äàéø÷a àä ,àéL÷ àì ,àîéà úéòa é שכתוב היכן - §Ÿ¤¥§¦¨¥¥¨Ÿ©§¨¨¦§¦¨¨§¦
משה. אלא שמע לא 'דיבור' שכתוב והיכן כולם שמעו 'קריאה'

éàø÷ éîø à÷éøæ éaøבפסוקים סתירה הקשה -dén÷[לפני-]éaø øîà ,dì éøîàå ,øæòìà éaøc ©¦§¦¨¨¥§¨¥©¥§©¦¤§¨¨§¨§¥¨¨©©¦
à÷éøæ שéîø øæòìà éaø,כן הקשה -áéúk(לה מ ék(שמות ãòBî ìäà ìà àáì äLî ìëé àìå' §¦¨©¦¤§¨¨¨¥§¦§Ÿ¨ŸŸ¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥¦

,'ïðòä åéìò ïëL,כניסתו את מנע שהענן שני eומבואר יח)áéúëמצד כד ïðòä'(שם CBúa äLî àáiå' ¨©¨¨¤¨¨§¦©¨ŸŸ¤§¤¨¨
בתוכו  להכנס המקראות,ויכל ויישב .,ïðòa Bàéáäå äLîì àeä Ceøa LBãwä BñôzL ãnìî ומעצמו §©¥¤§¨©¨¨§Ÿ¤¤¡¦¤¨¨

נוסף: תירוץ לענן. להכנס היה יכול ïàkלא øîàð ,àðz ìàòîLé éaø éácמׁשה øîàðåהענן'CBúa'וּיבא §¥©¦¦§¨¥¨¨¤¡©¨ֶַָֹֹ§ֶָָ§¤¡©
ïläìסוף ים כח)בפסוק'CBúa',בקריעת יד íiä',(שם CBúa ìàøNé éða eàáiå',שוה בגזירה ולמדים §©¨§©¨Ÿ§¥¦§¨¥§©¨

ïläl äîידי על הים את כ áLìéעברו המים הפסוק áéúëcבתוך äîBçבהמשך íäì íénäå' מימינם ©§©¨§¦¦§¦§©©¦¨¤¨ִִָ
ïàkּומׂשמאלם', óàידי על סיני להר משה הענן.ìéáLנכנס בתוך שהיה ְִָֹ©¨§¦

i"yx

àáé÷ò éáøì àîìùá`l xn`c Ð
`ed mei mirax` mzd dyixt ied
xyr draya enlye ,xzei `le

oeiqa drax`e mixyr ,fenzaÐ
,epnn exar mini dyy ixdy
jeza qpkpy dnke ,dlr iriayae
cxil akrzp dlryk iriayd
`edy ,fenza xyr dray jeza

.oinily mirax`åéìà ìå÷ åì ìå÷
"eil` xacn lewd z` rnyie" Ð
,xnel leki did "el" ,(f xacna)

"eil` xacn" azkejcnll Ð
lewd jynp did ecal eil`y
okynd mwedyn ,cren ld`a
did `l zxetkd lrn enr xacpe
`xw i`dc .l`xyil rnyp lewd

"lewd z` rnyie"cld`a Ð
`aae" `xwc diyix ,aizk cren

.'ebe "cren ld` l` dyn
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åúìéçúì øôñä óåñî.rxtnl Ðäîì êë ìëåizixwy dnn xzei xnel jixv dnl Ð

.o`k aezk mkiptläøåú øôñ ìò æòì àéöåäì àìùdyxt `xew eze` oi`exyk Ð

.dyxt dze` xqg dxez xtqy mixeaq edi ,dt lr ziyilyøåáéö ãåáë éðôîediy Ð

.jkl oinnece oitvnàðéøçà éúééðå.ziyily dyxtl llbp `diy Ð'åëå åîâô íåùîÐ

.`ed xqg exn`i `lyäëéøö äðéàù äëøáÐ

.jxale xefgl jixv `diyäð÷éúëep`y enk Ð

.dltza eze` oixne`äìôúä øàù ïðáø åðúÐ

dywa dpigz dpx :`id jk dpyna diepyd

.ryedl mikixvy l`xyi jnr lr jiptln

íéáøì åúåæç úåàøäìxtq ly eiep ze`xdl Ð

,devna ze`pzdl gxhy dilra zx`tze ,dxez

"edep`e il` df" (eh zeny) xn`pyd`pzd Ð

slwa ,d`p dxez xtq ,d`p alel ,zevna eiptl

mei axrne ,one` xlala ,d`p eica ,d`p

.my me`iad mixetkdúåöîä ìò ïéøéáòî ïéà
ef gipny ,`ed ixear` inp i`d `nizc edne Ð

.ef ze`xl jledeäåöî éàîåozii`xa yi Ð?yi

.jln zxcd mr aexa meyn devn o`kà÷
ïì òîùîepi`y xg`n ,`ed xarn e`lc Ð

.da weqräðùîíéùáë úòáù,sqen ly Ð

.(hk xacna) micewtd ynega odäìåòä øôåÐ

dliaha miaxrd oia ly cinz mr ,sqenc inp

.ziyingàøîâøîà÷ éëéä.`aiwr iax Ð

äéøééùã øæòéìà éáøì äìåòä øô åúå`le Ð

dil ciar zni` ,dia ixii`?inp oicd `ede

`zlin yix `l` ,xiry` iieyw`l `ki`c

.hwpúàèç éøåîéàoiwxit jci`a `pzc Ð

.mxihwiy cr qbna mpzpäì úçëùî àìÐ

`l` epizpyna `zpwzn meid zcear xcql

iac `pzc xfril` 'xl `zpwzn dl zgkyn

`aiwr iaxl e` ,edleka ixii`c l`eny

iaxca .dti eixac z` my yxity `ztqezc

.dyre `vi opiqxb `l `aiwrìù ãéîú íò
øçùlk itqena xn`py .dpey`x dyiala Ð

mr oitqen `nl` "xwad zler caln" milbxd

mei cenlie ,odl jenqa ziyrp xwad zler

.mdn mixetkdêë øçàå íåéä úãåáò êë øçàå
õåçá äùòðä øéòùon `edy it lr s`e Ð

itl meid zcearl enicwdl leki `l sqend

z`hg caln cg` z`hg xirye" ea xn`py

.encw iniptd z`hg xiryy epcnl "mixetkd
øçàå

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

ãáìáåm`c Ð ezligzl xyr ixz seqn yxtl oi` Ð ezligzl xtqd seqn blci `ly
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ipzil `l ok m` Ð miaxrd oia ly cinz

miaxrd oia ly cinz mr miaxw eid oizipzna
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øôñ ììBâå" .Búléçúì øôqä óBqî âlãé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ§©¥¦©¥¤¦§¦¨§¥¥¤
"äøBzåëåänì Ck ìëå ,'¯ìò æòì àéöBäì àlL éãk ¨§¨¨¨¨§¥¤Ÿ§¦©©©

.äøBz øôñìL øBNòáe"Lîeçìò àøB÷ íéãe÷tä ¥¤¨¤¨¤©©§¦¥©
!éø÷éðå ìBìâð ?éànà ."ät¯déøa àðeä áø øîà ¤©©¦§§¦§¦¨©©¨§¥

øôñ ïéììBb ïéàL éôì :úLL áø øîà òLBäé áøc§©§ª©¨©©¥¤§¦¤¥§¦¥¤
.øeaéö ãBáë éðtî ,øeaéva äøBz¯àðéøçà éúééðå ¨©¦¦§¥§¦§©§¦©£¦¨

!éø÷ðå¯Bîât íeMî :øîà äãeäé øa àðeä áø §¦§¦©¨©§¨¨©¦§¨
dðéàL äëøa íeMî :øîà Lé÷ì Léøå .ïBLàø ìL¤¦§¥¨¦¨©¦§¨¨¤¥¨

÷çöé éaø øîàäå ?àîâôì ïðéLééç éîe .äëéøöàçtð: §¦¨¦¨§¦©¦§¨¨§¨¨©©¦¦§¨©§¨
ìL ïéàéáî úaMa úBéäì ìçL úáè LãBç LàøL Ÿ¤¥¥¤¨¦§©©¨§¦¦¨

Làø ìL úçàå ,íBé ìL Bðéðòa úçà ïéøB÷å ,úBøBz§¦©©§¦§¨¤§©©¤Ÿ
!äkeðç ìL úçàå (úáè) LãBç¯éøáb àúìz ¤¥¥§©©¤£¨§¨¨©§¥

àúìúaéøôñ¯éøôñ éøúa àøáb ãç ,àîât àkéì ¦§¨¨¦§¥¥¨§¨¨©©§¨¦§¥¦§¥
¯.àîât àkéàeðz ."úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe" ¦¨§¨¨§¨¥¨¤¨§¤§¨¨

äøBzä ìò :ïðaø¯úìéçî ìòå ,äàãBää ìòå ,äãBáòä ìò ,úñðkä úéáa íéëøánL Cøãk ©¨©©©¨§¤¤¤§¨§¦§¥©§¤¤©¨£¨§©©¨¨§©§¦©
,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa Lc÷nä ìòå ,dð÷éúk ïåòä,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå ¤¨Ÿ§¦§¨§©©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©¦§¨¥¦§¥©§¨

äpéçz äpø :älôzä øàLe :ïðaø eðz .älôz øàL ìòåéðôlî äLwaìàøNé Enò ìò E §©§¨§¦¨¨©¨©§¨©§¦¨¦¨§¦¨©¨¨¦§¨¤©©§¦§¨¥
ïéëéøvL,Búéaî äøBz øôñ àéáî ãçàå ãçà ìk Ck øçàå .älôz òîBLa íúBçå ,òLeäì ¤§¦¦§¦¨©§¥§¥§¦¨§©©¨¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨¦¥

úBàøäì éãk Ba àøB÷åBúeæç.íéaøììBãb ïäk äàBøä"åë."éàMø BðéàL éðtî àì ' §¥§¥§©§¨¨©¦¨¤Ÿ¥¨Ÿ¦§¥¤¥©©
!àèéLt¯àîéúc eäî¯éàîe .úBönä ìò ïéøéáòî ïéà :Lé÷ì Léø øîàc .Lé÷ì Léøãk §¦¨©§¥¨¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¥©£¦¦©©¦§©

äåöî¯.ïì òîLî à÷ ,"Cìî úøãä íò áøa"äðùîåéãé Lc÷ ,àøB÷ õeá éãâáa íà ¦§¨§¨©©§©¤¤¨©§©¨¦§¦§¥¥¦¥¨¨
,åéìâøå åéãé Lc÷å ,Láìå ,áäæ éãâa Bì eàéáäå ,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøé ,èLt ,åéìâøå§©§¨¨©¨©§¨©¨¨§¦§©¥§¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
éaø éøác ,äðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå ,íòä ìéà úàå Bìéà úà äNòå àöéå§¨¨§¨¨¤¥§¤¥¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§¥©¦
äNòpä øéòNå äìBòä øôe ,ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò :øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà¡¦¤¤©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤
äìòå ,ìáèå ãøéå ,èLôe åéìâøå åéãé Lc÷ .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ïéáø÷ eéä õeça©¨§¥¦¦¨¦¤¥¨©§©¦¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©§¨¨
.äzçnä úàå ókä úà àéöBäì ñðëð ,åéìâøå åéãé Lc÷å ,Láìå ïáì éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨¦§©§¦¤©©§¤©©§¨
åéãé Lc÷å Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøéå èLôe ,åéìâøå åéãé Lc÷¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨
åéìâøå åéãé Lc÷å .úBøpä úà áéèäìe ,íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷äì ñðëðå ,åéìâøå§©§¨§¦§©§©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨
íBéå ,Búéa ãò BúBà ïéeìîe .Láìå Bîöò éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ìáèå ãøéå ,èLôe¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥©§§¨©§©¦©¥§

.LãBwä ïî íBìLa àöiL äòLa åéáäBàì äNBò äéä áBèåàøîâéëéä :eäì àéòaéà ¨¨¤§£¨§¨¨¤¨¨§¨¦©¤¦©£¨§¥¦
ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå äìBòä øôe ,ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò ?øîà÷̈¨©¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¦¨¦

õeça äNòpä øéòNå ,eäééãäa äìBòä øôe ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò :øîà÷ éëä àîìéc Bà ,íéaøòä ïéa ìL¯íò ¤¥¨©§©¦¦§¨¨¦¨¨©¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨©£©§§¨¦©©£¤©¦
àáé÷ò éaøì ïéa øæòéìà éaøì ïéa :eúå ?déì ãéáò úîéà ,déøééLc øæòéìà éaøì äìBòä øt :eúå ,íéaøòä ïéa ìL ãéîz̈¦¤¥¨©§©¦§©¨¨§©¦¡¦¤¤§©§¥¥©¨¥¥§¥§©¦¡¦¤¤¥§©¦£¦¨

éáãa àðúc øæòéìà éaøì Bà àlà àzðwzî dì zçkLî àì :àáø øîà ?eäì ãéáò úîéà úàhç éøeîéàBà ,ìàeîL ¥¥©¨¥©¨¥§¨©¨¨¨©§©©§¨¦©©§¨¤¨§©¦¡¦¤¤§¨¨¦§¥§¥
äìBòä øt ìáà ,úàhç éøeîéàå íòä ìéàå Bìéà äNòå àöé :øîBà øæòéìà éaø ,ìàeîL éác àðúc .àzôñBúãk àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¦§¤§¨§¨¨§¥§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨§¨¨¥§¥¨¨§¥¥©¨£¨©¨¨

àéä éàî àzôñBúc àáé÷ò éaø .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå íéNák úòáLå¯:øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc §¦§©§¨¦§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦©¦£¦¨§¤§¨©¦§©§¨©¦£¦¨¥
íBiä úãBáò Ck øçàå ."ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî" øîàpL ,ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò íéNák úòáLå äìBòä øt©¨¨§¦§©§¨¦¦¨¦¤©©¨§¥¦¤¤¡©¦§©Ÿ©©¨¨£¤§Ÿ©©¨¦§©©¨£©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc `nei(oey`x meil)

Búléçúì øôqä óBqî âlãé àlL ãáìáe.rxtnl `xwi `ly - ¦§©¤Ÿ§©¥¦©¥¤§§¦¨
:dpyna epipy,'åëå äøBz øôñ ììBâåiz`xwy dnn xzei xne`e §¥¥¤¨

:`xnbd zxxan .o`k aezk mkiptlänì Ck ìëå`ed jixv recn - §¨¨¨¨
:`xnbd daiyn .jk fixkdläøBz øôñ ìò æòì àéöBäì àlL éãk§¥¤Ÿ§¦©©©¥¤¨

xtqay 'xeyrae'] ziyilyd dyxtd z` `xew odkd xy`ky -
dpi` `idy mirneyd mixeaq ,dt lra [xacna,xtqa daezk

.`ed mebte
:dpyna epipyúìàåù .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LîBç ìL 'øBNòáe'¤¨¤¤©§¦¥©¤
éànà :àøîâä,dt lr ef dyxt `xew recn -ìBìâðxtqd z` ©©¦§

áø øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà :àøîâä äáéùî .éø÷éðå§¦§¥¨©©¨§¥§©§ª©¨©©
,úLLok zeyrl leki epi`,øeaéöa äøBz øôñ ïéììBb ïéàL éôì ¥¤§¦¤¥§¦¥¤¨§¦
éðtîdf oi`yãBákdøeaéö.dlilbd meiql zetvle dineca zayl ¦§¥§¦

:`xnbd zl`eyéúééðåxtqàðéøçàzyxtl ok iptl llbpy §©§¥©£¦¨
,'xeyrae'éø÷ðå:`xnbd daiyn .ekezn,øîà äãeäé øa àðeä áø §¦§¥©¨©§¨¨©

ok zeyrl leki epi`ìL Bîât íeMîd xtqd,ïBLàøexn`i `ly ¦§¨¤¦
.xqg `edyøîà Lé÷ì Léøå,xg` mrhíeMîjxale xefgl jixvy §¥¨¦¨©¦
ezd zekxajxan `vnpe ,ipyd xtqd lr dx.äëéøö dðéàL äëøa§¨¨¤¥¨§¦¨

:dcedi xa `ped ax ly evexiz lr dywn `xnbdïðéLééç éîe¦©§¦¨
àîâôì,xg` xtq `ivedl exq` okly ,oey`xd xtqd lyøîàäå ¦§¨¨§¨¨©

ïéàéáî ,úaLa úBéäì ìçL úáè LãBç Làø ,àçôð ÷çöé éaø- ©¦¦§¨©§¨Ÿ¤¥¥¤¨¦§§©¨§¦¦
mi`ivenìLLixtqïéøB÷å ,úBøBzaúçàodníBé ìL Bðéðòa- ¨Ÿ§¦©©§¦§¨¤

,reayd zyxtåaúçàd`ixwd z`å ,(úáè) LãBç Làø ìLaúçà §©©¤Ÿ¤¥¥§©©
d`ixwd z`.äkeðç ìLexn`i `ny miyyeg `ly rnyn ¤£¨

:`xnbd zvxzn .xg` xtq mi`vene ,mebt oey`xd xtqdy
mi`xew xy`k,éøôñ àúìúa éøáb àúìzy`xa miyery itk §¨¨©§¥¦§¨¨¦§¥

,zaya lgy zah yceg,àîât àkéìlky mixne` mi`exdy itl ¥¨§¨¨
yk la` .xg` xtqa `xwl dvx cg`àøáb ãç`xew,éøôñ éøúa ©©§¨¦§¥¦§¥

,àîât àkéàokle oey`xd xtqa mbt `vn i`ceay mixne`y itl ¦¨§¨¨
.xg` xtqa `exwl xar

:dpyna epipyàúééøá äàéáî àøîâä .úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe§¨¥¨¤¨§¤§¨
,ïðaø eðz :úåëøáä úðåîù úà úøàáîùzkxaäøBzä ìòjxan ¨©¨¨©©¨

íéëøánL Cøãkdilrìòå äàãBää ìòå äãBáòä ìò ,úñðkä úéáa §¤¤¤§¨§¦§¥©§¤¤©¨£¨§©©¨¨§©
ïBòä úìéçîjxandð÷éúk,dlitza dzgqepk -Lc÷nä ìòåjxan §¦©¤¨§¦§¨§©©¦§¨

dkxa,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©¦§¨¥¦§¥©§¨
åjxan ok.älôz øàL ìò §©§¨§¦¨

:dlitzd x`y lry dkxad xe`ia'älôzä øàLe' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨©§¦¨
,dkxad gqep `ed jk dpyna epipyyäpéçz äpøeéðôlî äLwaE ¦¨§¦¨©¨¨¦§¨¤

,ìàøNé Enò ìòitl 'd mze` ryedùmdíúBçå .òLeäì ïéëéøv ©©§¦§¨¥¤§¦¦§¦¨©§¥
,ef dkxaa'd dz` jexaCk øçàå .älôz òîBLmiiqy xg`l - §¥©§¦¨§©©¨

,jxal lecb odkdàéáî ãçàå ãçà ìkd z`äøBz øôñ`iady ¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨
Búéaî,mixetkd mei axraBúeæç úBàøäì éãk ,Ba àøB÷åeitei - ¦¥§¥§¥§©§¨

,e`iadl gxhy eilra zx`tze ,dxez xtqd ly.íéaøì̈©¦
:dpyna epipy'åë ìBãb ïäk äàBøäxt d`ex epi` `xew `edyk ¨¤Ÿ¥¨

e ,oitxypd xirye,éàMø BðéàL éðtî àìdwegx jxc dzidy `l` Ÿ¦§¥¤¥©©
:`xnbd zl`ey .zg`k dey odipy zk`lneàèéLti`yxy §¦¨

:`xnbd zvxzn .dpynd zycgn dne ,mdipy ze`xlàîéúc eäî©§¥¨
xaca xeqi` yiy xnel xeaq `dz `ny -øîàc ,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦§¨©

úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì Léødevn gipdl mc`l xeq` - ¥¨¦¥©£¦¦©©¦§
gipnd s`y ,mixeaq epiide .zxg` devna weqrle ecil d`ad
lr xiarn ,dxtd ztixy z` ze`xl ick lecb odkd z`ixw

.xeq`e `ed devndäåöî éàîeepiid okly el` zeevn zii`xa yi ©¦§¨
meyn ,zeevnd lr dxard xeqi` o`k yiy mixeaqúøãä íò áøa'§¨¨©§©

'Cìî(gk ci ilyn)ziyrp devnyk -zxcedne daeyg `id miaxa ¤¤
.xzeiïì òîLî à÷oeik zeevnd lr xaerk aygp epi`y ,dpynd ¨©§©¨

.odn zg`a envra wqer epi`y

äðùî
yly ,mixetkd meia ycwnd ziaa eaixwd zepaxw dxyr yng
izy mdy ,cinzd zepaxw :md el`e .zeler dxyr mizye ze`hg
xt mdy ,lecb odkd zepaxw .miaxrd oia lye xgy ly ,zeler

dlerl li`e z`hgl(b fh `xwie)dyrpd' xiry `edy ,mrd oaxw .
z`hgl 'mipta(d fh my my),dlerl xt mdy ,mitqend zepaxwe .

zelerl miyak draye ,z`hgl 'uega dyrpd' xiryhk xacna)

(g-fdlerl li`e ,(d fh `xwie)dliaha] xgy ly cinz axw dligz .
lirl dpyna x`eank ,dpey`xd(:`l)zwelgn d`ian dpynd ,[

:zepaxwd x`y zaxwd xcq oipra
õeá éãâáa íàdidåéìâøå åéãé Lc÷ ,àøB÷,d`ixwd xnbaèLtz` ¦§¦§¥¥¦¥¨¨§©§¨¨©

,eicbaãøédewnlìáèå,meid ly ziyily dliahâtzñðå äìò- ¨©§¨©¨¨§¦§©¨
,abpzdå Láìå áäæ éãâa Bì eàéáäåaeyäNòå àöéå ,åéìâøå åéãé Lc÷ §¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨§¨¨§¨¨

aixwde -éða íéîéîz íéNák úòáL úàå ,íòä ìéà úàå Bìéà úà¤¥§¤¥¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥
àáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,äðLe wlegøçL ìL ãéîz íò ,øîBà ¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©

ïéáø÷ eéä,miyakd zrayeéä õeça äNòpä øéòNå ,äìBòä øôe ¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¨
.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ïéáø÷§¥¦¦¨¦¤¥¨©§©¦

èLôe åéìâøå åéãé Lc÷,adf icba z`ìáèå ãøéåly ziriax dliah ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©
,meid.åéìâøå åéãé Lc÷å ,Láìå ïáì éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìòå§¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
ñðëðmiycwd ycwläzçnä úàå ókä úà àéöBäìdymy mgip ¦§©§¦¤©©§¤©©§¨

aeye .dipy dliahaèLôe åéìâøå åéãé Lc÷,oal icba z`ãøéå ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©
ìáèåe ,ziying dliah,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìò §¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©

ñðëðå ,åéìâøå åéãé Lc÷ålkidl,íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷äì §¦¥¨¨§©§¨§¦§©§©§¦§¤¤¥¨©§©¦
úBøpä úà áéèäìe.èLôe åéìâøå åéãé Lc÷å,adf icba z`ãøéå) §¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©

Bîöò éãâa Bì eàéáä (âtzñðå äìò ìáèåely leg icba -,Láìå §¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥©§§¨©
áBè íBéå .Búéa ãò BúBà ïéeìîedcerq -äòLa ,åéáäBàì äNBò äéä §©¦©¥§¨¨¤§£¨§¨¨

.LãBwä ïî íBìLa àöiL¤¨¨§¨¦©¤

àøîâ
:`aiwr iax ixac z` zxxan `xnbdøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàiax ¦©§¨§¥¦¨¨©

y xnel ezpeek m`d ,`aiwrïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íòzray ¦¨¦¤©©¨§¥¦
,miyakdåeli`ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå äìBòä øt §©¨¨§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥

íéaøòä.miaxw eideéä øçL ìL ãéîz íò ,øîà÷ éëä àîìéc Bà ¨©§©¦¦§¨¨¦¨¨©¦¨¦¤©©¨
ïéáø÷,miyakdäìBòä øôeaxw `ed s`eäééãäaly cinz xg`l §¥¦©¨¨©£©§
,xgyåd wxõeça äNòpä øéòNaxw did.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò §¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦

:dpynd ixaca sqep wtqeúå,ewtzqd cer -éaøì ,äìBòä øt §©¨¨§©¦
déøéiLc øæòéìà,epic dn hxit `ledéì ãéáò úîéàaixwd izn - ¡¦¤¤§©§¥¥©¨¦¥

.eze`úàhç éøeîéà ,àáé÷ò éaøì ïéa øæòéìà éaøì ïéa ,eúåiwlg - §¥§©¦¡¦¤¤¥§©¦£¦¨¥¥©¨
,oevigd gafn iab lr mixhwpd mipta dyrpd xiryde xtdúîéà¥©

eäì ãéáò.mze` xihwd izn - ¨¦§
:`xnbd daiynàzðwúî dì úçkLî àì ,àáø øîà`vnz `l - ¨©¨¨Ÿ©§©©¨§©©§¨

,zyxetne zpwezn jxca daxwdd xcq z`ì Bà àlàzhiyéaø ¤¨§©¦
øæòéìàitkàðúceixac epypy -ìàeîL éáãaxciqy `ztqeza - ¡¦¤¤§¨¨¦§¥§¥

,eiptly mi`pzdn eyxcn ziaa l`enyì Bàzhiyàáé÷ò éaø §©¦£¦¨
àzôñBúãk.`ztqeza eixac epypy itk - ¦§¤§¨

xac z` zx`an `xnbd:`ax iøæòéìà éaø ,ìàeîL éác àðúc§¨¨§¥§¥©¦¡¦¤¤
äNòå àöé ,øîBàz`éøeîéàå íòä ìéàå Bìéàdøt ìáà .úàhç ¥¨¨§¨¨¥§¥¨¨§¥¥©¨£¨©

íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå íéNák úòáLå äìBòä̈¨§¦§©§¨¦§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦
eli`e .ziying dliaha ,miaxw eidéàî àzôñBúc àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¤§¨©

ãéîz íò íéNák úòáLå äìBòä øt ,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àéä¦§©§¨©¦£¦¨¥©¨¨§¦§©§¨¦¦¨¦
ïéáø÷ eéä øçL ìL,dpey`xd dliahaøîàpLx`y ly sqena ¤©©¨§¥¦¤¤¡©

milbxd(bk gk xacna),'ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'rnyn ¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦
zepaxw oicd `ede ,xgy ly cinz xg`l cin eaxw el` zepaxwy

.mixetkd mei ly sqendCk øçàå,dipy dliaha -yaly xg`l §©©¨
z` dyr ,oal icba.íBiä úãBáò£©©
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צריכים להשתדל בנוגע לכל יהודי שיכולים להגיע אליו, לקרבו לאביו שבשמים, לתורתו ולמצוותיו, אבל "עניי עירך קודמין": לכל-
לראש צריך להשתדל בנוגע לבנו ובתו ונכדיו.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח



רכי ezny in` cenr r sc ± iyily wxt`nei
åúìéçúì øôñä óåñî.rxtnl Ðäîì êë ìëåizixwy dnn xzei xnel jixv dnl Ð

.o`k aezk mkiptläøåú øôñ ìò æòì àéöåäì àìùdyxt `xew eze` oi`exyk Ð

.dyxt dze` xqg dxez xtqy mixeaq edi ,dt lr ziyilyøåáéö ãåáë éðôîediy Ð

.jkl oinnece oitvnàðéøçà éúééðå.ziyily dyxtl llbp `diy Ð'åëå åîâô íåùîÐ

.`ed xqg exn`i `lyäëéøö äðéàù äëøáÐ

.jxale xefgl jixv `diyäð÷éúëep`y enk Ð

.dltza eze` oixne`äìôúä øàù ïðáø åðúÐ

dywa dpigz dpx :`id jk dpyna diepyd

.ryedl mikixvy l`xyi jnr lr jiptln

íéáøì åúåæç úåàøäìxtq ly eiep ze`xdl Ð

,devna ze`pzdl gxhy dilra zx`tze ,dxez

"edep`e il` df" (eh zeny) xn`pyd`pzd Ð

slwa ,d`p dxez xtq ,d`p alel ,zevna eiptl

mei axrne ,one` xlala ,d`p eica ,d`p

.my me`iad mixetkdúåöîä ìò ïéøéáòî ïéà
ef gipny ,`ed ixear` inp i`d `nizc edne Ð

.ef ze`xl jledeäåöî éàîåozii`xa yi Ð?yi

.jln zxcd mr aexa meyn devn o`kà÷
ïì òîùîepi`y xg`n ,`ed xarn e`lc Ð

.da weqräðùîíéùáë úòáù,sqen ly Ð

.(hk xacna) micewtd ynega odäìåòä øôåÐ

dliaha miaxrd oia ly cinz mr ,sqenc inp

.ziyingàøîâøîà÷ éëéä.`aiwr iax Ð

äéøééùã øæòéìà éáøì äìåòä øô åúå`le Ð

dil ciar zni` ,dia ixii`?inp oicd `ede

`zlin yix `l` ,xiry` iieyw`l `ki`c

.hwpúàèç éøåîéàoiwxit jci`a `pzc Ð

.mxihwiy cr qbna mpzpäì úçëùî àìÐ

`l` epizpyna `zpwzn meid zcear xcql

iac `pzc xfril` 'xl `zpwzn dl zgkyn

`aiwr iaxl e` ,edleka ixii`c l`eny

iaxca .dti eixac z` my yxity `ztqezc

.dyre `vi opiqxb `l `aiwrìù ãéîú íò
øçùlk itqena xn`py .dpey`x dyiala Ð

mr oitqen `nl` "xwad zler caln" milbxd

mei cenlie ,odl jenqa ziyrp xwad zler
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כיוון שאינה מזכירה בנוגע לבריאות התקווה שזהו סימן שהכל בסדר.
ממכתב כ"ה סיוון, תשכ"ב
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc `nei(oey`x meil)

,Ck øçàåd z` aixwde adf icba yal ,ziyily dliahaøéòN §©©¨¨¦
.õeça äNòpä`l` axw epi` ,`ed sqend zepaxwny it lr s`y ©©£¤©

,meid zcear xg`løîàpLea(`i hk xacna)úàhç ãçà íéfò øéòN' ¤¤¡©§¦¦¦¤¨©¨
,'íéøtkä úàhç ãálîxiry `edy] 'mixetkd z`hg'y rnyn ¦§©©©©¦ª¦

.uega dyrpd xiryl dncw [meid zcearn ,mipta dyrpdøçàå§©©
Ckz` aixwdCk øçàå ,íòä ìéàå Bìéàz` xihwdéøeîéàd.úàhç ¨¥§¥¨¨§©©¨¥¥©¨

,Ck øçàåd z` aixwde adf icba yal ,ziying dliahaìL ãéîz §©©¨¨¦¤
.íéaøòä ïéa¥¨©§©¦

:`xnbd zxxanøæòéìà éaøc àîòè éàîzepaxw lky xaeqd ©©£¨§©¦¡¦¤¤
odkdy itl :`xnbd daiyn .meid zepaxw xg`l eaxw sqend

áéúëãk ãéáòjkitl .dxeza aezkd xcqd itk dyer -ãéáò ¨¦§¦§¦¨¦
íéðäk úøBúc àLéøa,`xwie ynega mixen`d meid zepaxw z` - §¥¨§©Ÿ£¦

íéãe÷tä LîBçc ãéáò øãäåg`le -sqend zepaxw z` okn x ©£©¨¦§¤©§¦
.xacna ynega mixen`d

:`aiwr iax ly enrh z` zx`an `xnbdàáé÷ò éaøåxaeqd §©¦£¦¨
enrh ,xgy ly cinz xg`l eaxw sqend zepaxwyàîòè éðz÷ãk¦§¨¨¥©£¨

xn`p micrend x`y ly sqen zepaxway itl ,`ziixaaxacna)

(bk gkãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'epiid ,'dl` z` EUrY ¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦©£¤¥¤
,mitqend z`àîìàdy o`kn gken -øçL ìL ãéîz íò ïéôñeî ©§¨¨¦¦¨¦¤©©

,eäì ãéáò.mixetkd mei itqenl oicd `ede ¨¦§
:`xnbd dywnøæòéìà éaøåmr axw uega dyrpd xiryy xaeqd §©¦¡¦¤¤

,mili`d ipy xg`l ,miiaxrd oia ly cinzéàäxen`d] weqtd - ©
z`Hg cg` miGr xirU' [mixetikd mei zepaxwaúàhç ãálî §¦¦¦¤¨©¨¦§©©©

,'íéøtkäxg`l cin axw uega dyrpd xirydy rnyn epnn ©¦ª¦
iax xn`y itke ,mrd li`e eli` iptl ,mipta dyrpd xiryd

,`ztqeza `aiwr.déì ãéáò éàî©¨¦¥
:`xnbd zvxzndéì éòaéî àeäämrhd ,xfril` iax zrcl - ©¦¨¥¥

y epcnll ick `ed mixiryd ipy dxeza eknqpyäfM äî ìò©©¤¤
[mipta dyrpd xiryd]øtëîs`äæ[uega dyrpd xiry].øtëî §©¥¤§©¥

,d`neha ycwnl qpkpd lr xtknd mipta dyrpd xirydy myk
`nhpy dligz rciy epiid ,drici el yiy in lr `l` xtkn epi`
lr `l` xtkn epi` uega dyrpd xiry s` ,qpkpe gkyy `l`
wxe `nhpy oiicr rci `l qpkpyky epiide ,drici el yiy in

.jkn el rcep qpkpy xg`l
ote` lr ,`aiwr iax zhiya mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:mixetkd meia sqend iyak zaxwdBîMî øîBà äãeäé éaøly ©¦§¨¥¦§
yak ,`aiwr iaxãçàdid sqend iyak zraynãéîz íò áø÷ ¤¨¨¥¦¨¦
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y itl :`xnbd daiyn .mipnf÷ éøzéàødf z` df mixzeqdéáéúk §¥§¨¥§¦¥

.sqen zepaxw zaxwd onf oipraø÷aä úìò ãálî' áéúkEUrY 'ebe §¦¦§©Ÿ©©Ÿ¤©£
xgy ly cinz xg`l eaxw mitqendy epcnl o`kn ,'dN` z ¤̀¥¤

.meid zcear iptleemeid zcear xg`l jci`náéúë(ck fh `xwie) §¦
Búìò úà äNòå àöéå'zepaxwn mrd zlere ,'mrd zlr z`e §¨¨§¨¨¤Ÿ¨§¤Ÿ©¨¨

zcear xg`l eaxw sqend zepaxwy ok m` epcnle ,`id sqend
.meidCkìä,miweqtd ipy z` miiwl ick -ãéáòodkdàëä eäéépî ¦§¨¨¦¦©§¨¨

,xwaa mdn wlg -àëä eäéépîe.meid zcear xg`l sqep wlge - ¦©§¨¨
:xfrl` oa oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna zxxan `xnbd

éâìôéî à÷ éàîadxezd zpeeky xne` dfy ,ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥

xne` dfe ,meid zcear xg`l dyye xweaa axw cg`y xnel
:`xnbd zx`an .jtidlãç ãéáò ,øáñ äãeäé éaøyakáéúëãk- ©¦§¨¨©¨¦©§¦§¦
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,[xgy ly cinzl sqend,íBiä úãBáò ãéáò øãäåjk xg` wxe §¨©¨¦£©©

z` xweaa aixwi m`y oeik .mixzepd miyakd zyy z` milyi
yeygl yi ,miyakd lkìeç àîìécìBãb ïäk Léìç àLdidi `le ¦§¨§¨¨¦Ÿ¥¨

.mixetikd mei zxtk xwir `idy meid zecear z` zeyrl egeka
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yeygl yiàîìéce meid zcear zgxhn ylgiòLtmilyi `le ¦§¨¨©
aixwiy xg`l `ny yeygl oi` ,jci`ne .mitqend z` aixwdl
meid zcear z` zeyrln ylgi sqenl miyak dyy xweaa

oeik ,[dcedi iax ixack]àeä æéøæ íBiä úãBáò éaâìcmb dzeyrl ¦§©¥£©©¨¦
.ezylega

irl `ziixaae dpynaxcqa `aiwr iaxe xfril` iax ewlgpyk ,l
z` `l j` mrd li` z` epn ,mixetkd meia zepaxwd zaxwd

:jkn `xnbd dwiqn .mitqenl axwd li`dàîìò éleëciax] §¥¨§¨
[`aiwr iaxe xfril`úäéîy mixaeq mipt lk lr -àeä ìéà ãç ¦©©©¦

`ed mitqenl axwd li`de ,xeaiv oaxwl mixetkd meia axwy
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.mitqenl

:`xnbd zl`eyéaøc àîòè éàîmili` ipy my eid `ly el oipn - ©©£¨§©¦
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,'ãçài`cea `l` ,`ed cigi oeyl li` ixdy zxzein 'cg`' zaize ¤¨
.xeaiv oaxwl cg` li` `l` my did `ly `a epcnlléaøå§©¦

ïBòîL éaøa øæòìàyxtne ,ef dyxc dgecéàîaezkd zpeek ¤§¨¨§©¦¦§©
xn`ykBøãòaL ãçeéî ,'ãçà'`iadl mc` jixv dligzkly - ¤¨§¨¤§¤§

:`xnbd zl`ey .excray zxgaend dndad z` oaxwléaøåoipn §©¦
:`xnbd daiyn ,xgaend on `iadl jixvy eløçán'î déì à÷ôð©§¨¥¦¦§©

éøãðå .'Eeli`ïBòîL éaøa øæòìà éaømiweqt ipy jixvy xaeq §¨¤§©¦¤§¨¨§©¦¦§
,jkläáBça ãçzepaxw lr cnll ['cg`' zaiz] cg` weqt - ©§¨

,daegäáãða ãçåzepaxw lr cnll ['jixcp xgan'] sqep weqte - §©¦§¨¨
.dacpéëéøöemewn yiy itl ,cxtpa cg` lkl cenil jixv - §¦¥

z` zenlya rxtiy ick zxgaen zeidl dkixv daegdy xnel
ick zxgaen zeidl dkixv dacpdy xnel mewn yie ,eilr lhend

.oevxa lawzzy
:epizpyna epipy,åéìâøå åéãé Lcé÷z`e skd z` `ivedl qpkp ¦¥¨¨§©§¨

odkd qpkpy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dzgnd
`ivedlz` yciw recn mb x`ean `linne ,dzgnde skd z`

.ok iptl eilbxe eici,ïðaø eðzz`fde zxehwd zxhwd xnb xg`l ¨©¨¨
xn`p xiryde xtd ly mnc(bk fh `xwie),'ãòBî ìäà ìà ïøäà àáe'¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

denzl yieàa àeä änìdfi`l yxetn `l weqta od ,lkidd l` ¨¨¨
zeyrpd meid zecear lk z` miiq xak `ed ixde ,qpkp `ed jxev

ick `l` `a epi` ,i`cea `l` .miycwd ycewaókä úà àéöBäì§¦¤©©
,äzçnä úàåz` xihwdl qpkpy drya oex`d ica oia mgipdy §¤©©§¨
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc `nei(ipy meil)

:`ziixad dtiqenäLøtä ìkLmixetkd mei zcear lydlek ¤¨©¨¨¨¨
øãqä ìò äøîàð,dceard xcq itl -äæ ÷eñtî õeçz`ved ly ¤¤§¨©©¥¤¦¨¤

xg`l cin dzyrp `l dzgnde skd z`vedy itl .dzgne sk
eli` zaxwd `l` ,miweqtd xcqn rnyny itk meid zcear
`ad weqta mixen`d zeiniptd ze`hgd ixeni`e mrd li`e

.mdipia ewiqtd
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàîòè éàîoia wiqtdl jixv ©©£¨

,mrd li`e eli` zcear ici lr dzgne sk z`vedl meid zcear
daiyn .xcqd lr xn`p `l df weqty `ziixad zraew okly

:`xnbdéøéîb ,àcñç áø øîà,ipiqa dynl dklda eplaiw - ¨©©¦§¨§¦¥
yïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîç[milbxe mici yeciw]ìBãb ïäk ìáBè ¨¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨

íBia Ba Lc÷îeicbal adf icban silgny drya [mixetkd meia] §©¥©
.jtidle oalzøîà éàåyïøãñkzeceard lyéáéúkmiweqtd lk §¦¨§©§§¦§¨§¦¥

li`e eli` zaxwd xg`l dzid dzgnde skd z`vede ,dyxtay
,mrddì úçkLî àì`vnz `l -àlàlahyìLå úBìéáè Lyciw Ÿ©§©©¨¤¨¨Ÿ§¦§

.ïéLecé÷ äMLcinz ly ueg zcearl dzid dpey`x dliah ixdy ¦¨¦¦
dzgne sk z`ved m`e ,meid zcearl dipy dliahe ,xgy ly
z` dyr ueg zcearl ziyily dliahay ixd ,f` ok mb dzid
z` miiqe ,miaxrd oia ly cinze mitqende mrd li`e eli`

`l` .cer lah `le ezcearmrd li`e eli` ziiyr xg`l i`cea
ziying dliah jk xg`e dzgne sk z`vedl ziriax dliah lah

.ueg zcear x`yl
:`cqg ax ly evexiz lr dywn `xnbdé÷úî,àøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨

déì ÷éñôî àîìéãåoal icbaa zeyrpd zeceard z`øéòNa §¦§¨©§¦¥§¨¦
,õeça äNòpämewna `l` [zen ixg`] ef dyxta xkfen epi`y ©©£¤©

lr xn`p df weqt s`y xnel lkepy jk ,[qgpit zyxta] xg`
.dzgne sk z`ved xg`l dzid mrd li`e eli` ziiyre ,xcqd

:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,éiaà øîà`viy dpey`xd d`ivia ¨©©©¥¨©§¨
xn`p dxfrl lkidd on mixetkd meia lecb odk(ck fh `xwie)àöéå'§¨¨

Búìò úà äNòåy o`kn epcnl ,'mrd zlr z`eäðBLàø äàéöiî §¨¨¤Ÿ¨§¤Ÿ©¨¨¦§¦¨¦¨
íòä ìéàå Bìéà ãéáòlecb odkd `viy dpey`xd mrtay - ¨¦¥§¥¨¨

iptl dzid ef dceary ok m` gkene ,mili`d z` aixwd lkiddn
zxg` ueg zceary xnel xyt` i` ixdy .dzgne sk z`ved
aixwd mili`d z`e dzgne sk z`vedl meid zcear oia dwiqtd
iax ly eziiyewk dzgne skd z` `ivedy xg`l wx lecb odkd
.dipy d`ivi xg`l wx mili`d z` aixwdy `vnp ok m`y ,`xif
sk z`ved ly weqtdy drawy `ziixad ixacl zxg` di`x

:xcqd lr xn`p `l dzgne,øîà àáødzgne sk z`ved xg`l ¨¨¨©
ãaä éãâa úà èLôe' àø÷ øîà,'Wal xW`øîBì ãeîìz ïéàL- ¨©§¨¨©¤¦§¥©¨©¤¨©¤¥©§©

siqedl dkixv dxezd dzid `l'Láì øLà',`ed jk i`ceay £¤¨©
íeìkike -èLBt íãàxg` cbaàlàz`äî àlà .LáBlM äî §¨¨¥¤¨©¤¥¤¨©

,'Láì øLà' øîBì ãeîìzmicba mze` epiidøák LálL,mcewn ©§©£¤¨©¤¨©§¨
.dipy mrt oda yeal `ed [dzgne sk z`ved zrya] zrkye
z`ved oial mcewd weqta zexen`d meid zecear oiay ,epcnl
ztqep ueg zcear lecb odkd dyr ,df weqta dxen`d dzgne sk
eli` zcear epiide ,[adf icba] mixg` micbaa yeal did day
ly weqtdy ,ok m` gxken .`ad weqta mixen`d mrd li`e
zaxwd xg`l enewn `l` ,xcqd lr xn`p `l dzgne sk z`ved

.mili`d
:`ax ixac lr dywn `xnbdé÷úî,àìéL áø øa äaø dì óoiicre ©§¦¨©¨©©¦¨

,miptd zecear oia dwiqtdy `id mrd li`e eli` zaxwdy oipn
àîéàåxn`p `nye -îc,õeça äNòpä øéòNa déì ÷éñômb ixdy §¥¨§©§¦¥©¨¦©©£¤©

icba ly dipy dyiala dzid dzgne skd z`ved df ote`a
:`xnbd zvxzn .oaldäixáéúkmrd li`e eli` zcearaàöéå' ©§¦§¨¨

,'äNòåm`e ,maixwd miptd zecearn dpey`xd ez`iviay epiide §¨¨
`edy uega dyrpd xirya miptd zecear z` wiqtdy xn`p
.dipy d`ivia dzid mrd li`e eli` zceary `vnp ,ueg zcear

.miptd zecear oia dwiqtdy `id mili`d zcear ,i`cea `l`
,xcqk `ly xn`p df weqty `ziixad ixack epgkedy xg`l

sk z`ved ly] df weqt calny `ziixad ixaca `xnbd dpc
:xcqk dxn`p dyxtd lk [dzgneåikìò äøîàð dlek äLøtä ìë §¨©¨¨¨¨¤¤§¨©

éáéúk éàø÷ àäå ,øãqädligz xn`p miweqtd xcqa ixd -`xwie) ©¥¤§¨§¨¥§¦¥
(dk fh'äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå'xt ixeni` zxhwd epiid §¤¥¤©©¨©§¦©¦§¥¨

,iniptd xiryeøãäåxn`p(fk my my)øéòN úàå úàhçä øt úàå' §¨©§¤©©©¨§¥§¦
úàhçäxirye xt ztixy epiid 'ebe mzxr z` W`a EtxUe 'ebe ©©¨§¨§¨¥¤ŸŸ¨
.iniptdïðz ïðà eléàå(:gq lirl),àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk úà äàBøä §¦£¨§©¨¤¤Ÿ¥¨§¤¥
,dxezaïéôøNpä øéòNå øt äàBø Bðéàitl ,[mitxyp mdy drya-] ¥¤©§¨¦©¦§¨¦

,adf icba yaly iptl dry dze`a dzid mztixyyeléàåz` §¦
éøeîàdeäì øéè÷î éëä øúa úàhçyalyk ,jk xg` mxihwd - ¥¥©¨¨©¨¦©§¦§

,mrd li`e eli` z` aixwdy xg`l ,ziyily dliaha adf icba
.dxezd z`ixw xg`l ax onf `edy

:`xnbd zvxznàîéàdyxtd lk' ,`ziixad ixaca qexbz - ¥¨
xcqd lr dxn`p.'Cìéàå äæ ÷eñtî õeç`l dzgne sk z`vedny ¦¨¤§¥¨

mixeni`d zaxwd iweqt ollkae ,mxcqk miweqtd exn`p
.xirye xtd ztixye

:uexizd lr dywn `xnbdéàø÷ zLaLîc úéæç éàîedn iptn - ©¨¦¦§©§©§§¨¥
y xnele miweqtd z` yayl jxev zi`xdyrp mixeni`d zxhwd

,xirye xtd ztixy xg`làúéðúî LéaLreawl leki dz` ixd - ©¥©§¦¨
z`ixw zrya dzid `l xirye xtd ztixye ,zyaeyn dpyndy
itke ,mixeni`d zxhwd xg`l ziying dliaha `l` dxezd

.dxeza xn`py xcqd
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxtd ztixy ly weqtdy gikedl yi ¨©©©¥

oky ,xcqd itl xn`p `l xiryeàø÷ øîàxiryd geliy iabl ¨©§¨
lf`frl(ek my my)çlLîäå'oeyl rahn eze`ae ,'eicbA qAki 'ebe §©§©¥©§©¥§¨¨

xirye xtd ztixy iabl mb xn`p(gk my my)óøNäå'qAki mz` §©¥Ÿ¨§©¥
,micnel jkitl .dfl df mzeeydl yiy rnyn ,'eicbAäîdçlLn §¨¨©§©¥©

oi` ,mixeni`d zxhwd xg`l xn`py it lr s` ,xiryd z`
`l` o`k enewnàøwéòîc`l` o`k xkfed `le ,mcewn glyy - §¥¦¨¨

.eicba z` `nhn dlrnl xn`py glyn eze`y xnelóàdóøBN ©¥
lkn ,mixeni`d zxhwd xg`l xn`py it lr s` ,xirye xtd z`

mewnàøwéòîcz` `nhn sxey eze`y ycgzd o`ke ,mze` sxy §¥¦¨¨
.eicba

:iia` ly evexiz lr ddnz `xnbdäaøcàzpeeke okzi ixd ©§©¨
xnele ,jtidl yiwdl dxezdàzLäc óøBù äîztixyy myk - ©¥§©§¨

xn`p `l ixdy ,mixeni`d zaxwd xg`l dzyrp xiryde xtd
,ok iptl df ieeiv,çlLî óàzxhwd iptl xn`p eieeivy it lr s` ©§©¥©

,mixeni`dàzLäc.mixeni`d zxhwd xg`l ,dyrpy `ed §©§¨
'glynde' xn`py dny yxtl oi` :ef zexyt` dgec `xnbd

zaizy itl ,dzr eglyny eyexitòîLî àøwéòîc 'çlLnäå'- §©§©¥©§¥¦¨¨©§©
epiide ,mcewn egly xaky mc` eze`a miweqry `id dzernyn
,gxken `linne .miweqtd xcqa xen`k mixeni`d zxhwd iptl

.mcewn dzyrp dtixyd s`y epcnln ywiddy,øîà àáømrhd ¨¨¨©
,mixeni`d zxhwd xg`l wx dyrp xiryd geliyy xnel oi`y

y itl `idàø÷ øîà(i my my)lxFBd eilr dlr xW` xirVde' ¨©§¨§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨
lf`frléç ãîòéixde ,'eilr xRkl 'd iptl÷e÷æ àäé éúî ãò ©£¨¥¨¢©©¦§¥§©¥¨¨©¨©§¥¨
xirydéç ãBîòìxne` ied ,egeliy iptlúòL ãòd xnbäøtk ©£©©§©©¨¨

py itk df meil zcgeind.'eilr xtkl' xn`éúîéàå`idúòL §¥¨©§©
íéîc ïzî úòLa ,äøtk,ze`hgd ly mcd zwixf xg`l -àì eúå ©¨¨¦§©©©¨¦§Ÿ

.cin glzyn `l` oiznn xiryd oi` jkn xzeie -
mcewd wxtadkeqa x`yp lf`frl xiryd z` glyndy ,epipy (.eq lirl)

dyr dn x`al dtiqen `xnbd .mixetkd mei zxgnl cr ekxca el epikdy dpexg`d

:xfgyk glyndçlLî éúàm` ,zxgnd meia,ìBãb ïäëì ÷eMa Bàöî ¨¥§©¥©§¨©§Ÿ¥¨
e zeixad ipta ceak el wlegéLéà ,Bì øîBà[ipec`-]ìBãb ïäk ¥¦¦Ÿ¥¨

.EúeçéìL eðéNòm` la`,Búéáa Bàöîz` ea dlez did `l ¨¦§¦§§¨§¥
`l` ,zegilydíéiç äiçî ,Bì øîBà`ed jexa yecwd `ed ¥§©¥©¦

y.BúeçéìL eðéNò̈¦§¦
:ef oeyla minkg eynzydy sqep dxwn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

àúéãaîeôa éããäî ïðaø éøètéî ékecnly minkgd xy`k - ¦¦©§¥©¨¨¥£¨¦§§§¦¨
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המשך בעמוק סב



רכה ezny in` cenr `r sc ± iyily wxt`nei
'åëå øãñä ìò äøîàð äùøôä ìëùdyiala o`iveny xcqd oke iaizk oxcqk i`e Ð

dzgne sk z`vedl meid zcear oia zwqtn adf icba ly dpevig dcear oi`e ,dpey`x

.(a,al lirl) "dpennd mdl xn`" wxta dizyxt xak ,'eke dl zgkyn `løéòùá
õåçá äùòðäla` ,o`k aezk epi` `ede "mixetkd z`hg caln" (hk xacna) aizkck Ð

xg` `xw edpiazk `weec mrd li`e eli`

yayl ol jixhvi` `le dzgne sk z`ved

.i`xwc `xcq'åâå äùòå àöéå àø÷ øîàefe Ð

lr jklid ,dyxta dxen`d dpey`x d`ivi

,edl ciar dzgne sk z`ved inwn jgxk

.meid zcearl mdipiay dwqtdaùáì øùà
øáë:dpin rny ,dipy dhiyt `id ef `nl` Ð

meid zcear oia micba selig zwqtd yi

iaxc diztwz`` `l `axe .dzgne sk z`vedl

`zipznc `nrh iyextl `l` i`w `xif

:opiqxb ikd .i`xw `yaync'åëå éáéúë éàø÷Ð

.ixz qxb `leíéôøùðä øéòùå øô äàåø åðéàÐ

uea icba yeal lecb odky cera oztixy `nl`

.`idúàèç éøåîéà åìéàåxza lkd ixacl Ð

mr ziyily dliaha (laehyk) edl ciar ikd

.mrd li`e eli`êìéàå äæ ÷åñôî õåç àîéàÐ

.xcqd lr dazkp `làúéðúî ùéáù`ni`e Ð

.ziyily dliah xg` xiryde xtd ztixyøîà
'åâå øéòùä úà çìùîäå àø÷oeyl eze`ae Ð

ztixya irzync "mze` sxeyde" xn`p envr

alg z`e" xg` oiaezk odipye xirye xtd

inwn xiryd geliy jgxk lre ."z`hgd

z` glye" aizkck ded mixeni` zxhwd

lr "z`hgd alg z`e" xcde "xacna xiryd

wiqtdy mc`k dixza aizkc glynde jgxk

:xne`e eniiqne xfege ea xacn didy oiprd

eglynd dlrnl jl izxn`y geliy eze`e

xn`p envr oeyl eze`ae micba `nhn

."sxeyde"çìùîäå äîazkpy it lr s` Ð

s` ,`ed `xwirnc z`hg ixeni` xg`

g` azkpy it lr s` "sxeyde"`xwirn odix

.`ed`zydc sxey dn daxc`ieev ixdy Ð

xn`p z`hg ixeni` xg` oztixy xwir

z`e" xcde 'ebe "z`hgd alg z`e" aizkck

."etxye `ivei z`hgd xtçìùîä óà
àúùäãgeliye .oixeni` xg` azk `weec Ð

`ype :xn`w ikd mdn dlrnl xen`d xiry

dxacnd eglye mzeper z` eilr xirydÐ

.egeliy onf ribiykòîùî àø÷éòî çìùîäå
.eicba qaki eglynde xiryd glye oixeni` xg` azke xcd `lcn ,azkp enewna xiry geliye ,izyxity enke ea wiqtdy oiprl xfegy mc`k Ðøîà àáøzivn `l Ð

.minc oznc meid zcear `ide ,dxtk zry cr `l` my cenrl ewiwfd `l `dc ,xn`p enewna `l xiry geliyc zxn`çìùî éúà.zxgnd meil Ð÷åùá åàöîÐ

.'eke lecb odk iyi` el xne`e ,zeixad iptl ecakníééç äééçî.ezegily epiyr `ed jexa yecwd `ed Ðéããäî éøèôî.ezial aeyl exiagn zeyx lhep cg` didy Ð

'åëå êìäúà.dl hwp mipwezn miiga ixii`c icii` Ðíé÷ååù íå÷î äæ.xacd lr lltzn did cpe rp lhlhn cec didy itle ,eizepefn zepwl `ven mc`y Ðúåëôäúîù
åéìòin Ð.dzin jezn ig dyrp eiykr eli`k el dnec ezepwf zrl xiyr dyrpe ezeclia ipr didyàø÷à íéùéà íëéìà.dil hwp ikdl ,"`ed miig zepye" zyxt y`xa Ð

íéùðì ïéîåãù.gk iyeyze oipzepr Ðíéùéà.miyp` aizk `lcn ,dy` oeyl Ð'åëå ïéé êñðì.dy` oaxw oeyl miyi` Ð
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ñðëðzexpd z` aihdle miaxrd oia ly zxehw xihwdlcinz ipzw `lc `ed dniz Ð

iaxc dizlina `yixa dil `pz xakc meyn :xnel yi `nye !miaxrd oia ly

.`aiwr

áéèäìådahd la` miaxrd oia dzidy zexpd z` wilcdl `pz `lc `d Ð zexpd z`

oerny inia `nlicc il d`xp !i`ed `xtva

(`,bl) cinzc oizipzn oke .ef dpyn zipyp wicvd

izy `vne qpkp dxepnd oeyica dkfy in :opzc

z` gipne x`yd z` oycn zewlec zeigxfn zexp

o`vn .wicvd oerny inia ok enk did df Ð el`

'ek epycn wicvd oerny znyn :yexit ,eaky

izy oze` oiwlec eid wicvd oerny inia ok m`e

mze` aihdl jixv dide axrd cr zeigxfn zexp

hwp ikdle .dwlcd dyer did jk xg`e `yixa

meyn wilcdl ipzw `le zexpd z` aihdle

.ziyixtck ,mcew dzid dahdc

àìlirl Ð zeliah yly `l` dl zgkyn

("i`e" d"c `,al) "dpennd mdl xn`" wxt

.izyxit
`ni`e
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øúa úàhç éøeîà eléàå ,ïéôøNpä!eäì øéè÷î éëä¯.Cìéàå äæ ÷eñtî õeç :àîéà¯éàîe ©¦§¨¦§¦¥¥©¨¨©¨¦©§¦§¥¨¦¨¤§¥¨©
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בערב שבת אחר חצות שאז מתחיל עניין השבת, צריכים להודות על ההצלה מכל הסכנות שישנן בהתעסקות בעובדין דחול בעולם 
הזה התחתון במשך ימות החול.

ממאמר י"ב תמוז ה'תשכ"ז



eznyרכו ina cenr `r sc ± iyily wxt`nei
íéî çéøî.dxez ipa Ðäéðéî éøåèôéàì ïåéìèáàå äéòîù åúà óåñìzeyx lehil Ð

.ozia cvl yextle ,epnníìùì ïéîîò éðá ïåúééeipa ipan e`ay itl ,`ed i`pb oeyl Ð

.(a,fp) oihib zkqna opixn`ck ,aixgpq lyïøäàã àãáåò éãáòã.mely itcex Ðàìã
ïøäàã àãáåò ãáòepez `l" (a,gp `rivn `aa) xn xn`e ,mixac z`pe` epzipedy Ð

mixac z`pe`a (dk `xwie) "ezinr z` yi`

xekf el xn`i `l mixb oa did m` ,xacn aezkd

.jizea` dyrnäðùî'åëå íéñðëîå úðåúëá
.i`w heicd` Ðíéìàùð åìàál`ypd odk Ð

.micba dpeny yeall jixv mineze mixe`a

àøîâùù ïäá øîàðù íéøáãyxtn dlek Ð

.onwläùù ìåôë ïèåçoine oin lk dyy Ð

.eayøæùî.mipenx `l` z`f oi`e ,yy `la Ð

äðåîù.dpeny letk eay oin lk ly heg lk Ð

eheg cg` oin eleky lirn df oeayg it lre

mixyr letk eheg zkext ,xyr mipy letk

dleke .cgi oiletk day oipin lky rax`e

.onwl dl yxtnéáéúë éàø÷ äùîçiab Ð

ikd .seqal diazkpe cga dil ibq dede iccd

:opiqxbúôðöîä úàå ùù úåðúëä úà åùòéå
ãáä éñðëî úàå ùù úåòáâîä éøàô úàå ùù

øæùî ùù`idde .dyng ixd yy `ed cae Ð

ipin `ki`c ,jgxk lr azkinl jixv hpa`c

.dicda ipixg`ïéøåæù åäéù.dyy olek cgi Ð

ùù ïäá øîàð àìù íéãâá øàùìs` `diy Ð

.edpip i`n yxtn onwle .dyy letk oheg od

ãá ãá ò÷ø÷ä ïî äìåòä øáãozytd Ð

`l` ,mivrk mitpre mica odl oi` qeapwde

.irvn`d dpwd on `l` `a ozytd oi`e ,oilr

ìöôîl`e .mizyl zwlgzn `nip ea yi Ð

.ok ievn oezgzd owf xrya s`y dnzzàðúéë
ìéöôî éîðdnkl wlgp eze` oiyzekyk Ð

.oilevitäéúå÷ì áâà.eilr oiyiwny Ðéøàô
íéúùôzerabnd ix`t z`e" aizk dxezae Ð

."yyøëð ïáeia`l eiyrn exkpzpy Ð

ezny xya lxr oke ,al lxr `edy minyay

.ycwnd l` `ai `l dlin zngn eig`ïàî
åøîàipy wxta epipyy df xac ecnl oi`n Ð

.dleqt ezcear lxr odkdy (a,eh) migafcäî
äòáøàå íéøùò ïìäìyi oipin drax` ixdy Ð

mixyr o`k s` ,yy letk oine oin lke da

cg lk edl eedc yi oipin dyly o`ke drax`e

.ipnz cgeèðáàî àìàdrax` inp ea yic Ð

eed cgi oxfeyyke dyy letk cg` lke oipin

.drax`e mixyr edláéúë åðùòúoyga Ð

.epnn oicinl oi` jkitlúéùòåaizk Ð

zeey eay oipind lk zeieyr ediy mipenxa

ikidc ,dpenye mixyra xyt` `l jkld

.'eke ciaril
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àîéàåepiax wcwcn did caa ca dler `ed mby qeapw `ni`e jixt `lcn Ð `xnr

epiaxe .xnv icba ea xetzl xeq`e ozyt `ed qeapw oixew ep`y dnc l"vf mixt`

mzq micba lke ,aizk micbac meyn qeapw `ni`e jixt `lc `dc :dgec l"vf odk miig

xaqc l`rnyi iax iac `pzl gpizd :mdxa` xa wgvi epiax dywde .mizyte xnv dxezay

micba lk iaiigne dilr ibiltc opaxl la` ,ikd

ilekc xninl `kile ?xninl `ki` i`n ziviva

`l` ,l`rnyi iax iac `pzc edl zi` `nlr

opiaxnc micba lk miaiiegn `wec ziviv iabc

jixt i`n ok m` ,spk oin "spkd" aizkcn edl

iax iac `pz `de :(a,c) zenaic `nw wxt yixa

meyn i` ,`d dil `pne ,`axc dil zil l`rnyi

lk s` (a,ek zay) "oiwilcn dna" wxta xn`wc

,jixhvi` zivivlc mzd wiqne mizyte xnv

iiezi`l mizyte xnv lk s` jixhvi`c `nil

eda aizk `icda mi`lkc ab lr s`e ,mi`lk

iiept`l ick lk s` jixhvi`c `nip mizyte xnv

d`ptdc mzd izk` rci `lc i`nl mizyte xnv

spkd jgxk lr `l` .`pwqn cr ,`wtp fphryn

:jixt ikdle .cbad azk eli`ke cbad yexit ied

`axc dil zil l`rnyi iax iac `pz jgxk lr

`xezin micba lk ziviva iaiignc `zi` m`c

mdn cg`a hxte xn`wc i`d i`n ok m` spkdc

xnbc` .mizyte xnv lk s` mizyte xnv

aizkc zivivn xnbp mizyte xnv iedc mirbpn

.micba x`ya elit` ixiine ,cbad enk iedc spkd

"e`"c `xezin opiaxnc "cba e`"l inc `le

iac `pzl elit` micba x`y mivxy iab aizkc

(my df mb) "oiwilcn dna" wxta l`rnyi iax

l`rnyi iax xnbc` opikxt `l ikd elit`e

,micba x`y elit`c mivxyn xnbil mirbpn

xnv `l` epi` cba zernyn mivxy iab mzdc

ikdl micba x`yl opiaxnc `ed "e`"ne mizyte

miaezkd micba mzq mivxyn slinl `kil

spkd `kd la` .llka micba lkc `nile dxeza

spkdn xnbp `axc dil `xiaq i`e .cbad enk

micba lk mzqa micba aizkc `kid lkc xnel

lknc migafc ipy wxt opiyxtc i`nle .llka

mipw ipy `le cg` dpw dler ozyt ly oirxb

`ni`e jxtinl ivn ded `lc ,`gip cg` oirxbn

miler mipw dnkc `xnbl dil miwc qeapw

.mdxa` xa wgvi epiax wcwc df lk .cg` oirxbn

éìéåómixyr oldl dn zkextn xfyn xfyn

slip daxc` zeywdl oi` Ð 'eke rax`e

cg lk o`k s` dyy letk oheg oldl dn :ikd

:xnel yic !`l eze ,dxyr dpeny ixd ,dyy

oldl dn ,mzdc xfynn xnb xfyn zaizc

mixyr dxifyd o`k s` rax`e mixyr dxifyd

`lc `zi` m` :xnel yi inp i` .mzd ik rax`e

`xizi yy jixhvi` i`n dxyr dpeny `l` ded

,dyy letk eheg `diy yy ea xn`p `ly lirnl

oldl dn zkextn zlkz zlkz slipc dil wetiz

eheg zlkz eleky lirn s` dyy dly zlkz

onwl opikxtck jxtinl ivn ded `le .dyy letk

letk oheg oi` inp eileyc ,eileyn slip daxc`

.dyy `l`
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áBè íBéå" ."òèð Bîk øéö÷ äNòå çéøôé íéî çéøî¥¥©©¦©§¦©§¨¨¨¦§¨©§
ìBãb ïäëa äNòî :ïðaø eðz ."åéáäBàì äNBò äéä̈¨¤§£¨¨©¨©©£¤§Ÿ¥¨
àîìò élek éìæà eåäå ,Lc÷nä úéaî àöiL ãçà¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨§¨¨§¥¥¨§¨

ì eäðeéæçc ïåék .déøúaïBéìèáàå äéòîL¯eäe÷áL ©§¥¥¨§¨§§¦§©§¨§©§©§§©
eúà óBqì .ïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå déãéãì§¦¥§¨§¦¨©§©§¨§©§©§©¨
øîà .ìBãb ïäëc déðéî éøeèôéàì ïBéìèáàå äéòîL§©§¨§©§©§§¦§¦¦¥§Ÿ¥¨¨©

ïéîîò éða ïeúéé :ïäìì!íìL¯éða ïeúéé :déì eøîà ¨¤¥§¥£¨¦¦§¨£©¥¥§¥
ì ïéîîòíìL¯ïéãáòcøa éúéé àìå ,ïøäàc àcáeò £¨¦¦§¨§¨§¦§¨§©£Ÿ§¨¥¥©
ì ïøäàíìL¯.ïøäàc àcáeò ãéáò àìcäðùî ©£Ÿ¦§¨§¨¨¥§¨§©£Ÿ

íéìk äðBîLa LnLî ìBãb ïäkèBéãääå:äòaøàa Ÿ¥¨§©¥¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨
éñBî .èðáàå ,úôðöîe ,íéñðëîe ,úðBúëaïäk åéìò ó ¦§¤¦§¨©¦¦§¤¤§©§¥¦¨¨Ÿ¥

íéøeàa ïéìàLð elàa .õéöå ìéòîe ,ãBôàå ,ïLç ìBãb̈Ÿ¤§¥§¦¨¦§¥¦§¨¦§¦
éîìe ,ïéc úéa áàìe ,Cìnì àlà ïéìàLð ïéàå ,íéneúå§¦§¥¦§¨¦¤¨©¤¤§©¥¦§¦

éøö øeaéväL.Ba CàøîâøîàpL íéøác :ïðaø eðz ¤©¦¨¦¨©¨©§¨¦¤¤¡©
"LL" ïäa¯"øæLî" ,äML ìeôk ïèeç¯,äðBîL ¨¤¥¨¨¦¨¨§¨§¨

ìéòî¯úëBøt ,øNò íéðL¯ïLBç .äòaøàå íéøNò §¦§¥¨¨¨¤¤§¦§©§¨¨¤
ãBôàå¯?ïì àðî äML ìeôk ïèeç .äðBîLe íéøNò §¥¤§¦§¨¨¨¦¨§¨¨

úôðönä úàå ...LL úðúkä úà eNòiå" àø÷ øîàc§¨©§¨©©£¤©¨§Ÿ¥§¤©¦§¤¤
éøàt úàå LLúòaânäLLLL ãaä éñðëî úàå ¥§¤©£¥©¦§¨Ÿ¥§¤¦§§¥©¨¥

ãç :éáéúk éàø÷ äMîç ."øæLî¯àðúéëc ,déôeâì ¨§¨£¦¨§¨¥§¦¦©§¥§¦¨¨
eåäéðãçå .¯ãçå ,äML ìeôk ïèeç àäiL¯eéäiL ¦£§©¤§¥¨¨¦¨§©¤¦§

ãçå ,ïéøeæL¯ìãçå ,LL ïäa øîàð àlL íéãâa øàL §¦§©¦§¨§¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥§©
¯àðúék LL éàäc òîLî éàî .ákòì?àeä¯øîà §©¥©©§©§©¥¦¨¨¨©

"ãa" àø÷ øîàc :àðéðç éaøa éñBé éaø¯äìBòä øác ©¦¥§©¦£¦¨§¨©§¨¨¨¨¨¤
.ãa ãa ò÷øwä ïî¯!àøîò àîéàåéìeöôéà àøîò ¦©©§©©©§¥¨©§¨©§¨¦§¥

.àìötéî¯ábà àðúék !ìéötî éìeöôéà éîð àðúék ¦©§¨¦¨¨©¦¦§¥¦©¥¦¨¨©©
íézLô éøàt" :àëäî øîà àðéáø .ìéötî déúe÷ì§¥¦©¥¨¦¨¨©¥¨¨©£¥¦§¦

ìò eéäé íézLô éñðëîe íLàø ìò eéäé."íäéðúî ¦§©Ÿ¨¦§§¥¦§¦¦§©¨§¥¤
ïàî ìà÷æçé éúàc énwî àä :éLà áø déì øîà£©¥©©¦¨¦©¥§¨¥§¤§¥©

?äøîà¯éîòèìeäæ øác :àcñç áø øîàc àä ,C £¨¨§©£¦¨©£©©¦§¨¨¨¤
ïa ìà÷æçé éøácî ,eðãîì àì eðéaø äLî úøBzî¦©¤©¥Ÿ¨©§¦¦§¥§¤§¥¤
àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk" eðãîì éæea¦¨©§¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ

ì éLc÷î ìà àáéìà÷æçé éúàc énwî àä "éðúøL ¨Ÿ¤¦§¨¦§¨§¥¦¨¦©¥§¨¥§¤§¥
ìà÷æçé àúàå ,dì éøéîb àøîb :àlà ?døîà ïàî©£©¨¤¨§¨¨§¦¦¨©£¨§¤§¥
àúàå ,dì éøéîb àøîb ,éîð àëä .àøwà dëîñàå§©§§¨©§¨¨¨©¦§¨¨§¦¦¨©£¨

"øæLî" .àøwà dëîñàå ìà÷æçé¯àðî ,äðBîL §¤§¥§©§§¨©§¨¨§¨§¨§¨
éìéå "øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL ìò eNòiå" áéúëc ?ïìó ¨¦§¦©©£©¥©§¦¦¥§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨§¨¥

äòaøàå íéøNò ïläl äî ,úëBøtî "øæLî" "øæLî"¯íéøNò ïàk óàäåäc äòaøàå ¨§¨¨§¨¦¨¤©§©¨¤§¦§©§¨¨©¨¤§¦§©§¨¨©£¨
.éðîz ãçå ãç ìk¯íéøNò ïàk óà äðBîLe íéøNò ïläl äî ,ãBôàå ïLçî óìéðå ¨©§©§¨¥§¥©¥¤§¥©§©¨¤§¦§¨©¨¤§¦

!äðBîLe¯ïLç é÷Btàì ,áäæ Ba øîàð àlL øácî áäæ Ba øîàð àlL øác ïéðc §¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§©¥¤
.áäæ ïäa øîàpL ãBôàå¯!àeä ìäàc ,úëBøt é÷Btàì ,ãâaî ãâa ïéðc ,äaøcà¯ §¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨¨¦¤¤¦¤¤§©¥¨¤§Ÿ¤

Ba ïéàL øác ïéðc ïéàå ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâaî ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâa ïéðãå ,èðáàî ïéðc :àlà¤¨¨¦¥©§¥§¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¦¨¨¤¥
"epNòz" :øîà éøî áø .áäæ Ba LiL øácî áäæ"epNòz" ,áéúk¯áéúk "úéNòå" :øîà éLà áø .øçàì àìå äæì ¨¨¦¨¨¤¥¨¨©¨¦¨©©£¤§¦©£¤¨¤§Ÿ§©¥©©¦¨©§¨¦¨§¦

?ãéáòð éëéäå ,úBåL úBiNò ìk eéäiLãéáòðäøNòc àúìzäøNò¯ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòð ,ïéúìz eäì eåä ¤¦§¨£¦¨§¥¦©£¦©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨¨§§¨¦©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©
äøNòc¯?ïì àðî øNò íéðL ìéòî .úBåL åéúBiNò ìk eéäiL "úéNòå" àø÷ øîàúà úéNòå" áéúëcãBôàä ìéòî ©£¨¨¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨§¦§¥¨¨§¨¨¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nei(ipy meil)

'òèð Bîk øéö÷ äNòå ,çéøôé íéî çéøîe` yxeyd yaiizi m` - ¥¥©©¦©§¦©§¨¨¨¦§¨©
spr lcbie gxtie xefgi min hrn eilr `eaiyk if` ,rfbd zeni
leynd] mc` ly erxf wzpzi m` ,xnelk .xakn `l rhip eli`k
da yiy] mkg cinlz za `yi m` if` ,dxezd on [rfbe yxeyl

.dxezl miie`xe mipebd mipa lcbie aeyi [dxezd gixn
,ezia cr eze` oielne :dpyna epipy.åéáäBàì äNBò äéä áBè íBéå§¨¨¤§£¨

Lc÷nä úéaî àöiL ãçà ìBãb ïäëa äNòî ,ïðaø eðzmei i`vena ¨©¨¨©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨
,mixetikddéøúa àîìò élek éìæà eåäå.ezeelleäðeéæçc ïåék- §¨¨§¥¥¨§¨©§¥¥¨§©§§

xeaivd e`x xy`kìdéãéãì eäe÷áL ,ïBéìèáàå äéòîLz` egipd - ¦§©§¨§©§©§©§§¦¥
,lecbd odkdïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå.xecd ilecb eidy itl §¨§¥¨©§©§¨§©§©§

óBqìal eyxty iptl -,mziéøeèôéàì ïBéìèáàå äéòîL eúà ©¨§©§¨§©§©§§¦§¥
[cxtidl-]ïäì øîà .ìBãb ïäëc dépéî,lecbd odkdïéîîò éða ïeúéé ¦¥§Ÿ¥¨¨©¨¤¥§¥£¨¦

ìíìL.minrd ipa melyl ekli -déì eøîàok` ,oeilha`e dirny ¦§¨¨§¥
ì ïéîîò éða ïeúééíìLitl melyl minrd ipa e`eai -ïéãáòc ¥§¥£¨¦¦§¨§¨§¦

ïøäàc àcáeò,mely scex didy odkd oxd` dyrnk miyery - §¨§©£Ÿ
ì ïøäà øa éúéé àìåíìLoxd` oa melyl jli `le -ãéáò àìc §Ÿ¥¥©©£Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦

ïøäàc àcáeò.'mixac z`pe`' xeqi` lr xaere epxrvn `l` §¨§©£Ÿ

äðùî
:dpedkd icba z` dpen dpyndLnLî ìBãb ïäkziaa caer - Ÿ¥¨§©¥

ycwndíéìk äðBîLa,micba -åodkdíä åìàå .äòaøàa èBéãää ¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨
úðBzëa :èåéãä ïäëä éãâá,etebl jenq welg -úôðöîe ,íéñðëîe §ª¤¦§¨©¦¦§¤¤

,raek -èðáàå.dxebg -éñBî,ìBãb ïäk åéìò óel` micba calny §©§¥¦¨¨Ÿ¥¨
mb yael `edïLçcbpk ielzd zexwi mipa` uaeyn hiykz - Ÿ¤

,mineze mixe`d migpen eiltk oiay ,ealãBôàålr xebgd yeal - §¥
,xpiq oirk eixeg`n lirndìéòîe,oeilr welg -õéöåadf qh - §¦¨¦

.''dl ycw' eilr aezke egvn lr ielzdelàaodkd xy`k wx - §¥
eid ,el` micba dpenya yeal lecbïéìàLðelv`.íéneúå íéøeàa ¦§¨¦§¦§¦

åmewn lknïéìàLð ïéàmdaì àlàd jxevìe ,Cìîjxevúéa áà §¥¦§¨¦¤¨§¤¤§©¥
ïéc,lecbdéøö øeaéväL éîìeBa Ce` dngln geyn odk oebk - ¦§¦¤©¦¨¦

.dnglnl mz`v zra `avd xy

àøîâ
icba z` ebx` epnn hegd iaer oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dpedkdïäa øîàpL íéøác ,ïðaø eðzn miieyry dxeza'LL'- ¨©¨¨§¨¦¤¤¡©¨¤¥
,ozytäML ìeôk ïèeç`ly mixac la` .miheg dyyn xefy - ¨¨¦¨

`l` 'yy' mda xn`p,'øæLî',lirnd ipenix epiidxefy oheg ¨§¨
näðBîLdy ,`vnp df itl .mihegìéòîcg` oinn ieyr eleky §¨§¦

n xefy eheg ,[zlkz]øNò íéðLd .mihegúëBøtdrax`n dieyrd §¥¨¨¨¤
n xefy dly hegd ,mipin.äòaøàå íéøNòdeå ïLBçdãBôà ¤§¦§©§¨¨¤§¥

n xefy mheg ,adf hegn mb miieyrd.äðBîLe íéøNò¤§¦§¨
dligze ,`ziixaa mixen`d mipicd xewn z` zx`an `xnbd
mda xn`py lky epipyy dn :oey`xd oicd z` zxxan `id

'yy'àø÷ øîàc :àøîâä äáéùî .ïì àðî ,äML ìeôk ïèeçzeny) ¨¨¦¨§¨¨§¨©§¨
(gk-fk hlLL úðzkä úà eNòiå''ebeéøàt úàå ,LL úôðönä úàå ©©£¤©¨§Ÿ¥§¥©¦§¤¤¥§¤©£¥

,'øæLî LL ãaä éñðëî úàå ,LL úòaânäy `vnpéàø÷ äMîç ©¦§¨Ÿ¥§¤¦§§¥©¨¥¨§¨£¦¨§¨¥
éáéúkxn`p minrt yng -ok xnel ic didy s` ,'yy' df weqta §¦¥

ipta dyxcl cg` lk yexcl yi jkitl ,weqtd seqa zg` mrt
:dnvrãç'yy' xn`p zg` mrt -,déôeâìepcnlleåäéð àðzéëc ©§¥§¦¨¨¦£

.ozytn miieyr eidiy -ãçåepcnlläML ìeôk ïèeç àäiL §©¤§¥¨¨¦¨
.ernynkeéäiL ,ãçåmihegdïéøeæL.cg` hegk cgiì ãçåøàL §©¤¦§§¦§©¦§¨

LL ïäa øîàð àlL íéãâaoldlck ,zlkzn ieyrd lirn epiid] §¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥
.mixefye dyy letk mheg `diy jixvy ,[`xnbaãçåcnll §©

md el` zekldy,ákòìmixyk micbad oi` jk dyr `l m`e §©¥
.dcearl

:lirl xen`d z` zxxan `xnbd'LL' éàäc òîLî éàîxen`d ©©§©§©¥
weqtaàðzék[ozyt-],àeä:`xnbd daiyn .lirl epcnly itk ¦¨¨

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmeynàø÷ øîàcmiqpknd oipra ¨©©¦¥§©¦£¦¨§¨©§¨

,yyn miieyrd,'ãa'ernynyãa ãa ò÷øwä ïî äìBòä øác- ©¨¨¨¤¦©©§©©©
mivr x`yk mitpre mica el oi`e ,cg` dpw wx gnev oirxb lkn

pwd on gnev ozytde ,milr `l`.irvn`d d
,ozytl dpeekd 'yy'y oipn :`xnbd dywnàîéàådpeekdy §¥¨

làøîò.dcal dndad xern z`vei dnip lk mb ixdy ,xnv - ©§¨
epiid 'ca'y xnel xyt` i` :`xnbd dgec,àøîòly dnipy oeik ©§¨

xnvàìötéî éìevtéà-dcera cer mipyl zwlgzne zlvtzn ¥©¥¦©§¨
ixd :`xnbd dywn .cegl dlicb dpi`e ,dndad iab lrénð àðzék¦¨¨©¦

ìéötî éìevtéàeze` miyzekyk mipyl wlgp ozytd s` - ¥©¥¦§¦
:`xnbd daiyn .eceair zryaìéötî déúe÷ì ábà ,àðzékwx - ¦¨¨©©§¥¦§¦

wlgp xnv eli`e ,mipyl wlgp `ed [ezyizk] ez`wld zngn
.envrn mipyl

:ozyt epiid 'yy'y sqep xewnàëäî ,øîà àðéáø'yy'y epcnl ¨¦¨¨©¥¨¨
xn`p dpedkd icba z` x`znd `iapd ixaca oky .ozyt `ed

(gi cn l`wfgi)ìò eéäé íézLô éñðëîe íLàø ìò eéäé íézLô éøàt'©£¥¦§¦¦§©Ÿ¨¦§§¥¦§¦¦§©
'íäéðúî,xn`p dxeza eli`e(gk hl zeny)miieyr eid zerabndy ¨§¥¤

.ozyt epiid yyy ixd ,yyn
:`piax ixac lr dywn `xnbd,éMà áø déì øîàok m`énwî àä ¨©¥©©¦¨¦©¥

døîà ïàî ìà÷æçé éúàc`ed yyy cnile l`wfgi `ay iptl - §¨¥§¤§¥©£¨¨
dxezd z` eniiw okl mcew s` ixde ,ok xnel erci okidn ozyt

:`iyewd z` dgec `xnbd .dzkldkéîòèìeCcenll oi`y §©§¥
ok m` ,`iapa xen`d weqtnäæ øác ,àcñç áø øîàc àäepipyy ¨§¨©©¦§¨¨¨¤

(:eh migaf),dcearl leqt lxr odkyeðãîì àì eðéaø äLî úøBzî¦©Ÿ¤©¥Ÿ¨©§
`l` ,dxeza ok xn`p `l xnelk -,eðãîì éæea ïa ìà÷æçé éøácî¦¦§¥§¤§¥¤¦¨©§

xn`y(h cn l`wfgi)ìà àBáé àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk'¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨¤
ì) éLc÷î.'(éðúøL,jziiyewk zeywdl yi o`k s`eénwî àä ¦§¨¦§¨§¥¦¨¦©¥

ìà÷æçé éúàcz`f cnileà ïàîdøîleqt lxrdy eprci oipn - §¨¥§¤§¥©£¨¨
.dcearlàlài`ceadì éøéîb àøîbdynl dklda jk elaiw - ¤¨§¨¨§¦¥¨

,ipiqnàøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàålr cenild z` jinqd - §¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨
.df weqténð àëä,ozyt `ed 'yy'y df oiprldì éøéîb àøîbxak ¨¨©¦§¨¨§¦¥¨

,ipiqn dynl dklda.àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå§¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨
:zl`eye ,lirl `ziixad ixac z` xxal zxfeg `xnbdøæLî̈§¨

ïì àðî äðBîLxefy eay oin lk 'xfyn' ea xn`py xacy oipn - §¨§¨¨
:`xnbd daiyn .miheg dpenynáéúëclirnd ipenixahl zeny) ¦§¦

(ck,'øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL ìò eNòiå'©©£©¥©§¦¦¥§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨
éìéåódey dxfba,úëBøtî 'øæLî' 'øæLî'xn`p dziiyrayzeny) §¨¥¨§¨¨§¨¦¨¤

(`l ek,'xfWn WWe ipW zrlFze onBx`e zlkY zkxt ziUre'äî §¨¦¨¨Ÿ¤§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨©
ïlälxefy day heg lk [zkexta]näòaøàå íéøNòixdy ,miheg §©¨¤§¦§©§¨¨

lke [yye ipy zrlez onbx`e zlkz] dieyr `id mipin drax`n
,yy letk oinïàk óàn xefy mda heg lk [lirnd ipenix]íéøNò ©¨¤§¦

äòaøàåmipin dylyn wx miieyr mipenixdy oeikne .miheg §©§¨¨
,miheg drax`e mixyr mda yie ,[ipy zrleze onbx` zlkz]

`vnpéðîz ãçå ãç ìk äåäcdpenyn xefy day oine oin lky - ©£¨¨©§©§¨¥
.miheg

:`xnbd zl`eyóìéðåmipenixa xen`d 'xfyn''îxen`d 'xfyn §¥©¥
a,ãBôàå ïLçxn`peïläl äîn xefy mheg [cet`e oyeg]íéøNò Ÿ¤§¥©§©¨¤§¦

äðBîLe,mihegïàk óàn xefy mheg didi [lirnd ipenx]íéøNò §¨©¨¤§¦
äðBîLe:`xnbd daiyn .mihegáäæ Ba øîàð àlL øác ïéðcepiid] §¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨

[lirnd ipenixáäæ Ba øîàð àlL øácî,[zkextn epiid]é÷etàì ¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§©¥
,äaøcà :àøîâä äù÷î .'áäæ' ïäa øîàpL ãBôàå ïLçcenll sicr Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨

ep` jkay oeik cet`e oyegn lirnd ipenixïéðcxac [micnl-] ¨¦
`edyàì ,ãâaî ãâaàeä ìäàc úëBøt é÷et.cba dpi`e ¤¤¦¤¤§©¥¨¤§Ÿ¤

deey dxifbd z` micnl oi` ok`y `xnbd dwiqn ef dprh xe`l
:zkextnïéðc àlàlirnd ipenixèðáàîmyk ,dey dxifba ¤¨¨¦¥©§¥

.lirnd ipenix mb jk ,miheg drax`e mixyrn ieyr hpa`dy
åep`y `vnp df ote`aïéðcmdy lirnd ipenx z`àlL øáãå ãâa §¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ

î ,áäæ Ba øîàðs`y hpa``edïéàå ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâa ¤¡©¨¨¥¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥
ep`î áäæ Ba ïéàL øác ïéðc`edy zkext.áäæ Ba LiL øác ¨¦¨¨¤¥¨¨¦¨¨¤¥¨¨

lirnd ipenix z` micnel `l recn mitqep minrh d`ian `xnbd
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc `nei(iyily meil)

'úìëz ìéìkipyn relwd heg xnelk ,[drilw-] licb epiid lilk - §¦§¥¤
,mihegéìéåódey dxifbaïläl äî ,úëBøtî 'úìëz' 'úìëz' §¨¥§¥¤§¥¤¦¨¤©§©¨

letk day heg lk [zkexta]ïàk óà ,äMLeay heg lk [lirna] ¦¨©¨
letk.äMLzlkzd heg xefy mdn mihegd ipyy ,`vnp ¦¨

.cgia miheg xyr mipyn mixefy eid ,lirnay
:`xnbd zl`eyóìéðålirnd iheg oiipnåéðBnøå åéìeMî- §¥©¦¨§¦¨

'zlkz' xn`p mda s`y ,lirnd ileya miielzd mipenixdnzeny)

(bl gkxn`pe ,ïläl äîn xefy heg lk [mipenixa]äðBîL,mihegóà ©§©¨§¨©
ïàkn xefy hegd didi [lirna]L,äðBîipy] licb `edy oeike ¨§¨

:`xnbd daiyn .miheg xyr dyy ea eidi [mihegïéðclirnd z` ¨¦
`edyéìk[cba]î`id s`y zkextéìk èéLëzî éìk ïéðc ïéàå ,éìk §¦¦§¦§¥¨¦§¦¦©§¦§¦

:`xnbd dywn .lirnl heyiw `l` mpi`y mipenixn -,äaøcà©§©¨
ep` jky oeik ,zkextn `le mipenixn lirn cenll xazqnïéðc̈¦

Bôeblirnd lyBôebî,lirnl mikiiyd mipenixn -Bôeb ïéðc ïéàå ¦§¥¨¦
lirn lyàîìòî.lirnl zkiiy dpi`y zkextn - ¥¨§¨

oipn xg` ote`a zx`ane ,dey dxifba cenildn zxfeg `xnbd
:miheg xyr mipyn mixefy lirnd ihegyïðéøîàc eðééä,lirl ©§§©§¦¨

cnll dxn`p zxzeind 'yy' zaizyì,íéãâa øàLs`yàlL ¦§¨§¨¦¤Ÿ
LL ïäa øîàð`ly ,lirnd epiide .miheg dyyn mixefy mdiheg ¤¡©¨¤¥

mixefy eiheg `vnp ,'licb' ieyr `edy oeike .'yy' ea xn`p
.miheg xyr mipyn

hegy epipyy dn :`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbd
dúëøtn xefyäòaøàå íéøNòda eidy itl ,`ed mrhd ,miheg ¨Ÿ¤¤§¦§©§¨¨

äòaøàmipinàzéL àzéLc,miheg dyyn xefy cg` lky - ©§¨¨§¦¨¦¨
jkitlàðéic àìå àðéc àìre wtq oi` -xefy `edy xaca xerx Ÿ¦¨§Ÿ©¨¨

.miheg drax`e mixyrn
ly hegd ,epipy :`ziixaay oexg`d oicd z` zx`an `xnbd

ãBôàå ïLBçn xefyäðBîLe íéøNò:`xnbd zl`ey .miheg.ïì àðî ¤§¥¤§¦§¨§¨¨
áéúëc :àøîâä äáéùî(eh gk zeny),áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå' ¦§¦§¨¦¨Ÿ¤¦§¨©£¥Ÿ¥

.'øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ,epNòz ãBôà äNòîk§©£¥¥©£¤¨¨§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨
n mibex` cet`de oyegdy ixdäòaøà,mipinàzéL àzéLclky - ©§¨¨§¦¨¦¨

md cgiae ,miheg dyyn xefy mdn cg`äòaøàå ïéøNò.miheg ¤§¦§©§¨¨
d ihegeáäæmd ,oine oin lka mixefydäòaøà,mihegàäixd - ¨¨©§¨¨¨

lkd jqaàéðîúe ïéøNò.miheg ¤§¦§©§¨
,adf iheg drax` `l` eid `ly oipn :`xnbd zl`eyàîéàå§¥¨

ayénð áäæeidäML:`xnbd daiyn .mipind x`yk mihegøîà ¨¨©¦¦¨¨©
,á÷òé øa àçà áøiheg drax` `l` eid `ly wcwcl yi weqtdn ©©¨©©£Ÿ

adfd iheg zpkd ote` lr oky ,adfàø÷ øîà(b hl zeny)õv÷å' ¨©§¨§¦¥
'íéìéúteli`e ,[miheg] miliztl ccexnd adfd qh z` jezgi - §¦¦

uSwe' xn`p did'ìéútixdy ,miheg ipy jezgiy rnyna did §¦¥§¦
uSwe' xn`py zrk ,miheg ipy ernyn lizt'íéìéútmiax oeyla §¦¥§¦¦

äòaøà ïàk éøä.miheg drax` jezgiy rnyn - £¥¨©§¨¨
:adf iheg dyy eidy okzi `l recn sqep mrh d`ian `xnbdáø©

,øîà éMàadfd iheg oipraàø÷ øîà(my)úìëzä CBúa úBNòì' ©¦¨©¨©§¨©£§©§¥¤
ïîbøàä CBúáeyiy rnyn ,'WXd KFzaE ipXd zrlFY KFzaE §¨©§¨¨§©©©¨¦§©¥

iheg dyy eidy okzi `l jky oeikne ,oine oin lk mr epnn axrl
oky .adfãéáòð éëéäm` ,mze` xefyp cvik -ãéáòðcg` lk ¥¦©£¦©£¦

näòaøàmipindéøz éøúc,adf iheg ipy mr xefy -eäì eåäoiipn ©§¨¨¦§¥§¥¨§
adfd ihegàéðîzx`yay mihegd oiipnk df oi`e ,[dpeny-] §©§¨

m`e .mipindéøz éøúc éøz ãéáòðmiheg ipy mipin ipya xefyp - ©£¦§¥¦§¥§¥
,cg` lka adf lyéøúemixzepd mipindãç ãçcmda xefyp - §¥§©©

ixd ,miheg dyy eidi lkd jqay jk ,oin lka adf ly cg` heg
xn`p cet`de oyegd iabl oky ,jk zeyrl oi`,'úéNòå'rnyne §¨¦¨

úBåL åéúBiNò ìk eéäiLote`a miieyr eidi eay mipind lky - ¤¦§¨£¦¨¨
`l` mpi` adfd ihegy ,gken jkitl .miheg oipn eze`ae dey

.cg` heg xefy oine oin lkayk ,drax`
:dpedk icbaa xg` oipra oecl zxaer `xnbdáø øîà àáçø øîà̈©©£¨¨©©

äpeäk éãâa òø÷îä ,äãeäée dyrz `la xaerøîàpL ,ä÷Bì §¨©§¨¥©¦§¥§¨¤¤¤¡©
lirna(al gk zeny)'ebe aiaq eitl didi dtU'äù÷î .'òøwé àì ¨¨¦§¤§¦¨¦Ÿ¦¨¥©

é÷úî :àøîâäàîìéãå ,á÷òé øa àçà áø dì ódxezd zpeek oi` ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨
`l` ,drixwd z` xeq`lék äôN déì ãéáòð ,àðîçø øîà÷ éëä̈¦¨¨©©£¨¨©£¦¥¨¨¦

òøwéð àìc éëéäzvxzn .rxwi `ly ick lirnd itl dty dyrp - ¥¦§Ÿ¦©©
:`xnbd'òøwé àlL' áéúk éîixd ,rxwi `ly ick rnyn did f`y ¦§¦¤Ÿ¦¨©

.cbad zrixw lr xeqi` ernyny 'rxwi `l' aezk
:weqta dnec weicn cnlpd sqep oicøæòìà éaø [øîà] (øîàå)¨©©¦¤§¨¨

çéænäd xeaig z` wzpnd -å ,ãBôàä ìòî ïLBçokøéñnäz`éca ©¥¦¤¥©¨¥§©¥¦©¥
dïBøàe dyrz `la xaer ,mdizerahnøîàpL ,ä÷Bìoyegd iabl ¨¤¤¤¡©

(gk gk zeny)e 'ebe ct`d zrAh l` eizrAHn oWgd z` EqMxie'àì §¦§§¤©Ÿ¤¦©§Ÿ¨¤©§Ÿ¨¥Ÿ§Ÿ
çfé,'cFt`d lrn oWgdåxn`p oex`d ica iabl(eh dk zeny) ¦©©Ÿ¤¥©¨¥§

miCAd Eidi ox`d zrAhA'eøñé àì.'EPOn §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª¦¤
:`xnbd dywné÷úîøîà÷ ék àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨¦¨¨©

àðîçø,dxezd zpeek jk `ny -ðé÷ãçeämze` wcd -eäðéãáòå ©£¨¨©§¦§§©§¦§
øétLwgecae dwfega mze` xeywe -çfé àlL éãklrn oyegd ©¦§¥¤Ÿ¦©

cet`deøeñé àìådgec .e`l xeqi` o`k oi` la` ,oex`d on micad §Ÿ¨
:`xnbd,'eøeñé àlL'å 'çfé àlL' áéúk éîzpizp rnyn did f`y ¦§¦¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨

'exqi `l'e 'gfi `le' xn`p ixd ,ahid mwcdl jixv recn mrh
.oex`d ica zxqd e` oyegd zgfd xeqi` ernyny

:oex`d ica zeriaw oipra oeicéîø àðéðç éaøa éñBé éaødywd - ©¦¥§©¦£¦¨¨¥
.miweqtd oia dxizqáéúk(eh dk zeny)íécaä eéäé ïøàä úòaèa' §¦§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦

,'epnî eøñé àì,zerahd on miff mpi`e mireaw micady rnyn Ÿ¨ª¦¤
ejci`náéúë(f fk zeny)'úòaha åéca úà àáeäå'mpi`y rnyn §¦§¨¤©¨©©¨Ÿ

,mkeza mi`ae mikled dpgne rqn lka `l` mireawãöék àä̈¥©
micady ,uxize .df z` df exzqi `ly ote`a miweqtd eayiizi

ïé÷øtúîlre ,mrvn`a md miwcy itl ,zerahd jeza miietx - ¦§¨§¦
,'eica z` `aede' xn`p okïéèîLð ïéàåhnyidl mileki mpi` j` - §¥¦§¨¦

,wgeca zerahl miqpkpe miar md my`xay itl ,ixnbl mdn
.'epnn exeqi `l' xn`p okle

:`pipg iaxa iqei iax ixacl di`xéëä énð àéðzepipy mb jk - ©§¨©¦¨¦
xn`py dnn .`ziixaaíécaä eéäé ïøàä úòaèa','EPOn Exqi `l §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª¦¤

ìBëéy yxtl ziidïîB÷nî ïéææ eéäé àì,ixnblàáeäå' øîBì ãeîìz ¨Ÿ¦§¨¦¦§¨©§©§¨
,'úòaha åéca úàe .mnewnn miff mdy ixdéàwx xn`p did ¤©¨©©¨Ÿ¦

ìBëé ,'åéca úà àáeäå'y yxtl ziideéäémicadïéàöBéå ïéñðëð §¨¤©¨¨¦§¦§¨¦§§¦
,ixnbl zerahdnàä ,'íécaä eéäé ïøàä úòaèa' øîBì ãeîìz©§©§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦¨

.ãöékmicad eidy jgxk lr `l`ïé÷øtúîjeza miietx - ¥©¦§¨§¦
,o`kl o`kl fefl milekie ,zerahdïéèîLð ïéàå.zerahd on ixnbl §¥¦§¨¦

:okynd oipra mitqep miweqt zyxtn `xnbdéaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦
áéúëc éàî ,àðéðç(eh ek zeny)oMWOl miWxTd z` ziUre'éöò £¦¨©¦§¦§¨¦¨¤©§¨¦©¦§¨£¥

,'íéãîò íéhLxnel ,'micner' o`k xn`p recn xnelkíéãîBòL ¦¦Ÿ§¦¤§¦
ïúìéãb Cøcly oezgzd cv didiy ote`a mze` micinrny - ¤¤§¦¨¨

cva didi yxwd y`x ly cvde ,urd ly oezgzd cva yxwd
.urd ly oeilrdøçà øác,xg` yexit -'íéãîBò'epiidïéãéîònL ¨¨©¥§¦¤©£¦¦

ïééetö úàici lr ,adfd ietiv z` miwifgne micinrn miyxwd - ¤¦¨
.mda miverpd adf ixnqnøçà øáco`k xn`p okl,'íéãîBò'ik ¨¨©¥§¦

,øîàz ànLdry dze`a ,enr miyxwd efpbpe cren ld` fpbpyn ¤¨Ÿ©
ïøáñ ãáà,miyxwd ly mzeewze mzlgez -ïééekñ ìèáe,mhan - ¨©¦§¨¨¥¦¨

.cer eaeyi `l ik ,eaeyi izn mdixg` epziitv xnelkãeîìz §¦©§
,'íéãîò' øîBìxnel,íéîìBòìe íìBòì ïéãîBòL.mzfipb mewna s`e ©Ÿ§¦¤§¦§¨§¨¦

áéúëc éàî ,àðéðç øa àîç éaø [øîàå] (øîà)(hi dl zeny)éãâa úà' §¨©©¦¨¨©£¦¨©¦§¦¤¦§¥
ì ãøNä,'Lãwa úøL.cixy oeyla dpedkd icba e`xwp recn ©§¨§¨¥©Ÿ¤
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אין לוותר על ניצוצות הקדושה שנמצאים בכלים ונכסים שלו, כיוון שכל עניינים אלו שייכים אליו בשליחותו של הקדוש-ברוך-הוא, 
ומכל עניינים אלו צריך לעשות כלי לאלוקות.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח



רכט ezny in` cenr ar sc ± iyily wxt`nei
ìéìë.mipyn zegt licb oi`e licb Ðéìë èéùëúî éìë ïéðã ïéàåeheyw mipenx Ð

.od lirn lyàúéù àúéùã äòáøà,yy ea xn`p `dc yy yy ly oipin zrax` Ð

.dyy letk oheg yy oda xn`py mixac xn xn`eàðééã àìå àðéã àìwtq oi` Ð

.xaca xerxreíéìéúô õö÷åded mipyl cg` lk uvewyke ,oixz rnyn milizt Ð

.drax` edløîà éùà áø,`nrh epiid Ð

zeyrl" dia azkc ,xyt` `l dyy adfc

rnyn ,"onbx`d jezae zlkzd jeza eze`

.oine oin lk mr epnn axriyäòáøà ãéáòéð
edl eed adf ly oiheg ixz ixzc oipind Ð

.adf ly `ipnzåäðé÷ãçlre ,dti mxyw Ð

.wgeca zeraha mpziy xne` micade zerahd

åøåñé àì áúëaizke odn oiff oi` `nl` Ð

mi`ae mikled `nl` "z`ade" (dk zeny)

.okezaíéèîùð ïðéàå ïé÷øôúîmdiy`xa Ð

zraha wgeca cg` oy`x qipkde miar eid

oiwgcp eid `l jkld oiwc eid orvn`ae

o`kle o`kl oiklede oiwxtzn `l` zeraha

miar ody itl odn z`vl oihnyp opi` la`

.odiy`xaïúìéãâ êøãdlrnl oeilrd Ð

.dhnl oezgzdeïééåôéö úà ïéãéîòîùietiv Ð

`ly xg` oeyl .zexnqn ici lr oicinrn adfd

.oiietiv ltp `le erilzdøîàú àîùÐ

.cer eaeyi `ly oxaiq ca` efpbpynìèáå
ïééåëñ.odl oiteve oikeq ep`y dn ÐãøùÐ

.cixy oeyl
àìîìà
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ãéáòð,`ipnz adf ciarp ,inp ikd oi` :xn`z m`e Ð `ipnz edl eed ixz ixzc drax`

lk uvwpyke ,mipy milizt herin ,aizk milizt :xnel yi ?`l eze drax` olpn

sl` `ni`e d`n `ni` seq xacl oi` ok m` ,`ipnz zxn` i`e .drax` edl eed cg`

`inec iedilc ikid ik epiid dyy inp adf `ni`e jixtc `de .zqtz `l daexn zqtze

mixyr `ni`e jixt ik lirle .eay oipin x`yc

mzdc zqtz hren zqtz iiepyl ira `l dpenye

`edc oeike dpenye mixyrn ith xninl ivn `l

daexn zqtz xninl jiiy `l davw el yiy xac

llka yic daexnd qetzl yi daxc`e ,zqtz `l

y`xc `nw wxtac ab lr s`e .dpn miz`n

zevnd bgl zereayd bg yiwn xn` (a,c) dpyd

:jixte 'ek dray lk oinelyz el yi oldl dn

zqtz ipyne 'ek 'g oldl dn zekeqd bgl yiwle

yi !davw xacl yi inp mzde zqtz `l daexn

`l daexn zqtz `xnegl xn`w mzdc :xnel

jytp dnn oinelyz el yi dray crc zqtz

wxtae .opitli zevnd bgn `nlic `l ith la`

zqtz xn`w inp dwprd iab (`,fi) oiyeciwc `nw

xacl yi jytp dnnc ab lr s` zqtz `l daexn

daexn zqtzc xn`w inp mzd :xnel yi Ð davw

.oec`d on `penn opiwtn `l `witqnc zqtz `l

áéúëz` `aede aizke 'eke oex`d zeraha

i`n` :`aeh il `iyw Ð zeraha eica

gafn iab aizkc "`aede"c `xw i`d iziin

?oex`d iab aizkc "z`ade"c `xw wiaye zygpd

aizk zerqn weliq zryac :miywn izrny cere

z` ecixede dpgnd reqpa eipae oxd` `ae"

'ebe "zecrd oex` z` da eqke jqnd zkext

cr 'ebe "lilk cba eilr eyxte" cr (c xacna)

oiniyn eid zerqnd reqpac rnyn "eica enye"

!"epnn exeqi `l" aizk `de :dywe .mica oze`

"eica enye"c df uxzn y"piilxe`n awri epiaxe

,qqdn iale .okiledl xn`w mi`yepd itzk lr Ð

eidy xg`l cr oiicr my eid `l zdw ipa ixdy

`le" 'izkck mdly wzxpl milkd lk oiqipkn

xzeie .(my) 'ebe "ycwd z` rlak ze`xl e`eai

epiid "eica enye" i`dc yxtl d`xp did

oihlea oi`xp zeidl ueg cvl micad oikyeny

`ziinw `iyew edin .dy` icc ipy oink zkexta

yayl `ed wgece ,`niiw `zkeca ,iziywdy

zvwnae "eica z` `aede" qxb edlekac mixtqd

`ztwz`a la` ,"z`ade" `ziixaa opiqxb mixtq

i`e ,"`aede" edleka opiqxb `pipg iaxa iqei iaxc

dpenyc `pin` ded `iixagn `pitzqnc e`l

izye zg`d erlv lr zerah izye" aizk xcde diziief opinbxznck eizepxw rax` epiidc "eizenrt rax` lr zzpe adf zerah rax` el zwvie" aizkc :weqtd giken oke ,oex`a eid zerah

dhnl eidy mdn drax`ae ,exeqi `l oireaw mica eid mdn zerah rax`a ,eizenrt rax` lry rax` mze`n cal ,eizerlv izy lr eid zerah rax`c rnyn "zipyd erlv lr zerah

ipyc ipyil ?`pipg iaxa iqei iax `kd jixt i`n :xn`z m`e ."eica enye" eda azkc jpd epiide ,mda oex`d z` z`yl zerqnd weliq zrya mica oiniyn eid zerah oze`n dlrnl e`

m` mrqna oiniyn eidy jpd` `l` i`w `l i`c i`w mica edlek` "zeraha micad z` z`ade" jgxk lrc :xnel yi !ziyixtck ,oi`veie oiqpkp mdn yie oireaw mdn yi ,eid mica ipin

i`ce `l` mqipkdy yxtl el did dligze "micad eidi oex`d zeraha" azk `l` mireawd mica mze` qipkd izn yxit `l ixdy "zeraha micad z` zxage" inp xninl dil ded ok

llk oiff edi `ly cg` mewna ynn mireaw eid `l edpi` inp ikd mireaw eid `l oda oi`yepy jpdc ikid ikc edlek` i`w deyac dil rnyne "micad z` z`ade" azk mica edlek`

micad eid `l gafnc `aedec ikid ik oex`c "z`ade"` iielbl gafna azkc "`aede"c `xw inp iziin ikdle .zvwna iccdl enc `zydc o`kle o`kl zvw oiqpkp zegtd lkl `l` onewnn

z`yl" `xw `idda dia azkc i`n dyw i`w oica 'c edlek`c yxity dn itl :xn`z m`e .ixnbl oireaw ynn eid `l oex`c z`ade inp ikd epnn exeqi `l mzd azk `l `dc ,oireaw

,edl exc eed ixab drax`ac rnyn (a,gv zegpn) "mgld izy" wxtac mdn mixvw mixg`d mipye oikex` eid mdn mipye oi`yep eid mica drax` edlekac uxzl oi`e ?"mda oex`d z`

zrya eipae oxd` `l` oze` oiqipkn eid `l `lde "z`ade" xnel o`k oxikfdl jxved dn oireaw opi`y mica mze` ixdy oireawd mica jpd` `l` i`w `l "z`ade"c il d`xpe !`l eze

"dnda eze` z`yl mical mizal" inp azk adfd gafnae "eze` z`ya 'ebe zeraha eica z` `aede" aizk zygpd gafna oke "oglyd z` ma `ype" azk edleka ixdy ,rcz .zerqnd

oia oex` iab aizkck `aie azk `l diiyrae ,ieeva z`ade oda azk `l la`epetva mizy ea zerawn eid zerah rax` :`ipz okynd zk`lnc `ziixaac ab lr s`e .diiyra oia d`eva¨

eid `ly mze` la` ,oda oireaw micady zerah rax` mze` `l` aiyg `lc :xnel yi ,'eke "oex`d zeraha" xn`py mlerl myn miff eid `l micad oipzep eidy oeiky ,enexca mizye

.oeir jixve .adfde zygpd gafn lye ogly ly zerah mzd aiyg `w `lc ,rcz .aiyg `w `l ,zerqnd zry jxevl `l` eyrp `le ,oda oireaw micadïéãéîòîùd`xp Ð oiietiv

mihy ivr ly ogly ixdy ,ok epi` mihy ivrae .cinrnd xg` jld :xn`c ,ilin lkle dliah oiprl zkznd iabl lha urd `zkec lkac ,edcic iabl lha odilry adf ietiv elit`c il

.`xwn mzd dl silie (a,ek) dbibg idlya `zi`ck urd iabl lha ietivdy eilr ilk zxez ikd elit`e adf dtevne did
oleke
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eznyרל ina cenr ar sc ± iyily wxt`nei
äðåäë éãâá àìîìà.l`xyi lr oixtknd zepaxwd oiaixwn odici lry Ðïéãøåâù

ïäéìëî ïúééøáë ïúåàeid ozbix` ilk jezn odly oicxba oze` oikzeg eidyk Ð

zcnl dkzgl aey jixvy drixi x`yk `le ozyial jxck oilelg oziixak miyer

.hgna xetzle yealdíåìë íäî ïéãøùîåbex` epi`y zvwn odn oixiiyne Ð

.cxy oeyl edfe ,odnràéä éàîeze` Ð

.xeiyèçî äùòî åìàbx`p did ezvwn Ð

.hgna exagne envr iptaúåðåøà ùìùÐ

rvn`a ur lye eptvz uegne zian xn`py

ipy adf ly ozpe xfge adf ly jeza eaiyede

adfa dpeilrd ezty dtige ur ly jeza

.uegne zian dtevn `vnpäòùúedab Ð

ivge dn`" xn`py uegan migth dryz

`l` el eid `l milbxe (dk zeny) "eznew

.did lelg uräðåîù áäæ ìù éîéðôÐ

iaere ,eiley iaer mr uegan edab migth

inipt `vnp gth irvn` ly urd iley

.irvn` ly ellg `lnnïåöéçå.adf ly Ð

åäùîå äøùòirvn`d daeb cbpk dryz Ð

ixiyr gthe oevig ly adf iley iaer edyne

dqkne gth `edy zxetkd iaer lenl dler

.oex`de zxetkd xeaigøùò ãçà àéðúäå
åäùîåiaera yi xn`c o`nk `d ipyne Ð

.urd iley iaera yi xy`k gth adfd iley

çôè åéáåòá ïéà øîàã ïàîë àä`l` Ð

.da ebilti` `kid `prci `le ,edynéàîå
åäùî.`ziixza `ziixaa ipzwc ÐøéæÐ

zxetkd iaer lr dlrnl scer did dlerd

,aiaq zxetkl xf zeidl oevigd daeba edyn

oevigd iley iaera dcedi ax xn`wc edyne

.llk ixii` `l xfae ,xn`wïéøéæ äùìùÐ

xzkl oniq gafn ly ycewd ilka eyrp

lye dxez xzkl oniq oex` lye dpedk

`ed ogleydy zekln xzkl oniq ogley

:opiqxb ikd .mikln xyerl oniqçáæî ìù
åìèðå ãåã äëæ ïçìù ìù åìèðå ïøäà äëæ
xacna) gln zixa oxd`l dpzp dpedkdy Ð

.(gi mildz) erxfle cecl zeklnd oke (giéá
åëåìîé íéëìî.jlnd on jilnnd lecbe Ð

.df `xwn dxn` dxezdeäëæcenll Ð

.dniiwle dnyläøæ.epnn zgkzyn Ð

åúëàìî úåùòì ïéååöîxg`e dyn lr dk`lnd aezkd lihd dligza oex`dy Ð

`nlra `zknq` iaizk `xciq i`da e`l i`xwc ab lr s`e .xeaivd lr elihd jk

.xn`wc `edäúåù ùéà.dler ea yie mink dxez Ð`zxc.xvg Ðäéúøãì àòøúå
ãéáòz`xi el micwzy jixv jkl miny z`xil da qpkil xry `l` dpi` dxezdy Ð

.minyíðäéâ éúøúmilnre mirbi zeidl Ð

mpdib eyxize ,deniiwz `le dfd mlera dxeza

.mknlera mzipdp `l mkiigae ,mkzena

åúôøåö.mpdibae oixeqia Ðäùà àùåðÐ

.dxiar xedxdn levipäéãîåìá ãéòäìin Ð

.miiw `l ine miiwíéáùåçù íå÷îá ïéî÷åøùÐ

rav ici lr cbad lr dxevd owzn dligza

.hgna dnwex jk xg`eâøåà äùòî áùåçÐ

lr zexev izye zexiw izy drixil dl yiy

df cvny minrt efl ef zenec oi` dizexiw izy

epiide .iyn ly zexebgl enk ,xyp df cvne ix`

jk o`kn ezxevk mwex la` mitevxt ipy

.o`kn ezxeväîçìî çåùîedegyny odk Ð

xn`py dnglnd ikxrn ixac xacl dnglnl

.(k mixac) "mrd l` xace odkd ybpe"ùîùî
ïäáyael ycwnd ziaa cearl `a m` Ð

.micba dpenyåéøçà åéðáì åéäéeixg` i`d Ð

zebdep zelecb lk da yxcnl `ed `xizi `xw

.`id dlecb dngln geyne ,eixg` erxfaìåëé
'åëå åéúçú ùîùî äîçìî çåùî ìù åðá àäé
dyexi dngln geyn zlecb `dz leki Ð

odk ly epay jxck mc` lkl mcew epa zeidl

`ipz ikd `ziixac `yix .eizgz ynyn lecb

odkde" :dti`d zixiyr iab mipdk zxeza dl
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"בכל לבבך", "בשני יצריך", שגם היצר-הרע רוצה לעזור ליצר-טוב בעבודתו.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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ignyn' weqtd `ll s`] ok yexcl yi 'dtexv 'd zxn`' weqtd
m` jkitl ,drxl rnyne daehl rnyn 'dtexv' oky ,['aläëæ̈¨

íéiçì BzôøBöm`e ,`ad mlerd iigl -äëæ àì`idBzôøBö ©§§©¦Ÿ¨¨©§
.äúéîì§¦¨

lirl epyxcy wxt eze`a zetqep zeyxc d`ian `xnbd:(h"it)

ãòì úãîBò äøBäè 'ä úàøé'(i my),àðéðç éaø øîà ,'weqtäæxn`p ¦§©§¨¤¤¨©¨©©¦£¦¨¤
lräøäèa äøBz ãîBläcnelyk xnelk ,daygnd zxdh - ©¥¨§¨¢¨

:`xnbd zxxan .crl zcner ezxez dxdha,àéä éàîdn xnelk ©¦
:`xnbd daiyn .dxdha cenll ick mc` dyriäMà àNBðick ¥¦¨

,dxiar xedxdn rpnidl.äøBz ãîBì Ck øçàå§©©¨¥¨
xn`p cer:(g my)äðîàð ,àaà øa àéiç éaø øîà ,'äðîàð 'ä úeãò'¥¤¡¨¨¨©©¦¦¨©©¨¤¡¨¨

àéädxezdãéòäì`eal cizrläéãîBìa.`l ine dniiw in xnele ¦§¨¦§§¤
:okynd ibix` ixeiva mixen`d miweqta dxizq dywn `xnbd

xn`p cg` mewna(el ek zeny)eid mibix`d iab lry mixeivdy
miieyr,'í÷ø äNòî'xn`p xg` weqta eli`e(` ek zeny)eidy ©£¥Ÿ¥
miieyr,øæòìà éaø øîà :àøîâä äáéùî .'áLç äNòî'o`k oi` ©£¤Ÿ¥¨©©¦¤§¨¨

dpeekde ,md cg` xac 'ayeg'e 'mwex'y oeik dxizqïéî÷BøL¤§¦
.ïéáùBçL íB÷îa,cbad lr dxev rava xiivn dligza ,xnelk §¨¤§¦

.hgna dxevd z` mwex jk xg`e
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המשך בעמוק יב



רלב
ezny in` cenr br sc ± iyily wxt`nei

ãòåî ìäà ìà àáì éåàøù éî ãòåî ìäà ìà àáé øùà øîåì ãåîìúie`x epi`y df `vi eizgz didi epay "eipan eizgz" jl xne` ip` eilr ,mixetkd meia ycewa xtkl Ð

.`ed lecb odk e`lc .'ekeàúéà íàå"eci z` `lni xy`e eze` gyni xy` odkd xtke" mixetkd meia aizkc ifg `fgin inp i`d ,dpyd lk ynyn `ed micba dpenyac Ð

.(hk zeny) "oxd`l xy` ycwd icbae" aizkck `ed micbad ici lr mici ielin lkeäáéà íåùî.ifg `ziixe`cn la` Ðäáéà äéì úéìã.dai`l yiig `lc Ðùîùî÷ àìå
.dpenya dngln geyn ynyn `lc xn`we xnelk Ðïðéñøâ àì çéùî ïäë øôepecf lr oiaiigy xac dyre xac mlrda `hgy giyn odk .zevnd lk lr `ad xt epiidc Ð

dxiry e` dayk `ian heicdde xt `ian zxk

.l`xyiay cigi x`ykäôéàä úéøéùòåÐ

eipan eizgz giynd odkd" aizkck ,mei lkay

.(e `xwie) "dze` dyriòøåô àìey`x Ð

.zelia` zngn xriy lcbläèîìîiletiy Ð

.eicbaåéáåø÷ì àîèî åðéàåheicd la` Ð

.dyxta oixen`d oze`l `nhnìò äååöîå
äìåúáä.dyra Ðäðîìàä ìò øäæåîåÐ

.e`laçöåøä úà øéæçîå.ezzina Ðáéø÷îå
ïðåà`xwie) "`vi `l ycwnd one" aizkc Ð

.(a,bi) `nw wxta ziyixtck .(`kìëåà åðéàå
heicdd on welg `edy it lr s` xnelk Ð

.dlik` oiprl el `ed dey daxwd oiprlåðéàå
÷ìåçxearzyk axrl lek`l ope` `edyk Ð

"mei leah" wxt migafa opixn`c ,zepip`d

ie`x epi`y wleg dlik`l ie`xd .(`,hv)

.wleg epi` dlik`lùàøá ÷ìç áéø÷îåÐ

.(`,ci) `nw wxta yxetnúàîåè ìò øåèôå
ùã÷î,`xza wxta `xwn ol `wtp zeixeda Ð

.mzd dl yxtn `zipzn jd dlekeäáåøî
íéãâáfpbpy mein eyniyy milecb mipdk Ð

dlecb dpedkl mdl did `ly dgynd ony

.micba ieaixa `l`ìë ìò àáä øôî õåç
úåöîäiabc ab lr s`e .dia aizk giync Ð

inp iaxzi` aizk giyn inp dti`d zixiyr

la` .mipdk zxeza "odkde"n micba daexn

zevnd lk lr `ad xt iab aizkc "odk"d

giyn :mipdk zxeza `ipzck ,ditebl jixhvi`

.odkd xnel cenlz jln df lekiúåâäåð ïìåëå
øáòù çåùîáodka leqt rxi` m` oebk Ð

oey`x xfg onf xg`le ,eizgz xg` epine lecb

.ea zebdep olek ,ezegiynn df xare ezcearl

äôéàä úéøéùòå íéøåôëä íåé øôî õåçÐ

axwizc `pngx xn` `cge ,dreaw daeg mdy

.mizy `leäùøôá ïéøåîàäodkde" iab Ð

ig`n lecbdinp iaxzi` mzdc (`k `xwie) "e

xy`"n (a,ai) zeixeda yxtnck dngln geyn

`l :mixac dyng od el`e (`k `xwie) "wvei

deevne miaexwl `nhn epi`e mxet `le rxet

`l la` .dpnl`d lr xdfene dlezad lr

,`zyxt `idda aizkc ab lr s`e .ope` aixwn

cenlz ope` aixwi leki :zeixeda `ipz ikdc

.exiag lr `le "eilr" xnelçöåøä úà øéæçîå
äãåäé éáø éøáãëzekn zkqna dil iaxnc Ð

zebdep oi` olek :ipzwc ,`l dngln geyn ikd elit`e ,micba dpenya ynync xary geyna zebdep olek ipzwcn dai` dil zil `pz i`d :`nl` .dilr opax ibilte ,i`xwn (`,`i)

.dngln geynaäéúååëãá äáéà äéì úéì éë.ezai`l yyeg dipin xhefc dngln geyn la` ,ezenk did lecb xary geyn Ðàúòîù àäì.inic ax `z` ikc Ðåäðéøãäà
åäééôàì.opgei 'x dxn` `l xnelk Ðåäáà éáøiwtpc opixn` inp (`,ci) oixcdpqae ixqiw ia eda` ax oebk "mipt `eyp" :(`,ci) dbibg zkqna opixn`ck jlnd ziaa did aeyg Ð

.dil exyne dit`l xqiw iac `zdn`øîéî äéì åøîéð.opgei iax dxn` `l `icda Ðøîà ïéáø àúà éëlecb odky micba .xnzi` oda l`yp `l` xnzi` oda ynyn e`l Ð

.oda el l`yp jlndy mineze mixe`a l`ype dnglnl `veiyk l`yp dngln geyn oda ynynìàåùä.oic zia a` e` jln Ðìàùð éôìë åéðô.odk itlk Ðäðéëù éôìëÐ

.oyegd jezay yxetnd mye mineze mixe` itlkåì ìàùå.`ed `l` rney oi`y ecal el rnyn Ðåáìá øäøäî åðéàel l`ye" xn`py l`ey `ed dn eiztya `ivei `l` Ð

.eitn mixac `iveny eit lr l`eyd el l`ye :ikd dia ixw "e`vi eit lr" dil jinqe "mixe`d htynaãçàë íéøáã éðù.ipyd lr el l`ey oey`xd lr el eaiydy xg`l `l` Ð
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ïìåëåopzc :dniz Ð xary geyna zebdep

(a,`i zekn) "oilebd od el`" wxta

(a,gi) "lecb odk" wxt yix oixcdpqa dil iziine

`vei epi` bxdy lecb odk e` lecb odk bxedd

xary geyn zzina xcd `l i`n`e .mlerl myn

md mby dcedi iaxl dngln geyn e` opaxl s`

xwir lecb odkc xnel yi `nye ?gvexd mixifgn

xcd `l bxdy drya lecb odk dedc oeike

ecinriy xg` lecb odk zzina e` ipd zzina

oebk epiid Ð gvexd oixifgnc ipzwc `de .eizgz

`d inp i` .bxdy drya lecb odk ded `lc

geyn eed `lc oebk mlerl myn `vei epi` ipzwc

.dngln geyne xary

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL" øîBì ãeîìz©§©¦§©¨¦¦§¨¥©Ÿ¥©§¨¦¨¨
"ãòBî ìäà ìà àáé øLà¯éeàøL éîìäà ìà àáì £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥¦¤¨¨Ÿ¤Ÿ¤

,àúéà íàå .ãòBîàæçéî!éæç¯øa ïîçð áø øîà ¥§¦¦¨¤¡¨£¦¨©©©§¨©
øwéòL ìk øîà÷ éëä :÷çöé,ãòBî ìäàì BúçéLî ¦§¨¨¦¨¨©¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

çeLî :éáéúéî .äîçìîì BúçéLî øwéòL äæ àöé̈¨¤¤¦©§¦¨§¦§¨¨¥¦¦§©
àì ,èBéãä ïäëk äòaøàa àì LnLî Bðéà äîçìî¦§¨¨¥§©¥Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ
úéeLî øæ àlà :ééaà déì øîà !ìBãb ïäëk äðBîLa¦§¨§Ÿ¥¨¨©¥©©¥¤¨¨§©¥

?déì¯ìBãb ïäëk ,àlà¯èBéãä ïäëk ,äáéà íeMî ¥¤¨§Ÿ¥¨¦¥¨§Ÿ¥¤§
¯àcà áø déì øîà .ïéãéøBî àìå Lãwa ïéìòî íeMî¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦£©¥©©¨

à÷ àìå ,äáéà déì úéìc àpz éàäå :àáøì àaà øa©©¨§¨¨§©©¨§¥¥¥¨§¨¨
:èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéaL íéøác àéðúc ,LnLî§©¥§©§¨§¨¦¤¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§
íBé øôe ,úBönä ìk ìò àaä øôe ,çéLî ïäk øt©Ÿ¥¨¦©©©¨©¨©¦§©
ìáà ,íøBt àìå òøBt àì .äôéàä úéøéNòå ,íéøetkä©¦¦©£¦¦¨¥¨Ÿ¥©§Ÿ¥£¨

øäæeîe ,äìeúaä ìò äeeöîe ,åéáBø÷ì ànhî ïéàå ,äìòîìî èBéãääå ,ähîlî àeä íøBt¥¦§©¨§©¤§¦§©§¨§¥§©¥¦§¨§¤©©§¨§¨
,Làøa ÷ìç ìèBðå ,÷ìBç Bðéàå ,ìëBà Bðéàå ïðBà áéø÷îe ,çöBøä úà øéæçîe ,äðîìàä ìò©¨©§¨¨©£¦¤¨¥©©§¦¥§¥¥§¥¥§¥¥¤§Ÿ
úBãBáò ìëå ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò øeèôe ,íéìk äðîLa LnLîe ,Làøa ÷ìç áéø÷îe©§¦¥¤§Ÿ§©¥¦§Ÿ¨¥¦¨©§©¦§¨§¨¨¨§¨£
ìk ìò àaä øtî õeç ,íéãâa äaeøîa úBâäBð ïleëå .Ba àlà úBøéLk ïðéà íéøetkä íBé©¦¦¥¨§¥¤¨§¨£¦§¤§¨¦¦©©¨©¨

úBâäBð ïleëå .úBönäøáòL çeLîaïéà ïleëå .äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øtî õeç ©¦§§¨£§¨©¤¨©¦©©¦¦©£¦¦¨¥¨§¨¥
àìå ,íøBt àìå ,òøBt àì :äLøta ïéøeîàä íéøác äMîçî õeç ,äîçìî çeLîa úBâäBð£¦§©¦§¨¨¥£¦¨§¨¦¨£¦©¨¨¨Ÿ¥©§Ÿ¥§Ÿ
éaø éøáãk çöBøä úà øéæçîe ,äðîìàä ìò øäæeîe ,äìeúaä ìò äeeöîe ,åéáBø÷ì ànhî¦©¥¦§¨§¤©©§¨§¨©¨©§¨¨©£¦¤¨¥©§¦§¥©¦

.øéæçî Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,äãeäé¯äáéà déì úéì ék¯déúååëãadépéî øèeæãa ,¯ §¨©£¨¦§¦¥©£¦¦¥¥¥¨§¦§¨¥¦§©¦¥
éaø eäðéøãäà .ïðçBé éaøc déîMî àúòîL àäì dì øîà÷å eäaà éaø áéúé .déì úéà¦¥§¥©¦©¨§¨¨©¨§¨§©£¨¦§¥§©¦¨¨©©§¦§©¦
éaøå éîà éaø eäðéøãäàå døîà àaà øa àéiç éaø éøîàc àkéà .eäéétàì éñà éaøå éîà©¦§©¦©¦§©©§¦¨§¨§¦©¦¦¨©©¨£©¨§©©§¦§©¦©¦§©¦

é÷úî .eäéétàì éñàeäaà éaø àîìLa :àtt áø dì ó¯àlà ,øñé÷ éác àø÷é íeMî ©¦§©©§©§¦¨©©¨¦§¨¨©¦©¨¦§¨¨§¥¥¨¤¨
àaà øa àéiç éaøììàLð :øîà ïéáø àúà ék !éëä ïðçBé éaø øîà àì :øîéî déì eøîéð §©¦¦¨©©¨¥§¥¥©Ÿ¨©©¦¨¨¨¦¦£¨¨¦£©¦§¨

ïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâa :éëä éîð àéðz .øîúéà¯eðz .ïäa ìàLð äîçìî çeLî ¦§©©§¨©¦¨¦§¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤§©¦§¨¨¦§¨¨¤¨
:øîBà ìàBMä .äðéëL étìk åéðt ìàLpäå ,ìàLð étìk åéðt ìàBMä ?ïéìàBL ãöék :ïðaø©¨©¥©£¦©¥¨¨§©¥¦§¨§©¦§¨¨¨§©¥§¦¨©¥¥

øîà äk" :øîBà ìàLpäå "äfä ãeãbä éøçà ócøà"ä:øîBà äãeäé éaø ."çìöäå äìò ' ¤§Ÿ©£¥©§©¤§©¦§¨¥Ÿ¨©£¥§©§©©¦§¨¥
éøö ïéàøîà äk" øîBì Cä'ìB÷a ïéìàBL ïéà ,"çìöäå äìò" àlà "¯ìàLå" øîàpL ¥¨¦©Ÿ¨©¤¨£¥§©§©¥£¦§¤¤¡©§¨©

éðôì Bì ìàLå" øîàpL Baìa øäøäî àìå ,"Bìä',dúlôúa äpç äøîàL Cøãk àlà ." §Ÿ§©§¥§¦¤¤¡©§¨©¦§¥¤¨§¤¤¤¨§¨©¨¦§¦¨¨
ìàL íàå ,ãçàk íéøáã éðL ïéìàBL ïéà ."daì ìò úøaãî àéä äpçå" :øîàpL¯ïéà ¤¤¡©§©¨¦§©¤¤©¦¨¥£¦§¥§¨¦§¤¨§¦¨©¥

Bãéá äìéò÷ éìòá éðøbñéä" øîàpL ,ïBLàø àlà Bì ïéøéæçî ïéàå ,ãçà àlà ïéøéæçî©£¦¦¤¨¤¨§¥©£¦¦¤¨¦¤¤¡©£©§¦ª¦©£¥§¦¨§¨
ìeàL ãøéäåâåøîàiå 'ä."ãøé '¯!ïBLàø àlà ïéøéæçî ïéà zøîà àäå¯ìàL ãåc £¥¥¨©Ÿ¤¥¥§¨¨§©§¥©£¦¦¤¨¦¨¦¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc `nei(iriax meil)

øîBì ãeîìzlecb odkd ly epa iepin oipra aezkd epcnln - ©§©
eizgz ynyl(l hk zeny)åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL'¦§©¨¦¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàwxy rnyn ,'WcTA zxWlàáì éeàøL éî £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§¨¥©Ÿ¤¦¤¨¨Ÿ
ãòBî ìäà ìàoi`y lecb odk epiidc ,mixetkd meia ycewa xtkl ¤Ÿ¤¥

'eipan eizgz' xn`p eilr ,ea `l` dxiyk mixetkd mei zcear
ie`x epi`y dngln geyn la` ,enewn z` yxei epay xnelk
epa oi` lecb odk epi` ixdy mixetkd meia cren ld`l `eal

.eizgz ynyn
:`iyewd z` zniiqn `xnbdàúéà íàådngln geyny inic axk §¦¦¨

`ed s` ok m` ,dpyd zeni x`ya micba dpenya ynynàæçéî¤¡¨
éæçzcear ixdy ,miycwd ycwa mixetkd meia cearl ie`x - £¦

zpeny z` yeall ie`xd odk ici lr ziyrp mixetkd mei
.enewn z` yxii epa s` ,jky oeikne .micbad

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàzpeek jk - ¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©
,xnel `ziixadì BúçéLî øwéòL ìka dcear jxev,ãòBî ìäà ¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

.eizgz ynyn epa ,lecb odk epiideäæ àöé,dngln geyn -Ls` ¨¨¤¤
mewn lkn ,cren ld`l `eal ie`x `edy it lrBúçéLî øwéò¦©§¦¨

`idäîçìîì.eizgz ynyn epa oi` jkitl ,dcearl `le §¦§¨¨
:ztqep `ziixan inic ax lr dywn `xnbdäîçìî çeLî ,éáéúéî¥¦¥§©¦§¨¨

äòaøàa àì LnLî Bðéàmicba,èBéãä ïäëkeäðBîLa àìmicba ¥§©¥Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ¦§¨
.ìBãb ïäëk.micba dpenya ynyn epi`y ,ixd §Ÿ¥¨

:`xnbd zvxzn,éiaà déì øîàony `ziixad zpeek ok` m` ¨©¥©©¥
yi ,micba drax`a `le micba dpenya `l ynyn epi` dxezd

,denzlàlàarl lqtp dngln geyn dyrpy meyn ikedce ¤¨
yi`keàlà .déì úéeLî øædpenya ynyn epi`y mrhd i`cea ¨§©¥¥¤¨
micbaìBãb ïäëke minkg zpwzn `edäáéà íeMî`ly ick - §Ÿ¥¨¦¥¨

ynyn epi`y mrhde ,eil` dey didpy lr lecb odk ea `pwi
micba drax`aèBéãä ïäëk`edíeMîyïéãéøBî àìå Lãwa ïéìòî §Ÿ¥¤§¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦

,epnn dlrnl `idy dlecbl ezelrdl xyt` ,dyecway xac -
oeik ,jkitl .epnn dhnl `idy dlecbl ecixedl xyt` i` j`
eze` micixen oi` micba dpenya yeal did dngln geyny
`ed ie`x dxezd on la` .micba drax`a ynyl ezlecbn

.inic axke ,micba dpenya ynyl
:dai` meyn `ziixad mrhy iia` ly evexiz lr dywn `xnbd

å ,àáøì àaà øa àcà áø déì øîàixdàpz éàä,oldl `ziixaay ¨©¥©©¨©©¨§¨¨§©©¨
déì úéìc[l yyeg epi`y-]å ,äáéàgeyny xaeq ok it lr s` §¥¥¥¨§

dnglnLnLî à÷ àì.micba dpenya,àéðúcd md el`íéøác Ÿ¨§©¥§©§¨§¨¦
,èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéaLodk :dfa `le dfa mibdepy xnelk ¤¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§

aixwn lecbçéLî ïäk øtúBönä ìk ìò àaä øtexzid dxedyk ©Ÿ¥¨¦©©©¨©¨©¦§
ez`xedk dyre zxk epecfy xaca,(b c `xwie)åokøta elyníBé §©
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ïéìàBL ãöék ,ïðaø eðz,minze mixe`aìàBMäa` e` jln epiid - ¨©¨¨¥©£¦©¥

z` aqn ,oic ziaétìk åéðtd odkdétìk åéðt ìàLpäå ,ìàLð ¨¨§©¥¦§¨§©¦§¨¨¨§©¥
äðéëLjezay yxetnd mye mineze mixe` itlk ey`x oikxn - §¦¨

.oyegdøîBà ìàBMäoebke ezl`y z`,'äfä ãeãbä éøçà ócøà' ©¥¥¤§Ÿ©£¥©§©¤
øîBà ìàLpäåoebke daeyzd z`éaø .'çìöäå äìò 'ä øîà äk' §©¦§¨¥Ÿ¨©£¥§©§©©¦

ïéà ,øîBà äãeäéodkdéøö'çìöäå äìò' àlà ,''ä øîà äk' øîBì C §¨¥¥¨¦©Ÿ¨©¤¨£¥§©§©
.cala

ïéìàBL ïéàìB÷a,mxøîàpL(`k fk xacna)'Bì ìàLå'ecal el rnyn ¥£¦§¤¤¡©§¨©
.l`ypd `l` rney oi`yøîàpL Baìa øäøäî àìå(my)Bì ìàLå' §Ÿ§©§¥§¦¤¤¡©§¨©

mixE`d hRWnA''ä éðôìmiyxece ,'E`vi eiR lr' xn`p jenqae §¦§©¨¦¦§¥©¦¥§
.eitn dl`yd z` `iveny eit lr l`eyd el l`yeàlàl`yi ¤¨

jenp lewaøîàpL ,dúlôúa äpç äøîàL Cøãk(bi ` '` l`eny)äpçå' §¤¤¤¨§¨©¨¦§¦¨¨¤¤¡©§©¨
.'daì ìò úøaãî àéä¦§©¤¤©¦¨

,ãçàk íéøác éðL ïéìàBL ïéàezl`y lr eaiydy xg`l wx `l` ¥£¦§¥§¨¦§¤¨
.cer l`yi dpey`xdìàL íàå,cg`k mixac ipyïéøéæçî ïéàel §¦¨©¥©£¦¦

daeyzàlàxac lràlà Bì ïéøéæçî ïéàå .ãçàd xacd lrïBLàø ¤¨¤¨§¥©§¦¦¤¨¦
,l`yyøîàpLle`y ywiay rnye dlirwa cec didy zra ¤¤¡©

mineze mixe`a [cec] l`ye dnglnl eilr zcxl(`i bk my)

,'ãøé 'ä øîàiå 'Bâå ìeàL ãøéä ,Bãéá äìéò÷ éìòá éðøbñéä'ixd £©§¦ª¦©£¥§¦¨§¨£¥¥¨§©Ÿ¤¥¥
mixac ipy l`yy.cg` xac lr wx el eaiyde

n:`xnbd dywzøîà àäåcg`k mixac ipy l`eydyïéøéæçî ïéà §¨¨©§§¥©£¦¦
àlàd lr,ïBLàøoi` :`xnbd daiyn .ipyd lr eaiyd cecl eli`e ¤¨¦

miaiyny `l` ,dpey`xd dl`yd lr miaiyny `ziixad zpeek
e ,le`yl jixvy oey`xd xacd lrìàL ãåc̈¦¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123



רלג ezny in` cenr br sc ± iyily wxt`nei
ãòåî ìäà ìà àáì éåàøù éî ãòåî ìäà ìà àáé øùà øîåì ãåîìúie`x epi`y df `vi eizgz didi epay "eipan eizgz" jl xne` ip` eilr ,mixetkd meia ycewa xtkl Ð

.`ed lecb odk e`lc .'ekeàúéà íàå"eci z` `lni xy`e eze` gyni xy` odkd xtke" mixetkd meia aizkc ifg `fgin inp i`d ,dpyd lk ynyn `ed micba dpenyac Ð

.(hk zeny) "oxd`l xy` ycwd icbae" aizkck `ed micbad ici lr mici ielin lkeäáéà íåùî.ifg `ziixe`cn la` Ðäáéà äéì úéìã.dai`l yiig `lc Ðùîùî÷ àìå
.dpenya dngln geyn ynyn `lc xn`we xnelk Ðïðéñøâ àì çéùî ïäë øôepecf lr oiaiigy xac dyre xac mlrda `hgy giyn odk .zevnd lk lr `ad xt epiidc Ð

dxiry e` dayk `ian heicdde xt `ian zxk

.l`xyiay cigi x`ykäôéàä úéøéùòåÐ

eipan eizgz giynd odkd" aizkck ,mei lkay

.(e `xwie) "dze` dyriòøåô àìey`x Ð

.zelia` zngn xriy lcbläèîìîiletiy Ð

.eicbaåéáåø÷ì àîèî åðéàåheicd la` Ð

.dyxta oixen`d oze`l `nhnìò äååöîå
äìåúáä.dyra Ðäðîìàä ìò øäæåîåÐ

.e`laçöåøä úà øéæçîå.ezzina Ðáéø÷îå
ïðåà`xwie) "`vi `l ycwnd one" aizkc Ð

.(a,bi) `nw wxta ziyixtck .(`kìëåà åðéàå
heicdd on welg `edy it lr s` xnelk Ð

.dlik` oiprl el `ed dey daxwd oiprlåðéàå
÷ìåçxearzyk axrl lek`l ope` `edyk Ð

"mei leah" wxt migafa opixn`c ,zepip`d

ie`x epi`y wleg dlik`l ie`xd .(`,hv)

.wleg epi` dlik`lùàøá ÷ìç áéø÷îåÐ

.(`,ci) `nw wxta yxetnúàîåè ìò øåèôå
ùã÷î,`xza wxta `xwn ol `wtp zeixeda Ð

.mzd dl yxtn `zipzn jd dlekeäáåøî
íéãâáfpbpy mein eyniyy milecb mipdk Ð

dlecb dpedkl mdl did `ly dgynd ony

.micba ieaixa `l`ìë ìò àáä øôî õåç
úåöîäiabc ab lr s`e .dia aizk giync Ð

inp iaxzi` aizk giyn inp dti`d zixiyr

la` .mipdk zxeza "odkde"n micba daexn

zevnd lk lr `ad xt iab aizkc "odk"d

giyn :mipdk zxeza `ipzck ,ditebl jixhvi`

.odkd xnel cenlz jln df lekiúåâäåð ïìåëå
øáòù çåùîáodka leqt rxi` m` oebk Ð

oey`x xfg onf xg`le ,eizgz xg` epine lecb

.ea zebdep olek ,ezegiynn df xare ezcearl

äôéàä úéøéùòå íéøåôëä íåé øôî õåçÐ

axwizc `pngx xn` `cge ,dreaw daeg mdy

.mizy `leäùøôá ïéøåîàäodkde" iab Ð

ig`n lecbdinp iaxzi` mzdc (`k `xwie) "e

xy`"n (a,ai) zeixeda yxtnck dngln geyn

`l :mixac dyng od el`e (`k `xwie) "wvei

deevne miaexwl `nhn epi`e mxet `le rxet

`l la` .dpnl`d lr xdfene dlezad lr

,`zyxt `idda aizkc ab lr s`e .ope` aixwn

cenlz ope` aixwi leki :zeixeda `ipz ikdc

.exiag lr `le "eilr" xnelçöåøä úà øéæçîå
äãåäé éáø éøáãëzekn zkqna dil iaxnc Ð

zebdep oi` olek :ipzwc ,`l dngln geyn ikd elit`e ,micba dpenya ynync xary geyna zebdep olek ipzwcn dai` dil zil `pz i`d :`nl` .dilr opax ibilte ,i`xwn (`,`i)

.dngln geynaäéúååëãá äáéà äéì úéì éë.ezai`l yyeg dipin xhefc dngln geyn la` ,ezenk did lecb xary geyn Ðàúòîù àäì.inic ax `z` ikc Ðåäðéøãäà
åäééôàì.opgei 'x dxn` `l xnelk Ðåäáà éáøiwtpc opixn` inp (`,ci) oixcdpqae ixqiw ia eda` ax oebk "mipt `eyp" :(`,ci) dbibg zkqna opixn`ck jlnd ziaa did aeyg Ð

.dil exyne dit`l xqiw iac `zdn`øîéî äéì åøîéð.opgei iax dxn` `l `icda Ðøîà ïéáø àúà éëlecb odky micba .xnzi` oda l`yp `l` xnzi` oda ynyn e`l Ð

.oda el l`yp jlndy mineze mixe`a l`ype dnglnl `veiyk l`yp dngln geyn oda ynynìàåùä.oic zia a` e` jln Ðìàùð éôìë åéðô.odk itlk Ðäðéëù éôìëÐ

.oyegd jezay yxetnd mye mineze mixe` itlkåì ìàùå.`ed `l` rney oi`y ecal el rnyn Ðåáìá øäøäî åðéàel l`ye" xn`py l`ey `ed dn eiztya `ivei `l` Ð

.eitn mixac `iveny eit lr l`eyd el l`ye :ikd dia ixw "e`vi eit lr" dil jinqe "mixe`d htynaãçàë íéøáã éðù.ipyd lr el l`ey oey`xd lr el eaiydy xg`l `l` Ð
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ïìåëåopzc :dniz Ð xary geyna zebdep

(a,`i zekn) "oilebd od el`" wxta

(a,gi) "lecb odk" wxt yix oixcdpqa dil iziine

`vei epi` bxdy lecb odk e` lecb odk bxedd

xary geyn zzina xcd `l i`n`e .mlerl myn

md mby dcedi iaxl dngln geyn e` opaxl s`

xwir lecb odkc xnel yi `nye ?gvexd mixifgn

xcd `l bxdy drya lecb odk dedc oeike

ecinriy xg` lecb odk zzina e` ipd zzina

oebk epiid Ð gvexd oixifgnc ipzwc `de .eizgz

`d inp i` .bxdy drya lecb odk ded `lc

geyn eed `lc oebk mlerl myn `vei epi` ipzwc

.dngln geyne xary
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ממאמר י"ב תמוז ה'תשכ"ז
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האלוקית בגוף ונפש הבהמית.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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ììåëádhegy xya `l lke` `ly dreay Ð

`liig `xizd` `liigc ebnc ,dliap xya `le

.ebn opixn` `le llek xeqi` dil zilc xhet oerny iaxe .`xeqi`` inpàöåî äúà éà øîà ùé÷ì ùéøåeilr rayen `edy zifk lk` m` dliapd lr dreay oaxw aiig `diy Ð

.eilr xq`p ezreayae ipiqn eilr rayen epi`y xeriy ivg lke`a `l` ipiq xdnùøôîá.xeriy ivg elit` lke` `ly Ðïðáøã àáéìàå`ly raypdc (a,hi) zereaya ixn`c Ð

.xeriyka envr xqe` mzq lke`íúñá åà.ea xq`p mzq lke` `ly dreay ici lre ipiqn eilr rayen epi`y xeriy ivg `l` lk` `l lk`yk edine dnewe`l zivn Ð
àáéìàå

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

íåéhwp dligz :`zkqnd xcq Ð 'ek mixetkd

hwp xcde mixetkd mei mcew mini dray

meid zcear xcq hwp xcde mixetkd mei lil

.xzide xeqi` oiprl meid zekld hwp `zyde
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øãñk àlLìàML òãiL ïåéëå .øãñk Bì eøéæçäå , ¤Ÿ§¥¤§¤¡¦§¥¤§¥¨¤¨©¤¨©
øãñk àlL¯eøbñéä" øîàpL ,øãñk ìàLå øæç ¤Ÿ§¥¤¨©§¨©§¥¤¤¤¡©£©§¦

øîàiå ìeàL ãéa éLðà úàå éúà äìéò÷ éìòaä' ©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©§©¨©Ÿ¤
ì øácä Cøöeä íàå ."eøébñéíéðL¯,íéðL Bì ïéøéæçî ©§¦§¦§©©¨¨¦§©¦©£¦¦§©¦

ãeãbä éøçà ócøà øîàì 'äa ãåc ìàLiå" øîàpL¤¤¡©©¦§©¨¦©¥Ÿ¤§Ÿ©£¥©§
äfäepâéOàä) øîàiåäék óãø Bì ('âOäâéNzìväåúøéæbL ét ìò óàå ,"ìévzàéáð ©¤©©¦¤©Ÿ¤§Ÿ¦©¥©¦§©¥©¦§©©¦¤§¥©¨¦

úøæBçíéneúå íéøeà úøéæb ,¯ïîL àø÷ð änì ."íéøeàä ètLîa" øîàpL ,úøæBç dðéà ¤¤§¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©§¦§©¨¦¨¨¦§¨§¨
íéøeà ?íéneúå íéøeà¯íénz ,ïäéøác úà ïéøéànL¯ïéîéìLnL:øîàz íàå .ïäéøác úà ¦§¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤ª¦¤©§¦¦¤¦§¥¤§¦Ÿ©

?eîéìLä àì äî éðtî ïéîéða úòáâa¯äðBøçàáe çöpäì íà çvðì íà eðçéa àlL íä §¦§©¦§¨¦¦§¥©Ÿ¦§¦¥¤Ÿ¦£¦§©¥©¦§¦¨¥©¨©£¨
eðçéaL¯óñBàä øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïa øæòìà ïa ñçðéôe" øîàpL ,eîékñä ¤¦£¦§¦¤¤¡©¦§¨¤¤§¨¨¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦

øîàiå ìcçà íà éçà ïîéðá éða íò äîçìnì úàöì ãBòäepðzà øçî ék eìò 'Eãéá." ¨¥©¦§¨¨¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤§¨¤
.úBôøèöî :øîBà Lé÷ì Léø ,úBèìBa :øîBà ïðçBé éaø ?úéNòð ãöék¯eäa áéúk àì àäå ¥©©£¥©¦¨¨¥§¥¨¦¥¦§¨§§¨¨§¦§

é"ãö!¯.íL áéúk á÷òéå ÷çöé íäøáà :÷çöé øa ìàeîL áø øîà¯áéúk àì àäåú"éè! ¨©©§¥©¦§¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¦¨§¨¨§¦
¯éáéúéî .íL áéúk "ïeøeLé éèáL" :á÷òé øa àçà áø øîàçeøa øaãî BðéàL ïäk ìk : ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¥§§¦¨¥¦¦¨Ÿ¥¤¥§©¥§©

åéìò äøBL äðéëLe LãBwä¯äúìò àìå øúéáà ,Bì äúìòå ÷Bãö ìàL éøäL ,Ba ïéìàBL ïéà ©¤§¦¨¨¨¨¥£¦¤£¥¨©¨§¨§¨¤§¨¨§Ÿ¨§¨
íz ãò øúéáà ìòiå" øîàpL ,Bì"íòä ìkåâå.'¯ïéìàBL ïéàå" .eäééãäa òéiñî äåä éòBiñ ¤¤¡©©©©¤§¨¨©Ÿ¨¨¨©¥£¨§©¥©©£©§§¥£¦

ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå" àø÷ øîàc :eäaà éaø øîà ?éléî éðä àðî ."Cìîì àlà¤¨§¤¤§¨¨¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©
"íéøeàä ètLîa Bìåâå"àeä" .'¯"Bzà ìàøNé [éða] ìëå" ,Cìî äæ¯,äîçìî çeLî äæ §¦§©¨¦¤¤¤§¨§¥¦§¨¥¦¤§©¦§¨¨

"äãòä ìëå"¯.ïéøãäðñ Bæ §¨¨¥¨©§¤§¦

ïøãäìåãâ ïäë åì àá êìò

éíBähnä LéîLúáe ,ìcðqä úìéòðáe ,äëéñáe ,äöéçøáe ,äiúLáe ,äìéëàa øeñà íéøetkä©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨
Cìnäåälkäåíéîëçå ,øæòéìà éaø éøác ,ìcðqä úà ìBòðz äéçäå ,íäéðt úà eöçøé §©¤¤§©©¨¦§£¤§¥¤§¤¨¨¦§¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦

åéîâeì àìî äúBMäå ,dúðéòøâëe äBîk ,äqbä úáúBëk ìëBàä .ïéøñBà¯íéìëBàä ìk .áéiç §¦¨¥§¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤§Ÿ§¨©¨¨¨¨¦
.ïéôøèöî ïéà äúBLå ìëBàä .åéîâeì àìîì ïéôøèöî ïé÷Lnä ìëå ,úáúBkëì ïéôøèöîàøîâ ¦§¨§¦§©¤¤§¨©©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ§¨¨¥§¤¥¦§¨§¦

!àeä úøk Leðò ?øeñà¯éöçì àlà äëøöð àì :äéîøé éaø àîéúéàå ,àìéà éaø øîà ¨¨¨¥¨©©¦¦¨§¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦
.øeòéL¯éöç øîàc ïàîì àlà ,äøBzä ïî øeñà øeòéL éöç øîàc ïàîì àçéðä ¦¨¦¨§©§¨©£¦¦¨¦©¨¤¨§©§¨©£¦

:øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç ,øîúéàc ?øîéîì àkéà éàî ,äøBzä ïî øzeî øeòéL¦¨¦©¨©¦¨§¥©§¦§©£¦¦©¦¨¨¨©
Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðä .äøBzä ïî øzeî :øîà Lé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà̈¦©¨¥¨¦¨©¨¦©¨¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥

?øîéîì àkéà éàî Lé÷ì¯.ïðaøcî øeñàL Lé÷ì Léø äãBî¯áéiçéð àì éëä éà ¨¦©¦¨§¥©¤¥¨¦¤¨¦§©¨©¦¨¦¨¦©¥
,äòeáL ïaø÷ déìòàîlàíéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL :ïðz £¥¨§©§¨©¨¨§©§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦

íéNîøe¯éðéñ øäî ãîBòå òaLeî ?áéiç éànà :da ïðéåäå .øèBt ïBòîL éaøå ,áéiç §¨¦©¨§©¦¦§¥§¨¥©¨©©©¨§¨§¥¥©¦©
.ïéøeñàä íéøác íò íéøzenä íéøác ììBëa :éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áø !àeä©§¥§©¦¨¨§¨§¦§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦¨£¦

Løôîa àlà àöBî äzà éà :øîà Lé÷ì Léøåíúña Bà ,ïðaøc àaélàå øeòéL éöç §¥¨¦¨©¦©¨¥¤¨¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc `nei(iriax meil)

,øãñk àlLm`e dlirwl cxi le`y m` mcew le`yl jixv didy ¤Ÿ§¥¤
exibqi dlirw iyp` m` le`yl jixv did cxiy daeyz lawi

,le`y icia eze`øãñk Bì eøéæçäå.dlirwl cxi le`yyïåéëå §¤¡¦§¥¤§¥¨
òãiLcec [yibxd-]øîàpL ,øãñk ìàLå øæç øãñk àlL ìàML ¤¨©¤¨©¤Ÿ§¥¤¨©§¨©§¥¤¤¤¡©

(ai bk '` l`eny)øîàiå ,ìeàL ãéa éLðà úàå éúà äìéò÷ éìòa eøbñéä'£©§¦©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©§©¨©Ÿ¤
.'eøébñé 'ä©§¦

:`ziixad ixac z` dkiynn `xnbdì øácä Cøöeä íàåíéðL- §¦§©©¨¨¦§©¦
,oizndl zedy oi`e uegp xacd didy ,cg`k mixac ipy le`yl

Bì ïéøéæçîlr elit`íéðL,cgiaøîàpLlr wlnr ehyty zra ©§¦¦§©¦¤¤¡©
eiyp`e cec ly miclide miypd z` eaye blwv(g l my)ãåc ìàLiå'©¦§©¨¦

óãø Bì ('ä) øîàiå ,epâéNàä ,äfä ãeãbä éøçà ócøàä ,øîàì 'äa©¥Ÿ©¤§Ÿ©£¥©§©¤©©¦¤©Ÿ¤§Ÿ
.'ìévz ìväå âéNz âNä ék¦©¥©¦§©¥©¦

úøæBç àéáð úøéæbL ét ìò óàådpei z`eap oebk ,lhazdl dleki - §©©¦¤§¥©¨¦¤¤
,deepip lrøîàpL ,úøæBç dðéà íéneúå íéøeà úøéæb(`k fk xacna) §¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©

'íéøeàä ètLîa'xg`ly ,[oic] htynk md mineze mixe`d - §¦§©¨¦
.lhazn epi` aey wqtpy

'íéøeà' ,'íénúå íéøeà' ïîL àø÷ð änìmy lrïäéøác úà ïéøéànL ¨¨¦§¨§¨¦§ª¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤
,mdixac z` miyxtne mix`an -'íénz'my lrúà ïéîéìLnL ª¦¤©§¦¦¤

ïäéøác.miniiwzn mdixac -ïéîéða úòáâa ,øîàz íàåe`viy ¦§¥¤§¦Ÿ©§¦§©¦§¨¦
dhaye ,mineze mixe`d it lr oinipa haya mglidl mihay

,miliig daxd mdn eltpe mze` gvip oinipaeîéìLä àl äî éðtî¦§¥©Ÿ¦§¦
y itl .mdixac mineze mixe`díämineze mixe`d -eðçéa àlL ¥¤Ÿ¦£

wx `l` ,'egilvde elr' mipey`xd mini ipya mdl eyxit `l -
ernyny 'elr'å .çöpäì íà çvðì íàmpn`äðBøçàámeia - ¦§©¥©¦§¦¨¥©§¨©£¨

,oinipaa englpy iyilydLf`eðçéa,egvpiy mdl eyxit - ¤¦£
eîékñä,mdixac z` eniiweøîàpL(gk k mihtey)øæòìà ïa ñçðéôe' ¦§¦¤¤¡©¦§¨¤¤§¨¨

éñBàä ,øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïaäîçìnì úàöì ãBò ó ¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦¨¥©¦§¨¨
.'Eãéá epðzà øçî ék eìò 'ä øîàiå ,ìcçà íà éçà ïéîéðá éða íò¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤§¨¤

:`xnbd zxxanúéNòð ãöék,mineze mixe`a daeyzd zlawéaø ¥©©£¥©¦
,øîBà ïðçBéeid oyegd lr zewewg eidy mihayd zeize`úBèìBa ¨¨¥§

'r zeize`d zehlea eid 'dlr' daeyzd dzid m` oebke ,onewna
.daeyzd z` mdn sxvn did odkde ,dcedin 'de ieln 'l oernyn

e,øîBà Lé÷ì Léøe onewnn zeff eid zeize`dúBôøèöîonvrn ¥¨¦¥¦§¨§
.daeyzd z` milydl

:`xnbd dywneäa áéúk àì àäåmihayd zenya -,é"ãöcvike §¨Ÿ§¦§¨¦
:`xnbd daiyn .ef ze` dkixvnd daeyz dlawzdáø øîà̈©©

,÷çöé øa ìàeîLmbäù÷î áåù .íL áéúk 'á÷òé'å '÷çöé' 'íäøáà' §¥©¦§¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¦¨
àäå :àøîâäoiicràçà áø øîà :àøîâä äáéùî .ú"éè áéúk àì §¨Ÿ§¦¥¨©©©¨

,á÷òé øazeaizd mb'ïeøeLé éèáL'.íL áéúk ©©£Ÿ¦§¥§§¦¨
ote`a lirl ewlgpy yiwl yixe opgei iax lr dywn `xnbd

:daeyzdäøBL äðéëLe LãBwä çeøa øaãî BðéàL ïäk ìk ,éáéúéî¥¦¥¨Ÿ¥¤¥§©¥§©©¤§¦¨¨
Ba ïéìàBL ïéà åéìò,mineze mixe`aéøäLiptn cec gxayk ¨¨¥£¦¤£¥

melya`÷Bãö ìàLmineze mixe`a odkdBì äúìòå,el eaiyd - ¨©¨§¨§¨
eøúéáàl`y odkdøîàpL ,Bì äúìò àìå(ck eh 'a l`eny)ìòiå' ¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©©©©

k íz ãò øúéáà,'Bâå 'íòä ìepipye(c"it mler xcq)l`y xzia`y ¤§¨¨©Ÿ¨¨¨§
[edewlq-] edelrde el dzlr `le mineze mixe`a dry dze`a
rnyn `ziixad ixacn .eizgz wecv z` cec dpine dpedkd on
,yiwl yixk zetxhvn `le opgei iaxk zehlea zeize`d eid `ly
oiaiy ick ycewd gexa xacnd odkl jixv recn mdixack m`y

:`xnbd zvxzn .daeyzdeäééãäa òéiñî äåä éòeiñdid odkd - ©¥£¨§©©©£©§
dpikye ycewd gexa xacn did m`y ,mineze mixe`l riiqn
ie`x did `l m`e ,zetxhvn e` zehlea zeize`d eid eilr dxey

.llk zetxhvn e` zehlea eid `l jkl
:dpyna epipyCìîì àlà ïéìàBL ïéàåxeaivdy inle oic zia a`le §¥£¦¤¨§¤¤

:`xnbd zxxan .ea jixvéaø øîà :àøîâä äáéùî .éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©©¦
àø÷ øîàc ,eäáà(`k fk xacna)Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå' ©¨§¨©§¨§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©

'Bâå íéøeàä ètLîal`xUi ipA lke `Ed E`ai eiR lre E`vi eiR lr §¦§©¨¦§©¦¥§§©¦¨Ÿ§¨§¥¦§¨¥
:jk `ed weqtd yexite ,'dcrd lke FY`Cìî äæ 'àeä'ixdy ¦§¨¨¥¨¤¤¤

,jln didy ryedi lr xaecnçeLî äæ 'Bzà ìàøNé [éða] ìëå'§¨§¥¦§¨¥¦¤§©

äîçìîeixg` mi`vei l`xyi ipa lke ea jixv xeaivdy ¦§¨¨
,dnglnlïéøãäðñ Bæ 'äãòä ìëå'.'dcr' z`xwpyåì àá êìò ïøãä §¨¨¥¨©§¤§¦

íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô ìåãâ ïäë

äðùî
mixeqi`d z` dpene ,mixetkd meia iepir aeiga dpc dpynd

:ea milelkd,äìéëàa øeñà ,íéøetkä íBé,äöéçøáe ,äiúLáe ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨
äëéñáe,onya xerd zgiyn -ìcðqä úìéòðáe,xer ly lrpn - §¦¨¦§¦©©©§¨

ähnä LéîLúáe.dlira -älkäå ,Cìnäåmei miyely cr] §©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨
,[dztegníäéðt úà eöçøéitl ,miptd zvigxa mixzen - ¦§£¤§¥¤

.d`p ze`xidl mikixvyäéçäåmei miyely cr] zclei - §¤¨¨
,[dzcillìcðqä úà ìBòðz,dl wifn xewdy oeik.øæòéìà éaø éøác ¦§¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

ïéøñBà íéîëçå.mleka ©£¨¦§¦
:mixeq`d dizyde dlik`d xeriy z` zx`an dpyndìëBàä̈¥

xeriyaäqbä úáúBëkdlecb dxnz -dúðéòøâëe äBîkenk - §¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨
,dly oirxbd mr `idyåéîâeì àìî äúBMäå,eit `ln -áéiç §©¤§Ÿ§¨©¨

.z`hg `ian bbeyae ,zxk cifna
ìkipinì ïéôøèöî íéìëBàäxeriy,úáúBkëipyn lk` m`y ¨¨¨¦¦§¨§¦§©¤¤

.aiig zazek xeriy cgia milk`nåokìkibeqïéôøèöî ïé÷Lnä §¨©©§¦¦§¨§¦
cgi.åéîâeì àìîìla`ìëBàä,zazekkn zegtäúBLåzegt ¦§Ÿ§¨¨¥§¤

,einbel `lnnî ïéàïéôøèö.xehte ,dizyde dlik`d ¥¦§¨§¦

àøîâ
dywn ,'dizyae dlik`a xeq` mixetkd mei'y dpyna epipy

wx ike :`xnbdøeñà`ld ,`edàeä úøk Leðòzvxzn .jk lr ¨¨¨¥
:`xnbdäëøöð àì ,äéîøé éaø àîéúéàå àìéà éaø øîàdpynd ¨©©¦¦¨§¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨

df oic xneløeòéL éöçì àlàzazekk xeriyn zegt dlik`l - ¤¨©£¦¦
xacd zxk jk lr aiig epi`y s`y ,einbel `lnn zegt dizyle

.xeq`
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäelit` dxezd ixeqi` lkay ¨¦¨§©§¨©

øeòéL éöç[reawd xeriydn zegt-],äøBzä ïî øeñàxn`p `le £¦¦¨¦©¨
.yper oiprl `l` xeriyïî øzeî øeòéL éöç øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©£¦¦¨¦

,äøBzä,llk xeqi` ea oi`e.øîéîì àkéà éàî,øeòéL éöç ,øîzéàc ©¨©¦¨§¥©§¦§©£¦¦
.äøBzä ïî øzeî øîà Lé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦¨©¨¦©¨

ok m`,øîéîì àkéà éàî Lé÷ì Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðäoeik ¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥¨¦©¦¨§¥©
yepry dpynd dxn` `l recn xeriyk lke`a xaecn gxkday

:`xnbd zvxzn .zxk.ïðaøcî øeñàL Lé÷ì Léø äãBî,jkitl ¤¥¨¦¤¨¦§©¨¨
yepr epi`y ,xeriydn zegt lke`a dpynd z` cinrdl xyt`

.opaxcn xeq` j` zxk
:`xnbd ddnz,éëä éà,opaxcn xeq` xeriy ivg yiwl yixly ¦¨¦

xeq` xacn xeriy ivg lk`i `ly raypdelk`edéìò áéiçéð àìŸ¦©©£¥
,äòeáL ïaø÷xac lr dlg dreay oi`e devn miiwl rayp ixdy ¨§©§¨

,devnïðz àîlàepipy recn -(:ak zereay)xne`dàlL äòeáL ©¨¨§©§¨¤Ÿ
ìëBà,meidíéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàåon mixeq`d ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦

,dxezdáéiç,dreay oaxwda ïðéeäå .øèBt ïBòîL éaøåep`ype - ©¨§©¦¦§¥§©¦¨¨
`nw `pzl ,ef dpyn ixaca epzpe,áéiç éànàxak ixdòaLeî ©©©¨§¨

àeä éðéñ øäî ãîBòåxac lr dlg dreay oi`e ,mlk`l `ly §¥¥©¦©
,`iyewd uexiza mi`xen` ewlgpe .devnïðçBé éaøå ìàeîLe áø©§¥§©¦¨¨

,éøîàcxaecnììBëaezreayaíéøác íò íéøzenä íéøác §¨§¥§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦
ïéøeñàä,xeqi`e xzid ,rnyna lkde ,lk`i `ly raypy - ¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg ,xzidd lr dreay dlgy oeikneLé÷ì Léøå§¥¨¦
àöBî äzà éà ,øîàdidi elk`e xeqi` xac lek`l `ly raypdy ¨©¦©¨¥
,dreay oaxw aiigàlàeilr deevn epi`y ,xeriy ivg lk`yk ¤¨

e` ,mipte` ipyn cg`a dpynd z` cinrze ,dxezd onLøôîa¦§¨¥
elit` lk`i `ly ezreayaïðaøc àaélàå ,øeòéL éöçepizpyne - £¦¦§©¦¨§©¨¨

oi` lk`i `ly mzq raypdy mixaeqd ,`id minkg zhiya
.xeriyk `l` envr lr xeq`l ezpeekBàdpynd z` cinrpy

raypaíúña,lk`i `ly ¦§¨
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רלו
ezny in` cenr cr sc ± iyily wxt`nei

øîàã àáé÷ò éáøã àáéìàålke` `ly raypd mc` :(a,hi) zereay zkqna Ð

iax `edy lk lk`e lke` `ly dreay :opz ikdc .`edy lka envr xqe` ,mzq

opinwen dil `xiaq opaxk i` aiig ipzwc `d jkld .mixhet minkge aiign `aiwr

oerny iaxe ,mzqa elit` dil opinwen dil `xiaq `aiwr iaxk i`e ,yxtna dil

`edy lka :xn`c dinrhl oerny iax .xhet

zekn zkqna `ipzc ,`ed ipiqn rayen inp

`le zeknl `edy lk :xne` oerny iax (`,fi)

dil `xiaq i`e .oaxw oiprl `l` zifk exn`

ikid opaxcn xeq` xeriy ivgc yiwl yixl

xeriy ivg lke`a aiig ipzc `dl dl iwen?

"xeqz `l"c e`l meyn rayen eilr s` ixde

.(fi mixac)øúéä äéì úéàã ïåéë àîéú éëå
äøåúä ïîike ipiqn rayen df oi` Ð

.dlr aiigine dreay `liig dilr razyn

úåãòä úòåáùoaxw dilr aezkd aiigy Ð

."dl` lew drnye" (d `xwie) xn`py dreay

éàî éèåòîì äá ïðéåäåoizipzna opz `lc Ð

miyp`a zbdep :`yix dil `pz `d ,`icda

oixyka miaexwa `le miwegxa miypa `le

.oileqta `leêìî éèåòîìdia opzc Ð

.eze` oicirn `le cirn `l :(`,gi oixcdpq)

àéáå÷á ÷çùî éèåòîìolfb iedc ,oeaxira Ð

.zecrl leqte opaxcnéæç àæçéî àúééøåàãî
,ecin lfby `l` `ziixe`c olfb ied `lc Ð

l`eny) "ixvnd cin zipgd z` lfbie" enk

.(a,hr) `nw `aaa yxtn jk (bk aàì íà
ãéâélral zlren ely dcbdy in rnyn Ð

`le li`ed dicic dcbd `ipdn `l i`de oicd

.opaxcn dl opilawnúøë ùåðòã àëéä ìëå
øåñà éðú àì"xeq`" :lirl jl `iywc Ð?

!`ed zxk yepripzw ik `ni` zirai`Ð

`kilc dkiqe dvigx meyn ,`x`y` oizipzn

.xeq` `pz ,zxkéøôéñ øàùzxez e`lc Ð

."mixacd dl`e" "xacie" xtq ,mipdkïåúáù
xen`d oezayc ikid ike ,aizk iepir iabe Ð

`ly zek`ln x`y opax dia eknq` zaya

inp i`d dxenb dk`ln dpi`e okyna eid

mkl `ed oezay" aizkc iepir iabc oezay

dizye dlik` iepir lr siqedl "mzipre

.iz`wäøäæàá åðùé ùðåòá åðùéù àìà éì ïéà
df mikenq ezxdf`e eyperc i`w alg iab Ð¥¤

ixd "elk`z `l fre ayke xey alg lk" :dfl

on alg lke` lk ik" dil jinqe ,dxdf`

"dndad`l` xdfen `diy il oi` .yper ixd Ð

aizkc lke`` `l` alg` "lk" aizk `l yper iabc ,zxk eilr yepr `edy xeriyk lr

."alg lke` lk ik"éåë`edy oiipn ,ypera epi`y xeriy ivge zxk ea oi`e wtq `edy Ð

?dxdf`aáìç ìë øîåì ãåîìúelit` :xnelk ,alg` "lk" aizk `kde ,elk`z `l Ð

.`edy lk
àúà
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ïåéëlk"c jenqac `nrhn xn`w `l i`n` :il dniz Ð lik`w `xeqi` itexhv`l ifgc

aizen `w jenqa `dc `ziixa `iddl rci opgei iax `dc xeriy ivg zeaxl "alg

lkc `xwn i`c meyn ,`nrh i`d iyextl opgei iaxl dil jixhvi` ikdlc :xnel yie dpin

`zyd la` `xw` deknq`e opaxcn xeriy ivge jixhvi` iekl `xw xwir `pin` ded alg

i`dn `ed `xaq itexhvi`l ifgc `nrh xn`wc

.xeriy ivgl `id dxenb dyxcc `nrh

éåëerixkd `l i`n` :dniz Ð 'ek `ed `witq

dipxwa wecap ?dnda i` dig i` minkg ea

el`"a `zi`ck ,dnda i` dig i` xkip dfay

oireh eid `nyc :xnel yie !(a,hp oileg) "zetixh

ediiwxig rlainc `ede opira zewexgc `pniqa

ixyc o`nl elit`e .fekxkc `firc `witq epiide

fekxkc `firc xyt` fekxkc `firc `axz

`wtzqi` iekae ediiwxig rlain dil aiygn

.edl

êéøèöéàlr s`e Ð `witq iieaxl `xw

(a,gp) zexekac 'h wxt xn`c ab

zkqn idliya oke wtq ixiyr `le i`ce ixiyr

wtq dncw zxda wtq :opixn`c (a,dq) xifp

aizkc `xwn dl silie xedh Ð mcew oal xry

exdhl",dligz dxdha aezkd gzt "e`nhl e`

yi !`witq ihernl `xw jixhvi` :opikxt `le

[iiez`l] `xw jixhvi` xity jixt `kdc :xnel

dry lk dey `edy `ilb `iny inwc `witq

cg i`c ,dnda i` dig i` ol xninl ivn dedc

dnda ediipin cg i`e zeig edlek Ð dig ediipin

oileg zhigyc `nw wxta oke ,zenda edlek

,dfaye dfay aedvd zligzl hxt iab (a,ak)

`xw jixhvi` Ð ied `witq zxn` i` :jixt

dry lky `ilb `iny inwc ?`witq ihernl

miphw e` edpip milecb aedvd zligz lkc dey

xninl ivn ded `l ixiyr wtqa la` ,edpip

odn yie iriyz mdy odn yic ,ixiyr edlek

oal xry oipnif zncew zxda wtqa oke .ixiyr

(a,`n zexeka) "oinen el` lr" wxt seqae .mcew

cenlz oi`y "xkf" dhnl xne` `edyk :`ipzc

:jixte ,qepibexcp`e mehneh `ivedl Ð xnel

ihernl `xw jixhvi` Ð `nw `pz `nili` ?ipn

yi ,oiey olek oi`y jixt mehnehn e`l ?`witq

`l` .dawp mdn yie xkf `vni rxwiyk xkf mdn

`ilb `iny inwc oiey edlekc jixt qepibexcp`n

xn`wc `de .zeawp edlek e` mixkf edlek e`

la` qepibexcp`a zwelgn `cqg ax xn` mzd

`xw `z` `lc `witqn yecw lkd ixac mehneh

herin inwe`l `ki`c oeik mewn lkn Ð `ilb `iny inw e`lc ab lr s` mehneh ihernl

ithc xkf `vnie rxwi `nyc mehneha dinwe`l xazqn `l zeawp ea yiy qepibexcp`l

dnl` ?jxri oikxra dzrn `l` :jixt ikdle .mehnehan qepibexcp`a inwe`l xazqn

!qepibexcp`a wx xkfdc `xw dinwe`l ol dede ,qepibexcp`e mehneh `le "xkfd" `ipz

:jixte ,mehneh `le "jxekf" :`ipz (`,c dbibgc) `nw wxtae .mehneh o`kn inq :ipyne

`l !miycwa dcear ciar `we ied dy` `nlic ?jenql ?ciarip ikidc Ð iziil `l `witqnc opirci ded `xw e`lac meyn jixt mzdc :xnel yi ?`witq ihernl `xw jixhvi`

iab (a,gt) "dy`d" wxta migqta xn`ck dkinq lhal ick dligzkl oaxw iziin `l mewn lkn Ð `akrn `l dkinqc ab lr s`e .dkinq lhan `we `ed `xab `nlic Ð jenqil

ira gqt xzene dkinq ira `l gqtc meyn gqt xzena ipzne iziin `lc xyt` `lc meyn ,ipy gqt zeyrln oixeht olek odn zg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy yng

oze` oiaixwne ,minly igaf Ð zeawp ,zeler Ð mixkf ,xcr lcbnl milyexin z`vnpy dnda :(`,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dl iziine (a,`i) milwy zkqna xn`c `de .dkinq

(a,er migaf) "zeaexrzd" wxta my` iziinc rxevn wtqe .dkinq `la maixwp `l m` xg` oipra dpwz mdl oi`e eycwed xakc mzd ip`y !odilra oixikn oi`y itl ,dkinq `la

`nhcn ,ied `witq qepibexcp`c (`,gk dcp) "zltnd" wxt seqa xaqc ax `de :xn`z m`e .ip`y `xab ipewz `ziixe`c e`l rxevn my` zkinq xn`c o`nl ,dkinq lhan `we

,`wec e`l Ð `ziixaa mzd iqei iax xn`wc ,`ed dnvr ipta dixae ,dawp m` xkf m` ea erixkd `l :xn`c ,iqei iaxk (`,bt zenai) "lxrd" wxt seqa wiqtcne ,mce`e oaela
elit`e
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc `nei(iying meil)

øîàc àáé÷ò éaøc àaélàåyíãàlk`i `ly mzq raypdøñBà §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥
lrBîöòelit`.àeäL ìëaxaeq yiwl yixy xn`p m` ,dzrne ©§§¨¤

dpynd z` uxiz cvik ,opaxcn mipt lk lr xeq` xeriy ivgy
`vnpe ,`ed xeq` dfa mb ixd ,xeriy ivg lke`a xaecny

.devn xac lr raypy
:dgece ,uxzl zexyt` dlrn `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

,xneldéì úéàc ïåékxeriy ivgl,äøBzä ïî øzéäit lr s` ¥¨§¦¥¤¥¦©¨
opaxcn xeq`yäòeáL ïaø÷ ìééç à÷aiige ,dreay eilr dlg - ¨¨¥¨§©§¨

.oaxwïðúäådreay dlg `l opaxc xeqi` lr mby(.l zereay), §¨§©
dpyna epipyyúeãòä úòeáLexiagl mc` raypy dreay - §©¨¥

[dreay oaxw aiig oxwy `vnp m`y] zecr el rcei epi`ydðéà¥¨
.ãéòäì ïééeàøa àlà úâäBðm` s` ,cirdl ie`x epi`y in la` ¤¤¤¨¦§¦§¨¦

.oaxwn xeht oxwy `vnpda ïðéeäå,dpynd ixaca epzpe ep`ype - §©¦¨¨
éàî éèeòîìxak `yixa ixd ,o`k hrnl dpynd zpeek dn - §©¥©

my epvxize .ef dreayn mileqte miaexw miyp dpynd dhrin
,mikxc izya,Cìî éèeòîì ,øîà àtt áøxyky it lr s`y ©¨¨¨©§©¥¤¤

zreay ea zbdep `l jkitle ,cirn epi` eceak iptn cirdl
e .zecrdàiae÷a ÷çNî éèeòîì ,øîà á÷òé øa àçà áøwqer - ©©¨©©£Ÿ¨©§©¥§©¥§¦¨

mipzne sqk migipny] dnecke diaew zlhd ici lr lfn iwgyna
edeaiygd minkgy ,[sqka mdn in dkfi diaewd letizy itky

:dgkedd z` zx`an `xnbd .zecrl edelqte olfbkàäå[ixde-] §¨
déæç éæçéî àúééøBàãî àiae÷a ÷çNîie`x `ed dxezd on - §©¥§¦¨¦§¨§¨¤¡¥¨¥

,cirdlåwxeäeìñôc àeä ïðaøedelqte olfbl edeaiygdy - §©¨¨¦§¨
,zecrlåok it lr s`.äòeáL déìò àìééç à÷ àì`ed dxe`kle §Ÿ¨¨§¨£¥§¨

oi`y devn mby ,devn xac lr dlg dpi`y iehia zreaya oicd
.dilr dlg dreayd oi` opaxcn `l` daeig

`l` epi`y xeqi` elit` mlerl :dgkedd z` `xnbd dgec
e ,dreay eilr dlg `l opaxcníúä éðàLzreaya oicd dpey - ©¦¨¨

itl ,zecrdàø÷ øîàc(` d `xwie)ãébé àBì íà'rnyne ,'FpFr `Upe §¨©§¨¦©¦§¨¨£
cibd `l m` oicd lral dliren ezcbde cibdl lekiy in wxy

,dreay oaxw aiigéàäå`iaewa wgynd -ììk àeä äãbä øa åàì §©¨©©¨¨§¨
mewn lkn ,opaxcn wx eleqty s`y .llk zaygp ezecr oi` -
,devnd z` miiwl raypa la` ,ezecr z` milawn `l dyrnl
m` ,dilr deevn xak `edy oeik dlg dreayd oi`y mrhdy

.dreayd dlg [opaxcn deevny s`] dxezd on deevn epi`
ligzay `iyewd lr ddnz `xnbd:`ibeqd zéðúc àëéä ìëå§¨¥¨§¨¥

øeñà éðz àì úøk Leðò`pzd oi` zxk yper yiy mewn lka ike - ¨¨¥Ÿ¨¥¨
,xeqi` oeyl dpeyïleëa øeñà eøîàL ét ìò óà ,àéðúäålka - §¨©§¨©©¦¤¨§¨§¨

,mixetkd meia exn`py miiepir dyngdàlà úøk Leðò eøîà àìŸ¨§¨¨¥¤¨
,ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBàä ìòyper yi xy`k s`y ixd ©¨¥§¤§¤§¨¨¦§¨

:`xnbd zx`an .xeqi` oeyl `pzd dpey zxkøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

,xnel `ziixad zpeekøeòéL éöçëa àlà eøîà àì 'øeñà' eøîàLk§¤¨§¨Ÿ¨§¤¨§©£¦¦
.zxk yper ea oi`yìáàea yi m`ét ìò óàå .úøk Leðò ,øeòéLk £¨§¦¨¨¥§©©¦

ote`a mbe -úøk LeðòL,[xeriy ea yiyk epiid]úøk Leðò ïéà ¤¨¨¥¥¨¨¥
,ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBà àlàx`y lr xaerd `l la` ¤¨¥§¤§¤§¨¨¦§¨

.miiepird
:'xeq`' oeyl dpyna azkp recn `iyewl sqep uexizúéòaéàå§¦¨¦

øeñà éðz÷ ék ,àîéà,xeqi` oeyl dpyna azkpy dn -àøàMà- ¥¨¦¨¨¥¨©§¨¨
.zxk yper mda oi`y ,dkiqe dvigxk ,`ed miiepird x`y lr
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אגרות קודש

]ח' תמוז, תשי"א[

בשמחה קבלתי מכתבו מאדר"ח תמוז המודיע אשר בתו הבכירה מרת... תחי' תבוא בקשו"ת 

ימים אלו עם ב"ג שי'. ויה"ר שיהי' הקשו"ת בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד. ובטח 

לא ימשיכו בההפסק שבין התנאים להחתונה בשעטומו"צ, ויבשרני בשו"ט גם מזה.

המתאימים  הדרכים  כת"ר  ימצא  ובטח  פולין,  מילידי  הוא  המדובר  הנה  במכ',  שכותב  כפי 

לקרבו ולהדריכו למאור שבתורה זו היא תורת החסידות והנהגה בדרכי החסידים ויקבל מהם ומשאר 

ילידיו וב"ב שי' אידישן נחת חסידישן נחת.

מטובו לפרוש בשלום כל החבורה שתחי' ואחתום מעין הפתיחה בברכת מזל טוב מזל טוב.



רלז ezny in` cenr cr sc ± iyily wxt`nei
øîàã àáé÷ò éáøã àáéìàålke` `ly raypd mc` :(a,hi) zereay zkqna Ð

iax `edy lk lk`e lke` `ly dreay :opz ikdc .`edy lka envr xqe` ,mzq

opinwen dil `xiaq opaxk i` aiig ipzwc `d jkld .mixhet minkge aiign `aiwr

oerny iaxe ,mzqa elit` dil opinwen dil `xiaq `aiwr iaxk i`e ,yxtna dil

`edy lka :xn`c dinrhl oerny iax .xhet

zekn zkqna `ipzc ,`ed ipiqn rayen inp

`le zeknl `edy lk :xne` oerny iax (`,fi)

dil `xiaq i`e .oaxw oiprl `l` zifk exn`

ikid opaxcn xeq` xeriy ivgc yiwl yixl

xeriy ivg lke`a aiig ipzc `dl dl iwen?

"xeqz `l"c e`l meyn rayen eilr s` ixde

.(fi mixac)øúéä äéì úéàã ïåéë àîéú éëå
äøåúä ïîike ipiqn rayen df oi` Ð

.dlr aiigine dreay `liig dilr razyn

úåãòä úòåáùoaxw dilr aezkd aiigy Ð

."dl` lew drnye" (d `xwie) xn`py dreay

éàî éèåòîì äá ïðéåäåoizipzna opz `lc Ð

miyp`a zbdep :`yix dil `pz `d ,`icda

oixyka miaexwa `le miwegxa miypa `le

.oileqta `leêìî éèåòîìdia opzc Ð

.eze` oicirn `le cirn `l :(`,gi oixcdpq)

àéáå÷á ÷çùî éèåòîìolfb iedc ,oeaxira Ð

.zecrl leqte opaxcnéæç àæçéî àúééøåàãî
,ecin lfby `l` `ziixe`c olfb ied `lc Ð

l`eny) "ixvnd cin zipgd z` lfbie" enk

.(a,hr) `nw `aaa yxtn jk (bk aàì íà
ãéâélral zlren ely dcbdy in rnyn Ð

`le li`ed dicic dcbd `ipdn `l i`de oicd

.opaxcn dl opilawnúøë ùåðòã àëéä ìëå
øåñà éðú àì"xeq`" :lirl jl `iywc Ð?

!`ed zxk yepripzw ik `ni` zirai`Ð

`kilc dkiqe dvigx meyn ,`x`y` oizipzn

.xeq` `pz ,zxkéøôéñ øàùzxez e`lc Ð

."mixacd dl`e" "xacie" xtq ,mipdkïåúáù
xen`d oezayc ikid ike ,aizk iepir iabe Ð

`ly zek`ln x`y opax dia eknq` zaya

inp i`d dxenb dk`ln dpi`e okyna eid

mkl `ed oezay" aizkc iepir iabc oezay

dizye dlik` iepir lr siqedl "mzipre

.iz`wäøäæàá åðùé ùðåòá åðùéù àìà éì ïéà
df mikenq ezxdf`e eyperc i`w alg iab Ð¥¤

ixd "elk`z `l fre ayke xey alg lk" :dfl

on alg lke` lk ik" dil jinqe ,dxdf`

"dndad`l` xdfen `diy il oi` .yper ixd Ð

aizkc lke`` `l` alg` "lk" aizk `l yper iabc ,zxk eilr yepr `edy xeriyk lr

."alg lke` lk ik"éåë`edy oiipn ,ypera epi`y xeriy ivge zxk ea oi`e wtq `edy Ð

?dxdf`aáìç ìë øîåì ãåîìúelit` :xnelk ,alg` "lk" aizk `kde ,elk`z `l Ð

.`edy lk
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ïåéëlk"c jenqac `nrhn xn`w `l i`n` :il dniz Ð lik`w `xeqi` itexhv`l ifgc

aizen `w jenqa `dc `ziixa `iddl rci opgei iax `dc xeriy ivg zeaxl "alg

lkc `xwn i`c meyn ,`nrh i`d iyextl opgei iaxl dil jixhvi` ikdlc :xnel yie dpin

`zyd la` `xw` deknq`e opaxcn xeriy ivge jixhvi` iekl `xw xwir `pin` ded alg

i`dn `ed `xaq itexhvi`l ifgc `nrh xn`wc

.xeriy ivgl `id dxenb dyxcc `nrh

éåëerixkd `l i`n` :dniz Ð 'ek `ed `witq

dipxwa wecap ?dnda i` dig i` minkg ea

el`"a `zi`ck ,dnda i` dig i` xkip dfay

oireh eid `nyc :xnel yie !(a,hp oileg) "zetixh

ediiwxig rlainc `ede opira zewexgc `pniqa

ixyc o`nl elit`e .fekxkc `firc `witq epiide

fekxkc `firc xyt` fekxkc `firc `axz

`wtzqi` iekae ediiwxig rlain dil aiygn

.edl

êéøèöéàlr s`e Ð `witq iieaxl `xw

(a,gp) zexekac 'h wxt xn`c ab

zkqn idliya oke wtq ixiyr `le i`ce ixiyr

wtq dncw zxda wtq :opixn`c (a,dq) xifp

aizkc `xwn dl silie xedh Ð mcew oal xry

exdhl",dligz dxdha aezkd gzt "e`nhl e`

yi !`witq ihernl `xw jixhvi` :opikxt `le

[iiez`l] `xw jixhvi` xity jixt `kdc :xnel

dry lk dey `edy `ilb `iny inwc `witq

cg i`c ,dnda i` dig i` ol xninl ivn dedc

dnda ediipin cg i`e zeig edlek Ð dig ediipin

oileg zhigyc `nw wxta oke ,zenda edlek

,dfaye dfay aedvd zligzl hxt iab (a,ak)

`xw jixhvi` Ð ied `witq zxn` i` :jixt

dry lky `ilb `iny inwc ?`witq ihernl

miphw e` edpip milecb aedvd zligz lkc dey

xninl ivn ded `l ixiyr wtqa la` ,edpip

odn yie iriyz mdy odn yic ,ixiyr edlek

oal xry oipnif zncew zxda wtqa oke .ixiyr

(a,`n zexeka) "oinen el` lr" wxt seqae .mcew

cenlz oi`y "xkf" dhnl xne` `edyk :`ipzc

:jixte ,qepibexcp`e mehneh `ivedl Ð xnel

ihernl `xw jixhvi` Ð `nw `pz `nili` ?ipn

yi ,oiey olek oi`y jixt mehnehn e`l ?`witq

`l` .dawp mdn yie xkf `vni rxwiyk xkf mdn

`ilb `iny inwc oiey edlekc jixt qepibexcp`n

xn`wc `de .zeawp edlek e` mixkf edlek e`

la` qepibexcp`a zwelgn `cqg ax xn` mzd

`xw `z` `lc `witqn yecw lkd ixac mehneh

herin inwe`l `ki`c oeik mewn lkn Ð `ilb `iny inw e`lc ab lr s` mehneh ihernl

ithc xkf `vnie rxwi `nyc mehneha dinwe`l xazqn `l zeawp ea yiy qepibexcp`l

dnl` ?jxri oikxra dzrn `l` :jixt ikdle .mehnehan qepibexcp`a inwe`l xazqn

!qepibexcp`a wx xkfdc `xw dinwe`l ol dede ,qepibexcp`e mehneh `le "xkfd" `ipz

:jixte ,mehneh `le "jxekf" :`ipz (`,c dbibgc) `nw wxtae .mehneh o`kn inq :ipyne

`l !miycwa dcear ciar `we ied dy` `nlic ?jenql ?ciarip ikidc Ð iziil `l `witqnc opirci ded `xw e`lac meyn jixt mzdc :xnel yi ?`witq ihernl `xw jixhvi`

iab (a,gt) "dy`d" wxta migqta xn`ck dkinq lhal ick dligzkl oaxw iziin `l mewn lkn Ð `akrn `l dkinqc ab lr s`e .dkinq lhan `we `ed `xab `nlic Ð jenqil

ira gqt xzene dkinq ira `l gqtc meyn gqt xzena ipzne iziin `lc xyt` `lc meyn ,ipy gqt zeyrln oixeht olek odn zg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy yng

oze` oiaixwne ,minly igaf Ð zeawp ,zeler Ð mixkf ,xcr lcbnl milyexin z`vnpy dnda :(`,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dl iziine (a,`i) milwy zkqna xn`c `de .dkinq

(a,er migaf) "zeaexrzd" wxta my` iziinc rxevn wtqe .dkinq `la maixwp `l m` xg` oipra dpwz mdl oi`e eycwed xakc mzd ip`y !odilra oixikn oi`y itl ,dkinq `la

`nhcn ,ied `witq qepibexcp`c (`,gk dcp) "zltnd" wxt seqa xaqc ax `de :xn`z m`e .ip`y `xab ipewz `ziixe`c e`l rxevn my` zkinq xn`c o`nl ,dkinq lhan `we

,`wec e`l Ð `ziixaa mzd iqei iax xn`wc ,`ed dnvr ipta dixae ,dawp m` xkf m` ea erixkd `l :xn`c ,iqei iaxk (`,bt zenai) "lxrd" wxt seqa wiqtcne ,mce`e oaela
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"לקובעו ליום התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר", שעל-ידי-זה מתאחדים עם הגאולה של נשיא הדור, 
שפועלת אצל כל אחד גאולה פרטית.

ממאמר י"ב תמוז ה'תשכ"ז



eznyרלח ina cenr cr sc ± iyily wxt`nei
à÷éôñ ééåáøì àø÷ àúàdig i` ied dnda i` `ed `witq `iny inw eh` :dinza Ð

ied?ïéáà øá éãéà áø øîàã àäiiez`l lk s` ;(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka Ð

.'eke micgein dndae ser dn "dndale serl elk`z `l mc lk" :mzd ipzwc ,iekäî
lhand xac dyrz l`e ay iepir zevn s` `ed dyrz l`e ay zay zk`ln zevn Ð

ipd oebk `l` ef oi`e ,`ed iepird z` jnn

.ugxi `le dzyi `le lk`i `l :oizipzncäî
äá ú÷ìç àì äëàìî,dxeq` diccv lka Ð

e`vi ,xn`w eiccv lka exeqi`y inp iepir s`

`l m`e iepira `ed ixd ayi m`y dpve dng

.ayil devn epi` ayiïéáééçù øáã äëàìî äî
øçà íå÷îá åéìò,zaya oebk ,`kd ik zxk Ð

aiigy epivny xn`w dlik` xaca iepir s`

.xzepe lebit oebk xg` mewna eilrêùôð íàå
øîåìdi`x ixd df lr aiydl jcia yi m`e Ð

iepir "mkizeytp z` eprz" ly `xwc zxg`

.ixiin sebd llg jeza ytpd zcia` `edyéëå
àø÷ éòúùî÷ úåéøòá àîéúiepir xnelk Ð

ixw` inp yinyzc `xw irzyn `w yinyzc

mewna zxk eilr oiaiige (`,fr) onwlck iepir

.zeixr oebk xg`éåðéò ïìäì øîàðåjprie Ð

.(g mixac) jairxieúà äðòú íàåî óìéðå
éúåðá.yinyz` (my) onwl dil iwenc Ðéåðéò

íéáøãond zlik`e l`xyi lkl mixetkd mei Ð

.l`xyi lklíéîù éãéá éåðéòmixetkd mei Ð

:opiqxb ikd .ond iepir oke `id jln zevn

'åëå éñà éáøå éîà éáø 'åâå øáãîá ïî êìéëàîä
yxtn `xw `l` i`xwc `inex `kd zile Ð

.dperne lke` Ð "jzepr ornl jlik`nd"ïéà
åìñá úô åì.xgnl lr b`ece meid lke` Ð

ìëåàå äàåø åðéàlk mrh mreh ond zlik` Ð

.on `l` d`ex epi`e mipind
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dawp i`ce xkf "dawp cre xkfn" aizkcn ycwn z`ia oiprl ax dil `hrnn ikd elit`e

axc `iddac :xnel yie ?`witq ihernl `xw iz` ikide .qepibexcp`e mehneh `le zi`ce

cg `z`e ,mc` cre dawpn e` ,mc` cre xkfn azkinl ivn dedc ,iaizk iherin ixz

dawp i`e ihernl xkfn iz` Ð `ed xkf qepibexcp` i`e .mehnehl cge qepibexcp`l ediipin

.dpeyn `edy mrhn ihernl dawp cre iz` `ed

`d iab (a,`n) "oinen el` lr" wxt zexekaae

iab aizkc dxizi "xkfd"n qepibexcp` hrnnc

qw Ð opax i` ?ipn :jixte dleried `witq ixa

xity jixt mzd ?`witq ihernl `xw jixhvi`e

`edy iptn xkf `ed elit` ihernl `a m`c

dil opihrnncn ok m` mixkf x`yn dpeyn

`nl` ,`witq `le `ed xkf dpin rny "xkfd"n

dn itle .ied `witq xn`c `nw `pzk `z` `l

(`,gk dcp) "zltnd"c axl dil zi` izyxity

xeka iab dil zi`c ,`cqg axc `idd xity

azk `herin cgc ,`witqn yecw mehnehc

`le qepibexcp`a `l` opinwe`l dil zile ,xekaa

m`e .xenb xkf ied xkf `ed m`y ,mehneha

`cqg axl mzd jixt `w i`n ,ok m` :xn`z

dy` jxrne yi` jxrn opihrnnc oikxrn

.mehneh o`kn inq :ipyne ,qepibexcp`e mehneh

m`e xkfd" i`xw ixz `ki` mzd :`iyew i`ne

!"zltnd"c `idd enk ,dil mihrnn jkld "dawp

xity ediiexz ikixv mzdc :xnel yie

ded "xkfd" `l` azk `l i`c .qepibexcp`l

,dy` jxra `di la` ,xkf jxrn dil opihrnn

"dawp m` xkf m`"n jixtc `de .dy`n rxb `lc

`d ?`iyew i`n ,qepibexcp`e mehneh `ivedl

!"dawp m` xkf m`" iherin ixz `ki` minly iab

aizkc dawp e` xkf mzd opiqxbc :xnel yie

zxeza dil yixc dipinc o`v inly iab `xwiea

oa inlya aizkc "dawp m` xkf m`" la` .mipdk

dxenz) "miycw el`" wxt mzd yixc Ð xwa

.oinen ilra zxenze oinen ilra cle zeaxl (a,fi

`l `xw i`dac ,`cqg axl xity jixt `zyde

e` ayk" enk hrnl e` iede herin cg `l` azk

azkc ogky` `d :xn`z m`e .dncpl hxt "fr

"zetxh el`" wxta jixtc ,drhp `ly ick `xw

xitpq ,opiknq zywyw` op` ickn :(a,eq oileg)

`pngx azk `l i` :ipyne ?il dnl `pngx azkc

elit`e ,[xitpq] zywyw i`n `pin` ded xitpq

xitpq `ki`c cr xitpq `pngx azk ,`nh bc

xac rnyn zywyw oeylc :xnel yie ?zywywe

inp xitpqe ,ea zkqkqn cidy wlge dey epi`y

.zywyw oeyl ea ltepe ,`ed jk

éåëipta dixa i`d Ð `ed envr ipta dixa

dnda e` dig wtq epi`y epiid `kdc envr

"epa z`e eze`" wxta iqei iax xn`c `d la`

erixkd `le ,`ed envr ipta dixa iek (`,t oileg)

ied `edd dnda oin e` dig oin i` minkg ea

opirny `dc ,dnda wtq dig wtq `edy yexit

:(a,ct oileg) "mcd ieqk" wxta xn`c iqei iaxl

oi` ehgy m`e aeh meia eze` oihgey oi` iek

`le dixa `edy ol xixa ded i`e .enc z` oiqkn

ehgyl xzen `di dnda `le dig `l ded

.`ed ieqik xa e`l `dc ,dligzkl
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בהנחת תפילין שיש בהם ד' פרשיות וכו' – שווה משה רבינו עם פשוט שבפשוטים בכל הדורות.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח



רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `nei(iying meil)

dyéBk`l` ,dnda dpi`e dig dpi`,àéä dîöò éðôa äiøajkitle §¦¨¦§¥©§¨¦
,`ed ok gxkdae .xeq` dalgy zeaxl dxezd dkixvàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz,jk xn`z `l m`y -ïéáà øa éãéà áø øîàc àälr ¥¨¨¦¨§¨©©¦¦©¨¦
mc zlik` xeqi`a xn`pd weqtdn zyxecd `ziixad(ek f `xwie)

d`nehe dlw d`neh ea yiy xac lk zeaxl 'dndAle sFrl'¨§©§¥¨
dndae ser caln cer zeaxl yi dn oky ,denze ,'eke dxeng

y oia` xa ici` ax x`iae ,oipra mixen`d'ìk óà'dxn`y ©¨
`ziixadééBzàì[zeaxl `a-],éBk.dlik`a xeq` enc s`y §©¥

m` ,dzrne,àeä à÷éôñ éBkike dywiéøèöéàééeaøì àø÷ C §¥¨¦§§¦§¨§©¥
,à÷éôñoiae dndaa oia xeq` mcy oeik ,xeq` dncy heyt ixd §¥¨

.digaàlà`id ieky ,ici` ax xaeq i`ceaäiøa,dnvr ipta ¤¨§¦¨
eéðàLyexita zeaxl dxezd dkxved jk meyne dndae dign ©¦

,ok m`e .dnc zlik` xeqi`énð àëä,epiptly `ziixad s` - ¨¨©¦
y zxaeqäiøae `id,éðàLdalgy zeaxl dxezd dkixv jkitle §¦¨©¦

.xeq`
meia dizye dlik` xeqi` weqtdn micnl cvik zx`an `xnbd

:mixetkd,ïðaø eðzdxeza xn`p(hk fh `xwie)iriaXd WcgA' , ¨©¨¨©Ÿ¤©§¦¦
Wcgl xFUrAìBëé ,'íëéúLôð úà epòzdevndy yxtl iziid ¤¨©Ÿ¤§©¤©§Ÿ¥¤¨

y `idøòèöiL éãk äpva Bà änça áLé,dprzieøîBì ãeîìz ¥¥©©¨©¦¨§¥¤¦§©¥©§©
weqtd jynda,'eNòz àì äëàìî ìëå',epcnlläîmyk-] §¨§¨¨Ÿ©£©

xeqi`[yäëàìna `ed,äNòz ìàå áL,dk`lnn zerpnid epiidc §¨¨¥§©©£¤
óàzevnLôð éepòa `ed,äNòz ìàå áLbeprzn zerpnid epiid ©¦¤¤¥§©©£¤

dizy dlik` oebk xeqi`a `l` jiiy df oi`e ,iepird z` lhand
.dvigxe

`edy iepirl aezkd zpeeky epcnly xg`l s` :`xnbd zl`ey
,dyrz l`e ayaàîéàådpeekdy xnele yxtl il yi oiicr - §¥¨

déì íééçå àLîéLa áéúéc àëéämge ynyd mega ayei `ed m` - ¥¨§¨¦§¦§¨§¨¥¥
,elàìeèa áez íe÷ déì àîéð àìoke ,lva ayile mewl el xeq` - Ÿ¥¨¥§¨
m`déì øéø÷å àìeèa áéúé,el xwe lva ayei -íe÷ déì àîéð àì ¨¦§¨§¨¦¥Ÿ¥¨¥

àLîéLa áezdl ayile mewl el xeq` -,ynyd mega mngz §¦§¨
i` :`xnbd daiyn .dyrz l`e aya eytp z` dprn `vnpe
iepir zevnl jenq dk`ln xeqi` xkfedy oeiky ,ok yxtl xyt`

,cenll yiäëàìîc àéîec,dk`ln xeqi`l dnec iepird zevn - §¨¦§¨¨
,da z÷ìç àì äëàìn äî,ote` lka dxeq` `id `l`éepò óà ©§¨¨Ÿ¨©§¨¨©¦

y xaca `ed weqta xen`dBa ÷Bìçz àì`ed ote` lka `l` Ÿ©£
ixdy ,lva e` dnga daiyil dpeekd oi` i`cea jkitle ,ea deevn
m` j` ,my ayei xak m` `l` iepira deevn epi`y `vnp df itl

.zeprzdl ick zayl deevn epi` my ayei epi`
:xg` ote`a zyxecd ztqep `ziixaúà epòz' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§©¤

ìëå' øîBì ãeîìz ,øòèöéå äpváe änça áLé ìBëé ,'íëéúLôð©§Ÿ¥¤¨¥¥©©¨©¦¨§¦§©¥©§©§¨
äî ,'eNòú àì äëàìîxeqi`äëàìn`edåéìò ïéáéiçL øáczxk §¨¨Ÿ©£©§¨¨¨¨¤©¨¦¨¨

,øçà íB÷îa,zaya oebkLôð éepò óàxaca `edåéìò ïéáéiçLzxk §¨©¥©¦¤¤¤©¨¦¨¨
,øçà íB÷îa,dlik`n iepir epiideäæ äæ éàåaeig epivn okid - §¨©¥§¥¤¤

,dlik` lr zxk:àúééøáä úìàåù .øúBðå ìebt äæ,ok m`àéáà- ¤¦§¨¨¦
zlik`n dripn `id mixetkd meia iepir zevny ,dax`ìebt¦

øúBðå,calaúøëa ïäL,dpyd lk mdn lke`y inlúà àéáà àìå §¨¤¥§¨¥§Ÿ¨¦¤
úøëa BðéàL ìáhälke`dy epl oipne ,miny icia dzina `l` ©¤¤¤¥§¨¥

:`ziixad daiyn .zxk aeig eilr sqeezn mixetikd meia lah
øîBì ãeîìzdxezd dltk okl -'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'my) ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤

(`l fhäaéø ,zxk aeig ea oi`y xaca s` `ed iepir aeigy aezkd ¦¨
:zl`eye `ziixad dtiqen .xg` mewnaàéáàz`ìáhäxengd ¨¦©¤¤

äúéîa àeäL,miny iciaäúéîa dðéàL äìéápä úà àéáà àìå ¤§¦¨§Ÿ¨¦¤©§¥¨¤¥¨§¦¨
:`ziixad daiyn .zewln dypere e`la `l`'epòz' øîBì ãeîìz©§©§©

,'íëéúLôð úà íúépòå'äaéøzl`ey .dliapa s` `ed iepir aeigy §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨
oiicre :`ziixadúà àéáà àìå ,åàìa àeäL äìéápä úà àéáà̈¦¤©§¥¨¤§¨§Ÿ¨¦¤

.åàìa ïðéàL ïéleçäiyn:`ziixad daíúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz ©¦¤¥¨§¨©§©§©§¦¦¤
äaéø ,'íëéúLôð úàoiicre .oilega s` `ed iepir aeigyàéáà ¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦

ìBëà íe÷a ïðéàL ïéleçä,olk`l devn oi`y -úà àéáà àìå ©¦¤¥¨§¡§Ÿ¨¦¤

ìBëà íe÷a àéäL äîeøzä.dzlik`a devn yiy -øîBì ãeîìz ©§¨¤¦§¡©§©
äaéø 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'oiicre .dnexz elit` xeq`l §©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨

'eøéúBz ìá'a dðéàL äîeøzä úà àéáàdxizedl xeqi` oi`y - ¨¦¤©§¨¤¥¨§©¦
,dlk`l `le'eøéúBz ìá'a ïäL íéLãwä úà àéáà àìåaiigy - §Ÿ¨¦¤©¢¨¦¤¥§©¦

.mxizedl xeq`e mlk`lúà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz©§©§©§¦¦¤¤
äaéø 'íëéúLôð.miycw elit`øîBì CLôð íàåjpevx m`e - ©§Ÿ¥¤¦¨§¦©§¨©

`ed mixetkd meia iepirdy zxg` di`x `ia` ,ef dyxc zegcl
oky ,dizye dlik`nøîBà àeä éøämeia dk`ln dyera £¥¥

mixetkd(l bk `xwie),'àåää Lôpä úà ézãáàäå'xn`p jenqaemy) §©£©§¦¤©¤¤©¦
(fk bkdxezd dxq`y cnll 'mkizWtp z` mziPre'àeäL éepò §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¤

Lôpä úãéáà,zeni ax onf lk`i `l m`y -äæ ,äæ äæ éàåiepird £¥©©¤¤§¥¤¤¤
n.äiúLe äìéëà£¦¨§¦¨

:`xnbd zxxanøîBì CLôð íàå éàîlr aiydl okzi cvik - ©§¦©§¨©
:`xnbd zx`an .ztqep dyxc dxn`p okly ,dyxcdàîéz éëå§¦¥¨

àø÷ éòzLéî à÷ úBéøòadxezd zpeeky xnel dvxz m`y - ©£¨¨¦§¨¥§¨
,zeixra ,xg` mewna zxk aiig ea s`y ,dhnd yinyzn iepirl

y ,ok xacd oi`y di`x `iadl il yiézãáàäå' øîBà àeä éøäz` £¥¥§©£©§¦
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:dizye dlik`n `id iepir zevny zyxecd ztqep `ziixaéác§¥
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ïBáòø éepò,dlik`n dripn -.ïBáòø éepò ïàk óà ¦§¨©¨¦§¨
:`xnbd dywnóìéðådey dxifb cnlpe -îzxdf`a xn`py dn §¥©¦

awril oal'éúða úà äpòz íà'(p `l ziy`xa)zripnl dpeekdy ¦§©¤¤§Ÿ©
daiyn .jka `ed mixetkd meia iepird s`y xn`pe ,yinyz

:`xnbdíéaøc éepò ïéðc,l`xyi lkl xen`d mixetkd mei iepir - ¨¦¦§©¦
íéaøc éepòî,l`xyi lkl didy ,ond zlik`a xen`d iepirn - ¥¦§©¦

ãéçéc éepòî íéaøc éepò ïéðc ïéàå.awri zeyp ,micigi lr xen`d - §¥¨¦¦§©¦¥¦§¨¦
:`xnbd dywníéøöîc éepòî óìéðå,mixvna l`xyi lkl didy - §¥©¥¦§¦§©¦

áéúëc(f ek mixac)ïðéøîàå 'eðéðò úà àøiå'õøà Cøc úeLéøt Bæ- ¦§¦©©§¤¨§¥§©§¦¨§¦¤¤¨¤
daiyn .jka `ed mixetkd mei iepir s`y xn`pe ,yinyz zripn

:`xnbdéepò ïéðc àlà`edy mixetkd meiíéîL éãéa,'d zevna - ¤¨¨¦¦¦¥¨©¦
íéîL éãéa éepòî,ona xen`déãéa éepòî íéîL éãéa éepò ïéðc ïéàå ¥¦¦¥¨©¦§¥¨¦¦¦¥¨©¦¥¦¦¥

,íãà.md mc` cia mixvnae awri zeypa xen`d yinyz iepire ¨¨
iepird did dn `xnbd zx`an ,ond zlik`ay iepird zxkfd ab`

dxeza xn`p :ezlik`a(fh g mixac)ïòîì øaãna ïî Eìëànä'©©£¦§¨©¦§¨§©©
,'Eúpò,iepirl zaygp ond zlik`y x`eaneéqà éaøå énà éaø ©Ÿ§©¦©¦§©¦©¦

.xacd xe`iaa ewlgp,øîà ãçy itlút Bì LiL éî äîBc Bðéà ©¨©¥¤¦¤¥©
Blña,zgpa lke` `ed jkitle ,xgn jxevlBlña út Bì ïéàL éîì §©§¦¤¥©§©
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.rayiy ick ,xe` yiyk meia `l` lk`i `léàî ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨©
àø÷xn`py ,df xac fnxp ea weqtd edn -(h e zldw)äàøî áBè' §¨©§¥

'Lôð Cìäî íéðéò`edy xacn sicr eipira d`ex mc`y xac - ¥©¦¥£¨¨¤
.cala ytpa eze` yibxn
:weqt eze`a sqep xe`iaäMàa íéðéò äàøî áBè ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©§¥¥©¦§¦¨
äNòî ìL Bôebî øúBéxy`n eipir zii`xa mc` dpdp xzei - ¥¦¤©£¤

,jkn ce`n xdfidl eilr jkitle ,dnvr dxiaraáBè' øîàpL¤¤¡©
.'Lôð Cìäî íéðéò äàøî©§¥¥©¦¥£¨¨¤

:exe`iaa iq` iaxe in` iax ewlgpy sqep weqtBðéò ñBka ïzé ék'¦¦¥©¥
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BñBëa Bðéòixeqi` ,zexky ade`y -åéìò úBîBc ïlek úBéøò ¥§£¨¨¨¨
øBLéîk.xzidk el mincp -ìk ,BñBëa Bðéò ïúBpä ìk ,øîà ãçå §¦§©¨©¨©¥¥§¨

øBLéîk åéìò äîBc Bìek íìBòä,elyk el dncp mixg` oenn - ¨¨¤¨¨§¦
.elhepe

:eyexita iq` iaxe in` iax ewlgpy sqep weqtLéà áìa äâàc'§¨¨§¥¦
'äpçLé,(dk ai ilyn)äpçNé øîà ãç ,éqà éaøå énà éaø[dze` giqi-] ©§¤¨©¦©¦§©¦©¦©¨©§¦¤¨

íéøçàì äpçéNé øîà ãçå ,Bzòcîile` ,eixagl dze` giyi - ¦©§§©¨©§¦¤¨©£¥¦
.dvr el e`iyi

:exe`iaa iq` iaxe in` iax ewlgpy weqt cer'Bîçì øôò Lçðå'§¨¨¨¨©§
(dk dq diryi),éqà éaøå énà éaøygpd ly eyper did dn ewlgp ©¦©¦§©¦©¦

.zrcd urn lek`l deg z` dzityk,øîà ãçyìk ìëBà eléôà ©¨©£¦¥¨
épãòî ìk ìëBà eléôà ,øîà ãçå .øôò íòè íäa íòBè ,íìBò épãòî©£©¥¨¥¨¤©©¨¨§©¨©£¦¥¨©£©¥

iL ãò åéìò úáMeéî Bzòc ïéà ,íìBò.øôò ìëà ¨¥©§§¤¤¨¨©¤Ÿ©¨¨
:ygpd ly ezllwa zwqerd `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àBa ,éñBé éaø- ©¦¥§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
,df mr df mzbdpdn dpey ei`exa mr `ed jexa yecwd zbdpd

ixdyíãå øNa úcîcg`ykèéð÷î[xrvn-],Bøéáç úàdldãøBé ¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¥
åéiçì Bnò.lkeiy dn lka exrvn -,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwä ìáà ¦§©¨£¨©¨¨¥¥

y s` lryLçpä úà ìl÷dpenh dllwd jeza ,xtr lk`iy ¦¥¤©¨¨
,mewn lka miievn eizepefny ,dkxaãøBé ,Bnò åéúBðBæî âbì äìBò¤©©§¨¦¥

.Bnò åéúBðBæî ähîìy s` okeïòðk úà ìl÷,eig`l car zeidl §©¨§¨¦¦¥¤§©©
,eax lv` miievn eizepefny ,dkeza dkxa dpenhBaøM äî ìëBà¥©¤©

.äúBL BaøM äî äúBLå ìëBày s` ,cereäMàä úà ìl÷z`neha ¥§¤©¤©¤¦¥¤¨¦¨
`l` ,dpnid miwgxzn oi` ,dcile dcp.äéøçà ïéöø ìkäoke÷ìl ©Ÿ¨¦©£¤¨¦¥

äîãàä úàxn`py(gi b ziy`xa)e ,'Kl ginvY xCxce uFwe'ìkä ¤¨£¨¨§§©§©©§¦©¨©Ÿ
ïéðBféðmpefn z` mi`iven -.äpîéä ¦¦¥¤¨

:ona mixen`d miweqtd yexita weqrl dkiynn `xnbdeðøëæ'¨©§
'ípç íéøöîa ìëàð øLà äâcä úà(d `i xacna)ìàeîLe áø ,ewlgp ¤©¨¨£¤Ÿ©§¦§©¦¦¨©§¥

,'dbc' yexitaøîà ãçepiid,úBéøò øîà ãçå ,íéâceid mixvnay ©¨©¨¦§©¨©£¨
.exq`p xacnae mdizeaexw z` z`yl mixzen,íéâc øîàc ïàî©§¨©¨¦

n eixac giken,'ìëàð' áéúëc.zeixra `le mibca zkiiy dlik`e ¦§¦Ÿ©
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zeixra mb ef oeyl ep`vny itke ,aezkdáéúëc(k l ilyn)KxC oM' ¦§¦¥¤¤

zt`pn dX`ézìòô àì äøîàå ,äéô äúçîe äìëà.'ïåà ¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
:`xnbd dywnøîàc ïàîìeepiid 'dbc','ípç' éàî ,íéâc`l ixd §©§¨©¨¦©¦¨
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,xwtdd on mze` mi`ian eidyïéáàBL ìàøNé eéäLk ,øî øîàc§¨©©§¤¨¦§¨¥£¦

.ïäécëa íépè÷ íéâc íénä CBúa íäì ïéîæî àeä Ceøa LBãwä ,íéî©¦©¨¨©§¦¨¤§©©¦¨¦§©¦§©¥¤
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLal aezkd zpeekyìáà ,íéâc ¦§¨¨§©§¨©¨¦£¨

eäa éöéøt àì úBéøò,mixvna mzeida mda mivext eid `l -eðééä £¨Ÿ§¦¥§©§
áúëc(ai c y"dy)['åâ] älë éúçà ìeòð ïb','mEzg oirn lErp lB ¦§¦©¨£Ÿ¦©¨©¨©§¨¨

eyxce(d"t `a `zlikn).zeixrd on mixvna mixeny eidyàlà¤¨
øîàc ïàîìl aezkd zpeeky,úBéøò,mda mixeny eid `leéàî §©§¨©£¨©

ðäî :àøîâä úöøúî .'íeúç ïéòî'eäa éöéøt àì ïéøéñàc Cs` - ©§¨¨¥¨¨©£¦¦Ÿ§¦¥§
`l` eka `le ,exnyp mdne ,zeixr zvwn mdilr exq`p mixvna
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áéúëcjynda(i `i xacna),'åéúBçtLîì äëa íòä úà äLî òîLiå' ¦§¦©¦§©Ÿ¤¤¨¨Ÿ¤§¦§§¨
epiidåéúBçtLî é÷ñò ìòzeixrd -íäì eøñàpLdzrnìákL ©¦§¥¦§§¨¤¤¤§¨¤¦§©

øîàc ïàîì àlà .íìöàoexqg lr dzid mzpelzyäëa' éàî ,íéâc ¤§¨¤¨§©§¨©¨¦©Ÿ¤
éàåä àäå àä :àøîâä úöøúî .'åéúBçtLîìlr od dzid mzpelz - §¦§§¨¨§¨£©

.exq`py zeixr lr ode exqgy mibcd
weqtd jynda(d `i my)'ebe Epxkf' xn`púàå íéàMwä úà ¨©§¥©¦ª¦§¥

íéçháàä,'minEXd z`e milvAd z`e xivgd z`eéaøå énà éaø ¨£©¦¦§¤¤¨¦§¤©§¨¦§¤©¦©¦©¦§©¦
éqà.l`xyi ipa zpelz xe`iaa ewlgp,øîà ãçmpn`ìk íòè ©¦©¨©©©¨

,ïna eîòè ïéðénäla`,Ba eîòè àì eìlä ïéðénä úLîç íòè ©¦¦¨£©¨©©£¥¤©¦¦©¨Ÿ¨£

.mpexqg lr eppelzd jkitlïîòè eîòè ïéðénä ìk íòè ,øîà ãçå§©¨©©©¨©¦¦¨£©§¨
ïLnîe,lk`nd zeynn mdita eyg -eìläåenrh ,el` mipina - ©¨¨§©¨

z` wxàìå ïîòèz`.ïLnî ©§¨§Ÿ©¨¨
ond iabl dxeza xn`p(`l fh zeny),ïáì ãb òøæk [àeäå] (ïîäå)'§§¤©©¨¨
,éqà éaø øîà .'(Bîòèå)y `id aezkd zpeekìBâò`edàãéâkrxf - §©§¨©©¦©¦¨§¦¨

,xaqekïzLt òøæì äîBcL 'ãb' ,(éëä énð àéðz) .úéìbøîk ïáìå§¨¨§©§¨¦©§¨©¦¨¦©¤¤§¤©¦§¨
ïéìBòába.lebr `ed s`y'ãb' ,íéøîBà íéøçàitläãbäì äîBcL ©¦§¦£¥¦§¦©¤¤§©¨¨

,íénk íãà ìL Baì úëLBnL.ond xg` ekynp jk'ãb' ,Cãéà àéðz ¤¤¤¦¤¨¨©©¦©§¨¦¨©
ãébnL[dlbn-]äòáL ïa éàå ïBLàøì äòLz ïa éà ìàøNéì íäì ¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨¨¦§¦¤¦§¨

ïBøçàìz`ype dlra xg`l miycg dyly dzdy `ly dy` - ¨©£
oey`xd lradne miycg dryz xg`l clep m` wtqe ,dclie
mdl hyet ond did ,`ed ipydne miycg dray xg`l e` ,`ed
zeytpd xtqn itk cg` lk `vn ond z` ehwilyk ixdy .df wtq

.`ed epay recia xzei elv` `vnpy in ok m` ,eziaay'ïáì'¨¨
ìàøNé ìL ïäéúBðBò ïéaìnL,on cxi `l xgn `ny eb`cy jezn - ¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥
.mewnl mal micaryn eid

äî ìàøNéì íäì ãébî äéä àéápäL íLk øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©
ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM,mixzqpd mdizepeer z` -ãébî ïnä Ck ¤©¦©¤©§¨¦¨©¨©¦

ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM äî ìàøNéì íäìxxane zexzqp dlbn - ¨¤§¦§¨¥©¤©¦©¤©§¨¦
.zewtqäæå záðb écáò øîBà äæ ,ïécì äLî éðôì eàaL íéðL ,ãöék¥©§©¦¤¨¦§¥Ÿ¤©¦¤¥©§¦¨©§¨§¤

ètLî ø÷Baì äLî íäì øîà ,éì Bzøëî äzà øîBàxweaa - ¥©¨§©§¦¨©¨¤Ÿ¤©¤¦§¨
.zeprhd xexia `ll s` htynd xxaziBøîBò àöîð íà ,øçîì§¨¨¦¦§¨§

Baø úéáadäfL òeãéa ïBLàøipyd -,Báðbj`BøîBò àöîð íà §¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨§
Baø úéáadäfL òeãéa éðLoey`xdì BøëîeàaL äMàå Léà ïëå .B §¥©¥¦§¨©¤¤§¨§¥¦§¦¨¤¨

éìò äçøñ àéä øîBà äæ ,ïécì äLî éðôìdvexe ,izgz dzpif - ¦§¥Ÿ¤©¦¤¥¦¨§¨¨©
,daezk `la dyxbléìò çøñ àeä úøîBà àéäåm`e ,icbp `hg - §¦¤¤¨©¨©

,daezk il oziy yxbl dvex,øçîì .ètLî ø÷aì ,äLî íäì øîà̈©¨¤Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨§¨¨
åéìò äçøñ àéäL òeãéa dìòa úéáa døîBò àöîð íàjkitle ¦¦§¨§¨§¥©£¨§¨©¤¦¨§¨¨¨
,eqiitl dkixvy ef `ide oick dnr bdep ik ecia dizepefnm` la`

,äéìò çøñ àeäL òeãéa äéáà úéáa døîBò àöîðbdep epi`y itle ¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨
.ecia dizepefn z` epnif `l ceak da

:ond zcixi mewn oipra miweqta miiepiyd z` zx`an `xnbd
áéúk(h `i xacna),'[åéìò ïnä ãøé] äìéì äðçnä ìò ìhä úãøáe'ixd §¦§¤¤©©©©©£¤¨§¨¥¥©¨¨¨

.dpgnd jeza ond cxiyáéúëe(` fh zeny),'eè÷ìå íòä àöéå' §¦§¨¨¨¨§¨§
.dpgnl jenq cxiy rnynáéúëe(g `i xacna),'eè÷ìå íòä eèL' §¦¨¨¨§¨§

.wegx cxiy rnynk àäãöé`l` ,miweqtd lk miniiwzn ji` - ¨¥©
eàöé íéðBðéa ,íäéza çút ìò ãøé íé÷écödpgnl jenq,eè÷ìå ©¦¦¨©©¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§

eeèL íéòLø[ewigxd-].eè÷ìå §¨¦¨§¨§
:ond ly ezpkd zxev z` zxxan `xnbdáéúk(c fh zeny),'íçì' §¦¤¤

,mglk iet` ond didy rnynáéúëe(g `i my)'úBâò'ernyny §¦ª
,diit` mcew dqiráéúëe(my)eðçèå'ekxved s`y rnyn 'migxa §¦§¨£¨¥©¦

.epghlíé÷écö ,ãöék àäk edelaiwíéðBðéa ,íçìk,úBâeòeíéòLø ¨¥©©¦¦¤¤¥¦§¨¦
.íéçéøa eðçè̈£¨¥©¦

:mitqep mixac ecxi ond mry weqtd on zyxec `xnbdeëã Bà'¨
'äëãna(g `i my)àîéúéàå áø øîà äãeäé áø øîà ,éaøa àîç éaø ©§Ÿ¨¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨§©¦

íéLð éèéLëz ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àðéðçminya - £¦¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨©§¦¥¨¦
`edy ,mda zehywzn miypyCBcépL øác[wgypd-].äëBãna ¨¨¤¦©§¨

ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àîç éaø øîà ,'øeøta eìMáe'¦§©¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨
äøéã÷ é÷éö.lk`na aeh gixe mrh mipzepd mipilaz - ¦¥§¥¨

xn`p okynd znexza :ond mr ecxiy mitqep mixac(b el my)íäå'§¥
.'ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä'ø÷aa ø÷aa' éàîxn`p recn - ¥¦¥¨§¨¨©Ÿ¤©Ÿ¤©©Ÿ¤©Ÿ¤
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אדם אחד ויחיד יכול להצדיק מציאות של עולם שלם שמסביבו, אם הוא רק ראוי לשם "אדם".
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אגרות קודש
 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ד סיון אשר בו מודיע שקבל רשיון היציאה וגם האפידייויט הנחוץ לו ויה"ר 

שיסודר הכל בעתו ובזמנו, והשי"ת יביאו למחוז חפצו האמיתי הוא חפץ ה' בשעה טובה ומוצלחת.

האחריות  אודות  על  מדובר  בה  אשר  תשי"א  כסלו  מברכים  ש"ק  של  השיחה  ראה  בטח 

שלוקחים על עצמם תלמידי ארץ ישראל בנסיעתם לחו"ל ללמוד תורה.

בברכה.
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àøúà àeää éì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàåz` izi`x ip` - §¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©©§¨
,`edd mewndéñøt àúìz àéåäå.ze`qxt yly ekx` dide - §©§¨§¨¨©§¥
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ãøéL òLBäé äæàëä áéúk ,ìàøNé ìk ãâðk ïî Bì ¤§ª©¤¨©¨§¤¤¨¦§¨¥§¦¨¨
Léà ïeð ïa òLBäé úà Eì ç÷" íúä áéúëe "Léà"¦§¦¨¨©§¤§ª©¦¦
åðò äLî Léàäå" áéúëc ,äLî àîéàå ."Ba çeø øLà£¤©§¥¨¤¦§¦§¨¦¤¨¨

."ãàî¯"Léà" ïéðc ïéàå ,Léàî Léà ïéðc"Léàäå"î. §Ÿ¨¦¦¥¦§¥¨¦¦¦§¨¦
àì äî éðtî :éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¦§¤©¦§¥©Ÿ
:íäì øîà ?äðMa úçà íòt ïî ìàøNéì íäì ãøé̈©¨¤§¦§¨¥¨©©©©©¨¨¨©¨¤

äîBc øácä äîì :ìLî íëì ìBLîà¯øNa Cìîì ¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨
úçà íòt åéúBðBæî Bì ÷ñt .ãçà ïa Bì LiL íãå̈¨¤¥¥¤¨¨©§¨©©©©
úçà íòt àlà åéáà éðt ìéa÷î äéä àìå ,äðMa©¨¨§Ÿ¨¨©§¦§¥¨¦¤¨©©©©
ìéa÷î äéäå ,íBé ìëa åéúBðBæî ÷ñôe ãîò .äðMa©¨¨¨©¨©§¨§¨§¨¨©§¦
äòaøà Bì LiL éî ,ìàøNé óà .íBé ìk åéáà éðt§¥¨¦¨©¦§¨¥¦¤¥©§¨¨
ïî ãøé àì ànL :øîBàå âàBc äéä íéða äMîçå©£¦¨¨¦¨¨¥§¥¤¨Ÿ¥¥¨
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ãøiL ïî :øîàå éòãBnä øæòìà éaø äðòð .ïäéðéa¥¥¤©£¨©¦¤§¨¨©¨¦§¨©¨¤¨©
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éëå "íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦©§ª¤¨¦§¦

÷îòa änà äøNò LîçLîç äìôMa äøNò Lîç £¥¤§¥©¨¨¥¤£¥¤§¥©§¥¨£¥
:ãBòå ?éîéé÷ éøeL éøeL àiî éëå ?íéøäa äøNò¤§¥¤¨¦§¦©¨¥¥¨§¦§

ìk eò÷áð àlà ?àéâñ éëéä äáézúBðéòîøãäå ,éøeè éãäa àiî eåLàc ãò äaø íBäz ¥¨¥¦¨§¨¤¨¦§§¨©§§§©¨©§©§©¨©£¥¥©£©
úcî Bà äáBè äcî ,äaeøî äcî äæ éà éëå ."íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç"£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦§¦¥¤¦¨§¨¦¨¨¦©

äáBè äcî :øîBà éåä ?úeðòøetøîBà àeä äáBè äcîa ,"eçzôð íéîMä úaøàå" øîBà àeä úeðòøet úcîa .úeðòøet úcnî §¨¡¥¥¦¨¨¦¦©§¨§¦©§¨¥©£ªŸ©¨©¦¦§¨§¦¨¨¥
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¯ïBøâéñkà ,à÷ìéñc àiî¯ìëa óñkä äzúðå" àëäî :á÷òé øa àçà áø øîà àìà !é÷ìL eäleëc àiîäeàz øLà ©¨§¦§¨¨§¦§©¨§§¦§¥¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¥¨¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤
."zìëàå" àðîçø dééø÷å ,àeä äiúL øëL ,"øëMáe ïéia ïàváe ø÷aa ELôð¯éãé ìò déìëàc éîð àëä àîìéãå ?éànî ©§§©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨¥¨§¦¨§©§¥©£¨¨§¨©§¨¦©§¦§¨¨¨©¦©£¨¥©§¥

?ïBøâéðà¯.økLîc écéî ,áúk øëL¯úéìéò÷ äìéác ìëà :àéðúc ?úéìéò÷ äìéác àîìéãåäúLåLc÷nì ñðëðå áìçå Lác ¨¦§¥¨¨©¦¥¦§©¥§¦§¨§¥¨§¦¦§©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨§¦§©©¦§¨
áééç

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc `nei(ycew zay meil)

òùBäé äæ,oep oaïî Bì ãøiLmy oizndy drya ipiq xd zelbxnl ¤§ª©¤¨©¨
xeriya ,dxez ozn xg`l xda dlryk mei mirax` dynlãâðk§¤¤

ìàøNé ìk.okyàëä áéúklk` mixiA` mgl'íúä áéúëe ,'Léà ¨¦§¨¥§¦¨¨¤¤©¦¦¨©¦§¦¨¨
(gi fk xacna),'Ba çeø øLà Léà ïeð ïa òLBäé úà Eì ç÷'epcnl ©§¤§ª©¦¦£¤©

.'yi`' iexwd ryedi `ed ond oipra xen`d 'yi`'y
:`xnbd dywnàîéàål aezkd zpeekyäLî,yi` iexw `ed s`y §¥¨Ÿ¤

áéúëc(b ai my)Lî Léàäå''Léà' ïéðc :àøîâä úöøúî .'ãàî åðò ä ¦§¦§¨¦Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¦¦
,'Léà'î.'Léàäå'î 'Léà' ïéðc ïéàå'yi`'y xnel sicr ,xnelk ¥¦§¥¨¦¦¦§¨¦

`edy yxtl xy`n 'yi`' ea xn`py ryedi `ed ona xen`d
deyd ef z` mipc dey dxifbay oeik ,'yi`de' ea xn`py dyn

.dizeaiza xzei
íäì ãøé àl äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¦§¤©¦§¥©Ÿ¨©¨¤

ïî ìàøNéìwxäðMa úçà íòtmei lka dyrp `l` ,dpyd lkl §¦§¨¥¨©©©©©¨¨
.ycg qpìLî íëì ìBLîà ,íäì øîà.daiqd z` x`al ickäîì ¨©¨¤¤§¨¤¨¨§¨

Bì ÷ñt ,ãçà ïa Bì LiL íãå øNa Cìîì ,äîBc øácäz` lawl ©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¥¥¤¨¨©
úçà íòt àlà åéáà éðt ìéa÷î äéä àìå ,äðMa úçà íòt åéúBðBæî§¨©©©©©¨¨§Ÿ¨¨©§¦§¥¨¦¤¨©©©©

äðMa,cinz epnn xekfi oady jlnd dvxy oeik j` .mlawl ick ©¨¨
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בפועל  נפש  למסירת  הרצון  ממסירת  באים  שאז  רחמנא-ליצלן,  כו',  גזירות  על-ידי  יבחן",  "צדיק  שהקדוש-ברוך-הוא  לפעמים  יש 
כפשוטו; אבל לא זו היא הכוונה במסירת נפש, אלא העיקר הוא – שתהיה מסירת הרצון.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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כאשר כל אחד יפעל בחלקו בעולם התלוי בו, אזי יתקבצו ויצטרפו כולם . . לה"יחיד בעולמו", וימשיכו את הגאולה האמיתית והשלימה 
על-ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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'åëå ùåøéúî àáä øáã:`xw xn`w ikde Ð

mlerle .oiia jiawi mivixtnd jl eidi miapr

.miaprd `l` yexiz `xwp oiid oi`ïéé áéúëäå
áì ç÷é ùåøéúådpi` miapr zlik`e Ð

.zxkyníãà éðá ïåùì øçà êìäokxc oi`e Ð

.oiia xzen jkl yexiz oiid z` zexwlàéáîù
äììéd`a zeprxete se`ipd ax oiid ici lr Ð

.dllie dip`z oeyl oii .mlerläëæzezyl Ð

.dcn itlùàø äùòð.dnkga eal gwtny Ð

çîùé áéúëoii opixwe dnny oeyl o"iya Ð

.dgny oeyl gnyiïéç÷ôipe`yr ,ipegwt =

.gwtàúééëã éèéçãzeiwpe ze`p mihg Ð

"zecengd eyr icba z`" opinbxznck

.`ziikc (fk ziy`xa)ïîùã àéîåãmin" Ð

onykc `inec `xwa iaizkc ,"eaxwa

rlape eze` oikq uegan ony dn ,eizenvra

uegd jxc zerlapd eaxwa min s` eizenvra

.dvigx ici lräéúùë àéäùmin :`nl` Ð

z`e minn silic `ed onye ,`ed dizy `xwc

.onyn min ztliäöéçø éùà áø øîà àìà
àø÷ã äéôåâî`wtp dkiq iabc l`ipcc Ðol

azknl ivne izkq `l jeqe `pyilc `ieaixn

.izkq `leêéøáãá éúàá éðàåditiq Ð

ip`e 'ebe l`ipc `xiz l` lirlc `xw `eddc

.jliaya cebxtd jezl izqpkp jixaca iz`a

éúàá éðàå éàîjxvedy ekezn yxbp izn Ð

.qpkil
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øîâedi iaxl xn`z m`e Ð xifpn xky xky`ziixaa dey dxifb sili `lc dc

`xaqn :xnel yi ?dlik` llka dizyc dil `pn ,(a,bi zezixk) "el exn`" wxt
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,xifpn xky xky sili `l ycwn z`ia iablc idp

ipy xyrn iab `kd oixkyn x`ya elit` aiigl

`ki` dax `nrh mzdc .dey dxifb sili ded

qpkil `ed i`pb oii iiezyc meyn ,sili `lc

oi` mce xya jln iptl elit`c ,miptl xeky

miklnd ikln jln iptl oky lk Ð ok oiyer

oii il dn `ed ikd meyn `nrhc oeike d"awd
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ied mzdc `nrhc .dpin opixnb `nlra `le
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`pngx azk ,zilirw dliac `pin` ded xkya
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"xwaa" ,uingdyn cnzl Ð "xkya" ,epwpw ab`

`de ,eizefib iab lr Ð "o`va" ,exer iab lr Ð

zegtd lkl ,ihxte illk ediipin yxcinl ikixv
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azk ikdl ?xipyn `ad yexw oiia `nlic ,`id dlik` llka dizyc olpn Ð `ed `xng xkyc xifpn xky xky opixnb ik :xn`z m`e .dlik` eda jiiy `l eizefib ab`

ol rnyn `w i`n :cere .oizeye mina eze` oixey `l` ,dlik`l ifg `l `nlic :xnel yie .'eke llkd dfc `xnba (`,ai) dkeqc `nw wxta jixt `peeb i`d ike .zlk`e
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עבודתו של יהודי מוכרחת להיות מיוסדת על הנחה כללית שהוא מוסר את רצונו להקדוש-ברוך-הוא.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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5

dkld ixe`ia
ìàøùé ìéáùá [âôø כשאומר גם לנכרי אמירה איסור -

אחר  ישראל בשביל לעשות .324לו
åîöò êøåöì [ãôø שלוחו שהנכרי אומרים לא ואז -

לחומרא  ישראל ודבר 325של משום איסור בזה אין וכן ,
.326דבר 

êú÷éìã äáë [äôø דליקה לכבות לנכרי לומר מותר -
בעיר  הדרים נכרים לצורך דליקתו) (שאינה ,327בשדה

אם  גם ישראל בבית דליקה לכבות לו לומר אסור אבל
למלאכת  נחשב שזה הנכרי לצורך שהוא בפירוש אומר

ישראל.
äæá àöåéë [åôø לתקן נכריה לעוזרתֿבית לומר מותר -

פנויה  שתהיה בזה כוונתו אם גם בשבת, בגדיה את
היהודי  של מלאכתו את לעשות השבת צאת ,328אחרי

שידליק  ישראל בבית לבקר שבא לנכרי לומר אסור אך
הנכרי) (של עצמו לצורך אפילו  האור, ואם 329את ,

או  הנכרי בבית עצמו לצורך אור להדליק עליו ציווה
לישראל  מותר - לישראל שייך שאינו אחר מקום

זה  מאור .330ליהנות
ìàøùéä ìù [æôø ישראל ברשות מעצמו שלקחם -331.

åäàåøùë [çôø בכלים הישראל בבית עושה אם אבל -
אף  בו למחות צריך בשוע"ר למבואר ישראל, של
שיאמרו  העין, מראית משום עצמו לצורך כשעושה

עושה  הוא ישראל מלאכת המבואר 332הרואים לפי אך ,
למחות  צריך אין ישראל בבית גם במהדורהֿבתרא

.333בו 

zetqede mipeiv
אחר"324) נכרי "לצורך להלן ומהמובא כאן משמע כן

אין  אחר אדם שבמלאכת ואף מח, ס"ק שבת כתוספת ודלא
אין  וכן יח) הערה לעיל המבואר פי (על דבר" "ודבר משום
עושה  לא שהנכרי לחומרא לנכרי שליחות משום בזה
שהרי  זו למלאכה שייכות לו יש מקום שמכל אלא עבורו,
סי' כדלהלן גמורה מלאכה היא (אם בשבת בהנאתה ייאסר
תתכד) (גליון וביאורים הערות קובץ וראה סט"ז), שכה
בעיני  קלה שבת תהא "שלא לנכרי אמירה איסור שיסוד
לצורך  באומר גם שייך רמג) סי' בריש (המבואר העם"
יוסף  ובזכרון לנכרי, אמירה באיסור נכלל ולכך אחר ישראל
כשלוחו  נראה ישראל עבור העושה שנכרי ביאר פה אות

אחר. נכרי עבור מהעושה יותר המצוהו ישראל של
בקבלנות 325) עושה הנכרי ואם ח, ס"ק קו"א רסג סי'

שלוחו  ואינו עצמו לצורך כעושה שנחשב אף שכר וקציצת
למחות  צריך אין בשבת מעצמו עשה אם ולכך ישראל של
ה), ס"ק קו"א רנב סי' ראה ישראל של בכליו (אפילו בו
יוסף  זכרון (וראה לשבת מלאכתו לקבוע אסור מכלֿמקום
קבלן  נכרי מלאכת השבת) (קודם לקבוע מותר אם צו אות

אחר). ישראל עבור שיעשה כדי לשבת
יח.326) הערה כדלעיל
אין 327) עצמו" לצורך מלאכה "שיעשה לעיל הנאמר

ניכר  שיהיה לא (וכן ממש הנכרי מלאכת תהיה שזו פירושו
שהביא  קכז הערה פ"ל שש"כ (ראה עצמו לצורך שמעשהו
כנ"ל)), בשוע"ר הבין עצמו הוא אך מהגרשז"א, בזה צ"ע

לצורך  שייעשה בפירוש לנכרי שיאמר שצריך פירושו אלא
לו  אסור כן לא (דאם הנכרי מלאכת שזו בכך די ולא עצמו
בכך  די כן ואם קבלן), לעניין שכה הערה כדלעיל לצוות
להתיר. בכדי עצמו עבור ושעושה ישראל מלאכת לא שזו

מגיע 328) אפילו שמותר (במוסגר) כתב סל"ח להלן ראה
מזה. רווח לישראל

לכבס 329) לנכרי שם אסר מדוע וצ"ע סל"ח, פ"ל שש"כ
כוונתו  ואולי היהודי, של במכונתו כביסה לייבש או

ב  לו המכונה.כשאומר רעש משום או פירוש
שעשה 330) מפס"ר ליהנות שמותר ד הערה פל"א בשש"כ

שנכנסו  במים שימוש (כגון הישראל ציווי פי על הנכרי
החמים  במים השתמש שהגוי כך בעקבות וחוממו לדוד
לצורך  ממלאכתו להנאה הדין הוא ולכאורה בדוד), שהיו

הישראל. ציווי אף על שבנדו"ד עצמו
בזה 331) יש לפעמים הכלים את לו נתן הישראל אם אבל

בפירוש  לו אמר ואם שלח, הערה כדלהלן עין מראית חשש
להלן. איסורו נתבאר מלאכה בהם לעשות

וניכר 332) מיד ממנו הנכרי שנהנה הנר מהדלקת חוץ
ישראל  בבית אף מותר וזה עצמו לצורך שעושה היטב

ה). ס"ק רנב סי' (קו"א
אופן 333) בכל למחות צריך שאין בו חזר במהדו"ב

בשל  ישראל, בבית אפילו מאליו המלאכה עושה שהנכרי
(כדלעיל  דנפשיה אדעתיה שעושה ישראל, ועבור ישראל

כט). ביאור רנב סי'
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לה  סעיף סוף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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1

2
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4
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dkld ixe`ia
åì øîåì [èôø עצמה בשבת בנותן 334- הדין וצ"ע ,

השבת  קודם לו .335ואומר
שיסע  שבת, בערב לנכרי לומר צריך אם - ולכן
בפירוש  לו יקבע לא בשבת, היהודי של במכוניתו
בשעת  בה שיסע לו יאמר אלא לשבת, נסיעתו

.336הצורך 
åìà íéìë [öø בלבד באמירה האיסור אם 337- אבל ,

- אמירה ללא מלאכה בהם לעשות כלים לו נותן
.338מותר 

äæ õôç [àöø.לישראל השייך -
äæ øùá [áöø בשר לעצמו שיבשל לנכרי לומר מותר -

של  ותבלינים במים לבישול משתמש שהנכרי אף שלו,
.339ישראל 

àåä ãéñôî [âöø לו שנותן הבשר את -340.

zetqede mipeiv
"כבה 334) כמו עצמה בשבת עוסקת זו הלכה בפשטות

חפץ  שבנותן ועוד קח), הערה לעיל (וראה דלעיל דליקתך"
בשבת  מלאכתו שיעשה לו ואומר השבת קודם קבלן לנכרי
שקובע  מצד (אלא כשלוחו שנראה מצד שנאסר מצינו לא
[אם  ובנידו"ד ואילך), ס"ד רנב סי' (ראה לשבת מלאכתו
לשבת), מלאכתו קובע מצד איסור אין כליו] את לו נותן לא
ובתהלה  עצמה. בשבת לו שאומר מפורש שבשו"ע ועוד
מעות  לו ליתן התיר י בסעיף ז"ל והרב ג: ס"ק לדוד
ובשל  בשר הילך ליה דסבירא מבואר ולכאורה בהלואה,
בקונטרס  לו שראיתי אלא שבת. בערב מותר לצרכך אותו
ואולי  ע"כ. וצע"ג. ליה דמסתפקא ד סס"ק רמה סי' אחרון
ריווח  מצד הוא שם בקונטרסֿאחרון שהספק לומר יש
אין  הריווח מצד שלא אבל בשבת, דווקא שעושה הישראל
תמצי  ה"אם פירוש זהו ואולי שבת, לפני לו כשנתן לאסור
שממ"נ  היינו שם בקונטרסֿאחרון הדברים שבהמשך לומר"
בשבת  לו כשנתן שהאיסור או התנור בנידון להחמיר אין
ריווח  לו כשיש רק אבל שבת בערב גם שהאיסור או בלבד,
נחמיה  דברי שו"ת וראה בשבת. שעושה מכך ממש
סז)) (עמ' שז ולסי' (231 (עמ' רמו לסי' הב"י על (ביאורים
משמע  'בשבת', בשוע"ר דהוסיף הא אם להסתפק שיש
הביא  עצמו נחמיה הדברי אמנם שבת, בערב לו ונתן שאמר
עין  מראית איסור אין מדוע לו שהוקשה מחמת זו סברא
לדחוק  רצה ולא החפץ עם מביתו יוצא שהנכרי בכך

ל  נתבאר כבר אך הנכרי, בבית כאן (ביאור שמדובר עיל
היה  שא"כ ועוד הנכרי, בבית כאן מדובר הכי שבלאו רפח)
הערה  לעיל (ראה אמירה בלא הכלים כשנותן גם לאסור
בדברי  השני כפירוש לומר וצריך שלח), הערה ולהלן שלא,
נטעה  שלא כדי היינו "בשבת" שכתב שמה שם נחמיה

השבת". לאחר למחר "בשל בשבת לו אמר אם לאסור
אבל 335) להתיר, משמע י שמסעיף שלד הערה לעיל ראה

ולכך  בזה, הסתפקו נחמיה דברי ובשו"ת אחרון בקונטרס
מראית  ספק מידי שם, כדלעיל לקולא ספיקם לבאר שיש אף
מלשון  שוע"ר לשון שמשינוי ועוד יצאנו, לא דרבנן עין
כשאומר  גם באיסור לכלול שרוצה לדייק מקום יש השו"ע

הדחק. בשעת שלא להקל אין ולכך שבת, בערב לו
אינו 336) והוא עצמו, הנכרי לצורך זו נסיעה אם מותר ואז

והערה  סל"ח פ"ל שש"כ (עיין הוצאותיה את ליהודי משלם
שזו  כשניכר כגון עין ממראית להיזהר יש מקום ובכל קכח).

בשליחותו. שנוסע ויחשדו ישראל של מכוניתו
כלי 337) לו הקנה אם אבל הנתינה, בשעת אמירה ודוקא

ואינו  עצמה שבשבת לאמירה מצטרף אינו השבת, קודם
יא). הערה פ"ט אמניך מלכים (עי' כשלוחו נראה

נחמיה 338) דברי וראה ד, ס"ק רמה סי' בקו"א כדמשמע
איסור  בין שמחלק שלד) הערה לעיל המוזכר 231 (ע'
גם  כשלוחו מיחזי או עין מראית חשש בזה שיש הוצאה
לשאר  בֿג סעיפים שכה בסי' וכמבואר אמירה ללא

כאן. עוסק שבהם המלאכות
אותם 339) לוקח שהוא שנחשב קכד, הערה פ"ל שש"כ

במים  להשתמש בפירוש לנכרי אומר אם זה ולפי מעצמו,
(בשוה"ג  שם וראה וצ"ע, אסור, - היהודי של ובתבלינים
שישמיעו  בכלים ישתמש שלא עוד שהעיר קכה) ובהערה
יכשירו  - ישראל של בכלי בישל ושאם לחדר, מחוץ רעש

הכלי).
במקום 340) רק שאסר כט ס"ק המג"א דעת לשלול בא

חשיב  לאכול לו נותן שהישראל שכיון וביאר הישראל הנאת
שיאכל. ליה ניחא ע"כ לו שנתן כיון דהא הנאה
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בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

ÂÙ מפני הזבובים בה להבריח כדי מניפה לטלטל מותר
זבוב: יהרוג שלא שיזהר רק הוא שכלי

ÊÙ שמלאכתו ככלי הן הרי הקרקע בהן שמכבדין מכבדות
קרקע  בשבת בהן לכבד המתירין לדברי להיתר

שמכבדין ואף של"ז בסי' שיתבאר כמו ג"כ המרוצף בהן
ככלי  הן הרי מקום מכל בחול מרוצף שאינו קרקע
שמלאכתו  ככלי לטלטלו שמותר ולהיתר לאיסור שמלאכתו
לכבד  האוסרים לדברי אבל למעלה שנתבאר כמו להיתר
גופן  לצורך אם כי לטלטלן אסור המרוצף קרקע אף בשבת

לאיסור. שמלאכתו ככלי מקומן או

להביט  ולטלטלו להפכו מותר אם הכוכבים בו שחוזים כלי
ש"ז: בסי' נתבאר בו

ÁÙ מין של בין חול של שהוא בין השעות על שמורה מה
לאוסרו  המנהג נתפשט בצל שרואין כגון אחר
בגופו  להשתמש שצריך דהיינו גופו לצורך אם כי בטלטול
שמלאכתו  ככלי מקומו לצורך או המותר תשמיש איזה
לדמותה  ויש הצל או הזמן למדידת שנעשה לפי לאיסור
מדידה  שהיא מפני להתירה ואין בשבת האסורה למדידה
של  מדידה התירו שלא זה כלי ע"י לומד שהוא מצוה של
למדוד  כגון מצוה בה יש בעצמה כשהמדידה אלא מצוה
שום  בה אין בעצמה המדידה כאן אבל בה וכיוצא המקוה
לימודו  יתלה איך ידה על שלומד משום ואי מצוה ענין
אבל  המנהג טעם זהו כך ידי על מותר ויהיה האסור בדבר

ברור: היתר ולא בדבר ברור איסור אין הדין מן

* * *
ËÙ בעיני גרוע הוא אם בשבת הראוי דבר אפילו

נעשה  עשרם מחמת בו להשתמש דרכם ואין העשירים
שהוא  אף בטלטול להם ונאסר להם גמור מוקצה זה דבר
לטלטלו  מותרים העניים שבבית העשירים אלא עניים של
אסור  עשיר של הוא זה דבר ואם עצמם העניים כמו
לבעליו  שהוקצה שמתוך שבעולם העניים לכל אף בטלטול
ראוי  שאינו בדבר אמורים דברים במה העולם לכל הוקצה
ראוי  שאינו דבר אבל בעליו בעיני גריעותו מחמת לבעליו
נעשה  לא לנזיר יין כגון להם אסור שהוא מחמת לבעליו
אף  ולפיכך לאחרים מותר והוא הואיל כך בשביל מוקצה

לטלטלו: מותר עצמו הנזיר

בשבת  מותר אם אחר דבר ע"י טלטול שט סימן ב חלק

ואינו ‡ בידו והאבן היחיד ברשות בנו את אדם נוטל
בענין  אפשר שאי והוא בידיו האבן את כמטלטל חשוב
ולא  יחלה יטלנו לא שאם עליו געגועין לבנו שיש כגון אחר
וגם  חולי סכנת במקום ממש בידים שלא טילטול על גזרו
ויבכה  שיצעק מפני התינוק מיד האבן להשליך אפשר אי
לשאר  דומה ואינו ליטלו אסור עליו געגועין לו אין אם אבל
בידו  שמטלטל ע"י מאיליו שמיטלטל האסור דבר טילטול
לנער  אפשר כשאי חכמים שהתירו שעמו המותר הדבר את

אלא  כן התירו שלא לפי שיתבאר כמו ההיתר מן האיסור
ליטול  כך כל צורך זה אין כאן אבל המותר לדבר כשצריך

עליו: געגועין לו כשאין התינוק את

באבן · אלא התירו לא עליו געגועין לו כשיש ואפילו
מהלך  והוא בידו לאחוז אפילו אסור בידו דינר אם אבל
וישכח  מידו הדינר יפול שמא גזרה היחיד ברשות ברגליו
ולטלטול  גמור טלטול מוקצה מטלטל ונמצא ויגביהנו אביו
שם  שאין כיון חולי סכנת במקום אפילו וגזרו חששו גמור

יטלנו: לא אם נפש סכנת

* * *
(אם ‚ יום מבעוד באבן וסתמה נקובה שהיתה כלכלה

בסיס  נעשית שלא לטלטלה מותר בחוזק) שם הדקה
מהודק  (כשהוא כלי נעשה האבן שאף לפי האסור לדבר
אבן  בה שתולין חלולה דלעת וכן כדופנה נעשה שהרי בה)
מבעוד  יפה בה קשור האבן אם מים בה למלאות להכבידה
בה  למלאות מותר בה כשממלאים ממנה נופל שאינו יום
הדלעת  כמו שנעשה מפני בטלטול הותר האבן שאף לפי
אלא  בה למלאות אסור לאו ואם אצלה בטל שהוא עצמה
בסי' לעיל שנתבאר כמו לעולם לכך זה אבן ייחד כן אם

ש"ח:

הניחו „ אם המותר דבר על שמונח בטלטול האסור דבר
גם  שם מונח שישאר דעת על מדעתו יום מבעוד עליו
בטלטול  ונאסר להאיסור בסיס ההיתר נעשה הרי בשבת
שם  מונח שישאר בדעתו היה לא אם אבל ממש כמוהו
נעשה  שלא השבת כניסת קודם ממנו להסירו ושכח בשבת
שהניח  כגון ולהיתר לאיסור בסיס נעשה אם וכן אליו בסיס
יותר  שחשוב בטלטול המותר דבר גם יום מבעוד עליו
בסיס  נעשה שלא כיון ש"י בסי' שנתבאר כמו האסור מדבר
לטלטלו  ומותר בהתירו עדיין עומד הוא הרי בלבדו לאיסור

מאיליו. עמו מיטלטל שעליו האיסור שגם אף

לנערו  צריך מיד ממנו האיסור לנער אפשר שאם אלא
ההיתר  יטלטל כך ואחר אליו מתחלה שצריך למקום בלבד

אם  המותר בדבר הפסד איזה שיהיה או לנער אפשר אי ואם
בו  להשלים הניעור לו יספיק שלא או האיסור את ינער
עם  ההיתר שמטלטל כגון זה לטלטול צריך שהוא הצורך
זה  מקומם לפנות שצריך מפני אחר למקום שעליו האיסור
צורך  או תשמיש איזה בו להשתמש כדי עכשיו עליו שהם
צרכו  להשלים יוכל לא האיסור כאן ינער שאם בענין אחר

שעליו: האיסור עם ההיתר לטלטל מותר הזה במקום

* * *
שהניחו ‰ אע"פ בתוכה והאבן פירות מליאה כלכלה כיצד

שיש  כיון בשבת שם שישאר במתכוין יום מבעוד שם
ולא  ולהיתר לאיסור בסיס נעשית הרי בכלכלה פירות
כגון  מאד ורכים רטובים פירות הם אם ולכן בטלטול נאסרה
מותר  ויפסדו בקרקע יתטנפו ינערן שאם וענבים תאנים
שבתוכה  והאבן הפירות עם שהיא כמות הכלכלה ליטול
ואין  שם לאכלם הפירות לו שצריכים למקום ולהוליכה
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יפלו  שמא כי ולהוליכם בידיו הפירות ליטול אותו מחייבים
ויתטנפו. לארץ מידיו

הסלים  יטול הכלכלה תוך קטנים בסלים מונחים הם ואם
חשש  שאין בענין אחד אחד ויוליכם הכלכלה מתוך בידו

לארץ. הפירות שיפלו

להשתמש  כדי אחר למקום הכלכלה גוף ליטול צריך ואם
על  ויניחם בידו מתוכה הסלים יטול תשמיש איזה שם בה

ויטלנה. מתוכה האבן ינער ואח"כ קרקע גבי

מתטנפים  כשהם נפסדים שאינם יבשים פירות הם ואם
עם  שהיא כמות הכלכלה יטול לא בסלים שאינם אף בקרקע
אלא  לכלכלה שצריך בין לפירות שצריך בין והאבן הפירות
ויחזירם  בידו ילקטם ואח"כ האבן עם מתוכה ינערם
בענין  הכלכלה למקום צריך אם אבל ירצה אם לכלכלה
שהיא  כמות מכאן ליטלה לו מותר הניעור לו יספיק שלא

ענין: בכל

Â ושכח לכיסוי יין של חבית פי על אבן הניח אם וכן
הכר  על מעות שהניח או השבת קודם משם להסירה
מן  יין ליטול צריך והוא השבת קודם מעליה ליטלם ושכח
נעשו  לא והכר שהחבית כיון הכר על לשכב או החבית
והאבן  צדה על החבית מטה הוא הרי האסור לדבר בסיס

נופלים. והמעות הכר את ומנער נופלת

להטותה  יכול שאינו בענין החביות בין החבית היתה ואם
שעליה  האבן עם שהיא כמות להגביהה יכול במקומה
האבן  להפיל כדי שם להטותה אחר למקום ולנושאה

מעליה.

מספיק  הניעור שאין בענין והכר החבית למקום צריך ואם
כדי  שעליהן והמעות האבן עם שהן כמות לטלטלן יכול לו

מקומן. לפנות

שחושש  אלא למקומה ולא הכר לגוף לא צריך אינו ואם
שיפלו  כדי לנערה אפילו אסור שעליה המעות יגנבו שלא
אחר  דבר ידי על טלטול התירו שלא מפני תחתיה המעות
האסור  דבר בשביל ולא המותר דבר בשביל כשמטלטל אלא

שי"א: בסי' שיתבאר כמו

* * *
Ê דעת על מדעתו שם הניחם אם אבל בשוכח זה וכל

והכר  החבית למקום שצריך בין בשבת גם שם שישארו
הכר  על ולשכב החבית מן היין ליטול לגופן שצריך בין
לאיסור  בסיס שנעשו שכיון לפי ולנערן להטותן אפילו אסור
בהטייה  אפילו כלל לטלטלן ואסור כמוהו איסור נעשו

עצמו. האיסור כמו בלבד וניעור

כולה  השבת כל שם ישארו שלא בדעתו היה אם ואפילו
שם  שישארו בדעתו שהיה דהיינו בלבד השבת בכניסת אלא
ניעור  ע"י משם יסירם שאז בלבד השמשות בין לאחר עד
דעתו  שהיה הניעור אפילו לו להתיר כלום מועיל זה אין
בבין  לאיסור בסיס והכר החבית שנעשו שמתוך לפי  עליו
השבת  לכל הוקצו השבת כניסת תחלת שהוא השמשות

להתירם. מועלת דעתו ואין כולה

היה  כן אם אלא לאיסור בסיס נעשו שלא אומרים ויש

אם  אבל כולה השבת כל והמעות האבן שם שישארו בדעתו
בין  נכרי ידי על בין השבת באמצע משם ליטלם בדעתו היה
אפילו  להם בסיס והכר החבית כלל נעשו לא ניעור ידי על
הוקצו  ולא בטלטול כלל נאסרו ולא השבת כניסת בתחלת
כניסת  בתחלת אפילו נמלך אם ולכן כולה השבת לכל
או  לגופן הוצרך אם הכר ולנער החבית להטות השבת
הוצרך  אם שעליהן והמעות האבן עם שהן כמו לטלטלן

בשוכח. כמו מותר זה הרי למקומן

והכר  מהחבית והמעות האבן ליטול בדעתו היה לא אם אבל
באמצע  לטלטל בדעתו היה אלא נכרי ע"י או ניעור ידי על
למקום  שעליהן והמעות האבן עם והכר החבית את השבת
אין  למקומן כשיצטרך ישראל ידי על או נכרי ידי על אחר
והמעות  האבן יהיה מקום באותו שאף כיון כלום מועיל זה

ל  בסיס הן הרי עליהם הם.מונחים

יש  הפסד במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
כמו  השלחן על נר נפל אם כגון האחרונה סברא על לסמוך

רע"ז: בסי' שנתבאר

Á בבין לאיסור בסיס שנעשו בענין הוא אם הכל ולדברי
אסור  מעליהן האיסור ניטל אח"כ אם אף השמשות
שמתוך  עליהן האיסור כשהיה כמו כולה השבת כל לטלטלן
שיתבאר  כמו כולה השבת לכל הוקצו השמשות בין שהוקצו

ש"י: בסימן

* * *
Ë עליו הניחו כן אם אלא לאיסור בסיס נעשה ההיתר אין

בשביל  עצמו האיסור לצורך בין צורך לאיזה בכוונה
דבר  לצורך בין הכר שעל מעות כגון בטוב עליו שיתיישב
עליו  הניחו אם אבל החבית פי שעל אבן כגון המותר אחר
שיהיה  לו שצריך צורך לאיזה בכוונה שלא אקראי בדרך
על  אלו חפצים בתיבה להשים שרגילין כמו אלא עליו מונח
בשולי  חפץ לכל מקום לפנות ריוח לו שאין מפני אלו
מותר  ולכן כשוכח ודינו לזה בסיס זה נעשה לא התיבה
עליה  עומדת שהמנורה אע"פ השולחן שעל המפה לטלטל
על  אלא המפה על המנורה שתהא לו צריך שאינו לפי
לו  אפשר שאי מפני אלא המפה על מעמידה ואינו השולחן
שאינו  מפני או עצמו השלחן בגוף להמנורה מקום לפנות
בסיס  המפה נעשית לא ולפיכך מקום לה לפנות חושש

בטלטול: נאסרה ולא להמנורה

È אפרוח בה שיש ביצה בה שיש תרנגולים של קינה
לכלב  אף ראויה שאינה מפני בטלטול אסורה זו שביצה
שכיון  להביצה בסיס נעשה הקינה הרי קליפתה מחמת
כמניח  אלא כשוכח זה אין לתרנגולין עשוייה שהקינה

בזה: כיוצא כל וכן מדעת

‡È חבירו של המותר דבר על מוקצה דבר הניח אדם אם
חבירו  של הוא המוקצה דבר גם אם אף מדעתו שלא
חפץ  אוסר אדם שאין לפי להאיסור בסיס ההיתר נעשה לא
שמן  חבירו לטובת כן עשה ואם מדעתו שלא חבירו של
ראובן  שנטל כגון לטובתו שעשה זה דבר לחבירו נוח הסתם
בבית  הנר תחת יום מבעוד והעמידו שמעון של חרס כלי
הנר  ונפל הבית ישרף ולא לתוכו הנר שיפול כדי שמעון
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בין לתוכו  אחר עד בתוכו והיה השמשות בין קודם
השבת  כל לטלטלו ואסור להנר בסיס הכלי נעשה השמשות

בזה: כיוצא כל וכן כולה

* * *

בשבת  מוקצה דיני שי סימן ב חלק

מותר ‡ מיאוס מחמת שמוקצה ש"ח בסי' נתבאר כבר
מאוס  שהוא אע"פ לייבשם דגים בו שתולין עץ לפיכך

לטלטלו: מותר

אפילו · מוקצה דין בו אין בשבת לאכילה הראוי דבר כל
ושאר  ושקדים תמרים כגון לסחורה עומד הוא אם
לאכול  מותר אחר למקום לסחורה להוליכם העומדים פירות
בשבת  מלאכלו בידים אותם דחה אם ואפילו בשבת מהם
עדיין  אם בשבת מהן לאכול מותר בקרקע שזרען חטים כגון
לגדל  התרנגולת תחת שנתנן ביצים וכן השרישו לא
בישולם  קודם הנלקטים תמרים וכן לטלטלן מותר אפרוחים
מותר  מאליהם שם מתבשלים והם בסלים אותם וכונסים

בישולם. גמר קודם מהם לאכול

מותר  לייבשם במוקצה אותם שמניחים פירות מיני כל וכן

וצימוקים  מגרוגרות חוץ שיתייבשו קודם מהם לאכול
עד  במוקצה משהניחם לטלטלן או מהם לאכול שאסור
ואינן  בנתיים מסריחות שהן לפי לגמרי שנתייבשו לאחר
לגמרי  שיתייבשו עד מעט שם משנשתהו לאכילה ראוין
אינן  אם לומר צריך ואין מוקצה משום בשבת אסורים ולכן
כאבנים  הן שהרי מוקצה מכל גרועין הן שהרי לגמרי ראוין
כמו  בהם מועלת אין יום מבעוד הזמנה ואפילו ועפר
אנשים  שיש ראויין ואינן ראויין הן אם אפילו אלא שיתבאר
משום  אסורים אעפ"כ אוכלים שאינן ויש אותן שאוכלים
דחייתן  מידי עולין אינן בידים אותן שדחה שכיון מוקצה

לגמרי. ראויין שיהיו עד

לפי  שמותרים בידים שדחאם דברים לשאר דומין ואינן
לגמרי  מהן דעתו הסיח לא אעפ"כ בידים שדחאם שאף
יודע  שהיה כיון לייבשן שהניחן וצימוקים גרוגרות משא"כ
לגמרי  שיתייבשו עד לגמרי מהן דעתו הקצה שיסריחו
נמלך  בשבת שעכשיו ואף לכל ראויין שיהיו היטב ויתקנו
מדעתו  מוקצים שהיו כיון כך ידי על מוכנים אינם לאכלם
מדעת  שהוקצה דבר שכל שיתבאר כמו השבת מתחלת

כולה: השבת לכל הוקצה השמשות בבין האדם
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.1) ּדנּדה ג' ּפרק סֹוף `).(ּבּגמרא ,`'l ּכל" ּגּבי צ"ד, ּפרׁשה וּיּגׁש רּבֹות: ְְִֶֶַָָָŸִֵַַַַָָָָ
ּבׁשיר [d]הּנפׁש ּבלק. ּפרׁשה ב'. ּפרׁשה ּבּמדּבר, א'. ּפרׁשה וּיקרא, ּבאה". ֶֶַ©ְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּפסּוק סֹוף רּבה, b)הּׁשירים ,a)ּובּפסּוק ּבעצי". h)"ּכתּפּוח ,e) היא "אחת ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
ּובּפסּוק"יֹונתי  .(`i ,e)ּבפסּוק רּבה, ּבקהלת ּגּנת". f)"אל "ּכל (`, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ְִַָהּנחלים").

הּמתחיל [2. ּבדּבּור מּזה ּבמה ועּיין ּבפּורּיא", לבסּומי אינׁש "חּייב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
כּו' קּוין ג' הּוא הה' "וצּורת ׁשם: zpigAּׁשּכתּוב mdW mixAEgn oiEw ipW] ְִֶַַַָָ§¥©¦§¨¦¤¥§¦©

[dUrn zpigA `Ed 'bd ewe ,xEAC daWgn"'עׂשיתיו 'אף ׁשּכתּוב: ּוכמֹו עד: – ©§¨¨¦§©©§¦©©£¤ְֲִִֶַַָ
(bÎa ,dv mixiXd xiW dxFz ihETl).[ ¦¥¨¦©¦¦
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"וּיעׂש3. הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּוב"אּגרת ב'. מ''ז, ג', חלק ּבּזהר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ[עיין
ִָּדוד"].

תברכּו"4. "ּכה הּמתחיל ּבדּבּור זה ּפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ּבפרׁשת ±[ועּיין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ָֹנׂשא].

זה).5. ּבפסּוק החּוּמׁש ּבפירּוׁש ּבהרמּב''ן, ְְְְֵֵֶַַַַָָָ(עּיין

ב'].6. ק''ב, ב'. פ''ה, א': חלק ּבּזהר ְֵֵֶַַַֹ[ועּיין

.7.[` ,al 'a minId ixaC aEzMd oFWl - "dN`d zn`de mixaCd"]©§¨¦§¨¡¤¨¥¤§©¨¦§¥©¨¦

אל 8. ה' "וידּבר הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּבּמדּבר, ּפרׁשת ּׁשּכתּוב מה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ[עיין
וזהּו כּו'. מּתנה' 'עבֹודת ּבחינת היא "והיא סיני": ּבמדּבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשה
'מה  "ּכתיב הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּב"אּגרת ועּיין ׁשם. עּיין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ'לגלּגלֹותם'".

ִָּיפית'"].
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.9.("miwl`d" :mWe .ci ,f zldw)Ÿ¤¤§¨¨¡Ÿ¦

.10.(ai ,i mixaC .b ,e rWFd)¥©§¨¦

מ''ב:11. ּפרׁשה סֹוף תּׂשא, ּכי ּברּבֹות, (ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו
כּו'"). לׁשבחֹו אּלא ְְְִֵֶָ"ואינֹו

הּברכֹות".12. ענין "להבין הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(ועּיין
אּׁשה"). עֹולה "והקרבּתם הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועּיין

ּבפירּוׁש13. תצא", "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה g)ועּיין ,fk miNdY) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ§¦¦

אבּקׁש" הוי"ה ּפני "את ידי על והיינּו פני". ׁשם.(mW)"ּבּקׁשּו עּיין . ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ¨ֵַָ

.14x`AzPX dnA oiIr],"ּבקֹול תׁשמע "ּכי הּמתחיל KixSWּבדּבּור ©¥§©¤¦§¨¥ְְְְִִִִַַַ¤¨¦
zEIpFSigd zFgYtn' dNgY ,zFbxcOd xcqM zFidl עּיין כּו''. ¦§§¥¤©©§¥§¦¨©§§©¦¦ֵַ

ּובדּבּור  כּו'". הּׁשּבת מּמחרת לכם "ּוספרּתם הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשם.
נּצבים": "אּתם a'הּמתחיל ,aNd zwrv zpigaA Wi dPd iM" ְִִִֶַַַָ¦¦¥¥¦§¦©©£©©¥

zFpigA.["'כּו §¦

יֹום 15. את "זכֹור ּפסּוק על יתרֹו, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[ועּיין
ּפסּוק  על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". חד וחּיֹוהי "איהּו ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת",

וכסף" זהב מאלפי ּפי תֹורת לי "טֹוב ּבפירּוׁש יעקב", ּוממה ."וּיׁשב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם]. ּׁשּכתּוב מה יֹותר יּובן ּכאן ְִֵֵֶֶַָָָָָּׁשּנתּבאר
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.cExitE¥
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xwA'כּו"dlrnln mdilr mIde כג., ז'[, סימן א ' (ּבמלכים  ¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨ְִִִָָ

±כה.]) "dlrnln" cnFr "mId" zpigAW itl :WExiR .¥§¦¤§¦©©¨¥¦§¨§¨
wEgixAa''i" EUrp Kkl ,mFwncExiR zpigA ± "xwA §¦¨§¨©£¨¨§¦©¥
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"`VpzOdminlFr lM zEkln LzEkln"E ,"mlFr zFOin ©¦§©¥¦¨©§§©§¨¨¦
bi)"וגֹו' ,dnw miNdY)EUrp ,mdn "`VpznE mx" `EdW itlE . ְ§¦¦§¦¤¨¦§©¥¥¤©£

' zpigAmroFWln ± 'zFnnFriM .micxtpe mixf mixaC , §¦©¨¦§§§¨¦¨¦§¦§¨¦¦
zpigAn `Ed mr zpigaA mzEEdzde "mr `lA Kln oi`"¥¤¤§Ÿ¨§¦§©¨¦§¦©¨¦§¦©
zpigaA zFidl micxFi `liOn ,Fnvr KlOd zE`Vpzd¦§©§©¤¤©§¦¥¨§¦¦§¦§¦©

.mr̈
Wnkemirf df zngOW ,F`qM lr aWFId KlOd l §¦§©©¤¤©¥©¦§¤¥£©¤¨¦

okle .eiptl miltW miUrpe ,eiptNn lMd mirYxpe§¦§¨¦©Ÿ¦§¨¨§©£¦§¥¦§¨¨§¨¥
zpigA `EdW KxAzi FzEkln zpigAnsFqÎoi`,zilkze ¦§¦©©§¦§¨¥¤§¦©¥§©§¦

diIUr ,dxivi ,d`ixaA lEab ilrA zFnlFr EEdzpe EUrp©£§¦§©¨©£¥§¦§¦¨§¦¨£¦¨
zpigaA oM mbsFqÎoi`aEzMW FnM ,zilkze(b ,dk aFI`): ©¥¦§¦©¥§©§¦§¤¨¦

miniIwe miig mdW ipRn `N` "?eicEcbl xRqn Wid"£¥¦§¨¦§¨¤¨¦§¥¤¥¨¦§©¨¦
zFOin `VpzOd" ± KxAzi FzEkln zE`Vpzd zpigAn¦§¦©¦§©§©§¦§¨¥©¦§©¥¦
dOkl zEwNgzde cExiR zpigaA micxFi okl ± "mlFr¨¨¥§¦¦§¦©¥§¦§©§§©¨

.mipFW mipiOn mipin¦¦¦¦¦¦
± KxAzi FzEkln zCOn mzEIg milAwn md Ki` K ©̀¥¥§©§¦©¨¦¦©©§¦§¨¥

?mdn "`Vpzn" `Ede§¦§©¥¥¤

aizM df lr ,zn`A dPd(ai ,ct miNdY)'d obnE WnW iM" : ¦¥¤¡¤©¤§¦§¦¦¦¤¤¨¥
eizFxEaB od od"e ,lFki lM `EdW idl` gM `Ede ,"miwl ¡̀Ÿ¦§Ÿ©¡Ÿ¦¤¨¨§¥¥§¨

ב '".כּו' חלק  ּבינ ֹונים " ׁשל  ּב"ספר ׁשּנתּבאר llM,ּוכמ ֹו KxC K` . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ©¤¤§¨

zEIgd cxi `NW ,zEwNYqd zpigA `Ed zE`Vpzdd©¦§©§§¦©¦§©§¤Ÿ¥¥©©
mdil` oia`FXW miOd lWnM `Ede .KM lM mdil £̀¥¤¨©§¦§©©©¦¤£¦¥¥¤

.l''PM cExiR zpigA ± lFg FztU lr dUrpe zigElgNd©©§¦§©£¤©§¨§¦©¥©©

Fpi` ,dGd "xRqn" zpigA ,dPdexRqnWOnaizkcM §¦¥§¦©¦§¨©¤¥¦§¨©¨§¦§¦
(b ,dk aFI`)Wid" :xRqn'וגֹוA `xwp `EdW `N` ,"xcb ¦£¥¦§¨ְ¤¨¤¦§¨§¤¤

xRqnlEgl lFkie ,miwlgl cxFtnE xGEtn `EdW ipRn . ¦§¨¦§¥¤§¨§¨©£¨¦§¨¨
eilrmWxRqnxtQi `l" iM WOn xRqn Fpi` la` , ¨¨¥¦§¨£¨¥¦§¨©¨¦Ÿ¦¨¥

"aFxn(bi ,al ziW`xA)xtQi `l xW` mId lFg" lWnM , ¥§¥¦¦§©©¨£¤Ÿ¦¨¥
cxFtOW ipRn xRqn zpigaE xcbA `Ed wx ,"axn¥Ÿ©§¤¤§¦©¦§¨¦§¥¤§¨
eilr lEgi Fnvrl lCape cxtp wlg lMW oeike .miwlgl©£¨¦§¥¨¤¨¥¤¦§¨§¦§¨§©§¨¨¨

"mW:"xRqn ¥¦§¨

dide" :aizM dPdel`xUi ipA xRqnl`xUiÎipAW ," §¦¥§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥¤§¥¦§¨¥
oikiWnOd md mdW ,"xRqn" zpigA miUFrd md md¥¥¨¦§¦©¦§¨¤¥¥©©§¦¦
lM zEkln" FzEkln zFidl ,KxAzi FzEkln zpigA§¦©©§¦§¨¥¦§©§©§¨
zevn" mi`xwPW zFIUrn zFvn ici lr Epiide ."minlFr¨¦§©§©§¥¦§©£¦¤¦§¨¦¦§©

KlOd"18'd dY` KExA" :devn lM iptl mixnF` okle . ©¤¤§¨¥§¦¦§¥¨¦§¨¨©¨
Epidl`mlFrd KlnsFqÎoi` xF` zkWnd `EdW ," ¡Ÿ¥¤¤¨¨¤©§¨©¥
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ֵַאחר.
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,zFvOd dUrnA oFilrd oFvx oikiWnOWM EpiidC ,l''PM©©§©§§¤©§¦¦¨¨¤§§©£¥©¦§

.`EdÎKExA sFqÎoi` xF` `EdW¤¥¨

zinipR zCEwPn "devn lW dgnU" ici lr Epiide§©§©§¥¦§¨¤¦§¨¦§©§¦¦
aizkckE .aNd(h ,hi miNdY)mixWi 'd icETR" :igOUn ©¥§¦§¦§¦¦¦¥§¨¦§©§¥

aizkE ,"al(fn ,gk mixaC)'d z` Ycar `l xW` zgY" : ¥§¦§¨¦©©£¤Ÿ¨©§¨¤
Lidl`dgnUAaEhe19aallM aFxnaFxn" WExiR ," ¡Ÿ¤§¦§¨§¥¨¥Ÿ¥¥

oi` cr dHnlE uw oi` cr dlrnl ,lEabÎilA Epiid :"lMŸ©§§¦§§©§¨©¥¥§©¨©¥
l''PM sFqÎoi` zpigaA ,zilkY20. ©§¦¦§¦©¥©©

z`" Edferaxd wlg ± "l`xUi'cs`" zpigA , §¤¤Ÿ©¦§¨¥¥¤©§¦©©
mbe .l''PM .`wiiC oFilrdÎoFvx iENb `Ed mW "eiziUr£¦¦¨¦¨¨¤§©§¨©©§©

oFWln "rax"drAx`:zFpigA 'c lM llkp dfA iM ± Ÿ©¦§©§¨¨¦¨¤¦§¨¨§¦
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.16]:e ,bl miNdY.["m`av lM eiR gExaE ,EUrp minW 'd xacA" §¦¦¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

.17dO`A Wnge ,aiaq lbr ,FztU cr FztVn dO`A xUr ,wvEn mId z` UrIe"]©©©¤©¨¨¤¤¨©¨¦§¨©§¨¨Ÿ¨¦§¨¥¨©¨
,dpFtv mipt dWlW ,xwA xUr ipW lr cnr .aiaq Fz` aqi ,dO`A miWlW ewe ,FznFw¨§¨§Ÿ¦¨©¨¨ŸŸ¨¦Ÿ¥©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¨¨
lke ,dlrnln mdilr mIde ,dgxfn mipR dWlWE ,dAbp mipR dWlWE ,dOi mipt dWlWE§Ÿ¨Ÿ¦¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¤§¨§Ÿ¨Ÿ¦¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨

"dziA mdixg`(dk .bk ,f '` mikln).[ £Ÿ¥¤¨§¨§¨¦

ּדּבּור 18. סֹוף ּבּמדּבר, ּפרׁשת לעיל ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ[ועּיין
כּו'. הּמצֹות ּבחינת היינּו 'מסּפר' יׂשראל": ּבני מסּפר "והיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמתחיל

ׁשם].עּיין  ֵַָ

.19.[aEhaE :mW]¨§

) ּובדּבּור 20. זהב". "מנֹורת הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין 
חלב  "הקטר ּגּבי לחמי", קרּבני את כּו' יׂשראל ּבני את "צו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמתחיל
מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין "ּפירּוׁש מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתמיד".

עצים". "מקֹוׁשׁש ּפסּוק על ׁשלח, ְְְִֵֵַַַָָָּבפרׁשת

,"devn lW dgnU" oiprn x`AzPX dn oiIre ּפסּוק על ּבּביאּור §©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨¦§¨¤¦§¨ֵַַָ
אּמֹו", ּלֹו ׁשעּטרה ּבעטרה כּו' ּוראינה ici"צאינה lr Ki` oaEi dGnE ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָ¦¤¨¥©§¥

FpFvx" `xwPd ,zEklnCÎxzM mikiWnn "devn lW dgnU"¦§¨¤¦§¨©§¦¦¤¤§©§©¦§¨§
oiUFr" Edfe .dpFilr xzFId dbxcnE dpigAn ,"mFwn lW¤¨¦§¦¨©§¥¨©¥¤§¨§¤¦

FpFvx,"'כּו.("ipE`Ur EN`M" ± "mY` mziUre" KxC lr §©¤¤©£¦¤©¤§¦£¨¦



c"agרנו i`iyp epizeax zxezn
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onf e`lc `pcirA" wqFrW s` ,"dlFr aixwd ENi`M dlFr¨§¦¦§¦¨©¤¥§¦§¨§¨§©
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" ,ipFlR onfA zEwNgzdutg lkl zr'כּו"(` ,b zldw)itl Epiide . ¦§©§¦§©§¦¥§¨¥¤Ÿ¤¤§©§§¦
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dpigaA dkWndd zpigA `Ed dxFYd ici lr K`zinipR± ©©§¥©¨§¦©©©§¨¨¦§¦¨§¦¦
"Yrcie.'"d z` §¨©§§¤

KWnp zFvOd ici lrW zFid mr iM :xnFl xWt` oiprde§¨¦§¨¤§¨©¦¦¡¤©§¥©¦§¦§¨
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יׂשראל 21. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועיין
ׁשם. יעּוּין הּׁשמים". ּתחת חפץ לכל "עת ּבפירּוׁש לנׁשמע", ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנעׂשה

יכּפר".22. הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה, עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָועּיין

ואהיה 23. אמֹון אצלֹו "ואהיה ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
כּו'". ֲִַׁשעׁשּועים

ותֹורה.24. מצֹות ּבענין ּטֹובּו", "מה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָועּיין
ּביעקב". און הּביט "לא הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּומה

.25ingxC `wEqR"][mingx lW wEqR]oFbM ,(e ,`l miNdY)igEx ciwt` LciA' : §¨§©£¥¨¤©£¦§§¦¦§¨§©§¦¦
"'zn` l` 'd izF` dzicR(` ,d zFkxA)"l`EnW zxFz"aE .(fiw ,h"kxz)dNtYA" : ¨¦¨¦¥¡¤§¨§©§¥©§¦¨

mingx iwEqR mixnF` Ep` rnWÎz`ixw mcFw(gl ,gr miNdY)mEgx `Ede' ',כּו': ¤§¦©§©¨§¦§¥©£¦§¦¦§©
miAxd LingxA ongxd a` Epia`' :miWwan Ep`e''כּו.[" §¨§©§¦¨¦¨¨©£¨§©£¤¨©¦

.26"lC xtrn miwn"](g ,a '` l`EnW)"lC xtrn iniwn" .(f ,biw miNdY).[ ¥¦¥¨¨¨§¥§¦¦¥¨¨¨§¦¦

ּפסּוק 27. על וּיקהל, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה מאּתכם "ועּיין קחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
כּו'". ְָּתרּומה

"לׁשמר 28. ּגּבי ּבקֹול", תׁשמע "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹועּיין
מצֹותיו". ּכל ְִֶָָאת

העדּות 29. מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי "אּלה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
יׂשראל'". ּבני ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ּפסּוק על ּוב"ּביאּור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָכּו'".



רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

oipr EdGW xnFl Wi ,in Kxr "qCxR"A aEzMX dn itlE§¦©¤¨©©§¥¥¤¦¥©¤¤¦§¨
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dxFYd lr i`w "awri xtr dpn in"C ± xiRW iz`e .zFrEaXd©¨§¨¦©¦§¦¨¨£©©£Ÿ¨¥©©¨
:)30כּו'

1

2

3

4

יׂשראל 30. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה רז"ל מאמר ּבביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּיין
ּפסּוק  על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". גיּלה מי כּו' "ּוספרּתם נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יֹום". חמּׁשים ּתסּפרּו כּו', ְְֲִִִֶָלכם

עמּוד  סֹוף ר''י, (ּדף ּבלק ּפרׁשת ּבּזהר, יׂשראל" "רֹובע מענין עֹוד ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹועּיין
ּבענין  ׁשלח, ּפרׁשת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ועין א'). עּמּוד ר''ד, ודף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָב'.
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א'ÔÈ·‰ÏÂ(ב) ענין תחלה להקדים יש הנה כ"ז ביאור
בריאת  שנשתנ' רואים שאנו מה נפלא
שכל  ידוע דהנה הברואים. כל משאר ונפשו בגופו האדם
שיש  ידוע והנה ומדבר. וחי דצומח חלוקים בג' הן מע"ב
רואים  ואנו ונפש גוף שנק' וצורה חומר מציאות בכל
יצאו  החי חלק וגם הצומח בחלק דמע"ב הברואים שכל
ממש  אחת בבריאה דהיינו ממש כאחד נפשם עם גופם
בצביונן  א) ס, (חולין וכמארז"ל האלקי אחד וממאמר
וצורה  החומר בחי' שזהו כו'. ובדעתן ובקומתן נבראו
כל  של והגוף החומר גם הנה כי כו'. נבראו כא' שלהן

והאר  כמ"ש דוקא. האלקי מאמר ע"פ נברא ץ בריאה
עשב  דשא הארץ תדשא אלקים ויאמר עד כו' תהו היתה
שיצא  כו' לבוש ותתכסה תתמל' ופרש"י כו'. זרע מזריע
ע"פ  כו' זרע מזריע עשב להיות הארץ מן העשב חומר
בחי' עם דוקא הארץ דתדשא זה שבמאמר האלקי כח
יצאו. יחד שבארץ הצומח מכח שבו הרוחניות הצורה
הארץ. מן כא' וצורתו חומרו יצא פרי עושה עץ וכן
למינו  פרי עושה ועץ כו'. עשב דשא הארץ ותוצא כמ"ש
גם  ולכך העפר מן היה הכל כ) ג , (קהלת וכמ"ש כו'.
מ, (ברכות יצא בפה"א האילן פרי על בירך אם עכשיו
לפי  בארץ היונקים משרשיו רבו קא דמארעא א)
כמו  במע"ב הארץ מן שיצא הוא האילן הויית שבתחלת
כו' דתדשא זה מא' ע"פ עכשיו ותוארו בצביונו שהוא
עץ  יצא שבמע"ב אך הארץ. בכח עכשיו גם שמלובש
אלקינו  דבר כי זה מא' ע"פ מעצמו הארץ מן פרי עושה

כו'). עכשיו גם הארץ (שתוציא לעולם יקום
È"Ú)'בבחי (וכ"ה כו') שבארץ הצומח מכח יניק'

כמלאכים  הרוחניים העליוני' הנבראים התהוות
עשב  שנק' מלאכי' שיש וחי צומח בבחי' שהן עליונים
לבהמה  חציר מצמיח יד) קד, (תהלים ע"פ בזהר כמ"ש
עושה  עץ שנק' מלאכים וכן עלאה. מארץ שיוצאים כו'
יש  וכן כו'. היער עצי יב) צו, (תהלים שנק' פרי

ופני  אריה פני כמו ובהמות חיות בשם שנק' מלאכים
כולם  כו' מיכאל זה ועוף וכמארז"ל כו'. נשר ופני שור
הרי  וא"כ כידוע). ממש ליש מאין עילאה מארץ נבראו
אחד  ממאמר כאחד וצורה בחומר נבראו ג"כ המלאכים
ולכך  ממש. דמע"ב גשמיי' וחי דצומח במאמרות כמו
כמשי"ת  הצורה אל ויחוס בערך קרוב וחומרם גופם
כו' חיה נפש שרץ המים דישרצו המאמר בענין וכ"ה
וצורה  בחומר חיה ונפש בגוף חיים דגים המים ששרצו
חיה  נפש הארץ דתוצא במא' וכן ממש עתה שהן כמו
הוציאה  הארץ הרי כו'. למינה ארץ וחיתו ורמש בהמה
כא' שבהם הרוחניות החיות בחי' עם הבע"ח גופי את
הארי  כמו כו'. ובקומתן בצביונן עתה שהן כמו ממש
בגופים  חיים הארץ מן יצאו והכשב והשור והדוב
בתולדה  שבאים עתה שהן כמו ותוארם בצורתם שלמי'
אחר  שהן כמו יצאו ובמע"ב הקטנו' מן ומתגדלים
עתה. שהן כמו ממש ואיכותם בכמותם גדולם שלמות
ע"י  ולא בשלימות בגדולם יצאו והעשבים האילנות וכן
האלקי  שבמאמר לפי הגדלות אל הקטנות מן צמיחה
עכשיו  רואים אנו ודאי והנה כידוע. מאין יש נבראו
ועשב  פירות אילני להוציא שבארץ הצומח בכח שאין
בטבע  אין וכן אחת. בבת בשלמותן שהן כמו כו' מזריע
את  עצמם טבע מכח ולהוליד לשרוץ כלל המים
שאין  וכ"ש כו'. שלמים בגופים חיים הדגים התהוות

ה  גוף להוציא הארץ בע"ח בכח ושאר ושור ודוב ארי
ה' מאמר כח ע"פ הכל היה במע"ב אך כו'. שהוא כמו
ותוצא  כו'. המים וישרצו כו'. הארץ תדשא שאמר
שתוצי' לעול' יקום אלקינו ודבר כו'. חיה נפש הארץ
העפר  מן היה הכל כמ"ש והחי הצומח חלקי כל הארץ
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך דאין (ומ"ש וד"ל. כו'
כח  להוציא בארץ דמזלות דרוחניות שפע זהו כו'
ויתבאר  במ"א כמ"ש לבד. לגילוי ההעלם מן הארץ

כו'): וארץ שמים בענין בסמוך
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בדרכיו ‡˙ וללכת לאלקי' לך להיות היום האמרת ה'
בקולו, ולשמוע ומשפטיו ומצותיו חוקיו ולשמור
לך  דבר כאשר סגולה לעם לו להיות היום האמירך וה'
כו'. הגוים כל על עליון ולתתך מצותיו כל ולשמור

האמרת  בה' נא' המצות קיום שענין אה"ח, בס' והקשה
בעולם  א' חטיבה עשאוני אתם ומעלה שבח ל' שהוא
מה  שמקיימי' מצותיו מקיום שבח לומר שייך וע"ז
מה  אבל מלכותו, עול קבלת בחי' שהוא שמצווה
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להבין  צריך האמירך בה' מצותיו כל ולשמור שנאמר
שבח  ל' הא' פירושי' ג' בו יש האמרת בתיבת הנה כו'.
ישראל  שמע בעולם א' חטיבה עשאוני אתם כמארז"ל
א' חטיבה אותם אעשה אני אף אחד ה' אלקינו ה'
לבוש  ל' הב' בארץ, א' גוי כישראל כעמך ומי בעולם
ל' הג' דילי', פורפי' בזע ות' אמרתו בצע כמ"ש
עשאוני  אתם שבח ל' הא' פי' תחלה ולהבין אמירה.
הנה  אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע בעולם א' חטיבה
כמשרז"ל  הוא הא' פירושים, ב' בו יש אחד ה' בפי'
אנכי  הקב"ה שאמר בשעה לק"ש ישראל זכו מהיכן
אלקיך  ה' אנכי ישראל שמע ואמר פתח לך יהי' ולא
לך  יהי' לא שאמר בשעה אלקינו, ה' ישראל השיבו
ישראל  שמע פסוק כי ונמצא אחד, ה' ישראל השיבו
הוא  אחד שה' ב' פי' ויש לך. יהי' ולא אנכי על קיבול
דיעה  יש כי והיינו ליחדו, מצות שהוא בפ"ע מצוה
ע"ז  על כ"א השיתוף על מצווי' אינם שב"נ ברמ"א
ישראל  אבל כו', ע"ז אלא צו ואין ויצו באדה"ר שנא'
ה' ישראל שמע הצווי וזהו ג"כ, השיתוף על מצווי'

כו'. אחד
ÔÈ·‰ÏÂ ובין מצווי' אינם שב"נ שיתוף בין ההפרש

לי' דקרי ארז"ל הנה מצווים, ב"נ שגם ע"ז
סדר  בבחי' הי' שברה"ע אומרי' הם כי דאלקי', אלקא
הוי' גוים כל על רם אומרי' הם ולכן עו"ע, השתלשלות
התחתוני', מעשה על להשגיח וירידה השפלה שלפניו
אלקי' ומערכות המזלות בידי הארץ את ה' עזב  כ"א
כי  כן אינו באמת אבל העולמות, את ינהגו שהם
לפניו  באמת כי מצד לראות המשפילי לשבת המגביהי
רק  הוא עו"ע השתלשלות ובחי' כאורה, כחשוכה ית'
מלמטה  עשב לך אין ארז"ל וע"ז לבד, המזלות מבחי'
כשם  ית' לפניו אבל כו', מלמעלה מזל לו שאין
ג"כ  השמים בחי' כן וירידה השפלה הוא שהארץ

אבל יר  כו', בארץ גם מאיר ולכן לפניו, והשפלה ידה

ענין  וזהו כנ"ל אומרים כ"א בזה מאמינים אינם עו"ג
ע"ז.

Ï·‡ שותפים ג' משארז"ל ע"ד הוא השיתוף ענין
לובן  מזריע אב כו', והקב"ה ואם אב באדם
בו  נותן והקב"ה כו' אודם מזריע אם כו', שממנו
בו  נותן שהקב"ה מה הוא העיקר כי הגם נשמה,
האם  אין כי מלמעלה כח הוא ואם אב חלק וגם נשמה,
מהטיפה, הולד האם ברחם מצטייר איך כלל יודעת
משתהה  שכאשר האם ברחם המוליד כח שיש כ"א
וא"כ  כו', ולד מזה מצטייר חדשים ט' ברחם הטפה
שהם  מאחר עכ"ז מלמעלה, ככולו רובו כמעט הרי
יש  הרי כו', אשה לישא רוצה אינו שאם בחירה בעלי
ואת  אביך את כבד הציווי ולכן בזה, שותפות קצת להם
בחירה  להם אין השמים וצבא המזלות אבל כו'. אמך
להם  וא"א נצטוו, אשר ציווים יעשו שבהכרח כלל,
צמחה  שתוציא הארץ כמו יו"ד, של קוצו אפי' לשנות
הצומח, כח מלובש שבה מאחר כלל בזה בחירה שאין
נאמר  האם צמחה, שתוציא בהכרח בה כשזורעי' לכן
כגרזן  הציווי עושה שהיא כ"א בזה, שותפות לה שיש
ממגד  שכתי' השמש כמו השמים בצבא וכמ"כ כו',
ביד  כגרזן רק כלל בחירה לה שאין שמש תבואות
שותפו' להם אין וא"כ כו', יחצוב שבהכרח בו, החוצב
עובר  שע"י ההשפעה שלוחי הם כ"א כלל בזה
הם  כי השיתוף על מצווי' אינם ואו"ה ההשפעה,
וזהו  השיתוף, על מצווי' נש"י אבל שרים, מע' מקבלי'
מבחי' גדול יותר אחד ה' בחי' שלפ"ז ונמצא אחד. ה'
על  ציווי הוא לך יהי' ולא אנכי כי לך, יהי' ולא אנכי
וז"ע  כו'. השיתוף על גם ציווי הוא אחד ה' אבל ע"ז,
אל  והשבות היום וידעת מ"ש ע"ד עוד, שאין אחד ה'
בחי' אפי' כלל עוד שאין פי' עוד, אין כו' לבבך
אלקי' ואין הוא אני אני כי ראו מ"ש וע"ד השיתוף,

כו'. ומעלים המסתיר עמדי אלקי' שאין פי' עמדי
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dn sFq oi` xF` zEnvre zEInipR iENiB zpigal¦§¦©¦§¦¦§©§¥©
zFIpFvig zpigAn dlrn dlrnNWxFwn dUrPW ¤§©§¨©§¨¦§¦©¦¦¤©£¤¨

.'Ek zFnlFrl̈¨
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"'Ek mkz` mkiwl` 'ied dQpn iM" aEzMW dn `Ede36, §©¤¨¦§©¤£¨¨¡Ÿ¥¤¤§¤

oiadl jixve ,'Ek oFiQpA cFnri m` mc`d z` miQpOW¤§©¦¤¨¨¨¦©£§¦¨§¨¦§¨¦
.'Ek zFpFiqPdA dpFilrd dpeEMd Edn©©©¨¨¨¤§¨§©¦§

sEbA dnWPd zcixi zilkY lkC x`Fan xg` mFwnaE§¨©¥§¨§¨©§¦§¦©©§¨¨§
dzid sEBA Dzcixi mcFw ixdC ,dlFcB dcixi `idW¤¦§¦¨§¨©£¥¤§¦¨¨©¨§¨
ocr obA F` oFYgYd ocr obA oFilrd mlFrA zcnFr¤¤§¨¨¤§§©¥¤©©§§©¥¤

"'Ek z`A oi`n" oiprn rEcIM ,oFilrd37zbVn dzide , ¨¤§©¨©¥¦§¨¥©¦¨§¨§¨©¤¤
,zEwl`A lEHiA zpigaaE d`xie dad`A dcnre ,zEwl ¡̀Ÿ§¨§¨§©£¨§¦§¨¦§¦©¦¤¡Ÿ
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dlrnl('Ek daiWie dcinr mW KiIW Fpi`W)zpigA `Ed §©§¨¤¥©¨¨£¦¨¦¦¨§¦©

xg` mFwnA x`AzpW FnM ,'Ek lEHiA39xzqA dcxie , ¦§¤¦§¨¥§¨©¥§¨§¨§¥¤
Dpi`W ,'d xF`n dwgxzPW ,dGd mlFrA zFbixcOd©©§¥¨¨©¤¤¦§©£¨¥¤¥¨
xF`d ixd iM ,dlrnl dbiVdW FnM zEwl` zbVn©¤¤¡Ÿ§¤¦¦¨§©§¨¦£¥¨
zilkzA `Ed mipFYgYd zFnlFrA xi`OW FnM iwl`d̈¡Ÿ¦§¤¥¦¨¨©©§¦§©§¦
.cal zFIpFvig dx`dC dx`d zpigA ,mlrdde mEvnSd©¦§§©¤§¥§¦©¤¨¨§¤¨¨¦¦§©
znXEbn dbVd Epiide ,dnWbd zpigaA `A z`f mb s`e§©©Ÿ¨¦§¦©©§¨¨§©§©¨¨§¤¤
iwl`d xF`d zEIpgEx zbVdl llM KxrA Fpi`e ,'Ek§¥§¥¤§¨§©¨©¨¦¨¨¡Ÿ¦

.'Ek oFilrd mlFrA dbiVdW¤¦¦¨¨¨¨¤§
:mixaC 'aA WxtddW Epiide§©§¤©¤§¥§§¨¦

Fpi`e xzFi oFilr xF` iENiB mW xi`n iwl` xF`dW¤¨¡Ÿ¦¥¦¨¦¤§¥§¥
IpgEx zpigaA m` iM dnWbdA `Adad`d okle ,'Ek zE ¨§©§¨¨¦¦¦§¦©¨¦§¨¥¨©£¨

dl didW d`xie dad`dl KxrA Fpi` dHnl d`xie§¦§¨§©¨¥§¥¤§¨©£¨§¦§¨¤¨¨¨
.'Ek dlrnl§©§¨

mde ,mipR xYqd zpigaA zFidl dcxIW ,z`f cFre§Ÿ¤¨§¨¦§¦§¦©¤§¥¨¦§¥
'd xF` lr mixiYqnE minilrOW mixYqdde zFnlrdd©¤¡¥§©¤§¥¦¤©£¦¦©§¦¦©
xF`dl `aIW cr dAxd rBiil Kixve ,'Ek FzXEcwE§¨§¨¦§©¥©©§¥©¤¨Ÿ§¨

,c`n dlFcB dcixi `Ed df lM ixd ,FA iwl`d̈¡Ÿ¦£¥¨¤§¦¨§¨§Ÿ
zFpFiqPd liaWA `Ed Dzcixi zpeEM zilkY dPd¦¥©§¦©¨©§¦¨¨¦§¦©¦§
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.'Ek xzFi oFilr xF`¤§¥
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z` rcFi did m`W ,zn`d lr mixiYqnE minilrOW¤©£¦¦©§¦¦©¨¡¤¤¦¨¨¥©¤
lM m` iM ,llM oFiQp dfA did `l `EdW FnM zn`d̈¡¤§¤Ÿ¨¨¨¤¦¨§¨¦¦¨
lre zn`d lr xiYqnE milrOW ipRn `Ed oFiQPd oipr¦§©©¦¨¦§¥¤©§¦©§¦©¨¡¤§©
.'Ek xaCd zEYin`l `A `Ed ixd oFiQPA cnFrW df ici§¥¤¤¥©¦¨£¥¨©£¦©¨¨

miCUM xE`A mdxa`C oFiQPA FnkE40FzF` EkilWdW , §©¦¨§©§¨¨§©§¦¤¦§¦
rcFi did m`W ,sxVi `NW rci `l `Ede W`d oWakA§¦§©¨¥§Ÿ¨©¤Ÿ¦¨¥¤¦¨¨¥©
rci `l `Ed m` iM ,llM oFiQp dfA did `l sxVi `NW¤Ÿ¦¨¥Ÿ¨¨¨¤¦¨§¨¦¦Ÿ¨©
sxFU W`W raHd iR lr FnM sxVi i`CEW aWg wx dGn¦¤©¨©¤©©¦¨¥§©¦©¤©¤¥¥
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mWC mixYqdde miWEaNdn wx Edf mlFrAW zFrAhdd©©§¨¤¨¨¤©¥©§¦§©¤§¥¦§¥
,dlAbde zEwNgzdd iEAix dUrp df ici lrW ,miwl ¡̀Ÿ¦¤©§¥¤©£¤¦©¦§©§§©§¨¨
xw Frah dfe mg Frah dGW ,dAki miOde sFxUi W`dW¤¨¥¦§§©©¦§©¤¤¤¦§©§¤¦§©
mW oi` lEaB iYlA zpigA `EdW 'ied mW cSn la` .'Ek£¨¦©¥£¨¨¤§¦©¦§¦§¥¨
zFidl lFkie ,llM W`e minC zEwNgzde dlAbd zpigA§¦©©§¨¨§¦§©§§©¦§¥§¨§¨¦§
xn`W in" FnkE ,sFxUi `l W`de dAki `l miOdW¤©©¦Ÿ§©¤§¨¥Ÿ¦§§¦¤¨©

"'Ek wlcie unFgl xn`i wlcie onXl42W`e min FnkE , ©¤¤§¦§©Ÿ©©¤§¦§©§©¦§¥
l"fx xn`nkE ,df z` df oiAkn mpi`W43wEqR lr44 ¤¥¨§©¦¤¤¤§©£©©©©¨

xU l`kinC ,"einFxnA mFlW dUr FOr cgte lWnd"©§¥¨©©¦Ÿ¤¨¦§¨§¦¨¥©
df z` df miAkn mpi`e W` lW xU l`ixabe min lW¤©¦§©§¦¥©¤¥§¥¨§©¦¤¤¤

EdIl`A FnM miOd z` sxFU W`d minrtle ,'Ek45.'Ek §¦§¨¦¨¥¥¤©©¦§§¥¦¨
oi` xF` zpigAn Epiide ,raHd on dlrnl `Ed df lke§¨¤§©§¨¦©¤©§©§¦§¦©¥
llM raHd zlAbd mW oi`W ,lEaB lrA iYlAd sFq©¦§¦©©§¤¥¨©§¨©©¤©§¨

.'Ek lEaB lrA iYlA zpigA FzFidl¦§§¦©¦§¦©©§
mWC dlAbdd iR lr `Ed mlFrd zbdpd mpn`̈§¨©§¨©¨¨©¦©©§¨¨§¥
lr `Ed zEEdzd lkC ,deEdOd `Ed 'iedC mbd .miwl ¡̀Ÿ¦£©©£¨¨©§©¤§¨¦§©©
'Ek "Kln 'ied" xn`W FnkE ,'Ek lrFRd gM zENBzd ici§¥¦§©Ÿ©©¥§¤¨©£¨¨¤¤
FnM 'ied xF` ici lr `Ed mFwn lMn ,KxF`A l"PM©©§¤¦¨¨©§¥£¨¨§
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dAkn miOdW raHd lEaB oipr `Ede ,lEaB zpigaA¦§¦©§§¦§©§©¤©¤©©¦§©¤
.'Ek sxFU W`de§¨¥¥

dbdpdA FOr bdpzIW aWg `l mdxa` dPde§¦¥©§¨¨Ÿ¨©¤¦§©¥¦§©§¨¨
W`dW raHd iR lrW dbdpdA m` iM raHdn dlrnNW¤§©§¨¥©¤©¦¦§©§¨¨¤©¦©¤©¤¨¥
cxtp zFidl `NW oFiQPA cnr mFwn lMnE ,'Ek sxFU¥¦¨¨¨©©¦¨¤Ÿ¦§¦§¨
milFcB miaEMire zFripn Fl didW m` ± zEwl`n¥¡Ÿ¦¤¨¨§¦§¦¦§¦
zFnlrd od ode ,'Ek FtxFUl EvxW Fzriiqe cFxnpM§¦§§¦¨¤¨§§§¥¥¤¡¥
`l mFwn lMn ,l"PM 'Ek mlFrd zbdpd cSOW mixYqde§¤§¥¦¤¦©©§¨©¨¨©©¦¨¨Ÿ
aMrnE rpFn lM cbp cnre ,mFlWe qg `EdW lM fif fFfip¦¦¨¤©§¨§¨©¤¤¨¥©§©¥
oWakA sxVdl Klde mixYqdde zFnlrdd lM cbpe§¤¤¨©¤¡¥§©¤§¥¦§¨©§¦¨¥§¦§©
llkE llM zEwl`n mFlWe qg cxtp zFidl `le W`d̈¥§Ÿ¦§¦§¨©§¨¥¡Ÿ§¨§¨

.lSipe qp Fl dUrpe ,'Ek§©£¤¥§¦©

iWEal z` xiqd oFiQPA cnrW df ici lrW Epiide§©§¤©§¥¤¤¨©©¦¨¥¦¤§¥
,miwl` mW cSOW mixYqdde zFnlrdd mde ,raHd©¤©§¥©¤¡¥§©¤§¥¦¤¦©¥¡Ÿ¦
,lEaB lrA iYlAd sFq oi` xF` iENiB zpigA Fl xi`de§¥¦§¦©¦¥©¦§¦©©§
sxFU W`d oi` lEaB lrA iYlAd sFq oi` xF` cSnE¦©¥©¦§¦©©§¥¨¥¥
W`dW dnC l"Pke .dlAbdn dlrnl `EdW xg`n llM§¨¥©©¤§©§¨¥©§¨¨§©©§©¤¨¥
xF` cSn la` ,raHd iWEalC dlAbd iR lr Edf sxFU¥¤©¦©§¨¨¦§¥©¤©£¨¦©
ipRn 'Ek llM sxFU W`d oi` lEaB lrA iYlAd sFq oi ¥̀©¦§¦©©§¥¨¥¥§¨¦§¥
zpigA iENibl `AW dfe ,'Ek llM dlAbd xcB FA oi`W¤¥¤¤©§¨¨§¨§¤¤¨§¦§¦©

ici lr `weC Edf ,lEaB lrA iYlAd sFq oi` xF`cnrW ¥©¦§¦©©§¤©§¨©§¥¤¨©
oFiQpAiENiB ici lr mlFrA dbdpdd ixd z`f `lElC , §¦¨§¥Ÿ£¥©©§¨¨¨¨©§¥¦

dx`d zpigA `EdW ,miwl` mW ici lr `AW 'ied mW¥£¨¨¤¨©§¥¥¡Ÿ¦¤§¦©¤¨¨
iENibl `FaIW ickaE ,l"PM 'Ek 'ied mWn cal zFIpFvig¦¦§©¦¥£¨¨©©¦§¥¤¨§¦
dlrnl `EdW FnM lEaB lrA iYlAd 'ied mW ziYin £̀¦¦¥£¨¨©¦§¦©©§§¤§©§¨

ici lr Edf ± miwl` mXnzFpFiqPdici lrW ,`weC ¦¥¡Ÿ¦¤©§¥©¦§©§¨¤©§¥
mixYqde zFnlrdd cSOW zFlAbdd cbp oFiQpA cnFrW¤¥§¦¨¤¤©©§¨¤¦©©¤¡¥§¤§¥¦
iYlAd sFq oi` xF` iENibl `A `Ed ixd miwl` mWC§¥¡Ÿ¦£¥¨§¦¥©¦§¦
x`Azp xakE .'Ek raHd lEaBn dlrnNW lEaB lrA©©§¤§©§¨¦§©¤©§¨¦§¨¥
FnM lEaB lrA iYlAd 'ied mW iENiB did m`C lirl§¥§¦¨¨¦¥£¨¨©¦§¦©©§§
zFnlFrd Eid `l ,llM miwl` mW ici lr `NW `EdW¤¤Ÿ©§¥¥¡Ÿ¦§¨Ÿ¨¨¨
zE`ivn deEdzn did `NW Epiide ,llM lAwl milFki§¦§©¥§¨§©§¤Ÿ¨¨¦§©¤§¦
zEWAlzd dNgY zFidl jixv m` iM ,'Ek lEaBde WId©¥§©§¦¦¨¦¦§§¦¨¦§©§
zFIpFvig dx`d zpigA Epiide ,miwl` mWA 'ied mW¥£¨¨§¥¡Ÿ¦§©§§¦©¤¨¨¦¦
zpigA iENibl `Fal milFki `weC f`e ,l"PM 'ied mXn¦¥£¨¨©©§¨©§¨§¦¨§¦§¦©
ici lr 'Ek lEaB lrA iYlAd 'ied mW zEInvre zEInipR§¦¦§©§¦¥£¨¨©¦§¦©©§©§¥

.l"PM 'Ek oFiQPd©¦¨©©

lrW mFlXd eilr Epia` mdxa`C oFiQPA `EdW FnkE§¤©¦¨§©§¨¨¨¦¨¨©¨¤©
lrA iYlAd sFq oi` xF` iENibl `A oFiQPA cnrW ici§¥¤¨©©¦¨¨§¦¥©¦§¦©©
oFiQpe oFiQp lkA Kxr itl `Ed ok FnM ,l"PM 'Ek lEaB§©©§¥§¦¥¤§¨¦¨§¦¨
odW ,mlFrd zbdpdA raHd iWEal cbp cnFr mc`dW¤¨¨¨¥¤¤§¥©¤©§©§¨©¨¨¤¥
,dcFare dxFYn miaMrnE mirpFOW mixYqde zFnlrd¤¡¥§¤§¥¦¤§¦§©§¦¦¨©£¨
cxtp zFidl `NW aMrnE rpFn lM cbp cnFr `Ede§¥¤¤¨¥©§©¥¤Ÿ¦§¦§¨
cg` lM ,dcFare dxFYA wFqrie ,mFlWe qg zEwl`n¥¡Ÿ©§¨§©£©¨©£¨¨¤¨

xF` iENibl df ici lr `A `Ed ixd ,FMxr itl cg`e§¤¨§¦¤§£¥¨©§¥¤§¦
.'Ek raHd on dlrnNW oFilr¤§¤§©§¨¦©¤©

sEbA dcxIW dHnl dnWPd zcixi dzid df lre§©¤¨§¨§¦©©§¨¨§©¨¤¨§¨§
raHd zbdpdA c`n lAbEn xW` inWB mlFraE inWB©§¦§¨©§¦£¤§¨§Ÿ§©§¨©©¤©
KixSW mlFrd zbdpd zFIpFvig iR lr Fl dncpe d`xpe§¦§¤§¦§¤©¦¦¦©§¨©¨¨¤¨¦

bdpzdlKke KM.`weC §¦§©¥¨§¨©§¨

KixSW FWtpA dncPW ,oYnE `Vn wqrA FnkE§§¥¤©¨©¨¤¦§¤§©§¤¨¦
gTi m`e ,wqrdA mFId lM zFidle FA aixrdlE miMWdl§©§¦§©£¦§¦§¨©§¨¥¤§¦¦©
FnkE ;dfA ciqti dxFY cFnlle lNRzdl Fnvrl drẄ¨§©§§¦§©¥§¦§¨©§¦¨¤§
ipiprA zFpFW zFNEAgY zFUrl KixSW Fl dncp ok¥¦§¤¤¨¦©£©§§¦§§¥
Kli m`W ,zn`d iR lr bdpzdl Fl xWt` i`e wqrd̈¥¤§¦¤§¨§¦§©¥©¦¨¡¤¤¦¥¥
zEllMW ipRn 'Ek ciqti F` ,giexi `l zn`d iR lr©¦¨¡¤Ÿ©§¦©©§¦¦§¥¤§¨
Fpi` FYin`l zn`A la` .'Ek dfl cBpn mlFrd zbdpd©§¨©¨¨§©¥¨¤£¨¤¡¤©£¦¥
wqrl cBpn Fpi` Fnvr cSn mlFrd zbdpd mvrC ,ok¥§¤¤©§¨©¨¨¦©©§¥§©¥§¥¤
lkC l"Pke ,'Ek zn`d ikxcA Klile dcFare dxFY¨©£¨§¥¥§©§¥¨¡¤§©©§¨
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"åðé÷ìà òîù äúòå"אדנֿי למען השמם מקדשך על פניך והאר תחנוניו ואל עבדך תפלת .1אל
נבוכדנצר 2דניאל  עלֿידי גורשו ועזריה, מישאל חנניה דוד, בית מלכות מבני ילדים שלושה עוד עם יחד

יהודים. ילדים הרבה עוד עם לבבל מירושלים

בתואר  יפים ילדים היהודים של המלכות מאצולת לבחור אשפנז, הסריסים, שר על ציוה נבוכדנצר
קטנים  נסתרים מומים לא גם מום, בעלי שאינם וידע,3ובמראה, טובה הבנה עם שכליים כשרונות בעלי ,

במשך  אלו ילדים יחנכו ומוכשרים טובים מורים המלך. בארמון לעמוד נפש ותעצומות גשמי כוח ובעלי
שנים. שלוש

היטב. שיתפתחו כדי לילדים ולמשקה למזון דאג טובים, רופאים ידי על עצמו, המלך

לדניאל  אחרים. שמות להם ונתן ועזריה, מישאל חנניה, דניאל, ילדים: ארבעה אז בחר הסריסים שר
עבדו  להם אלילים שמות אלה היו עבדֿנגו. ולעזריה מישך למישאל שדרך, לחנניה בלטשאצר, קרא

הכשדים.

המומחים. עלֿידי המלך שקבע הסדר עלֿפי אותם האכיל השומר

המלכותי  מהמטבח לו שמביאים המזון את יאכל לא שהוא איתנה החלטה והחליט בדבר הרהר דניאל
המלך. ממרתפי היין את ישתה ולא

המלכותי  המזון את אכל לא דניאל ואףֿעלֿפיֿכן מות, דין בגזר שענש המלך לצו בניגוד היה זה
המלכותיים. המשקאות את שתה ולא

.øåöé÷ ועזריה מישאל חנניה, דניאל, את ישראל מילדי בחר הוא ירושלים, את כבש כשנבוכדנצר
וחבריו  לדניאל טריפה. ומשקאות במאכלי להאכילם והורה שמותיהם, את החליף המלוכה, מזרע שהיו

טריפה. כל לאכול לא נפש מסירות היתה

.a

ìàéðãì.התפילה לענין נפש מסירות היתה

רומם  הוא לנבוכדנצר, זאת מסר ודניאל פתרונו, עם נבוכדנצר חלום את לדניאל גילה יתברך כשה'
בממשלתו  ביותר הנכבדים האישים לאחד אותו ומינה מארמונותיו.4אותו באחד לדירה לו ודאג
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יז.1) ט, דניאל
תז  ע' ב, חלק מלוקט' – המאמרים ספר מנחם 'תורת ראה

.*31 בהערה וש"נ רנח] ע' שני חלק ישנה [מהדורה

ג-ח.2) א, דניאל ראה
ע"ב.3) צג, סנהדרין
מח.4) ב, דניאל
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וציוה  כאלקה, עצמו החשיב המדי המלך לבקש 5דריוש אחד כל על מאלקיו, לבקש במקום אשר
רעבים. אריות לגוב השלכתו עלֿידי להורג יוצא הציווי יקיים שלא ומי מהמלך,

ובית  ירושלים לכיוון פתוח חלון היה זה בחדר לתפילה. חדר לו, נתן שהמלך בדירה קבע דניאל
וערבית  מנחה שחרית, ביום, פעמים שלוש התפלל הוא שם .6המקדש,

אנשי  כמה עקבו אחת מתפלל פעם אלא המלך, ציווי את ממלא שאינו למלך והלשינו דניאל, אחר ם
ביום. פעמים שלוש

יכל  לא עצמו הוא גם ומדי, פרס חוקי לפי אך להצילו, ורצה מאוד דניאל את שכיבד אף המלך,
רעבים. אריות בין אל האריות, לגוב אותו והשליכו בענשו, להקל

כך  מהאריות. הצילו יתברך ה' אבל המלך, בחותם חתמו הצדדים ואת גדולה אבן הניחו הגוב על
התפילה. לענין מסירותֿנפש של בדרך תמיד דניאל נהג

היתה  מתפילותיו מקדשך 1אחת על פניך והאר תחנוניו, ואל עבדך תפלת אל אלקינו שמע "ועתה :
אדנֿי". למען השמם;

ועתה  המילה משמעות את להבין התפילה.7צריך בעת עכשיו, דוקא ,

התפילה  ענין שהרי קבוע, זמן אין מצוה 8לתפילה יחיד, צרת והן רבים צרת הן צרה, עת שבכל הוא
ישועה; שישלח יתברך לה' להתפלל

את  ומנהיג בחסד אחד כל זן יתברך שה' יהודי כל בלב הקיימת האמונה הוא, התפילה מצות יסוד
פרטית; בהשגחה יחיד כל על ומשגיח ברחמים, הברואים כל

התפילה? זמן הוא שאז המסוים הזמן הוא ומתי מסויים? בזמן רק שמשמעו 'ועתה' כתוב מדוע

.øåöé÷ לבקש במקום מהמלך יבקש אחד שכל – מות דין בגזר – וציוה אלקה, עצמו עשה דריוש
שמע  "ועתה היא מתפילותיו אחת ביום. פעמים שלוש לתפילה, מסירותֿנפש היתה לדניאל מאלקיו.
הוא  אומר ומדוע תמיד, להיות שצריכה ברוךֿהוא בבורא האמונה היא תפילה עבדך". תפלת אל אלקינו

'ועתה'?

.b

íâ?'אדנֿי 'למען הטעם ומהו השמם', מקדשך על פניך 'והאר הבקשה כוונת מהי להבין: יש

הוא: בזה הענין ביאור אלא

תפלת 9הגמרא  אל אלקינו שמע "ועתה שנאמר אברהם, בזכות אלא נענה לא דניאל אף אומרת:
והא  תחנוניו ואל אדנֿי".עבדך למען השמם מקדשך על פניך ר

'למען  נאמר ומדוע עצמך, למען 'למענך', להכתב צריך היה מיבעי'. 'למענך הגמרא: שואלת
אדנֿי. בשם יתברך לה' שקרא הראשון היה אברהם אדון. שקראך אברהם למען היא הכוונה אלא אדנֿי'?

למד  ברֿיוחאי שמעון רבי שהתנא שקרא 9כפי אחד אף היה לא העולם, את יתברך ה' ברא שמאז ,
אדנֿי'. 'למען דניאל אמר ולכן אדון. וקראו אברהם שבא עד אדון, בשם יתברך לה'
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ואילך.5) ז ו, שם
יא.6) ו, דניאל על רש"י רס"ג.
אלקי 7) "הטה המתחיל דיבור במאמר לקמן בהרחבה נידון

ע' (לקמן ושמע" 70).אזנך

ספר 8) ה. עשה מצות להרמב"ם המצות ספר על רמב"ן ראה
שרש  – צדק להצמח – מצותיך דרך תלג. מצוה החינוך

אדמו"ר]. כ"ק [הערת ועוד התפילה, מצות
ע"ב.9) ז, ברכות
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אברהם'. בזכות אלא נענה לא דניאל 'אף הגמרא לשון את להבין יש אך

לא  נענה הוא אבל עצמו, בזכות לבקשתו יענה יתברך שה' ראוי אכן היה שדניאל משמע זה מלשון
אברהם. בזכות רק אלא עצמו בזכות

אברהם. של לזכותו להזדקק דניאל על היה מדוע מתפלאת כמו שהגמרא כפליאה, הוא הגמרא לשון
ישראל, כלל עבור בתפילתו עליוֿהשלום, רבינו משה שגם מצינו הרי הגמרא, של הפליאה מהי מובן לא

שכתוב  כמו אבות, זכות גם ענה 10הזכיר יתברך שה' הפלא מהו וליעקב". ליצחק לאברהם לעבדיך "זכור
אברהם? של זכותו בגלל לדניאל

שאם  למענך, מאשר יותר נעלה ביטוי הוא אדנֿי' ש'למען משמע הגמרא מלשון להבין: צריך גם
אומר  כשאחד עצמית, המשכה כוונתו למענך והרי האמיתית. הכוונה את יודעים היו לא למענך כתוב היה

השני; של למהותו היא כוונתו הרי אתה, לשני

בעצמו  יתברך שה' – עשרה שמונה בברכות אומרים שאנו אתה' 'ברוך המילים פירוש גם הוא כן
עצמך; עבור – למענך הכוונה גם וזו איןֿסוף, אור מעצמות תהיה שההמשכה בקשותינו, את ימלא

מסירתֿנפש, מתוך אורחים בהכנסת הגדולה עבודתו שעלֿידי אבינו, אברהם למען הוא אדנֿי' 'למען
הבורא  ענין את להם לבאר וטרח ביותר, הפשוטים הערביים בין גם מוכר יהיה יתברך ה' של ששמו גרם

בעולם  יתברך ה' של מלכותו את פרסם ובזה העולם, את מנהיג הוא איך .11ברוךֿהוא,

לעומת  אברהם, של עבודתו עלֿידי שהוא אדנֿי, למען בביטוי היתרון מה להבין יש האמור, לפי
עצמית? המשכה שהוא למענך

.øåöé÷" יתברך: מה' מבקש 'למען דניאל נאמר מדוע אדנֿי". למען השמם מקדשך על פניך והאר
לבורא  שקרא הראשון היה שאברהם אבינו, אברהם בזכות נענה דניאל למענך? לומר צריך היה אדנֿי',

ומנהיגו. העולם בורא הוא יתברך שה' לכולם וביאר אדון, בשם

jcar zltz l` epiwl` rny dzre

[`"yz'd fenz]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

כז.10) ט, עקב
לט,11) פרשה רבה, בראשית ע"א. י, סוטה לג. כא, וירא

ג. הלכה א, פרק זרה עבודה הלכות רמב "ם, ד. מט, יז. מג, טז.
.122 ,70 ע' טו, חלק שיחות לקוטי
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w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

.‚È בידיו להחזיק נוהג היה שהיעב"ץ מספרים
וזהב  כסף במטבעות הלימוד כך 28בשעת על אמר ,

לחסידים  גם צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
אהבה  זה הרי בידיהם, וזהב כסף של מטבעות ישנן

עונג 29ויראה  ללב יש הראש, עם לומדים שכאשר ,
בזה.

.„È,שעברו בזמנים ציור לו יהיה שהאדם צריך
הזמן  על גם משפיע וזה שנה, חמשים לפני נהגו כיצד

כבר  שעבר למרות הראיה, כוח מעלת זוהי הנוכחי.
לעצמו  מצייר כשהוא אף־על־פי־כן מאז. ארוך זמן

עכשיו. היה הדבר כאילו זה הרי הדבר, את
על  הזקן רבינו כ"ק הוד של אימרה לומר ברצוני

תצוה".30הפסוק  "ואתה
שכתוב  מה הקודמים, לפסוקים שייך 31ה"ואתה"

ואת  המשכן תבנית את אותך, מראה אני אשר "ככל
ה'אבן  כך על אומר תעשו", וכן כליו, של תבנית
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ראה רוצה 28) שכשהי' ר"ת על מעידין מהרי"ל: ספר שבסוף לקוטים
לש  זהובים של תל לפניו נותן הי' חמורה, מהלכה תמצית בהן ללמוד מוח

בכח. ולמד לבו ונתרחב

אידיש.29) – המאמרים בס' פיך תורת לי טוב ד"ה ראה
כ.30) כז, שמות
ט.31) כה, שמות
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בחלום  היו יחזקאל מראות כי העין, במראה עזרא':
הבניין  את ראה הנביא שיחזקאל למרות נבואה.
הפרטים, בכל – בקרוב לראותו שנזכה – השלישי
משה  ואילו נבואה, בחלום זה היה אף־על־פי־כן

ממש. העין במראה ראה עליו־השלום רבינו
בתורה  32 אומר 33כתוב עומדים", שטים "עצי

המדרש  כך –34על וכו' עומדים שרפים
הנפש. כוחות בכל ציור מפתח הראיה כוח
ואילו  הזכרון, במוח רק הדבר מצטייר בשמיעה
בכל  ונחקק בלב  ונקבע במוח הדבר מצטייר בראיה

הנפש. כוחות
מזמן  הרי דבר, שומע כשאחד רואים, אנו לכן
להישכח  עלול שהוא כך הדבר, בו מתעמעם לזמן
הרי  הדבר, על נזכר כשהוא בראיה ואילו כליל, ממנו
על  הראיה כוח פועל גם כך וענייניו. פרטיו בכל זה
ששמע  מה על חוזר כשאחד למשל השמיעה, כוח

את  רק זוכר הוא הרי הישיבה, ויכול מראש העניין,
אכן  זה אם בעניין, ספיקות בו שמתעוררים להיות
על  נזכר הוא ראיה על־ידי ואילו אחרת, או כך היה
הביטול. – בראיה נוספת יתירה מעלה הדבר. כל
נרגש  הישיבה, מראש ששמע מה מספר בית' כש'בעל
אינו  ה'הוא'  בראיה ואילו שמע. הוא ה'הוא ', בכך

כלל. נרגש
העין", "במראה עזרא' ה'אבן דברי משמעות וזוהי
על־ידי  ע"ה רבינו במשה התעצם המשכן שתבנית
שעל־ידי  תצוה, "ואתה" פירוש וזהו העין. ראיית

"אתה" נעשה .35ה"ו'"
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שאמר מה על־דרך 

הפסוק  על תקצ"ח בשנת צדק' היה 36'צמח "אחד
ה"אחד" "אחד", בבחינת היה אברהם אברהם",
בבחינת  נעשה והוא העניינים, בכל באברהם האיר

– "אחד".
משה  ימשיך זה כוח – ישראל" בני את "תצוה
אומרת  – אליך" "ויקחו ישראל, בבני ע"ה רבינו

הזקן,37הגמרא  רבינו כ"ק הוד מסביר לי", ולא "אליך
דחכמה  ראיה במדריגת חכמה, זה – "לי"38"אליך" ,

כתר  39"כתית" הוא כשאדם – כתית" זך זית "שמן ,
לעורר   תמיד" נר להעלות "למאור הוא הרי בתוכו,
שאפילו  מישראל, אחד שבכל המסותרת האהבה את
אהבה  אחד לכל יש אף־על־פי־כן כדבעי, איננו אם
האהבה  את מעוררים ועל־ידי־זה מסותרת,

תמיד". "נר ונעשים המסותרת
.ÂË אצלו הדברים נראו כיצד להיזכר צריכים

בפשיטות. הייתה בציבור התפילה בחסלביץ' בעיירה.
'עין  ללמוד ביום, פעמים שלש הכנסת לבית ללכת
מעריב  אחרי גמרא ללמוד למעריב, מנחה בין יעקב'
סביבה  הייתה אחד לכל בפשיטות, היה זה כל –

קשה" כרכים "ישיבת הרי כאן ואילו .40משלו.
מאניעוויץ' זלמן ר' מקום 41החסיד כשהעתיק

אברכים. כמה אתו לקח למוסקבה, מפולוצק מגורו
מכל  מנינים היו התפלל, בו במוסקבה בבית־הכנסת
ר' אשכנז. נוסח ספרד, נוסח שלנו, הנוסח הנוסחאות:
שהתנהג  כמו בכלל והתנהג שלנו, במנין התפלל זלמן

לדבר  מאד אהבו המתנגדים וגם ב'בית'. בלימוד, אתו
בלימוד. אתם לדבר נהנה הוא

אותו  שאלו נאנח. – שיחה באמצע אחת פעם
זלמן: ר' להם ענה נאנחים? אתם מדוע המתנגדים:
אצלכם  שייך מה שוב: שאלו קשה. כרכים ישיבת איי,
לביתכם  מבית־הכנסת הולכים אתם כרכים, ישיבת
אתם  במוסקבה כאן אדרבה לבית־הכנסת, ומביתכם
[בפולוצק] הקודם בביתכם נוחיות, מהרבה נהנים
וכך  בגז משתמשים אתם וכאן בנפט, השתמשתם
רחוב  למשל זלמן, ר' להם ענה הדברים. בשאר
רחוב  קטנים, עץ בבולי מרוצף "זאראציי"
באספלט, "מליעווקע" ורחוב באבנים, "בארבייקע"
באיזה  הבדל קיים המשא את הסוחב הסוס לגבי הרי
לו  קל באספלט המזופת ברחוב הולך, הוא רחוב
ישיבת  הרי – להבדיל – הנשמה לגבי ואילו יותר,

חסרה. הסביבה כי קשה, כרכים
למרות  ב'בית', התנהגו איך נזכרים כאשר – ולכן
גם  עליו פועל זה מכל־מקום קטן, ילד עדיין שהיה
והציור  הראיה וכוח שונה, היה הוא שאז מה עתה,
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ואפשר 32) הקודם. לעניין הקישור וצ"ע מהשומעים, רשום כך
המקשר. העניין כאן החסיר שהרושם

כ.33) לו, טו. כו, שמות
ד.34) פל"ג, שמות רבה, מדרש
המלות 35) פירוש בספר (נדפס להצ"צ תצוה ואתה מסד"ה להעיר

אתה, בחי' ותחבר שתקשר תצוה ואתה וז"ל: (536 ע' תרע"ב פאלטאווא
חשכי, יגיה והוי' ובחי' הוי', נרי אתה כי בחי' הוי', שמות ב' היינו
"ואתה" בחינת המשכת הוא הוא"ו שע"י "ואתה" של וא"ו באות המרומז
מלמעלה  הממשיך שהוא משה ע"י זהו והתחברות בצוותא להיות
כו' כולם את מחי' ואתה ע"ד פי' תצוה ואתה ר"פ בזוהר ועי' מהשתל'..

לכאן  מהשייך עכ"ל ע"ש.
כד.36) לג, יחזקאל
ב.37) פו, מנחות
ציון 38) ד"ה פכ"ד רנ"ט – החלצו ד"ה ואתחנן. סד"ה לקו"ת ראה

ועוד. ב). (קונטרס תרפ"ט חכמה תכלית ד"ה תער"ב. במשפט
פ"ג.39) וארשתיך ביאור במדבר פ' לקו"ת ראה
ב.40) קי, כתובות
התולדות 41) ספר .861 ע' ה'ת"ש קיץ השיחות בספר אודותו ראה

.71 ,79 ע' מהר"ש –
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עניין  שיהיה ההכרח מן ולכן מהבוץ. אותו מוציא
הבוץ, סוגי כל את לרחוץ כדי והציור הראיה

והטיט. העפרורית את ומסירים
.ÊË צריכים לא אך הכלל, בעבודת הוא זה כל

עם  לעבוד האדם על הפרט, עבודת על גם לשכוח
עצמו.

הישיבה:) תלמידי אל לדבר (והתחיל
היטב  לשמור יש עצמו. עם העבודה להיות צריכה
שלש  השעה עד שערים מה רגע. כל לייקר הזמן, על
יש  לתכלית. עדיין מביא אינו הלילה, חצות אחרי
כל  כך ללמוד. כוח שיהיה כדי שצריכים, מתי לישון
עצם  מאד. נוגעים הלימוד זמני נוגע. להיות צריך רגע
אינם  שבלב , בעבודה וכן ובחסידות בנגלה הלימודים,
לדעת  צריכים עניין כל מוטעים. להיות צריכים
איזה  למצוא מחפשים שרק לא היטב. ולהבין בעומק

דבר  בכל להתייגע  יש חובה. ידי יוצאים ובכך חידוש
מוטעה. להיות ולא

מסכים  אינני כלל, בדרך האכילה. בסדר גם כך
צריכים  אכילה. בענייני כאן שנוהגים ההנהגה לסדר
יוכלו  האכילה שבכוח כדי שמוכרח, מה לאכול
צריכים  – מקודם מורגלים שהיו במה גם ללמוד.
את  לאכול צריכים אך מוכרחים. הכל את לא למעט,

שזקוקים. מה
.ÊÈ שי לשכוח, הפרט,אין בעבודת לעשות ש

זה  מסתפקים. ובכך בשבוע אחת פעם מאמר לומדים
פעם  לא 'עבודה' של מאמר ללמוד צריכים טוב. אינו
ולאחר  היטב, עליו לחזור פעמים, כמה כי־אם אחת
הדברים  את להביא ולהשתדל אתו, להתפלל מכן

טובות. במדות ל'פועל'

c"yz ,mixet
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בו  המדרש לבית הגענו "כאשר - הפרשים מפקד אמר - אליו" להתקרב אפשרי בלתי "היה
וראיתי  אליו התקרבתי כאשר לעצמותינו. חדר אשר הערב קולו גלי אלינו נישאו הפרוש ֵֵֶַַָָנמצא
סביבו, המתחולל את ויראה שישמע מבלי מילותיו, את ושר קשורות בעיניים יושב ְָאותו
עור  "קוביית התנוססה ראשו ועל בטלית עטוף היה הוא כלפיו. כבוד יראת של רגש התמלאתי
לא  רגלי אך שליחותנו, את לו ולמסור אליו לגשת עוז אזרּתי  זאת למרות תפילין). -) ִַָשחורה"

בגרוני". קפא וקולי ממקומן לזוז ָָיכלו

לדעת. ביקש - דבר"? של בסופו היה "ומה סבלנות. וחוסר בכעס אותו שיסע האחוזה ִַמנהל

המשיך  הלה אך צו, עם אליו בואנו על לפרוש בכך להודיע כדי בשוט, באוויר "הצלפתי
מבית  ונמלטו בי שאחז בשיתוק להיווכח בינתיים הספיקו מלווי דבר. אירע לא כאילו בזמירותיו
כאשר  ושמחתי זה, מעסק חי לצאת כיצד לחשוב התחלתי עצמי אני מוות. בפחד המדרש
סיים  - באוויר" מושטת ידי כאשר למקומי רתוק לנצח שאשאר שחששתי כיוון בכך, הצלחתי

גדולה. בהתרגשות הפרש

פקד  ומיד ביצעת", לא פקודתי את ממרה! "עבד מוגבל: בלתי וחרון זעם נתקף הפריץ
התפתל  הפרשים מפקד המוכה. על הצליפות השפיעו הפעם מלקות. בשלושים הפרש את לכבד
תום  עם דם. סילונות מהם פרצו מכן לאחר מייד אשר אדומים בסימנים כוסה גופו מייסורים.
קרים  מים דליי עליו נשפכו אשר לאחר רק דם. ושותת חבול מעולף, הפרש נשאר ההלקאה

נעליו. את לנשק כדי האכזרי הפריץ אל ארבע על לזחול הצליח

הוא  כי נצחנות, של בנימה האחוזה, מנהל הודיע העבריין, ּבּפרש לטפל סיים אשר ַָָלאחר
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אלא  אינם כי האלה הטיפוסים לכל אראה "אנוכי הפרוש. את להביא כדי לדוברובנה ייסע עצמו
אותו  תראו עוד בטל. והולך משוגע אם כי קדוש, אינו הפרוש טפלות. אמונות חדורי נמושות

כאן". לפנינו ומכרכר רוקד

יובא  בה אשר מרכבה לרתום זה עם ויחד מלוויו, ועבור עבורו סוסים לחבוש ציווה מייד
הפרוש.

אותו  ללוות וביקשו לכומר לקרוא שלח בבד זה בד היה אם ברור לא הפרוש. אל בדרכו
לדעתו, שהתגלמו, כלשהם שחור" ו"כוחות "כשפים" מפני ב"הגנה" צורך שהרגיש משום

האירוע. של הדרמטית הטכסיות בהגדלת מעוניין סתם שהיה משום או בפרוש,

כלפיו, כבוד יראת של רגש לו והיה הפרוש על הרבה כן לפני לשמוע הספיק אשר הכומר
"העסק  בפרוש. לפגוע הרעיון על לוותר טובה עצה לו העניק ואף האחוזה, מנהל דרישת את דחה

כך. כדי תוך מצטלב הוא כאשר הזהירו - טוב" בכי עבורך יסתיים לא

בנפשו. לו נגע הדבר שלו, את להשיג מחיר בכל מעוניין היה האחוזה מנהל ברם,

מנת  על פרשים של מחנה בליווי להגיע עומד האחוזה מנהל כי בדוברובנה נודע בינתיים
וראשי  הרב הפריצית. האחוזה אל ברע, או בטוב ולהביאו, המדרש מבית הפרוש את להוציא
ואפילו  בבית להישאר בעיר היהודי הציבור על לצוות הוחלט ובה מזורזת, אסיפה קיימו הקהילה 

ביהודים. להכות עילה לגויים תיווצר שלא כדי מהחלונות, להציץ לא

ישב  בו המדרש לבית הלכו הקהל וראשי מהרב מורכבת הייתה אשר מצומצמת משלחת אך
ובכיות  תחנונים באמצעות עליו להשפיע קיוו הם ופמלייתו. הפריץ לבוא להמתין כדי הפרוש

הקדוש. העניך פייביש ברבי  לפגוע שלא

הרב  צעד החצופים, בצמיתיו מוקף המדרש, לבית בידו, השוט כאשר הפריץ, היכנס עם מיד
הפרוש  על בהצביעו לו אמר - זה" קדוש אדם נא "ראה בפרוש: לפגוע לא ממנו וביקש לקראתו 
להשפילו"? לב יש למי לזמירותיו. אוזן "והטה - תהלים ואומר קשורות בעיניים בפינתו ְֵַהמכונס

העיקשת  תגובתו הייתה - דעת" חסר אדם אלא זה אין כי ולתמיד אחת להוכיח חייב "אני
הפריץ. של

ובקול  הפרוש לעבר התפרץ - זה "בטלן" עם להתחשב אין שאכן לכול להראות רצה וכאילו
על  לקבוע כדי סימן שום היה לא זע. ולא נע לא הפרוש אך המתנגן, קולו על לגבור ניסה רם

הפרוש. כלפי בשוטו להצליף והחל התרגז הפריץ מולו. הניצבת בסכנה הפרוש חש האם פיו

הפריץ, מידי השוט נשמט לפתע אך הפרוש. של בפניו השוט פוגע הנה כי נדמה היה לרגע
עווית. נתקף כאילו מזדעזע וגופו אונים אין צונחת ידו כאשר

תופת. כאב צריחת התמלטה ומפיו גופו, לכל וחדר ידו את פילח עז ְַָכאב

ישע. חסר זעק - ֶַ"הצילו"

חש  שלא וכמי דבר, אירע לא כאילו פרק, אחר ופרק פסוק, אחר פסוק לזמר המשיך הפרוש
סביבו. במתרחש

פמלי  הכאב בני זעקות אשר אדונם, על כיֿאם הפרוש, אודות מלחשוב חדלו הפריץ ית
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על  להושיבו ובמקום המדרש, מבית אותו לשאת נאלצו הם אימה. עליהם הפילו שלו והייסורים 
מייסורים. מתפתל הוא כאשר במרכבה השכיבוהו סוסו

כולם. לעיני התקדש הפרוש של ושמו ראש, וחפויי אבלים לבתיהם שבו הם

רבות  פעמים גדולים. ייסורים תקוף גופו כל כאשר במחלתו הפריץ שכב שבועות שישה
עיניו  שכן איתו, לדבר הצליחו לא אך סליחתו, את לבקש כדי הפרוש, אל שלוחים הפריץ שלח

התורה. לקריאת רק אותן ופקח סגורות, היו ואוזניו

מלבד  אחר מוצא נמצא לא אך למחלתו, רפואה לחפש כדי הרופאים כל אל פנה הפריץ
יורעל. לא שהגוף כדי היד, את לקטוע חייבים כי נקבע הפרוש. לעבר שהושטה היד קטיעת

בגדלותו  נוכחו וגויים, יהודים הסביבה, בני וכל הפרוש, של בקדושתו איש פקפק לא מאז
התהלים. אומר של

יזמה  אשתו עקרה. הייתה אשתו אשר משה, זונדל ר' בשם יהודי אז גר היה בדוברובנה
פייביש  לרבי מיוחד מדרש בית לבנות מנת על כסף יחד יאספו שבעיר העקרות כל אשר רעיון

עבורו. מיוחד חדר עם העניך,

הזקן". הפרוש של הכנסת "בית בשם והתפרסם הקרה בסמטה נבנה הזה המדרש בית

ילדים  להם נולדו קצר זמן ותוך נושעו. הפרוש עבור המדרש בית את שבנו העקרות כל
משה. אברהם ר' גם היה ביניהם וילדות,

זה. כנסת בית של לשמש ונהיה העיר אל מהכפר שנה עשרים לפני עבר משה אברהם ר'
לשרתו. היה שניתן כמה עד הפרוש, את משרת היה זה בתפקידו

בתורה. גדלותו את הכירו  וכולם שנה, שלושים  מאז הפרוש חיים רבי ישב זה כנסת בבית
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רפ"ג, תמוז, י"ט ג' ב"ה

דאן  ראסטוב

דברי  המחבב והנעלה, הנכבד הרב כבוד

אבות  ארחות והמייקר ראשונים,

בלאך  שי' חיים מוהר"ר הלאום,

וברכה  שלום

גודל  המבאר העבר, סיון מי"ט כבודו מכתב על במענה

במופת  יראה ובהם ישראל, בכרם שושנים ללקוט התוכן

מחזיק  זה ועם ומעונה, מורדף בגולה "הישראל ַחי,

שמים  וככוכבי ית', ובמצוותיו השם בתורת בתומו,

האמונה, מאירים, ישראל של ומדותיהם מעלותיהם

הביישנות, הרחמנות, הסבלנות, הצניעות, התוקף,

ועוד". עוד חסדים, הגמילות

לאסוף, עצמו, על זה טורח לקח ית' בעזרתו כבודו,

ולא  והדומה, הימים לדברי בהנוגע (כמובן לבאר לסדר,

ולהבליט  בהלכה) או בפירוש, הן השאלה, לעצם בהנוגע

עבודה  אמנם במאד. הדבר ונכון טוב אופנו, על זה דבר

וזהירות  גדולה, תעצומות רב, עיון דורשת הלזו הערך רבת

זהב, ככלי לקנותן הקשה קדש, אבני הנה הן כי מתונה,

(ירושלמי  ז"ל וכאמרם זכוכית, ככלי לאבדן חלילה ונוח

בעל  יראה אומרו בשם שמועה האומר ה"ז) פ"ב שקלים

נגדו. עומד כאלו שמועה

אינם  ז"ל הראשונים דברי הנה הסכמה, ובדבר

הנה  הסכמה, שנצרך ובדבר לכל, כמובן הסכמה, צריכים

האחרון. קצה עד מזה מתרחק הנני אנכי

חפץ  מלאות יוכל אשר כבודו, בעזר יהי' הטוב והאל

ויהי' המיועד, הילקוט הספר את להקים הטובה, לבבו

הרבים. מזכי בכלל

ci jxk v"iixden w"b`
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÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék(ìåçá ë"ò) ¦¬¨−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬
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:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
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øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ



רעי iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈

הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָרׁשע,

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר זה יט)ׁשּמּטעם ׁשּכן (כד, , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּצֹומֹות  ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ הּמׁשיח ּביאת ְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֻעם

טֹובים. ּולמֹועדים ּולׂשמחה לׂשׂשֹון ְְְְְֲִִִֵָָָיהפכּו

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית, מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



xihtnערב ,iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ
ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין - הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

חושןֿמשפט). ערוך' ב'שולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה, אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®



רעג xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iåçàáiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ
-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
è:óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥®̈©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ÷ìá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåä ÷øô äëéîá øùò éøúá

äåäéäåíénr áø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´
íéáéáøk ýåýé úàî ìèk íéaø-éìr ©¦½§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥

ìçéé àìå Léàì äe÷é-àì øLà áNr¥®¤£¤³«Ÿ§©¤Æ§¦½§¬Ÿ§©¥−
:íãà éðáìæíéBba á÷ré úéøàL äéäå ¦§¥¬¨¨«§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À

úBîäáa äéøàk íéaø íénr áø÷a§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©§¥Æ§©«£´
øár-íà øLà ïàö-éøãra øéôëk øré©½©¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯¦¨©²

`xenl iy
(å,á÷òé úéøàLeøàMiL íúBà §¥¦©£Ÿ¨¤¦¨£

.eôøviL éøçà,íéaø íénò áø÷a ©£¥¤¦¨§§¤¤©¦©¦
ìò eôñàiL íéaøä íénòä CBúa§¨©¦¨©¦¤¥¨§©

íäéðéa eéäéå ,âBâîe âBb íò íéìLeøé§¨©¦¦¨§¦§¥¥¤

.íéãeäé,'ä úàî ìèkìhä Bîk §¦§©¥¥§©©

ãçà ïéàå íéîMä ïî 'ä úàî àaL¤¨¥¥¦©¨©¦§¥¤¨

äe÷é 'äì àlà ,Bì epàéáiL Léàì äe÷iL¤§©¤§¦¤§¦¤¤¨©§©¤

.øèîe ìè õøàì àéánä àeä ék¦©¥¦¨¨¤©¨¨

,íéáéáøk.øènä úBtèk,ìçééìïBL ¦§¦¦§¦©¨¨§©¥§

.äå÷úå úìçBz(æúBîäáa äéøàk ¤¤§¦§¨§©§¥§©£
,øòé.ìka èìBL íkìî äéäé Ck ©©¨¦§¤©§¨¥©Ÿ

,øéôëk.øéòö äéøà àeä ¦§¦©§¥¨¦

mixn zxhr
åäéäåáø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ

íéaø íénríò íéìLeøé ìò eîçliL ©¦´©¦½¤¦¨£©§¨©¦¦

íäéðéa ìàøNé eéäéå ,âBâîe âBbìèk ¨§¦§¦§¨¥¥¥¤§©Æ
áNr-éìr íéáéáøk ýåýé úàî¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥¥®¤
äéäé Ck ,íãà éãé ìò íìBòì àa BðéàL¤¥¨§¨©§¥¨¨¨¦§¤

äe÷é-àì øLàìàøNéLéàì £¤³«Ÿ§©¤Æ¦§¨¥§¦½
äøæòìíãà éðáì ìçéé àìåíà-ék §¤§¨§¬Ÿ§©¥−¦§¥¬¨¨«¦¦

'äa:æïëìá÷ré úéøàL äéäå ©¨¥§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ
íéaø íénr áø÷a íéBbaïéa ©¦À§¤̧¤Æ©¦´©¦½¥

íéBbäúBîäáa äéøàkúiç ïéa ©¦§©§¥Æ§©«£´¥©©

äøLà ïàö-éøãra øéôëk øré ©©½©¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯
øár-íàíLïéàå óøèå ñîøå ¦¨©²¨§¨©¬§¨©−§¥¬



עדר

:ìévî ïéàå óøèå ñîøåçEãé íøz §¨©¬§¨©−§¥¬©¦«¨¬Ÿ¨«§−
éøö-ìréáéà-ìëå E:eúøké Eèäéäå ©¨¤®§¨«Ÿ§¤−¦¨¥«§¨¨³

éñeñ ézøëäå ýåýé-íàð àeää-íBiáE ©«©Æ§ª§Ÿ̈½§¦§©¦¬¤−
éúákøî ézãáàäå Eaøwî:Eéézøëäå ¦¦§¤®§©«£©§¦−©§§Ÿ¤«§¦§©¦−

éøöáî-ìk ézñøäå Eöøà éør:E ¨¥´©§¤®§¨«©§¦−¨¦§¨¤«
àéàì íéððBrîe Eãiî íéôLë ézøëäå§¦§©¦¬§¨¦−¦¨¤®§«§¦−¬Ÿ

:Cì-eéäéáééìéñô ézøëäåéúBávîe EE ¦«§¨«§¦§©¦¯§¦¤²©¥«¤−
äùrîì ãBò äåçzLú-àìå Eaøwî¦¦§¤®§«Ÿ¦§©«£¤¬−§©«£¥¬Ÿ

éãé:EâééøéLà ézLúðåEaøwî E ¨¤«§¨«©§¦¬£¥¤−¦¦§¤®
éør ézãîLäå:Eãéóàa éúéùrå §¦§©§¦−¨¤«§¨¦¹Ÿ¦§©¯

àì øLà íéBbä-úà í÷ð äîçáe§¥¨²¨−̈¤©¦®£¤−¬Ÿ
:eòîLåàýåýé-øLà úà àð-eòîL ¨¥«¦§¾̈¥¬£¤§Ÿ̈−

äðrîLúå íéøää-úà áéø íe÷ øîàŸ¥®µ¦´¤¤«¨¦½§¦§©¬§¨
:EìB÷ úBòábäááéø-úà íéøä eòîL ©§¨−¤«¦§³¨¦Æ¤¦´

áéø ék õøà éãñî íéðúàäå ýåýé§Ÿ̈½§¨¥«¨¦−´Ÿ§¥¨®¤¦´¦³
:çkåúé ìàøNé-írå Bnr-ír ýåýéì©«Ÿ̈Æ¦©½§¦¦§¨¥−¦§©¨«

âéúàìä äîe Eì éúéùr-äî énrE ©¦²¤«¨¦¬Ÿ¦§−¨´¤§¥¦®
:éa äðrãéúìrä ékíéøöî õøàî E £¥−¦«¦³¤«¡¦¦̧Æ¥¤´¤¦§©½¦

éúéãt íéãár úéaîeéðôì çìLàå EE ¦¥¬£¨¦−§¦¦®¨«¤§©´§¨¤½
:íéøîe ïøäà äLî-úàäCìî ÷ìa õri-äî àð-øëæ énr ¤Ÿ¤−©«£¬Ÿ¦§¨«©¦À§¨¨Æ©¨©À¨¨Æ¤´¤

a-ïa írìa Búà äðr-äîe áàBîìbìbä-ãr íéhMä-ïî øBò ½̈¤«¨¨¬Ÿ−¦§¨´¤§®¦©¦¦Æ©©¦§½̈
:ýåýé úB÷ãö úrc ïrîìåéäìàì ókà ýåýé íc÷à äna §©¬©©−©¦§¬§Ÿ̈«©¨Æ£©¥´§Ÿ̈½¦©−¥«Ÿ¥´

`xenl iy
(èéñeñ ézøëäå,Eaøwî Eíäéìò íéðòLð ízàL íéøöî úøæò àéä §¦§©¦¤¦¦§¤¦¤§©¦§©¦¤©¤¦§¨¦£¥¤

.úBákøîe íéñeña íëúøæòì eàBáiL(é,'åâå Eöøà éøò ézøëäå"íéøò" ¤¨§¤§©§¤§¦¤§¨§¦§©¦¨¥©§¤¨¦

,íéøöáîáe úBøeöa íéøòa Cøö äéäé àì æàL øîàå .áéáñ äîBça úBøeöaä ïä¥©§§¨¨¦§¨©¤¨Ÿ¦§¤Ÿ¤§¨¦§§¦§¨¦

íéøöánäå íéøòä úà úéøëiL ,øçà Leøt .íäéìò äîçìnì ãBò eàBáé àì ék¦Ÿ¨©¦§¨¨£¥¤¥©¥¤©§¦¤¤¨¦§©¦§¨¦

.ìàøNé õøàaL íéBbä ìL(àé,Eãiî ¤©¦¤§¤¤¦§¨¥¦¨¤
Böøà ìk úà çwiå" Bîk ,EúeLøî¥§§§©¦©¤¨©§

"Bãiî.(åë,àë øáãîá),íéððBòîeéðéî ¦¨§§¦¦¥

äàø) úBòLå úBðBò éáMçî ,óeMk¦§©§¥§¨§¥

.(åë ,èé àø÷iå é"Lø Leøt¥©¦©¦§¨

(âééøò ézãîLäå,Eúà ézãîLäå §¦§©§¦¨¤§¦§©§¦¤

éàðBN"Eøò éäéå" Bîk .Eà-ìàåîù) §¤§©§¦¨¤

.(æè,çë(ãé,eòîL àì øLàøLà £¤Ÿ¨¥£¤

.úàæk úâìôî äî÷ð eòîL àì íìBòî¥¨Ÿ¨§§¨¨ª§¤¤¨Ÿ

(à,íéøää úà,øîBìk .íéøää ìà ¤¤¨¦¤¤¨¦§©

kåúäì ìB÷ íéøäLeøt .áø íeñøôa ç ¥¦§¦§©¥©§¦§©¥

íäøáà úBáàä íä "íéøää" ,øçà©¥¤¨¦¥¨¨©§¨¨

úBänàä íä "úBòábä"å .á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ§©§¨¥¨¦¨

.äàìå ìçø ä÷áø äøN(áeòîL ¨¨¦§¨¨¥§¥¨¦§
,'åâå íéøäeòîL" íäì øîàz Ck ¨¦¨Ÿ©¨¤¦§

."'åâå,íéðúàäå.íé÷æçäåéãñî §¨¥¨¦§©£¨¦Ÿ§¥
,õøà.íìBòä úBãBñé íäL ¨¤¤¥§¨¨

(âéúàìä,Eéìò éúàáääòéâé E ¤§¥¦¥¥¦¨¤§¦¨

.ìò ãéaëäì,éa äðòøîBì ,éa ãòä §©§¦Ÿ£¥¦¨¥¦©

.éðzòâBä äæa äpä(ã,íéøîe ¦¥¨¤©§©¦¦§¨
éðéc ïúBà äãnìå íéLpì äàaðúäL¤¦§©§¨©¨¦§¦§¨¨¦¥

.äøBzä(äãò íéhMä ïî ©¨¦©¦¦©
,ìbìbä,íëì äNòL äáBhä úà eøëæ ©¦§¨¦§¤©¨¤¨¨¨¤

ìòáa íéhMa íúàèçL ét-ìò-óàL¤©©¦¤£¨¤©¦¦§©©

úö÷î úéîäL äæa íëì øtëå ,øBòt§§¦¥¨¤¨¤¤¥¦¦§¨

ïcøiä úà íëøéáòäå ,äôbna íéàèBçä©§¦©©¥¨§¤¡¦§¤¤©©§¥

àeäL ìbìbä ãò íëàéáäå äLaia©©¨¨¤¡¦£¤©©¦§¨¤

.ïcøiì áøònî ìàøNé õøà úlçúa¦§¦©¤¤¦§¨¥¦©£¨©©§¥

,'ä úB÷ãöíéðôì íënò äNBòL ¦§¤¤¦¨¤¦§¦

.ïécä úøeMî(å,'ä íc÷à äna ¦©©¦©¨£©¥
.'ä éðôì àBáì ävøúà änáeàeä ïàkî) ©¤¤§©¤¨¦§¥¦¨

mixn zxhr
ìévîícâð ãBîòé éî ïéàå âBâîe âBb ìéça eâøäé íéãeäiä ïk:çälçzaíøz ©¦«¥©§¦©©§§¥¨§¥¦©£¤§¨©§¦¨¨¬Ÿ

éøö-ìr EãéEíäéìò øabúäìéáéà-ìëå:eúøké Eèìáàäéäå ¨«§−©¨¤®§¦§©¥£¥¤§¨«Ÿ§¤−¦¨¥«£¨§¨¨³
àeää-íBiáâBâîe âBb úîçìî øçàýåýé-íàðäîçìîì ãBò eëøèöé àì ©«©Æ©©¦§¤¤¨§ª§Ÿ̈½Ÿ¦§¨§§¦§¨¨

ììkéñeñ ézøëäåå Eaøwî Eéúákøî ézãáàäEúòì íéðëenä §¨§¦§©¦¬¤−¦¦§¤®§©«£©§¦−©§§Ÿ¤«©¨¦§¥

íäa CøBö ïéà øák ék ,äîçìî: ¦§¨¨¦§¨¥¤¨¤

éEöøà éør ézøëäåúBôwenä §¦§©¦−¨¥´©§¤®©¨

äîBçéøöáî-ìk ézñøäåEàì ék ¨§¨«©§¦−¨¦§¨¤«¦Ÿ

øöáî éøòì ãBò Cøèöz:àéEúBàøa ¦§¨¥§¨¥¦§¨¦§§

Ea éúçbLäíéôLë ézøëäå ©§¨¨¦§§¦§©¦¬§¨¦−
EãiîíéôLëa ãBò ÷Bñòz àì ék ¦¨¤®¦Ÿ©£¦§¨¦

úBãéúòä úòãìíéððBrîeälà ¨©©¨£¦§«§¦−¥¤

úBãéúòä úòãì íéððòa íéìkzñnä©¦§©§¦¨£¨¦¨©©¨£¦

:Cì-eéäé àìáééìéñô ézøëäåE ¬Ÿ¦«§¨«§¦§©¦¯§¦¤²
ïáàå õòîéúBávîeEaøwî Eæà ék ¥¥¨¤¤©¥«¤−¦¦§¤®¦¨

éãòìaî dBìà ïéàL øékz-àìå ©¦¤¥¡©¦©§¨©§«Ÿ
éãé äùrîì ãBò äåçzLúE ¦§©«£¤¬−§©«£¥¬Ÿ¨¤«

íéìéñtì:âéézLúðåø÷òà ©§¦¦§¨«©§¦¬¤¡Ÿ

éøéLàézãîLäå Eaøwî E £¥¤−¦¦§¤®§¦§©§¦−
éørEäøæ-äãBáò ía eãáòL: ¨¤«¤¨§¨£¨¨¨

ãéóàa éúéùråéeìâaäîçáe §¨¦¹Ÿ¦§©¯§¨§¥¨²
álaøLà íéBbä-úà í÷ðãBòàì ©¥¨−̈¤©¦®£¤−¬Ÿ

eòîLúàæk úâìôî äî÷ð:àøîBà ¨¥«§¨¨ª§¤¤¨Ÿ¥
,ìàøNéì àéápäúà àð-eòîL ©¨¦§¦§¨¥¦§¾̈¥¬

áéø íe÷ øîà ýåýé-øLàçkåúä £¤§Ÿ̈−Ÿ¥®µ¦´¦§©¥©

eòîLiL ,ìàøNé íòíéøää-úà ¦¦§¨¥¤¦§§¤¤«¨¦½
á÷òéå ÷çöé íäøáà íäL úBáàä̈¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

úBòábä äðrîLúåäøN úBänàä §¦§©¬§¨©§¨−¨¦¨¨¨

äàìå ìçø ä÷áøEìB÷eìîbM äî ¦§¨¨¥§¥¨¤«©¤¨§

BîL Cøaúé ìàì íäéða:áeòîL §¥¤¨¥¦§¨¥§¦§³
eðéæàäýåýé áéø-úà íéøä ©£¦¨¦Æ¤¦´§Ÿ̈½

íéðúàäåíéôéwzä íéøcäéãñî §¨¥«¨¦−©¨¦©©¦¦´Ÿ§¥
õøàäNòîa õøàì ãBñéä eéäL ®̈¤¤¨©§¨¨¤§©£¥

úéLàøáBnr-ír ýåýéì áéø ék §¥¦¦´¦³©«Ÿ̈Æ¦©½
Bãâðk eàèçL ìòìàøNé-írå ©¤¨§§¤§§¦¦§¨¥−

çkåúéBáéøa ÷écö àeäL úBàøäì: ¦§©¨«§©§¤©¦§¦

âénrøékäì Eaì ïzäîáBø ãàî ©¦²¥¦§§©¦¤«§Ÿ

áBèäîe Eì éúéùr-øLà øácä ¨¦¬Ÿ¦§−¨´©¨¨£¤

éúàìäEézòbéìBòä ãéaëäì Ba E ¤§¥¦®¦©§¦§©§¦¨

éa äðréa ãòä:ãúBáBè Eì éúéNò £¥−¦«¨¥¦¨¦¦§

éúìrä ékíéøöî õøàî E ¦³¤«¡¦¦̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
äL÷ äãBáòa íL úééäLúéaîe ¤¨¦¨¨©£¨¨¨¦¥¬

éúéãt íéãárEïîfä éðôìéðôì çìLàåíéøîe ïøäà äLî-úà EäáBhä Cøcä íëúà íéøBî eéäå ,íúeëæa íéðBfð íúééäL:äàð-øëæ énrãñçä £¨¦−§¦¦®¦§¥©§©¨«¤§©´§¨¤½¤Ÿ¤−©«£¬Ÿ¦§¨«¤¡¦¤¦¦¦§¨§¨¦¤§¤©¤¤©¨©¦À§¨¨Æ©¤¤

ìàøNé íò 'ä äNòLõri-äîìà íòìaáàBî Cìî ÷ìaìkä ãéîLäìøBòa-ïa írìa Búà äðr-äîeìàøNé ìò 'ä íòæ àì íBòæà äîíéhMä-ïî ¤¨¨¦¦§¨¥©¨©À¦§¨¤¨¨Æ¤´¤½̈§©§¦©Ÿ¤«¨¨¬Ÿ−¦§¨´¤§®¨¤§Ÿ¨©©¦§¨¥¦©¦¦Æ
íúàèçLíëàa ãò íkî éúøæòå éúáBè ézòðî àìå íL éììbìbä-ãrøBëæ ìkä ,õøàä úà íëéðôì ézLaëå äLaia ïcøiä úà ízøáò íLåúB÷ãö úrc ïrîì ¤£¨¤¦¨§Ÿ¨©§¦¨¦§¤§¨¦¦¤©Ÿ£¤©©¦§½̈§¨£©§¤¤©©§¥©©¨¨§¦©§¦¦§¥¤¤¨¨¤©Ÿ§§©¬©©−©¦§¬

ýåýéEnò äNòL:åìàøNé íLa àéápä øîBàänaäøeLz Bæéàaókà ýåýé íc÷àóeôk úBéäì ìëeàíBøî éäìàìéìeà ,äçéìñ Lwáìepîc÷àä §Ÿ̈«¤¨¨¦§¥©¨¦§¥¦§¨¥©¨Æ§¥§¨£©¥´§Ÿ̈½¦©−©¦§¨¥«Ÿ¥´¨®§©¥§¦¨©©«£©§¤´



ערה

éða íéìâra úBìBòá epîc÷àä íBøî̈®©«£©§¤´§½©«£¨¦−§¥¬
:äðLæíéìéà éôìàa ýåýé äöøéä ¨¨«£¦§¤³§Ÿ̈Æ§©§¥´¥¦½

érLt éøBëa ïzàä ïîL-éìçð úBááøa§¦«§−©«£¥¨®¤©«¤¥³§¦Æ¦§¦½
:éLôð úàhç éðèá éøtçýåýé-äîe áBh-äî íãà Eì ãébä §¦¬¦§¦−©©¬©§¦«¦¦¬§²¨−̈©®¨«§Ÿ̈º

úëì rðöäå ãñç úáäàå ètLî úBùr-íà ék Enî LøBc¥´¦§À¦´¦£³Ÿ¦§¨Æ§©´£©¤½¤§©§¥¬©¤−¤
éäìà-ír:E ¦¡Ÿ¤«

`xenl iy
.(øBòt ìòáa íéhMa eìLëpL éøçà æà ìàøNé eøîàM äî ,øbñî øîàî Bîkókà §©£¨ª§¨©¤¨§¦§¨¥¨©£¥¤¦§§©¦¦§©©§¦©

,íBøî éäìàì.íBøî éäìàì òðëðå óeôk äéäà,úBìBòá epîc÷àäéëå ¥Ÿ¥¨¤§¤¨§¦§¨¥Ÿ¥¨©£©§¤§§¦

éøö.úBáBø÷úì àeä C(æ,ïîL éìçð úBááøaBîk ,úBçðîì ïîL éeaøa ¨¦§¦§§¦§©£¥¨¤§¦¤¤¦§¨§

.íéìçðt éøBëa ïzàä,éòLàèçä àeäL ,éòLt ìò øtëì ìéáLa íàä §¨¦©¤¥§¦¦§¦©¦¦§¦§©¥©¦§¦¤©¥§

éða úà ïaø÷ì ïzàL éeàø äéä ,ãéæîa§¥¦¨¨¨¤¤¥§¨§¨¤§¦

.øBëaä,éLôð úàhç éðèá éøt ©§§¦¦§¦©©©§¦
,éLôð úàhç ìò øtëì ìéáLa íàä©¦¦§¦§©¥©©©©§¦

ïzàL éeàø äéä ,ââBLa àèçä àeäL¤©¥§§¥¨¨¨¤¤¥

íéðaä íäL éðèá éøt úà ïaø÷ì§¨§¨¤§¦¦§¦¤¥©¨¦

.íépèwääî ,øbñnä øîànä àeä ïàk ãò) ©§©¦©¨©©£¨©ª§¨©

.(æà ìàøNé eìàMM(çíãà Eì ãébä ¤¨£¦§¨¥¨¦¦§¨¨
,áBh äî,(àéápä úáeLz àéä úàæ) ©Ÿ¦§©©¨¦

äzàL íãàä äzà Eì ãébä ä"á÷ä¦¦§©¨¨¨¨¤©¨

."'åâå íc÷à äna" ìàBL,áBh äî ¥©¨£©¥©
íãà ïéaL úåöîa úBNòì áBh äî©©£§¦§Ÿ¤¥¨¨

.Bøáçì,Enî LøBc 'ä äîe.íB÷nì íãà ïéaL úåöîa,ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék÷fäa Bà øeaãa epøòöz àìå ,Eúéîòa ìåò äNòz àlL ©£¥¨¥¦§§¦§Ÿ¤¥¨¨©¨¦¦£¦§¨§©£©¤¤¤Ÿ©£¤¨¤©£¦§§Ÿ§©£¤§¦§¤¥

.Ezìëé ìëa Bnò ãñç äNòz ÷ø ,ïBîîéäìà íò úëì òðöäå,EéNòî ìëå" ì"æø øîàîëe .ááì íúa åéëøãa Cìz ,Bcáì 'ä íò Ezëì òðöäåì eéäé EíL ¨©©£¤¤¤¦§¨§¨§§§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤§©§¥©¤§§¦§©¥¥¦§¨¨§Ÿ¥¨§©£©§¨©£¤¦§§¥

"íéîL,(áé,á úåáà)ìëåéëøc ìëa" áeúkä ïBL"eäòã E.(å,â éìùî) ¨©¦§¦§©¨§¨§¨¤¨¥

mixn zxhr
äðL éða íéìâra úBìBòáíéøçáðå íéáBè øúBiä íäL åéìà àéáàL: §½©«£¨¦−§¥¬¨¨«¤¨¦¥¨¤¥©¥¦§¦§¨¦

æäöøéääöøé éëåíéìéà éôìàa ýåýé,úBðaø÷ìïîL-éìçð úBááøa £¦§¤³§¦¦§¤§Ÿ̈Æ§©§¥´¥¦½§¨§¨§¦«§−©«£¥®̈¤
Bà ,úBçðnä ìò ú÷öì:éLôð úàhç éðèá éøt érLt éøBëa ïzàäç ¨¤¤©©§¨©«¤¥³§¦Æ¦§¦½§¦¬¦§¦−©©¬©§¦«

àeä Ceøa LBãwäáBh-äî íãà Eì ãébäåéðéòaLøBc ýåýé-äîe ©¨¨¦¦¬§²¨−̈©®§¥¨¨«§Ÿ̈º¥´
EnîúBìBòa éöôç ïéà-íà ék ¦§À¥¤§¦§¦´¦

ãñç úáäàå ètLî úBùr£³Ÿ¦§¨Æ§©´£©¤½¤
úëì rðöäåááì íúa åéëøãa-ír §©§¥¬©¤−¤¦§¨¨§¨¥¨¦

éäìà:E ¡Ÿ¤«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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ycew zegiyn zecewp
לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  חג הגאולה, י"ג תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן

בעל מרץ ורב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי', שר הסעד

שלום וברכה!

מכתבו מעש"ק פ' חקת )משווייצרי'( הגיעני, ובינתיים קבלתי גם מכתבו מט"ו סיון מירושלים 

ת"ו. ותשואות חן חן לכת"ר על כתבו בפרוטרוט על דבר מצב הענינים בנוגע לחזית הדתית בארה"ק 

ת"ו ומאמציו להחיותה.

כפי שאמרתי לכת"ר במשך שיחתנו, כתבתי לאה"ק ת"ו את חוו"ד ע"ד ההשתתפות בבחירות, 

אשר מחוייבים כל אחד ואחת "להשתתף בבחירות ולהצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר ולהשפיע 

בזה גם על זולתם", וכבקשתו הודעתי עד"ז לאגודת חב"ד גם במברק, ובטח כבר פירסמו את זה באופן 

המתאים.

כבקשתו במכתבו, הנה כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו 

והצלחה  ברכה  ויראה  תורה,  של  במלחמתה  חיל  ויוסיף  בריאותו  יחזק  והשי"ת  והצלחה,  לברכה 

בעניניו, עניני הכלל והפרט.

בכבוד ובברכה להצלחה.

בהזדמנות חג הגאולה, הוא יום גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מידי הסאווי]ע[טים בשנת תרפ"ז, הנני בנועם לשלוח לו קונטרס יב-יג תמוז שזה עתה הו"ל, 

בידעי יחסו ורגשותיו לכ"ק מו"ח אדמו"ר ודברי קדשו.
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לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת בלק - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:375:388:278:289:089:0910:2110:2213:1813:1919:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:325:348:228:249:059:0610:1810:2013:1713:1919:5419:5520:2220:2319:2220:35חיפה )ק(

5:345:358:248:259:059:0710:1810:2013:1613:1819:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:355:378:258:269:079:0810:2010:2113:1813:1919:5019:5120:2020:2119:2920:33תל אביב )ק(

5:345:368:208:228:578:5910:0810:0912:5813:0019:1419:1519:4119:4218:5519:53אבו דאבי )ח(

4:544:567:377:398:538:5410:1510:1713:3613:3820:5920:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:357:369:179:189:579:5810:4610:4712:5212:5317:0917:1117:3917:4116:5117:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:067:527:548:599:0110:2010:2213:3813:4020:5320:5421:3521:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:317:137:158:288:299:509:5113:1113:1220:3220:3321:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
4:384:407:207:228:388:3910:0010:0213:2213:2320:4520:4621:3021:3120:2821:50

4:544:567:227:258:599:0010:2310:2413:4813:4921:1921:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:487:087:128:518:5210:1510:1613:4113:4221:1321:1422:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

5:345:368:248:269:289:2910:4810:4914:0414:0521:1821:1921:5621:5720:5822:14איטליה, מילאנו )ק(

6:126:148:418:429:129:1310:1510:1612:4612:4718:1918:2018:4318:4418:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:008:019:489:4910:2610:2711:1711:1813:2513:2717:5217:5318:2018:2217:3418:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1614:1714:1818:2318:2518:5618:5818:0719:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:428:328:349:229:2310:3910:4013:4513:4720:3620:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:268:178:199:099:1110:2710:2813:3513:3620:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:278:178:199:109:1110:2710:2813:3613:3720:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:578:478:499:439:4411:0111:0214:1214:1321:1221:1321:5021:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:239:109:119:509:5111:0211:0413:5814:0020:2620:2720:5420:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:438:328:349:169:1710:3010:3113:3013:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:179:189:549:5611:0511:0613:5713:5820:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:208:118:129:049:0510:2210:2313:3113:3320:2820:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:505:518:428:439:349:3510:5110:5213:5914:0120:5420:5421:2921:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:155:178:078:099:029:0310:2010:2113:3013:3220:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:149:459:4610:4310:4413:0413:0618:0918:1018:3418:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:287:447:459:339:3510:5810:5914:2514:2722:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:307:447:459:349:3610:5911:0014:2514:2722:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:528:549:269:2710:2110:2312:3812:4017:3317:3517:5517:5717:1218:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:346:368:408:419:139:1510:0910:1012:2612:2817:1817:2017:4417:4617:0217:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:457:027:038:508:5210:1610:1713:4413:4521:2321:2422:1322:1321:0722:36בריטניה, לונדון )ק(

4:394:417:117:128:538:5510:2010:2213:5313:5421:4221:4222:3922:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:457:087:098:548:5510:2010:2113:5013:5121:3521:3522:2722:2721:1622:52גרמניה, ברלין )ק(

5:155:177:457:489:199:2110:4310:4514:0814:0921:3921:3922:2722:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:546:558:558:569:309:3110:2410:2512:3912:4017:3117:3217:5117:5217:0718:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:038:448:469:199:2010:2710:2913:1313:1519:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:008:418:429:169:1710:2410:2513:0913:1119:1419:1519:3919:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:464:487:327:348:448:4510:0610:0713:2513:2620:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

4:284:307:207:228:138:149:319:3212:4012:4119:3619:3720:1220:1319:1920:28טורקיה, איסטנבול )ח(

6:036:048:558:569:439:4410:5911:0014:0414:0520:5120:5221:2421:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:095:117:567:589:069:0710:2710:2913:4613:4721:0321:0421:4621:4720:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

5:586:008:418:439:169:1710:2410:2613:1113:1219:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0511:0613:0213:0416:5416:5717:3117:3316:3917:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:107:567:588:358:369:469:4812:4012:4119:0219:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:464:477:387:398:298:309:469:4712:5312:5519:4619:4720:2120:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

7:007:029:309:3110:0110:0211:0411:0513:3713:3819:1219:1319:3619:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:166:386:398:248:259:509:5113:2013:2121:0121:0221:5421:5520:4422:19פולין, ורשא )ק(

6:276:298:458:469:179:1810:1610:1712:4012:4117:5217:5418:1718:1817:3618:28פרו, לימה )ח(

5:515:528:408:429:449:4611:0511:0614:2214:2321:3421:3522:1522:1621:1722:33צרפת, ליאון )ק(

5:475:498:278:299:489:4911:1011:1214:3314:3422:0022:0022:4422:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

5:465:478:198:208:508:519:549:5512:2912:3018:1018:1118:3418:3517:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:388:278:299:269:2710:4510:4613:5813:5921:0621:0621:4121:4220:4521:58קנדה, טורונטו )ק(

5:055:077:557:578:599:0010:1910:2013:3513:3620:4820:4921:2721:2820:2921:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:338:238:259:079:0910:2210:2313:2313:2520:0220:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:206:586:598:368:3710:0410:0613:4113:4221:3821:3822:4022:4021:2023:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:443:466:316:328:068:079:369:3713:1513:1621:2321:2322:2422:2421:0023:00רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:277:117:138:228:239:439:4513:0313:0420:2120:2121:0421:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:318:158:179:269:2810:4810:4914:0714:0921:3121:3222:0922:1021:0922:29שוויץ, ציריך )ק(

5:525:538:318:329:049:0510:1010:1212:5212:5318:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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