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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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סבר  ....................  וילך-נצבים פרשתלשבוע וח זמנים ל  )לז

סגר  .............  בת קודשש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ  )לח
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,jlieÎmiavp zyxt zay .c"qa
f"iyz'd ,lel` d"k
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

EÏאבּקׁש הוי' ּפני את פני, ּבּקׁשּו לּבי .1אמר ¿ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

להבין  ׁשּיׁש2וצרי פני", "ּבּקׁשּו ענין מהּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

לבּקׁש ׁשּצרי ּדמּזה הפכּיים, ענינים ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבזה

לֹו אין ׁשעכׁשו מּוכח, "ּפני", ּבחינת ְְְִֵֵֶַַַָָָָּולחּפׂש

צרי ׁשּלכן מּמּנּו, רחֹוק והּוא זה ענין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעדין

מּובן  ּגיסא לאיד אמנם ּולחּפׂשֹו, ְְְְְְִִַַָָָָָלבּקׁשֹו

ימצא  והחּפּוׂש הּבּקׁשה ׁשעלֿידי הּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּברּור

הּוא  זה ּפסּוק ּדהּנה, ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְִִֵֵֶֶָָֹזאת.

ּבחדׁש ׁשאֹומרים אֹורי" הוי' "לדוד ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹּבמזמֹור

הּנאמרים 3אלּול  הּפסּוקים ׁשּכל מּזה ּומּובן , ְֱֱִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" הּפסּוק ּגם זה, ְְְְִִִֶַַַַָָּבמזמֹור

והינּו אלּול', ּד'חדׁש העבֹודה מעניני הם ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹפני",

ּבחינת  וחּפּוׂש ּבּקׁשת היא אלּול חדׁש ְְֱֲִִִֶֶַַַַָֹׁשעבֹודת

חדׁש ימי ּכל אֹומרים זה ׁשּמזמֹור וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ"ּפני".

מּובן, הרי החדׁש, ׁשל האחרֹון ּבּיֹום ּגם ֱֲֲֵֶֶַַַַָָֹאלּול,

חדׁש ימי ּכל ּבמׁש העבֹודה ּכללּות לאחרי ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּגם

עבידּתּה" עביד ויֹומא יֹומא "ּכל אׁשר ,4אלּול, ְְֱֲֲִִֵֶָָָָ

ּגם  הּנה ׁשּלכן 'ּפנים', לבחינת עדין הּגיע ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

לבּקׁש צרי אלּול חדׁש ׁשל האחרֹון ְֱֲִֵֶֶַַַָָֹּבּיֹום

ׁשּפסּוק  ּכיון מּזה, ויתרה 'ּפנים'. ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּולחּפׂש

 ֿ ועׂשרתֿימי ראׁשֿהּׁשנה לאחרי ּגם אֹומרים ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה

הרי  ּבכלל), (ועד הֹוׁשענאֿרּבה עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָּתׁשּובה

עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  עבֹודת לאחרי ׁשּגם ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָמּובן,

 ֿ לׁשמיני עד 'ּפנים', לבחינת עדין הּגיע לא ְְֲִִִִִִִִִַַַַָֹכּו'
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ח.1) כז, תה).2)תהלים ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח לבי אמר לך רד"ה גם סדר 3)ראה מרשקוב להר"ש האריז"ל סידור

ועוד. יום. של שיר אחר אדה"ז וסידור יעקב קול האריז"ל סידור אלול. ר"ח ב.4)כוונת צד, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"לדוד, במלים המתחיל כ"ז בפרק המלך, דוד אומר ה"תהלים" ספר בספרו

(ועד  הֹוׁשענאֿרּבה עד אלול חודש מתחילת לאומרו (שנוהגים וישעי" אורי ְְַַַַָָה'

ובמנחה)): בשחרית ביום, (פעמיים ְִָּבכלל),

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡ ,ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ1.,פשוטו לפי ¿»«ƒƒ«¿»»∆»∆¬»»¬«≈
כלפי  אמירה היא הכתוב כוונת

כלומר  ,ל ְהקדושֿברוךֿהוא:

– ליבי לי אומר ובשמך, בשליחותך

ה'. פני את ולחפש לבקש פני, בקשו

ה', פני את ומבקש לליבי שומע ואני

הכתוב: על בפירושו רש"י ובלשון

לבי, לי אומר בשליחותך "בשבילך,

ואני  פני את ישראל כולכם בקשו

אבקש". ה' פניך את לו, שומע

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2ÔÈÚ e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰Êa LiL ,"ÈÙ eLwa"«¿»»∆≈»∆

‰ÌÈiÎÙ,לכאורה  ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
NtÁÏe Lw·Ï CÈ¯vL ‰fÓc¿ƒ∆∆»ƒ¿«≈¿«≈
ÂLÎÚL ,ÁÎeÓ ,"Èt" ˙ÈÁa¿ƒ«»»»∆«¿»
‡e‰Â ‰Ê ÔÈÚ ÔÈ„Ú BÏ ÔÈ‡≈¬«ƒƒ¿»∆¿
CÈ¯ˆ ÔÎlL ,epnÓ ˜BÁ»̄ƒ∆∆»≈»ƒ

,BNtÁÏe BLw·Ï מדובר כלומר ¿«¿¿«¿
ש  ל"ּפני"Ï‡במי עדיין ‡ÌÓשייך ַָ»¿»

¯e¯aL Ô·eÓ ‡ÒÈb C„È‡Ï¿ƒ»ƒ»»∆»
‰Lwa‰ È„ÈŒÏÚL ¯·c‰«»»∆«¿≈««»»

˙‡Ê ‡ˆÓÈ NetÁ‰Â אין כן ואם ¿«ƒƒ¿»…
שהוא זו.ÔÎספק לבחינה שייך

אפוא, היא, להבין") ("צריך השאלה

שיש  כך על מדובר אם ממהֿנפשך:

מוכח  "פני", בחינת את ולחפש לבקש

כזה  ומצב במעמד נמצא שהאדם

מכך, רחוק והוא ל"פני" הגיע שטרם

זאת  ולחפש לבקש עליו ולכן

וברור  הדבר, את להשיג ולהשתדל

האדם כעת מצבו שייך Ï‡שלפי

סגנון  ואם "פני". לבחינת (עדיין)

שהבקשה  ספק אין כי מורה הדברים

ברור והחיפוש מטרתן, את ישיגו

שלמעשה במי שייך ÔÎשמדובר

האם  ממהֿנפשך, ובכן, הזו. לדרגה

בעניין בעניין˘ÏÚÓÏ‰מדובר או האדם של לאדם ·¯Œ‰˘‚‰מדרגתו

המבקש?

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,יותר השאלה את ‰e‡ולחדד ‰Ê ˜eÒt ,‰p‰c ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆

ÏeÏ‡ L„Áa ÌÈ¯ÓB‡L "È¯B‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï" ¯BÓÊÓa3, בהתאם ¿ƒ¿¿»ƒ¬»»ƒ∆¿ƒ¿…∆¡
ּבכלל), (ועד הֹוׁשענאֿרּבה עד אלול חודש מתחילת זה פרק לומר ְְְִַַַַָָָלמנהג

ובמנחה) בשחרית ביום , fÓ‰(פעמיים Ô·eÓe במהלך נאמר שהפרק מזה »ƒ∆
אלול  ‰eÒt˜חודש Ìb ,‰Ê ¯BÓÊÓa ÌÈ¯Ó‡p‰ ÌÈ˜eÒt‰ ÏkL∆»«¿ƒ«∆¡»ƒ¿ƒ¿∆««»

,"ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ"¿»«ƒƒ«¿»»
L„Á'c ‰„B·Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‰≈≈ƒ¿¿≈»¬»¿…∆
L„Á ˙„B·ÚL eÈ‰Â ,'ÏeÏ‡¡¿«¿∆¬«…∆
NetÁÂ ˙Lwa ‡È‰ ÏeÏ‡¡ƒ«»«¿ƒ
¯BÓÊnL ÔÂÈÎÂ ."Èt" ˙ÈÁa¿ƒ«»»¿≈»∆ƒ¿
L„Á ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê∆¿ƒ»¿≈…∆
ÏL ÔB¯Á‡‰ ÌBia Ìb ,ÏeÏ‡¡««»«¬∆

,L„Á‰,ליום מיום שבוודאי למרות «…∆
החודש, סוף ועד החודש מתחילת

ה' עבודת בענייני ומתקדם הולך האדם

ומתעלה  והולך אלול חודש ≈¬‰¯Èשל
˙eÏÏk È¯Á‡Ï ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿«¬≈¿»
L„Á ÈÓÈ Ïk CLÓa ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆»¿≈…∆
‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk" ¯L‡ ,ÏeÏ‡¡¬∆»»¿»

"dz„È·Ú „È·Ú4,,ויום יום [בכל »ƒ¬ƒ¿≈
ליום  הנדרשת העבודה את עובד האדם

ויום  יום שבכל למרות זאת, ובכל זה].

ה' את האדם עבד החודש ַָבמהלך

זאת  בכל כראוי, אלול חודש בענייני

˙ÈÁ·Ï ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«
ÔÎlL ,'ÌÈt'שלמעשה Ï‡כיון »ƒ∆»≈

לכך  ‰‡ÔB¯Áהגיע ÌBia Ìb ‰p‰ƒ≈««»«¬
ÏeÏ‡ L„Á ÏL עדיין ˆ¯CÈהוא ∆…∆¡»ƒ

.'ÌÈt' ˙ÈÁa NtÁÏe Lw·Ï¿«≈¿«≈¿ƒ«»ƒ
העובדה  יותר עוד מודגשת שכך, וכיון

שעדיין במי לבחינת Ï‡שמדובר הגיע

מנין  השאלה מתחזקת כן ואם 'פנים',

יביא  אכן שהחיפוש הוודאות נובעת

המיוחלת  למטרה דבר של בסופו אותו

ÔÎÂ?הזו הבחינה את ישיג

‰Ê ˜eÒtL ÔÂÈk ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆»∆
ŒL‡¯ È¯Á‡Ï Ìb ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿«¬≈…
‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÂ ‰M‰«»»«¬∆∆¿≈¿»
„ÚÂ) ‰a¯Œ‡ÚLB‰ „Ú««¿»«»¿«

,Ô·eÓ È¯‰ ,(ÏÏÎa זו לא כי ƒ¿»¬≈»
במשך העבודה כל שלאחר הגיע ÏÎבלבד לא עדיין האדם אלול, חודש

אלא  המיוחלת, "פני" ŒÈÓÈŒ˙¯NÚלדרגת ˙„B·Ú È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈¬«¬∆∆¿≈
ŒÈÈÓLÏ „Ú ,'ÌÈt' ˙ÈÁ·Ï ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡Ï 'eÎ ‰·eLz¿»…ƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒƒ
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וׂשמח  ּבחינת עצרת נמׁש ּדוקא ׁשאז תּֿתֹורה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

לבּקׁש עדין צרי זה זמן קדם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ'ּפנים',

ׁשני  יׁשנם זה ּובענין 'ּפנים'. ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּולחּפׂש

ׁשעד  מֹורה זה הרי ּגיסא מחד הּנ"ל, ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההפכים

זֹו. מּבחינה עדין הּוא רחֹוק ְְֲִִִִַַָָָׂשמחתּֿתֹורה

עבֹודתֹו ׁשעלֿידי הּדבר ּברּור ּגיסא, ְְֲִִֵֶַַָָָָָָּולאיד

 ֿ ׁשּבׁשמיני הּוא ּבטּוח פני" "ּבּקׁשּו ְְְִִִִִֶַַַָָָּבבחינת

צרי וגם זֹו. לבחינה יּגיע וׂשמחתּֿתֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָעצרת

מהי  גֹו', פני" ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" אֹומרֹו ְְְְִִִִַַַָָָָלהבין

ּדוקא. לּלב גֹו' פני" "בּקׁשּו ענין ְְְִֵַַַַַָָָָׁשּיכּות

מה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְִִִֶַַָָ

הּקֹודם  ּבּמאמר על 5ׁשּנתּבאר ְֲִֵֵֶַַַַָָ

את 6הּפסּוק  גֹו' הּיֹום לפניכם נתן אנכי ראה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּדברי  יסֹוד על גֹו', ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַָָהּברכה

הּפסּוק 7הּמדרׁש יעקב.8על ּבית הוי' ּדבר ׁשמעּו ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹ

אמר  ּכ כּו' ּכֹוסֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו למל ְְֵֶֶֶַָָָָָמׁשל

'נעׂשה' ּבסיני, לי מזגּתם ּכֹוסֹות ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּקּב"ה:

כּו'. ּב'נׁשמע' הזהרּו 'נעׂשה', ׁשברּתם ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָו'נׁשמע',

ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָוזהּו

ּד"תׁשמעּו" העבֹודה רק ּתֹובעים ְְְְְֲִִֶַַָָָׁשעכׁשו

הּמכּון  ׁשּתכלית ּכיון אמנם, ּבנׁשמע"), ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ("הזהרּו

נאמר  עלֿזה הּנה 'נעׂשה', לבחינת ׁשּיּגיעּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּוא

המׁשכת  ענין ׁשהּוא ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ"את

ׁשעלֿידי  ּד"תׁשמעּו", ּבעבֹודה ּכח ּונתינת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּברכה

'נעׂשה'. לבחינת יּגיעּו ּד'נׁשמע' ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָהעבֹודה

ענין  רק אינּה ּד'נׁשמע ' ׁשהעבֹודה ּבזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונתּבאר

ׁשמע  ּכי "ּדּבר  מּלׁשֹון וההסּברה, ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

"ענין 9עבּד הּוא ּד'נׁשמע' העבֹודה אּלא , ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

מּזבח  ׁשמֹוע "הּנה מּלׁשֹון על, וקּבלת ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהּבּטּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ ,'ÌÈt' ˙ÈÁa CLÓ ‡˜Âc Ê‡L ,‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ¬∆∆¿ƒ¿«»∆»«¿»ƒ¿»¿ƒ«»ƒ¬»

‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ חג ימי וכל תשובה ימי עשרת אלול, חודש כל במשך הרי …∆¿«∆
'ÌÈt'.הסוכות  ˙ÈÁa NtÁÏe Lw·Ï ÔÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ¬«ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ«»ƒ

,Ï"p‰ ÌÈÎÙ‰‰ ÈL ÌLÈ ‰Ê ÔÈÚ·e המאמר בתחילת שנזכרו ¿ƒ¿»∆∆¿»¿≈«¬»ƒ««
‰¯BÓ ‰Ê È¯‰ ‡ÒÈb „ÁÓ≈«ƒ»¬≈∆∆
‡e‰ ˜BÁ¯ ‰¯BzŒ˙ÁÓN „ÚL∆«ƒ¿«»»
C„È‡Ïe .BÊ ‰ÈÁaÓ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
È„ÈŒÏÚL ¯·c‰ ¯e¯a ,‡ÒÈbƒ»»«»»∆«¿≈
"ÈÙ eLwa" ˙ÈÁ·a B˙„B·Ú¬»ƒ¿ƒ««¿»»
חג  סיום ועד אלול חודש מתחילת

ŒÈÈÓLaLהסוכות  ‡e‰ ÁeËa»«∆ƒ¿ƒƒ
‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚÔÎÚÈbÈ ¬∆∆¿ƒ¿«»«ƒ«

.BÊ ‰ÈÁ·Ï דבר צריך וכאמור, זה ƒ¿ƒ»
שני  יחד משתלבים איך ביאור:

מדובר  אחד מצד כאשר ההפכים,

של  ה' עבודת שגם מהאדם רחוק בענין

וחג  הנוראים הימים אלול, חודש

כך, לידי אותו מביאה לא הסוכות

שבשמיניֿעצרת  ספק אין שני ומצד

יג  כן 'פנים'?ושמחתֿתורה לבחינת יע

EÏ" B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿¿
,'B‚ "ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡»«ƒƒ«¿»»
"ÈÙ eLw·" ÔÈÚ ˙eÎiL È‰Ó«ƒ«»ƒ¿««¿»»

'B‚ בחינת אחרי והחיפוש הבקשה

Âc˜‡,"פני" ·lÏ מה כלומר, «≈«¿»
"פני" בחינת השגת של במיוחד הקשר

ללב?

ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
¯Ó‡na ¯‡a˙pL ‰Ó ‰lÁz¿ƒ»«∆ƒ¿»≈««¬»

Ì„Bw‰5 ראה פרשת בשבת שנאמר «≈
פרשת  לשבת מלכות' ב'דבר (והובא

ביאור  עם - ה'תשע"ז - זו שנה ראה

אפשר) ‰eÒt˜בדרך ÏÚ6‰‡¯ ««»¿≈
'B‚ ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
,'B‚ eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡∆«¿»»¬∆ƒ¿¿

L¯„n‰ È¯·c „BÒÈ ÏÚ7ÏÚ «¿ƒ¿≈«ƒ¿»«
˜eÒt‰8˙Èa 'ÈÂ‰ ¯·c eÚÓL «»ƒ¿¿«¬»»≈

BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÏLÓ .·˜ÚÈ«¬…»»¿∆∆∆»
¯Ó‡ Ck 'eÎ ˙BÒBk ÈzL¿≈»»«
Ìz‚ÊÓ ˙BÒBk ÈzL :‰"aw‰«»»¿≈¿«¿∆

e¯‰Ê‰ ,'‰NÚ' Ìz¯·L ,'ÚÓL'Â '‰NÚ' ,ÈÈÒa ÈÏƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«¿«¿∆«¬∆ƒ»¬
.'eÎ 'ÚÓL'a¿ƒ¿«

והיה  הללו כוסות ב' לי שמרו לעבדיו: שאמר למלך משל המדרש: לשון וזה

[המלך] שהוא עד בהם. זהיר הוי לו: אמר יקרים]. זכוכית [כלי דיאטריטא

את] [העגל נגח הפלטין, פתח על שרוי אחד עגל היה [לארמון], לפלטין נכנס

ומפחד] [רועד ומרתת עומד העבד והיה [מהכוסות], מהם אחד ונשבר העבד

אחד  ושבר עגל, שנגחני לו: אמר מרתת? אתה למה לו: אמר המלך. לפני

כן, אם המלך: לו אמר הכוסות. משני

 ֿ הקדוש אמר כך בשני. והיזהר דע

בסיני, מזגתם כוסות שני ברוךֿהוא:

עשיתם  נעשה, שברתם ונשמע. נעשה

שמעו  הוי, בנשמע. היזהרו עגל, ְַָלפני

יעקב. בית ה' דבר

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ פרשת בתחילת ¿∆«∆»
היום  לפניכם נותן אנכי ראה – ראה

,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡"∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
ÂLÎÚL בחינת של שה'כוס' לאחר ∆«¿»

נשברה  ¯˜'נעשה' ÌÈÚ·Bz¿ƒ«
"eÚÓLz"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¿

("ÚÓLa e¯‰Ê‰") שהיא ƒ»¬¿ƒ¿«
נמו  בדרגה מהעבודה עבודה יותר כה

להלן), שיוסבר (כפי 'נעשה' של

ÔeÎn‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆«¿ƒ«¿À»
'‰NÚ' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL ‡e‰∆«ƒƒ¿ƒ««¬∆
הדרישה  עכשיו שגם ברור סוף סוף כי

בחינת  וגם עומדת, בעינה לעשות

דרגה  (שהיא הרוחנית בעבודה 'נעשה'

של  הביטול בעניין ונעלית גבוהה

כדלהלן  העצמית, והישות המציאות

הנ"ל  במאמר בהרחבה שהוסבר וכפי

גם  נדרשת "ראה") דיבורֿהמתחיל

"‡˙עתה, ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«∆
,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿
‰Î¯a ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿»»
‰„B·Úa Ák ˙È˙e¿ƒ«…«»¬»
È„ÈŒÏÚL ,"eÚÓLz"c¿ƒ¿¿∆«¿≈

eÚÈbÈ 'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰ בסופו »¬»¿ƒ¿««ƒ
דבר  'NÚ‰'של ˙ÈÁ·Ï הנעלית ƒ¿ƒ««¬∆

"תשמעו". מבחינת יותר

,‰Êa ¯‡a˙Â ֿ דיבור הנ"ל במאמר ¿ƒ¿»≈»∆
"ראה" «¬«∆B·Ú‰L„‰המתחיל

ÔÈÚ ˜¯ dÈ‡ 'ÚÓL'c¿ƒ¿«≈»«ƒ¿«
ÔBLlÓ ,‰¯aÒ‰‰Â ‰‚O‰‰««»»¿««¿»»ƒ¿

"Ec·Ú ÚÓBL Èk ¯ac"9, שמואל אלא כפשוטו שמיעה (לא שפירושו «≈ƒ≈««¿∆
ומבין  מקשיב עבדך כי דבר ואומר:) אליו הקורא ה' לקול עונה «∆‡l‡הנביא

ÔBLlÓ ,ÏÚ ˙Ïa˜Â Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿«»«…ƒ¿
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ז f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּד'נׁשמע',10טֹוב" העבֹודה אמנם, היֹותּה. עם ְְְֱֲִִַָָָָָ

רק  הּוא הּבּטּול מּכלֿמקֹום על, וקּבלת ְִִִַַַַָָָֹּבּטּול

רק  ׁשּי ּד'נׁשמע' הענין ׁשהרי הּגלּוי, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלרצֹון

ואז  אֹותֹו, לׁשמע ׁשּׁשּי ענין ּכבר יׁשנֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר

חּוׁש עם הכן ׁשעֹומד האדם עבֹודת ֲִִֵֵֶַָָָָהיא

ׁשּיׁשמע, מה ּכל ּולקּים לׁשמע ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשמיעה

ּכפי  לרצֹון ׁשּי ּד'נׁשמע' ׁשהּבּטּול מּובן, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּומּזה

הּבּטּול  הּוא מּזה ּולמעלה ּבגּלּוי. ּבא ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּכבר

הינּו, הרצֹון, לבעל הּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָּד'נעׂשה',

הרי  ּגלּוי, רצֹון המׁשכת איזֹו ׁשּיׁשנֹו טרם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוד

עצמֹו, הרצֹון לבעל נפׁשֹו ּבעצם ּבטל ְְְְֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּכמאמר  הרצֹון, את ממׁשי הּוא 11ועלֿידיֿזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָ

ּומחּדׁשים  ׁש"עֹוׂשים" מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֶֶַָעֹוׂשין

מּצדֿעצמֹו ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ׁשהרי הרצֹון, ְֲִֵֵֶֶַַָָָאת

לחּדׁש וצרי ּד'מצֹות', מהרצֹון ּגם למעלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּוא

 ֿ על היא הרצֹון והמׁשכת ּד'מצֹות', הרצֹון ְְְְִִֶַַַָָָָָאת

לבעל  הּבּטּול ענין ׁשהּוא ּד'נעׂשה', העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָידי
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כב.10) טו, ב.11)שם לה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המלך לשאול הנביא שמואל BË·"כדברי Á·fÓ ÚBÓL ‰p‰"10 ƒ≈¿«ƒ∆«

בנימוק  עמלק של והבקר הצאן של הריגתם אי את הצדיק ששאול ְִִ(לאחר

שהקדושֿברוךֿהוא  היא הכוונה פשוטו לפי כאשר קרבנות, מהם שיקריבו

הפנימית, המשמעות ולפי קרבנות. מאשר למצוותיו הציות את יותר מחשיב

הביטול  מעלת את להדגיש היא הכוונה

וההשגה  ההבנה לעומת עול, וקבלת

ביטול  מתוך ה' שבעבודת (משום

המצי  של מעורבות אין אות וקבלתֿעול

שעלולים  האישי, והשכל האישית

הישרה). מהדרך וסטייה לטעות לגרום

ÌÓ‡,שני ‰B·Ú„‰מצד »¿»»¬»
Ïeha d˙BÈ‰ ÌÚ ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«ƒ¡»ƒ

ÏÚ ˙Ïa˜Â,גדול יתרון שהוא ¿«»«…
גם ÌB˜ÓŒÏkÓכאמור, בכך יש ƒ»»

כי  ¯˜חסרון, ‡e‰ Ïeha‰«ƒ«
,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï בביטול מדובר »»«»

הוא  הביטול שכן יחסית, נמוכה בדרגה

כפי  הקדושֿברוךֿהוא של הרצון כלפי

המצוות  באמצעות ≈¬∆È¯‰Lשהתגלה
˜¯ CiL 'ÚÓL'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿««»«
CiML ÔÈÚ ¯·k BLÈ ¯L‡k«¬∆∆¿¿»ƒ¿»∆«»

,B˙B‡ ÚÓLÏ שכלפיו הרצון כאשר ƒ¿…«
וידוע  גלוי כבר ‰È‡מתבטלים Ê‡Â¿»ƒ

ÔÎ‰ „ÓBÚL Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»∆≈»≈
BlL ‰ÚÈÓM‰ LeÁ ÌÚƒ«¿ƒ»∆
‰Ó Ïk Ìi˜Ïe ÚÓLÏƒ¿…«¿«≈»«

ÈÙk ÔBˆ¯Ï CiL 'ÚÓL'c Ïeha‰L ,Ô·eÓ ‰fÓe ,ÚÓLiL∆ƒ¿«ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿««»»»¿ƒ
.Èel‚a ‡a ¯·kL∆¿»»¿ƒ

הביטול  בעניין אנכי"), "ראה הפסוק (על הנ"ל במאמר שנתבאר כפי

הוא  "נשמע" שבבחינת הביטול כלל, ובדרך שונות. דרגות יש וקבלתֿעול

 ֿ שהקדוש לאחר גילוי, לידי שבא כפי הקדושֿברוךֿהוא של לרצונו ביטול

המושג  שכן והוראות, ציוויים ישראל לבני ונתן רצונו את גילה ברוךֿהוא

לפקודה) ציות של במובן והן השמיעה, בחוש שמיעה של במובן (הן שמיעה

הגלוי, רצון נקרא זה גילוי הנשמע. הדבר של גילוי היה שכבר לאחר רק ייתכן

כלפי  עבד של לביטול נמשלו הגלוי הרצון כלפי וקבלתֿעול והביטול

זאת, ועם משלו. מציאות לו שאין כך כדי עד אדונו, של והציוויים ההוראות

– יותר עוד נעלה ביטול קיים

Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰NÚ'c Ïeha‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆«ƒ¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ
ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ BÊÈ‡ BLiL Ì¯Ë „BÚL ,eÈ‰ ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï¿««»»«¿∆∆∆∆∆¿≈«¿»«»
.BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï BLÙ ÌˆÚa ÏËa ‡e‰ È¯‰ ,ÈeÏb»¬≈»≈¿∆∆«¿¿««»»«¿

אל בביטול ֿ ‰¯ˆÔÂ,כלומר, הקדוש של ולהוראות לציוויים מתבטל היהודי

מתבטא  והביטול אדונו, של ולפקודות להוראות שמציית עבד כמו ברוךֿהוא

לחלוטין  מסור אלא העצמית מציאותו ואת שכלו את מערב לא שהוא ְֵַבכך

אל הביטול אבל הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו ‰¯ˆÔÂלמילוי ÏÚ· ביטול הוא

אלא  ולהוראות לפקודות וציות בביטול מדובר לא כאן כי עמוק, יותר הרבה

בדרגה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא הרצון, בעל כלפי מכלֿוכל בהתבטלות

וגם  גלוי. רצון של והמשכה התגלות יש שבה מהדרגה יותר וגבוהה שקודמת

ובפנימיות  בעצם ביטול הוא הרצון לבעל הביטול הבטל, היהודי מבחינת

קצת  לזה לתת אולי (אפשר נפשו.

הבן  כאשר והוא: יותר, ממשי ביאור

ואשר  האב, של החיצוני לצד רק ֵָּבטל

מצווה  שהאב לאחר רק ביטוי לידי בא

עושה  הבן הרי וכך, כך לעשות אותו

מה  את רק אבל השלימות בתכלית זאת

מסירות  במלוא ובאמת האב, שציווה

ציווה  שכבר למה רק זאת אבל ְַהנפש,

של  ביטולו כאשר ואילו וביקש. האב

שהאב  למה רק אינו האב כלפי הבן

האב, של ועצמותו לגופו אלא מצווה

ויותר  יותר לעשות מה מחפש הוא הרי

מבלי  ונחתֿרוח תענוג יהיה שלאבא

ממש). בפועל אותו יצווה שהאב

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של הביטול עלֿידי ¿«¿≈∆
בעל  הקדושֿברוךֿהוא, אל היהודי

נפשו, בעצם CÈLÓÓהרצון, ‡e‰«¿ƒ
‰¯ˆÔBומגלה  העליון,‡˙ ∆»»

¯Ó‡Ók11ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ¿«¬«ƒ¿∆
"ÌB˜Ó בגמרא ז"ל חכמינו אמרו »

דגני  'ולקחתי "כתיב ב): לה, (ברכות

כלומר, דגנך". ואספת וכתיב וגו' בעתו

בעתו  דגני "ולקחתי אומר אחד כתוב הפסוקים. שני בין סתירה יש לכאורה

שהוא  להוכיח כדי הצומח הדגן את לוקח הקדושֿברוךֿהוא (כלומר, וגו'"

שלו  הדגן את יאסוף האדם (כלומר, דגנך" "ואספת אומר אחר וכתוב שלו),

של  רצונו עושין שישראל בזמן כאן קשיא, "לא עונה: והגמרא בעצמו)!

מקום, של רצונו עושים שישראל בזמן מדובר דגנך" "ואספת בפסוק - מקום"

בפסוק  - מקום" של רצונו עושין ישראל שאין בזמן "כאן שלהם. הדגן ואז

מקום, של רצונו את עושים לא שישראל בזמן מדובר דגני" "ולקחתי

של  רצונו "עושין הביטוי כוונת בפשטות הדגן. את אוסף והקדושֿברוךֿהוא

בפועל  ה' רצון את שמקיימים הוא הכוונה ,מקום" הדברים פנימיות לפי אבל

–LÌÈLcÁÓe "ÌÈNBÚ" כביכול ‰¯ˆÔBומעוררים, של ‡˙ ∆ƒ¿«¿ƒ∆»»
‰e‡הקדושֿברוךֿהוא, BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ««¿

LcÁÏ CÈ¯ˆÂ ,'˙BˆÓ'c ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ולעורר ‡˙לפעול ¿«¿»«≈»»¿ƒ¿¿»ƒ¿«≈∆
˙ÎLÓ‰Â ,'˙BˆÓ'c ÔBˆ¯‰ והתעוררותÔBˆ¯‰ למצוות ‰È‡העליון »»¿ƒ¿¿«¿»«»»ƒ

ÏÚ·Ï Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰NÚ'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ¿««
.ÔBˆ¯‰»»

נובע  למצוות, העליון הרצון את לעורר הצורך הנ"ל, במאמר שמבואר וכפי

האדם, שבנפש (כשם מהרצון למעלה הוא בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא מזה

כוח  הוא "וכל הרצון מהרצון) למעלה היא הנפש עצם אבל ונעלה, חשוב
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ּד"בכל  העבֹודה ענין ׁשּזהּו ונתּבאר, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהרצֹון.

"הּנפׁש.12מאד עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשהּוא , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשנּיה 13וזהּו ׁשּפרׁשה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין "ּבזמן היא ְְְְִִִִִֵֶַַַּדקריאתֿׁשמע 

ׁשמע  אם "והיה ּבּה ׁשּנאמר ּדאף מקֹום", ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

ענין 14ּתׁשמעּו" רק אינֹו הּׁשמיעה ענין והרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

ּוכסּיּום  ּכּנ"ל, ּקּבלתֿעל ענין ּגם אּלא ְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

נפׁשכם", ּובכל לבבכם ּבכל "ּולעבדֹו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָהּכתּוב

הּגלּויים, ּבכחֹותיו רק היא העבֹודה ְְֲִִִַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּבּטּול  הינּו הּמּקיפים, וּכחֹות הּפנימּיים ְְְִִִִִִַַַַֹֹּכחֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּגלּוי, לרצֹון הּגלּויים ְִֵֵֶַַַָָָָֹּכחֹותיו

"ּבכל  ּבּה ּכתיב ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַָָָָָָּפרׁשה

ּגבּול' 'ּבלי ענין הּוא 'מאד' ,"הינּו,15מאד , ְְְְְְִִֶַַֹֹ

הּפנימּיים  הּכחֹות הגּבלת מּגדר ּיֹוצא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

עצם  מּצד היא ועבֹודתֹו המּקיפים, ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹוהּכחֹות

 ֿ ועל הרצֹון', ל'בעל נפׁשֹו ּבעצם ׁשּבטל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש,

ּכל  וזהּו מק ֹום". ׁשל  רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְְִֵֶֶֶָָידיֿזה

הרצֹון' 'ּבעל לבחינת ׁשּיּגיעּו העבֹודה, ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּתכלית

"ּתמליכּוני  ּוכמאמר הרצֹון, את וימׁשיכּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעצמֹו

ואחרּֿכ16עליכם" מלכּותי קּבלּו ּבתחּלה , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגזרֹותי  לעבֹודה 17קּבלּו להּגיע ּבכדי אמנם, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ה.12) ו, ובכ"מ.13)ואתחנן ג. מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה אור שם. מהרש"א ובחדא"ג שם עקב 14)ברכות

יג. ואילך.15)יא, ג לט, מקץ תו"א ב.16)ראה לד, א. טז, ג.17)ר"ה כ, יתרו מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשכה  רק הוא דמצוות הרצון שגם והינו והמשכה, ירידה הוא הרצון עניין

לפעול  בכדי מהרצון... גם למעלה הוא ומהותו שעצמותו לפי יתברך, ממנו

הנפש  שבפנימיות הביטול שהוא ד'נעשה', הביטול עלֿידי זה הרי הרצון את

הרצון". לבעל

,¯‡a˙Â,הנ"ל e‰fLבמאמר ¿ƒ¿»≈∆∆
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿»

"E„‡Ó12,'ה אהבת שעניינה ¿…∆
גבול  בלי לקדושֿברוךֿהוא וביטול

ÌˆÚ „vnL Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ∆ƒ«∆∆
LÙp‰,בליֿגבול שהיא ועבודה «∆∆

של  רצונו את ולגלות להמשיך בכוחה

מ'סדר  שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

הספירות  ועשר ההשתלשלות'

שבנפש  הרצון שכוח כשם העליונות,

יותר  ועמוק ונעלה כללי כוח הוא

המידות  השכל, של הכוחות מעשרת

וכו'.

נאמר: בגמרא, סוגיה אותה בהמשך

מקום, של רצונו עושין שישראל "בזמן

שנאמר  אחרים, עלֿידי נעשית מלאכתן

ובזמן  וגו'. צאנכם ורעו זרים ועמדו

מקום, של רצונו עושין ישראל שאין

כאן  גם עצמן". עלֿידי נעשית מלאכתן

שני  בין לכאורה, סתירה, על מדובר

זרים  "ועמדו אומר אחד פסוק פסוקים.

יהיו ו  ישראל שבני כלומר צאנכם", רעו

את  יעשו ואחרים מעבודה, פטורים

אומר  אחר ופסוק במקומם. מלאכתם

ואספת  שמשמעו דגנך" "ואספת

אחרים! של סיוע ללא בעצמך,

דגנם  את אוספים הם מקום, של רצונו עושין אינם ישראל בני אם – והביאור

זרים. משרתים בידי נעשה הדבר מקום, של רצונו עושים כן הם ואם בעצמם,

שנאמר  קריאתֿשמע של שניה שפרשה יתכן איך בחסידות: כך על שואלים

של  רצונו עושין ב'אין מדברת נפשכם" ובכל לבבכם  בכל "ולעבדו בה

ראשונה, בפרשה כמו מאדך" "בכל נזכר לא זו שבפרשה כיון ועונים: מקום'?

עדיין  נפשכם", ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת על בה שמדובר למרות הרי

מקום" של רצונו עושין "אין נחשב ¯eÈ˙Baהדבר e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê13ÔÈ‡L ÔÓÊa" ‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯tL «∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ¿«∆≈

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â" da ¯Ó‡pL Û‡c ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»¿«∆∆¡«»¿»»ƒ»…«
"eÚÓLz14‡l‡ ‰‚O‰‰ ÔÈÚ ˜¯ BÈ‡ ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ È¯‰Â , ƒ¿¿«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿«««»»∆»

ÏÎa B„·ÚÏe" ·e˙k‰ ÌeiÒÎe ,Ï"pk ÏÚŒ˙Ïa˜ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»«…««¿ƒ«»¿»¿¿»
,"ÌÎLÙ ÏÎ·e ÌÎ··Ï נעלית ברמה ה' שעבודת יתכן איך ואםֿכן ¿«¿∆¿»«¿¿∆

כל  שעם היא לכך הסיבה אלא מקום"? של רצונו עושין "אין תיחשב כלֿכך

כזו  בדרגה ה' עבודת של ¯˜מעלתה ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»ƒ«
,ÌÈÙÈwn‰ ˙BÁk‰Â ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ«…«¿ƒƒƒ¿«…««ƒƒ

היא  החלוקה כלל ובדרך סוגים, לכמה מתחלקים האדם של הנפש כוחות

כמו  – פנימיים כוחות סוגים: לשני

האדם  בגוף המלובשים והרגש השכל

כוח  גם וכך הגוף, לאברי ומותאמים

מלובשים  שכולם וכד' הדיבור התנועה,

פנימית, בהתלבשות הגוף באברי

הרצון  כוח כמו – מקיפים וכוחות

הגוף  בכל הפועל כללי כוח שהוא

כזה  מסויים, באבר מתלבש ולא בשווה

גם  יותר, כללית ובהגדרה אחר. או

וגם  יותר) (הנחותים הפנימיים הכוחות

יותר) (הנעלים המקיפים הכוחות

הם  כי הגלויים" "כוחות נחשבים

בצורה  האדם בגוף ומתגלים פועלים

בשונה  ומורגשת, ניכרת גלויה,

כלל  שבדרך נעלמים" מ"כוחות

ולא  הנפש בתוך ונסתרים נעלמים

ה  ולענייננו, גילוי. לידי לכך באים סיבה

של  שניה בפרשה המתוארת שהעבודה

מעלתה, כל עם הרי קריאתֿשמע,

ובכל  לבבכם "בכל עבודה שהיא

"אין  נחשבת היא עדיין נפשכם",

עבודה  היא כי מקום", של רצונו עושין

הגלויים, הכוחות עם רק הנעשית

ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk Ïeha eÈ‰«¿ƒ…»«¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï»»«»«∆≈≈
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÈÏa' ÔÈÚ ‡e‰ '„‡Ó' ,"E„‡Ó ÏÎa" da ·È˙k ÚÓL¿«¿ƒ»¿»¿…∆¿…ƒ¿«¿ƒ

'Ïe·b15ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ˙Ïa‚‰ ¯„bÓ ‡ˆBi ‡e‰L ,eÈ‰ , ¿«¿∆≈ƒ∆∆«¿»««…«¿ƒƒƒ
ÌÈÙÈwÓ‰ ˙BÁk‰Â,יחד ‰LÙp,גם ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ ¿«…««ƒƒ«¬»ƒƒ«∆∆«∆∆

ÔÈNBÚ" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï BLÙ ÌˆÚa ÏËaL∆»≈¿∆∆«¿¿««»»¿«¿≈∆ƒ
."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¿̄∆»

'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL ,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ»¬»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
¯Ó‡ÓÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙‡ eÎÈLÓÈÂ BÓˆÚ ז"ל ראשֿהשנה חכמינו לגבי «¿¿«¿ƒ∆»»¿«¬«
– ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא אומר ÌÎÈÏÚ"שבו ÈeÎÈÏÓz"16, «¿ƒƒ¬≈∆

È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â È˙eÎÏÓ eÏa˜ ‰lÁ˙a17. חכמינו כדברי ƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿««»«¿¿≈«
גזירות. עלינו גזור המדינה: אנשי לו ואמרו למדינה  שבא למלך משל ָָז"ל:

וכמבואר  גזירותי, קבלו ואחרֿכך מלכותי קבלו בתחילה המלך, להם אמר

בחינת  היא מלכותי") ("קבלו המלכות שקבלת "ראה" לפרשת במאמר
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ט f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

העבֹודה  ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִִֶַָָָָּד'נעׂשה',

'נעׂשה'. לבחינת אחרּֿכ ּבאים ּומּזה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָּד'נׁשמע',

ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את אֹומרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַָָוזהּו

ּד"ּתׁשמעּו", העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָׁשּבתחּלה

ּד'נׁשמע' ׁשּמהעבֹודה ּכח ּונתינת ּברכה יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובזה

ּגםּֿכן  וזהּו 'נעׂשה'. לבחינת יּגיעּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַ("ּתׁשמעּו")

נתן  אנכי  "ראה הּפסּוק ּבתחּלת ּׁשּכתּוב ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹמה

ׁש"אנכי  מה היא ׁשהּברכה ּברכה", הּיֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפניכם

הּנפׁש, ּפנימּיּות לפניכם", נתן - ׁשאנכי מי -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ענין  ׁשהּוא ּד'נעׂשה', העבֹודה היא זה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמּצד

יתּבר לעצמּותֹו הּנפׁש עצם ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּבּטּול

זֹו עבֹודה ועל "אנכי". ּבחינת הרצֹון', ְְֲִִַַַַָָָָֹ'ּבעל

עלֿידי  אליה (ׁשּמּגיעים 'נעׂשה' ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדבחינת

'נׁשמע') ּבחינת ּד"ּתׁשמעּו", העבֹודה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָהקּדמת

ּתׁשמעּו"), אׁשר הּברכה ("את "אׁשר" ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָנאמר

ּכיון  'נׁשמע', ּדבחינת ּבעבֹודה ּכי וּדאי, ְְְֲִִִִֵַַַַָָָלׁשֹון

ּבלבד, הּגלּויים הּכחֹות מּצד רק הּוא ְְִִִִֶַַַַַַֹׁשהּבּטּול

מהּֿׁשאיןּֿכן  עדין, ספקֹות ּבזה ׁשּי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי

ּבמציאּות  ּבטל ׁשהּוא 'נעׂשה', ּדבחינת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהעבֹודה

וּדאי, ּבבחינת היא זֹו עבֹודה הּנה נפׁשֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּבעצם

ּדמה  זאת, ועֹוד ּכלל. ספקֹות ּבזה ׁשּי ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין

ׁשּזהּו הינּו, ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

ּבבחינת  העבֹודה ׁשעלֿידי ּוברּור וּדאי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּדבר

וטעם  'נעׂשה'. ּבבחינת לעבֹודה יּגיע ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָ'נׁשמע'

ענין  והרי זה, על ּברכה ׁשּיׁש לפי הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוּדאּות

ה  על הּברכה ּברכה ּבמעלת וכּידּוע וּדאי. ּדבר ּוא ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו18ּתפּלה  צּוּוי, ּבלׁשֹון היא ׁשּברכה , ְְְְִִִִֶָָָ

וּדאי,19ׁשּכתּוב  ּדבר ׁשּזהּו והינּו הוי', יברכ ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

אם  ספק והרי ּבּקׁשה, ּבלׁשֹון היא ְְֲִִִִֵֵַַָָָָּותפּלה

ּבתפּלתֹו" "הּמעּין ּוכמֹו ּבּקׁשתֹו, "אם 20ּתתקּבל , ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

כּו' ּבפיו" ׁשגּורה ּגיסא 21ּתפּלתֹו לאיד אמנם . ְְְְְִִִִָָָָָָ

היא  ׁשּברכה ּברכה, על ּבתפּלה מעלה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָיׁשנּה

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

א.18) יט, ראה פ' כד.19)לקו"ת ו, ג.20)נשא שער רבה אליהו חופת – חכמה ראשית ואילך. סע"ב נד, ברכות ראה

ב.21) לד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  גזירותי") ("קבלו הגזירות קבלת ואילו הרצון', ל'בעל הביטול – "נעשה"

עמוק  ביטול שהוא הרצון' ל'בעל והביטול לרצון, הביטול "נשמע", בחינת

למעלה, הרצון את ומעורר שעושה מקום", של רצונו "עושין בחינת הוא יותר,

כביכול,

‰„B·Ú‰Ï ÚÈb‰Ï È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈¿«ƒ«¿»¬»
,'‰NÚ'c'הרצון ל'בעל הביטול ¿«¬∆

‰„B·Ú‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»»¬»
'ÚÓL'c,לרצון fÓe‰הביטול ¿ƒ¿«ƒ∆

¯Á‡ ÌÈ‡a˙ÈÁ·Ï CkŒ »ƒ««»ƒ¿ƒ«
˙‡" B¯ÓB‡ e‰ÊÂ .'‰NÚ'«¬∆¿∆¿∆
,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿
‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,"eÚÓLz"c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿ƒ¿¿
Ák ˙È˙e ‰Î¯a LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»»¿ƒ«…«
'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰nL∆≈»¬»¿ƒ¿«
˙ÈÁ·Ï eÚÈbÈ ("eÚÓLz")ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«

.'‰NÚ'«¬∆
·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
ÈÎ‡ ‰‡¯" ˜eÒt‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»¿≈»…ƒ
,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ויש …≈ƒ¿≈∆«¿»»

היא  שהנתינה הכתוב בלשון לדייק

- "לפניכם" לבחינת "אנכי" מבחינת

- ÈÎ‡"L ‰Ó ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒ«∆»…ƒ
- ÈÎ‡L ÈÓ הקדושֿברוךֿהוא ƒ∆»…ƒ

eiÓÈt˙בעצמו  ,"ÌÎÈÙÏ Ô˙…≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
Ê‰ועצמיות  „vnL ,LÙp‰ מצד «∆∆∆ƒ«∆

נותן  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא הכוח

הנפש  ‰B·Ú„‰בעצם ‡È‰ƒ»¬»
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰NÚ'c¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ
B˙eÓˆÚÏ LÙp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«∆∆¿«¿
˙ÈÁa ,'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' C¯a˙Èƒ¿»≈««»»¿ƒ«

."ÈÎ‡"»…ƒ
˙ÈÁ·c BÊ ‰„B·Ú ÏÚÂ¿«¬»ƒ¿ƒ«
ŒÏÚ ‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈbnL) '‰NÚ'«¬∆∆«ƒƒ≈∆»«
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«»¬»
('ÚÓL' ˙ÈÁa ,"eÚÓLz"c¿ƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿«
‰Î¯a‰ ˙‡") "¯L‡" ¯Ó‡∆¡«¬∆∆«¿»»
,È‡cÂ ÔBLÏ ,("eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿««
,'ÚÓL' ˙ÈÁ·c ‰„B·Úa Èkƒ»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
„vÓ ˜¯ ‡e‰ Ïeha‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒ«ƒ«
È¯‰ ,„·Ïa ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒƒ¿«¬≈
Œ‰Ó ,ÔÈ„Ú ˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL«»»∆¿≈¬«ƒ«
˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»¬»ƒ¿ƒ«

BÊ ‰„B·Ú ‰p‰ ,BLÙ ÌˆÚa ˙e‡ÈˆÓa ÏËa ‡e‰L ,'‰NÚ'«¬∆∆»≈ƒ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ≈¬»
.ÏÏk ˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL ÔÈ‡L ,È‡cÂ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«««∆≈«»»∆¿≈¿»

,eÈ‰ ,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡" ·e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»∆«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
'ÚÓL' ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¯e¯·e È‡cÂ ¯·c e‰fL∆∆»»«»ƒ»∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
˙ÈÁ·a ‰„B·ÚÏ ÚÈbÈ«ƒ««¬»ƒ¿ƒ«

.'‰NÚ' הנ"ל המאמר ובלשון «¬∆
זו  ברכה "ועל "ראה": דיבורֿהמתחיל

אם  נאמר שלא תשמעו, אשר נאמר

"אשר" תשמעו, אשר אלא תשמעו

שתהיה  זו שברכה היינו ודאי, לשון

ושמבחינת  ד"תשמעו" העבודה

'נעשה', לבחינת גם יגיע "תשמעו"

כלל". ספק בזה שאין ודאי דבר הוא

˙e‡ce‰ ÌÚËÂ י באמת ש מדוע ¿««««»
יגיעו  דבר של שבסופו מלאה וודאות

'נעשה'? לבחינת ÈÙÏגם ‡e‰¿ƒ
ÔÈÚ È¯‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰Î¯a LiL∆≈¿»»«∆«¬≈ƒ¿«
.È‡cÂ ¯·c ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»»»«»ƒ
ÏÚ ‰Î¯a ˙ÏÚÓa Úe„iÎÂ¿«»«¿«¬«¿»»«

‰lÙz18ÔBLÏa ‡È‰ ‰Î¯aL , ¿ƒ»∆¿»»ƒƒ¿
·e˙kL BÓk ,Èeeˆ19 בנוסח ƒ¿∆»

כוהנים  ‰ÈÂ',ברכת EÎ¯·È לשון ¿»∆¿¬»»
ציווי  c·¯שמשמעו e‰fL eÈ‰Â¿«¿∆∆»»

ÔBLÏa ‡È‰ ‰lÙ˙e ,È‡cÂ«»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
Ïa˜˙z Ì‡ ˜ÙÒ È¯‰Â ,‰Lwa«»»«¬≈»≈ƒƒ¿«≈
ÔiÚn‰" BÓÎe ,B˙Lwa«»»¿«¿«≈

"B˙lÙ˙a20 בלבו ("אומר ƒ¿ƒ»
שהתפלל  לפי בקשתו שתיעשה

ש"סוף  בגמרא) רש"י לשון בכוונה"

לא  בקשתו כי לב" כאב לידי בא

ז"ל  רבותינו אמרו ועוד מתקבלת.

"ÂÈÙa ‰¯e‚L B˙lÙz Ì‡"ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ
'eÎ21 דוסא בן חנינא רבי כאשר –

תפילתו  האם יודע הוא כיצד נשאל

שגורה  התפילה שאם השיב התקבלה,

להיפך. וכן שהתקבלה, לי ברור בפיו,

הרי  מברכה, שבשונה אפוא מובן

תתקבל. שהבקשה וודאות אין בתפילה

dLÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ï ÌÓ‡»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿»
,‰Î¯a ÏÚ ‰lÙ˙a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ»«¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰Î¯·L∆¿»»ƒ«¿»»

„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó היינו ≈«…∆»ƒ¿«
ורק  ומקורו, בשורשו קיים כבר שהדבר

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

iail xn` jl

ּד"בכל  העבֹודה ענין ׁשּזהּו ונתּבאר, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהרצֹון.

"הּנפׁש.12מאד עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשהּוא , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשנּיה 13וזהּו ׁשּפרׁשה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין "ּבזמן היא ְְְְִִִִִֵֶַַַּדקריאתֿׁשמע 

ׁשמע  אם "והיה ּבּה ׁשּנאמר ּדאף מקֹום", ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

ענין 14ּתׁשמעּו" רק אינֹו הּׁשמיעה ענין והרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

ּוכסּיּום  ּכּנ"ל, ּקּבלתֿעל ענין ּגם אּלא ְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

נפׁשכם", ּובכל לבבכם ּבכל "ּולעבדֹו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָהּכתּוב

הּגלּויים, ּבכחֹותיו רק היא העבֹודה ְְֲִִִַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּבּטּול  הינּו הּמּקיפים, וּכחֹות הּפנימּיים ְְְִִִִִִַַַַֹֹּכחֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּגלּוי, לרצֹון הּגלּויים ְִֵֵֶַַַָָָָֹּכחֹותיו

"ּבכל  ּבּה ּכתיב ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַָָָָָָּפרׁשה

ּגבּול' 'ּבלי ענין הּוא 'מאד' ,"הינּו,15מאד , ְְְְְְִִֶַַֹֹ

הּפנימּיים  הּכחֹות הגּבלת מּגדר ּיֹוצא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

עצם  מּצד היא ועבֹודתֹו המּקיפים, ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹוהּכחֹות

 ֿ ועל הרצֹון', ל'בעל נפׁשֹו ּבעצם ׁשּבטל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש,

ּכל  וזהּו מק ֹום". ׁשל  רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְְִֵֶֶֶָָידיֿזה

הרצֹון' 'ּבעל לבחינת ׁשּיּגיעּו העבֹודה, ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּתכלית

"ּתמליכּוני  ּוכמאמר הרצֹון, את וימׁשיכּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעצמֹו

ואחרּֿכ16עליכם" מלכּותי קּבלּו ּבתחּלה , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגזרֹותי  לעבֹודה 17קּבלּו להּגיע ּבכדי אמנם, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
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ה.12) ו, ובכ"מ.13)ואתחנן ג. מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה אור שם. מהרש"א ובחדא"ג שם עקב 14)ברכות

יג. ואילך.15)יא, ג לט, מקץ תו"א ב.16)ראה לד, א. טז, ג.17)ר"ה כ, יתרו מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשכה  רק הוא דמצוות הרצון שגם והינו והמשכה, ירידה הוא הרצון עניין

לפעול  בכדי מהרצון... גם למעלה הוא ומהותו שעצמותו לפי יתברך, ממנו

הנפש  שבפנימיות הביטול שהוא ד'נעשה', הביטול עלֿידי זה הרי הרצון את

הרצון". לבעל

,¯‡a˙Â,הנ"ל e‰fLבמאמר ¿ƒ¿»≈∆∆
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿»

"E„‡Ó12,'ה אהבת שעניינה ¿…∆
גבול  בלי לקדושֿברוךֿהוא וביטול

ÌˆÚ „vnL Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ∆ƒ«∆∆
LÙp‰,בליֿגבול שהיא ועבודה «∆∆

של  רצונו את ולגלות להמשיך בכוחה

מ'סדר  שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

הספירות  ועשר ההשתלשלות'

שבנפש  הרצון שכוח כשם העליונות,

יותר  ועמוק ונעלה כללי כוח הוא

המידות  השכל, של הכוחות מעשרת

וכו'.

נאמר: בגמרא, סוגיה אותה בהמשך

מקום, של רצונו עושין שישראל "בזמן

שנאמר  אחרים, עלֿידי נעשית מלאכתן

ובזמן  וגו'. צאנכם ורעו זרים ועמדו

מקום, של רצונו עושין ישראל שאין

כאן  גם עצמן". עלֿידי נעשית מלאכתן

שני  בין לכאורה, סתירה, על מדובר

זרים  "ועמדו אומר אחד פסוק פסוקים.

יהיו ו  ישראל שבני כלומר צאנכם", רעו

את  יעשו ואחרים מעבודה, פטורים

אומר  אחר ופסוק במקומם. מלאכתם

ואספת  שמשמעו דגנך" "ואספת

אחרים! של סיוע ללא בעצמך,

דגנם  את אוספים הם מקום, של רצונו עושין אינם ישראל בני אם – והביאור

זרים. משרתים בידי נעשה הדבר מקום, של רצונו עושים כן הם ואם בעצמם,

שנאמר  קריאתֿשמע של שניה שפרשה יתכן איך בחסידות: כך על שואלים

של  רצונו עושין ב'אין מדברת נפשכם" ובכל לבבכם  בכל "ולעבדו בה

ראשונה, בפרשה כמו מאדך" "בכל נזכר לא זו שבפרשה כיון ועונים: מקום'?

עדיין  נפשכם", ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת על בה שמדובר למרות הרי

מקום" של רצונו עושין "אין נחשב ¯eÈ˙Baהדבר e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê13ÔÈ‡L ÔÓÊa" ‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯tL «∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ¿«∆≈

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â" da ¯Ó‡pL Û‡c ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»¿«∆∆¡«»¿»»ƒ»…«
"eÚÓLz14‡l‡ ‰‚O‰‰ ÔÈÚ ˜¯ BÈ‡ ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ È¯‰Â , ƒ¿¿«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿«««»»∆»

ÏÎa B„·ÚÏe" ·e˙k‰ ÌeiÒÎe ,Ï"pk ÏÚŒ˙Ïa˜ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»«…««¿ƒ«»¿»¿¿»
,"ÌÎLÙ ÏÎ·e ÌÎ··Ï נעלית ברמה ה' שעבודת יתכן איך ואםֿכן ¿«¿∆¿»«¿¿∆

כל  שעם היא לכך הסיבה אלא מקום"? של רצונו עושין "אין תיחשב כלֿכך

כזו  בדרגה ה' עבודת של ¯˜מעלתה ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»ƒ«
,ÌÈÙÈwn‰ ˙BÁk‰Â ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ«…«¿ƒƒƒ¿«…««ƒƒ

היא  החלוקה כלל ובדרך סוגים, לכמה מתחלקים האדם של הנפש כוחות

כמו  – פנימיים כוחות סוגים: לשני

האדם  בגוף המלובשים והרגש השכל

כוח  גם וכך הגוף, לאברי ומותאמים

מלובשים  שכולם וכד' הדיבור התנועה,

פנימית, בהתלבשות הגוף באברי

הרצון  כוח כמו – מקיפים וכוחות

הגוף  בכל הפועל כללי כוח שהוא

כזה  מסויים, באבר מתלבש ולא בשווה

גם  יותר, כללית ובהגדרה אחר. או

וגם  יותר) (הנחותים הפנימיים הכוחות

יותר) (הנעלים המקיפים הכוחות

הם  כי הגלויים" "כוחות נחשבים

בצורה  האדם בגוף ומתגלים פועלים

בשונה  ומורגשת, ניכרת גלויה,

כלל  שבדרך נעלמים" מ"כוחות

ולא  הנפש בתוך ונסתרים נעלמים

ה  ולענייננו, גילוי. לידי לכך באים סיבה

של  שניה בפרשה המתוארת שהעבודה

מעלתה, כל עם הרי קריאתֿשמע,

ובכל  לבבכם "בכל עבודה שהיא

"אין  נחשבת היא עדיין נפשכם",

עבודה  היא כי מקום", של רצונו עושין

הגלויים, הכוחות עם רק הנעשית

ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk Ïeha eÈ‰«¿ƒ…»«¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï»»«»«∆≈≈
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÈÏa' ÔÈÚ ‡e‰ '„‡Ó' ,"E„‡Ó ÏÎa" da ·È˙k ÚÓL¿«¿ƒ»¿»¿…∆¿…ƒ¿«¿ƒ

'Ïe·b15ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ˙Ïa‚‰ ¯„bÓ ‡ˆBi ‡e‰L ,eÈ‰ , ¿«¿∆≈ƒ∆∆«¿»««…«¿ƒƒƒ
ÌÈÙÈwÓ‰ ˙BÁk‰Â,יחד ‰LÙp,גם ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ ¿«…««ƒƒ«¬»ƒƒ«∆∆«∆∆

ÔÈNBÚ" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï BLÙ ÌˆÚa ÏËaL∆»≈¿∆∆«¿¿««»»¿«¿≈∆ƒ
."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¿̄∆»

'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL ,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ»¬»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
¯Ó‡ÓÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙‡ eÎÈLÓÈÂ BÓˆÚ ז"ל ראשֿהשנה חכמינו לגבי «¿¿«¿ƒ∆»»¿«¬«
– ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא אומר ÌÎÈÏÚ"שבו ÈeÎÈÏÓz"16, «¿ƒƒ¬≈∆

È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â È˙eÎÏÓ eÏa˜ ‰lÁ˙a17. חכמינו כדברי ƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿««»«¿¿≈«
גזירות. עלינו גזור המדינה: אנשי לו ואמרו למדינה  שבא למלך משל ָָז"ל:

וכמבואר  גזירותי, קבלו ואחרֿכך מלכותי קבלו בתחילה המלך, להם אמר

בחינת  היא מלכותי") ("קבלו המלכות שקבלת "ראה" לפרשת במאמר
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש 22המׁשכה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

היא  ּותפּלה  אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַָָָאיׁש

ׁשּממׁשיכים  רצֹון", "יהי ׁשּזהּו חדׁשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהמׁשכה

את  ּולבר החֹולים את לרּפאֹות חדׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָרצֹון

לאחר  וגם ּדינֹו ׁשּנגזר לאחר ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָהּׁשנים,

ממׁשיכים  הּתפּלה עלֿידי הּנה ּדינֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנחּתם

ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו חּלּוקים ּוׁשני חדׁש. ְְִִִֵֵֶֶָָָָרצֹון

המׁשכה  ׁשהּוא ּכיון הּברכה, ׁשענין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוהינּו,

וּדאי, ּדבר זה הרי  ּבלבד, ּומקֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהּׁשרׁש

ּדבר  המׁשכת ׁשהּוא הּתפּלה ענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

"את  ּׁשּנאמר  ּומה ספק. ׁשל ּבאפן זה הרי ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש,

ׁשּתי  ּכאן ׁשּיׁש הינּו, ּתׁשמעּו", אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהּברכה

ּבחינת  המׁשכת ענין ׁשהּוא ּדאף ְְְְֲִִֶַַַַַַַָהּמעלֹות,

המׁשכת  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְֲִֶֶַַַָָ'נעׂשה',

 ֿ מּכל הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה חדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָרצֹון

מעלת  מּצד וּדאי, לׁשֹון "אׁשר", נאמר ְֱֲֲִֶֶַַַַַַָמקֹום

הּברכה. ְְִַַָָענין

ּברכה ÔÈ·‰Ïeג) ּבין ההפרׁש ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ƒְְְֵֵֵֶֶֶַָָ

ּתחּלה  להקּדים צרי מה 23לתפּלה, ְְְְִִִִִַַָָָ

ה'ּפרּדס' ּבעצם 24ּׁשּכתב הּמתאחדים ׁשהּׁשרׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשרׁשי  לא הּכלים, ׁשרׁשי הם האמת לפי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשרׁש

לא  צר ואין אחד, הּכל העצמּות ּכי ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהעצמּות,

והינּו, עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. למקֹור, ולא ְְְְְְֶַַָָֹֹלׁשרׁש

ּבאֹורֹות. ולא ּדוקא, ּבּכלים ׁשּי הּׁשר ׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשענין

ÔÈÚ‰Â ענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים ּכאׁשר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּבזה  ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ׁשרׁש, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשל

מציאּות  איזֹו ׁשּיׁשנּה אחד, ענין ענינים. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשלׁשה

ענין  זֹו. למציאּות ׁשרׁש ׁשּיׁש אֹומרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשעלֿזה

ׁשּזהּו מּׁשרׁשֹו, מבּדל הּוא הּנמׁש ׁשהּדבר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגילוי, אל ההעלם מן להביאו כלומר אותו, ולהמשיך 'להבריך' ¿BÓkצריך

·e˙kL22לבניו אבינו יעקב C¯aבברכת B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ ∆»ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«
,Ì˙B‡ נמצאת כלומר כבר מבניו, אחד כל את בירך אבינו שיעקב שהברכה »

למטה  הדברים את ממשיכה רק והברכה ("כברכתו"), לו שייכת וכבר וקיימת,

הגילוי. אל ההעלם מן אותם ומוציאה

Â אילו‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙ ¿¿ƒ»ƒ«¿»»
,"ÔBˆ¯ È‰È" e‰fL ,‰L„Á¬»»∆∆¿ƒ»
רצון", "יהי בנוסח הם התפילות לכן

רצון  ויתהווה שיתעורר בקשה כלומר

לכן  קודם קיים היה שלא חדש

L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ»»»
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡ ˙B‡t¯Ï¿«¿∆«ƒ¿»≈
ÌbL ,eÈ‰Â ,ÌÈM‰ ˙‡∆«»ƒ¿«¿∆«
¯Á‡Ï Ì‚Â BÈc ¯Ê‚pL ¯Á‡Ï¿««∆ƒ¿«ƒ¿«¿««

,BÈc ÌzÁpL,רצוי לא לכיוון ∆∆¿«ƒ
למחסור  או בריא להיות לא כגון:

רחמנאֿליצלן  È„ÈŒÏÚבפרנסה ‰p‰ƒ≈«¿≈
L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒƒ»»»
השנים. את ולברך החולים את לרפא

el‡ ÌÈ˜elÁ ÈLe שברכה א) : ¿≈ƒƒ≈
היא  ותפילה קיים, שכבר דבר גילוי היא

שמילוי  ב) חדש. רצון התעוררות

בספק, הוא תפילה עלֿידי הבקשה

וודאי הוא הברכה קיום ÌÈÈeÏz¿ƒואילו
ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,‰Êa ‰Ê∆»∆¿«¿∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ‡e‰L ÔÂÈk ,‰Î¯a‰«¿»»≈»∆«¿»»

„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó,היינו ≈«…∆»ƒ¿«
ומקורו  בשורשו קיים כבר ,שהדבר

È‡cÂ ¯·c ‰Ê È¯‰ שיומשך ¬≈∆»»«»ƒ
ÔÈÚהעניין  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈ƒ¿«

¯·c ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ‰lÙz¿ƒ»∆«¿»«»»
L„Á בשורשו אפילו קיים שלא »»
ÙÒ˜.ומקורו  ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿…∆∆»≈

¯Ó‡pM ‰Óe אנכי "ראה זה בפסוק «∆∆¡«
ברכה"... היום לפניכם ∆"‡˙נותן

,eÈ‰ ,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
Û‡c ,˙BÏÚn‰ ÈzL Ô‡k LiL∆≈»¿≈««¬¿«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ,'‰NÚ'«¬∆ƒ¿∆
L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ,"ÌB˜Ó»«¿»«»»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL קיים וכיון שלא חדש בדבר שמדובר ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

שההמשכה  לעיל, המבואר הכלל לפי לומר, מקום היה ומקורו, בשורשו עדיין

- בספק היא שלו È‡cÂ,והגילוי ÔBLÏ ,"¯L‡" ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«¬∆¿««
‰Î¯a‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ „vÓ שילו כאן יש יחד כי גם המעלות שתי של ב ƒ««¬«ƒ¿««¿»»

שעדיין  חדש דבר שממשיכה התפילה ומעלת בוודאות, שהיא הברכה מעלת –

כנ"ל. שאנכי", מי "אנכי מבחינת היא והברכה שההמשכה מפני וזאת, היה. לא

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ¿∆∆≈
,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»»ƒ¿ƒ»

‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ23‰Ó »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
'Òc¯t'‰ ·˙kM24ÌÈL¯M‰L ∆»«««¿≈∆«»»ƒ

L¯M‰ ÌˆÚa ÌÈ„Á‡˙n‰«ƒ¿«¬ƒ¿∆∆«…∆
,ÌÈÏk‰ ÈL¯L Ì‰ ˙Ó‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»¡∆≈»¿≈«≈ƒ
Èk ,˙eÓˆÚ‰ ÈL¯L ‡Ï…»¿≈»«¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰»«¿«…∆»¿≈…∆
Œ„Ú ,¯B˜ÓÏ ‡ÏÂ L¯LÏ ‡Ï…¿…∆¿…¿»«

.BBLÏŒÔ‡k בספר כתוב כלומר: »¿
קורדובירו, משה לרבי ה'פרדס',

כי  האומר שהכלל המקובלים, מגדולי

שנמשכות  ההמשכות שורשי

לדרגה, מדרגה ויורדות מהאלוקות

לאמיתו  מתייחס, בשורשם. מאוחדות

[כידוע  הכלים לשורשי דבר, של

בכלים] אורות הם העליונים שהאורות

שהאורות  לומר מקום אין אבל

של  בעצמותו בשורשם מאוחדים

הוא  עצמותו כי הקדושֿברוךֿהוא,

שאורו  וכדי ומוחלטת, מלאה אחדות

בו  שיהיה זקוק לא הוא וישפיע יתפשט

יותר  שיבואר (כפי לכך ומקור שורש

‰L¯Mלהלן) ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««…∆
‡ÏÂ ,‡˜Âc ÌÈÏka CiL«»«≈ƒ«¿»¿…

.˙B¯B‡a:הדברים ביאור »
¯L‡k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
ÏL ÔÈÚ BLiL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆

,L¯L עליונה מציאות שבתוך …∆
לגלות  שנועד ומקור שורש יש כלשהי,

למטה  מסוימים דברים ולהמשיך

מציאות  LiLמאותה Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa»∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ dLiL ,„Á‡∆»∆∆¿»≈¿ƒ

LiLתחתונה  ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆¿ƒ∆≈
ממנה  שלמעלה ∆…L¯Lבדרגה

CLÓp‰ ¯·c‰L ,ÈL ÔÈÚ .BÊ ˙e‡ÈˆÓÏ העליונה מהמציאות ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ∆«»»«ƒ¿»
BL¯MÓ Ïc·Ó ‡e‰,עצמה בפני כמציאות ÔÈÚומוגדר e‰fL À¿»ƒ»¿∆∆ƒ¿«
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יי f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

מבּדל  ּדבר לאיזה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא ׁשרׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻענין

וׁשּיכּות  ער איזה ׁשּיׁש ׁשליׁשי, וענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו.

ׁשרׁש הּוא ׁשהרי מּמּנּו, הּנמׁש הּדבר עם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלּׁשרׁש

היא  ׁשהעלה ועלּול, עּלה ּבענין ּוכמֹו זה. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָלדבר

אּלּו. ענינים ׁשלׁשה ּבזה יׁש הרי להעלּול, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשרׁש

ׁשּלאחרי  והינּו, ּדבר, מציאּות הּוא העלּול ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּדהּנה,

מציאּות  נעׂשה הּוא הרי העּלה מן העלּול ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָיציאת

יּׁשאר  העּלה ּבהסּתּלק  ׁשּגם עד ּבפניֿעצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדבר

מן  נבּדל הּוא העלּול  וגם ּבמציאּותֹו. ְְְִִִִֶֶַָָָהעלּול

ענינים  ׁשני הם והעלּול העּלה ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעּלה,

ער לעלה יׁש ּגיסא, ּולאיד מּזה. זה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנבּדלים

להעלּול. עּלה הּוא ׁשהרי העלּול, עם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָוׁשּיכּות

ועלּול, עּלה על ּדגמא ׁשּזהּו ּומּדֹות, ּבׂשכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻּוכמֹו

ׁשּלאחרי  אּלּו, ענינים ׁשלׁשת ּכל ּבהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיׁש

הן  הּמּדֹות הרי הּׂשכל, מן הּמּדֹות ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַיציאת

מהן  מסּתּלק הּׂשכל ּכאׁשר ׁשּגם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּבמציאּות,

נבּדלֹות  הן הּמּדֹות וגם ּבמציאּותן. נׁשארֹות ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהן

ענינים  הם והּמּדֹות הּׂשכל ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהּׂשכל,

לזה. זה ּבער הם הרי ּגיסא, ּולאיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָנבּדלים.

מחיצֹונּיּות  היא הּמּדֹות ׁשהתהּוּות ידּוע ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּדהּנה,

היא  ׁשהתהּוּותם מבאר ולפעמים ּבלבד. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשכל

מּבחינת  ּגם למּטה ׁשהן ׁשּבּׂשכל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהּמּדֹות
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L¯L¯·c ‰ÊÈ‡Ï ¯B˜Óe L¯L ‡e‰L ,- ושונה Ïc·Óאחר …∆∆…∆»¿≈∆»»À¿»

ÌÚ L¯MÏ ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ LiL ,ÈLÈÏL ÔÈÚÂ .epnÓƒ∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆≈≈∆∆∆¿«»«…∆ƒ
,epnÓ CLÓp‰ ¯·c‰ והדבר השורש בין כלשהו ודמיון יחס שקיים «»»«ƒ¿»ƒ∆

שורש  מאותו Ê‰שנמשך ¯·„Ï L¯L ‡e‰ È¯‰L היה לא ואילו ∆¬≈…∆¿»»∆
היה  לא דמיון, ושום יחס שום ביניהם

ומקור  שורש להיות השורש יכול

דבר. לאותו

ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈÚa BÓÎe סיבה] ¿¿ƒ¿«ƒ»¿»
שנוצרים  בדברים היינו ותוצאה],

ותוצאה. סיבה של בדרך ומתהווים

(הרגש) המידות התהוות למשל, כמו,

כזו  בצורה שהיא (השכל) מהמוחין

להתהוות  והגורם הסיבה הוא שהשכל

במאמר), להלן גם שיוזכר (כפי הרגש

‰È‡(הסיבה)ÏÈÚ‰L‰היינו ∆»ƒ»ƒ
ÏeÏÚ‰Ï L¯L,(התוצאה)È¯‰ …∆¿∆»¬≈

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa LÈ≈»∆¿…»ƒ¿»ƒ≈
להמשכת  שורש כל לגבי לעיל שנימנו

ּומפרט: דבר. p‰c‰,והתהוות ְֵָ¿ƒ≈
,¯·c ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏeÏÚ‰∆»¿ƒ»»
ÏeÏÚ‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¬≈¿ƒ«∆»
‰NÚ ‡e‰ È¯‰ ,‰lÚ‰ ÔÓƒ»ƒ»¬≈«¬∆
„Ú ,BÓˆÚŒÈÙa ¯·c ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»ƒ¿≈«¿«
¯‡MÈ ‰lÚ‰ ˜lzÒ‰a ÌbL∆«¿ƒ¿«≈»ƒ»ƒ»≈

B˙e‡ÈˆÓa ÏeÏÚ‰ לעיל נתבאר ∆»ƒ¿ƒ
הוא  בשורש הקיים הראשון העניין כי

שורש  מהווה שהוא מציאות שקיימת

דבר  לגבי גם וכך מציאות. לאותה

ועלול. עילה בדרך היא שהתהוותו

בצורה  היווצרות של הראשון המאפיין

הופך  (התוצאה) שהעלול הוא כזו

שגם  כך כדי עד כשלעצמה, למציאות

[=התוצאה]. העלול קיים ואיננו, נעלם [=העילה] המהווה הגורם »¿Ì‚Âכאשר
ÈL Ì‰ ÏeÏÚ‰Â ‰lÚ‰ È¯‰L ,‰lÚ‰ ÔÓ Ïc· ‡e‰ ÏeÏÚ‰∆»ƒ¿»ƒ»ƒ»∆¬≈»ƒ»¿∆»≈¿≈

.‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc· ÌÈÈÚ שהוא בשורש, השני לעניין במקביל וזאת, ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ∆
ממנו. ונפרד נבדל שונה, לדבר ומקור ÏÚÏ‰שורש LÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»≈»ƒ»

.ÏeÏÚ‰Ï ‰lÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏeÏÚ‰ ÌÚ ˙eÎiLÂ C¯Ú,שני מצד ∆∆¿«»ƒ∆»∆¬≈ƒ»¿∆»
יש  סוףֿסוף עצמה, בפני מציאות בתור מהעילה, ונפרד נבדל שהעלול למרות

במקביל  וזאת והתוכן), המהות (מצד כלשהו ודמיון ושייכות קשר השניים בין

מהשורש, ונפרד נבדל לדבר שורש היותו שעם שורש, במושג השלישי לעניין

שהרי  לשורשו, מסויים ודמיון יחס בעל להיות מוכרח והנפרד הנבדל הדבר

שלו. להתהוות וסיבה עילה כמו הוא השורש

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÏÚ ‡Ó‚c e‰fL ,˙BcÓe ÏÎNa BÓÎe דבר היינו ¿¿≈∆ƒ∆∆À¿»«ƒ»¿»
שורש) למושג דומה הדבר (וכאמור, ותוצאה סיבה של באופן ≈∆LiLשנוצר

,el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL Ïk Ì‰a(א)˙Bcn‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡lL »∆»¿…∆ƒ¿»ƒ≈∆¿«¬≈¿ƒ««ƒ
ÏÎO‰ ¯L‡k ÌbL „Ú ,˙e‡ÈˆÓa Ô‰ ˙Bcn‰ È¯‰ ÏÎO‰ ÔÓƒ«≈∆¬≈«ƒ≈ƒ¿ƒ«∆««¬∆«≈∆

Ô˙e‡ÈˆÓa ˙B¯‡L Ô‰ Ô‰Ó ˜lzÒÓ נתהוו אמנם המידות כלומר, ƒ¿«≈≈∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
שהמידות  לאחר אבל בשכל, ההתבוננות בעקבות 'נולד' הרגש כי ֶֶָמהשכל,

ממשיך  שהרגש כך כדי עד עצמן, בפני מציאות הן מהשכל, ו'נולדו' 'יצאו'

בו. ניכרת לא כלל השכל שפעולת לאחר גם ‰Bcn˙(ב)להתקיים Ì‚Â¿««ƒ
,ÏÎO‰Ó ˙BÏc· Ô‰ המהות ≈ƒ¿»≈«≈∆

ולא  רגש היא המידות של שכל והתוכן

Ì‰ ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ È¯‰L∆¬≈«≈∆¿«ƒ≈
ÌÈÏc· ÌÈÈÚ מזה זה ושונים ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

ÒÈb‡,(ג)במהותם. C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»
בפני  מציאות הן שהמידות למרות

שונה  במציאות שמדובר ולמרות עצמן,

סוף  סוף ‰Ìלחלוטין, È¯‰ השכל ¬≈≈
ÊÏ‰והמידות  ‰Ê C¯Úa ויש ¿∆∆∆»∆

כיצד  ומבאר ומוסיף ויחס. קשר ביניהם

מהשכל, נבדלות המידות אחד מצד

ושייכות. קשר ביניהם יש שני ומצד

˙ee‰˙‰L Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«∆ƒ¿«
˙eiBˆÈÁÓ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒ≈ƒƒ

.„·Ïa ÏÎO‰ המיד ות כאמור, «≈∆ƒ¿«
מהמוחין  מתהוות שבלב) ֶֶָ(הרגש

הוא  הדברים וסדר שבראש). (השכל

עמוקה  שכלית ומודעות שהתבוננות

בהתאם. רגש מעוררת מסויים ֶֶלדבר

ה' בגדולת ההתבוננות למשל, כך,

ה'. אהבת של רגש מעוררת ותפארתו,

הם  והמידות שהשכל מאחר ואולם,

מהותם, מעצם שונות תכונות בעלי

מהעצם  אינה המידות התהוות

רק  אלא השכל של והפנימיות

בדומה  זאת, השכל. מחיצוניות

משפיעה  דרגה שכל בחסידות, למבואר

כזה  באופן הימנה שלמטה לדרגה

העליון  החלק להיות הופך העליונה הדרגה של והחיצוני התחתון שהחלק

לדרגה  מדרגה האלוקי האור של ההשפעה (וכל התחתונה הדרגה של והפנימי

שבנויה  (שרשרת) לשלשלת דומה הדבר כי השתלשלות', 'סדר נקראת

החוליה  של העליון בחלק 'נוגעת' חוליה כל של והתחתית רבות, מחוליות

פנימיות  (כי השכל מחיצוניות רק היא המידות התהוות אופן וכל הבאה).

למידות) ושייכות מקשר נעלית Ì˙ee‰˙‰Lהשכל ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»∆ƒ¿«»
,ÏÎOaL ˙Bcn‰Ó ‡È‰ היא המידות שהתהוות האמור למרות ƒ≈«ƒ∆«≈∆

בין  הערך ריחוק על יותר חזק דגש יש אחרים במקומות השכל, מחיצוניות

אלא) עצמו, מהשכל (לא היא המידות שהתהוות מבואר ושם והמידות, השכל

האדם  של הנפש כוחות גם וכך - העליונות הספירות שכן שבשכל, ממידות

וכד', שבחסד גבורה או שבגבורה חסד למשל, שיש, וכשם מזו. זו כלולות -

עצמו, מהשכל מאד שרחוקה בשכל כזו דרגה היינו שבשכל, מידות יש כך

והמידות  בשכל, כלולות שהמידות כפי ביותר שבשכל והיא נחותה דרגה הם

- ‰ÏÎOבשכל ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰hÓÏ Ô‰L כי לציין (ויש ∆≈¿«»«ƒ¿ƒ«ƒƒ«≈∆
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש 22המׁשכה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

היא  ּותפּלה  אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַָָָאיׁש

ׁשּממׁשיכים  רצֹון", "יהי ׁשּזהּו חדׁשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהמׁשכה

את  ּולבר החֹולים את לרּפאֹות חדׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָרצֹון

לאחר  וגם ּדינֹו ׁשּנגזר לאחר ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָהּׁשנים,

ממׁשיכים  הּתפּלה עלֿידי הּנה ּדינֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנחּתם

ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו חּלּוקים ּוׁשני חדׁש. ְְִִִֵֵֶֶָָָָרצֹון

המׁשכה  ׁשהּוא ּכיון הּברכה, ׁשענין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוהינּו,

וּדאי, ּדבר זה הרי  ּבלבד, ּומקֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהּׁשרׁש

ּדבר  המׁשכת ׁשהּוא הּתפּלה ענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

"את  ּׁשּנאמר  ּומה ספק. ׁשל ּבאפן זה הרי ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש,

ׁשּתי  ּכאן ׁשּיׁש הינּו, ּתׁשמעּו", אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהּברכה

ּבחינת  המׁשכת ענין ׁשהּוא ּדאף ְְְְֲִִֶַַַַַַַָהּמעלֹות,

המׁשכת  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְֲִֶֶַַַָָ'נעׂשה',

 ֿ מּכל הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה חדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָרצֹון

מעלת  מּצד וּדאי, לׁשֹון "אׁשר", נאמר ְֱֲֲִֶֶַַַַַַָמקֹום

הּברכה. ְְִַַָָענין

ּברכה ÔÈ·‰Ïeג) ּבין ההפרׁש ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ƒְְְֵֵֵֶֶֶַָָ

ּתחּלה  להקּדים צרי מה 23לתפּלה, ְְְְִִִִִַַָָָ

ה'ּפרּדס' ּבעצם 24ּׁשּכתב הּמתאחדים ׁשהּׁשרׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשרׁשי  לא הּכלים, ׁשרׁשי הם האמת לפי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשרׁש

לא  צר ואין אחד, הּכל העצמּות ּכי ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהעצמּות,

והינּו, עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. למקֹור, ולא ְְְְְְֶַַָָֹֹלׁשרׁש

ּבאֹורֹות. ולא ּדוקא, ּבּכלים ׁשּי הּׁשר ׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשענין

ÔÈÚ‰Â ענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים ּכאׁשר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּבזה  ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ׁשרׁש, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשל

מציאּות  איזֹו ׁשּיׁשנּה אחד, ענין ענינים. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשלׁשה

ענין  זֹו. למציאּות ׁשרׁש ׁשּיׁש אֹומרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשעלֿזה

ׁשּזהּו מּׁשרׁשֹו, מבּדל הּוא הּנמׁש ׁשהּדבר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני,
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כח.22) מט, עטר"ת 23)ויחי סה"מ גם וראה ואילך). שצט ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח אנכי ראה ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך. צב ע' תרפ"ז ואילך. קלא פ"ו.24)ע' הצחצחות) (שער יא שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגילוי, אל ההעלם מן להביאו כלומר אותו, ולהמשיך 'להבריך' ¿BÓkצריך

·e˙kL22לבניו אבינו יעקב C¯aבברכת B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ ∆»ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«
,Ì˙B‡ נמצאת כלומר כבר מבניו, אחד כל את בירך אבינו שיעקב שהברכה »

למטה  הדברים את ממשיכה רק והברכה ("כברכתו"), לו שייכת וכבר וקיימת,

הגילוי. אל ההעלם מן אותם ומוציאה

Â אילו‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙ ¿¿ƒ»ƒ«¿»»
,"ÔBˆ¯ È‰È" e‰fL ,‰L„Á¬»»∆∆¿ƒ»
רצון", "יהי בנוסח הם התפילות לכן

רצון  ויתהווה שיתעורר בקשה כלומר

לכן  קודם קיים היה שלא חדש

L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ»»»
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡ ˙B‡t¯Ï¿«¿∆«ƒ¿»≈
ÌbL ,eÈ‰Â ,ÌÈM‰ ˙‡∆«»ƒ¿«¿∆«
¯Á‡Ï Ì‚Â BÈc ¯Ê‚pL ¯Á‡Ï¿««∆ƒ¿«ƒ¿«¿««

,BÈc ÌzÁpL,רצוי לא לכיוון ∆∆¿«ƒ
למחסור  או בריא להיות לא כגון:

רחמנאֿליצלן  È„ÈŒÏÚבפרנסה ‰p‰ƒ≈«¿≈
L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿ƒƒ»»»
השנים. את ולברך החולים את לרפא

el‡ ÌÈ˜elÁ ÈLe שברכה א) : ¿≈ƒƒ≈
היא  ותפילה קיים, שכבר דבר גילוי היא

שמילוי  ב) חדש. רצון התעוררות

בספק, הוא תפילה עלֿידי הבקשה

וודאי הוא הברכה קיום ÌÈÈeÏz¿ƒואילו
ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,‰Êa ‰Ê∆»∆¿«¿∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ‡e‰L ÔÂÈk ,‰Î¯a‰«¿»»≈»∆«¿»»

„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó,היינו ≈«…∆»ƒ¿«
ומקורו  בשורשו קיים כבר ,שהדבר

È‡cÂ ¯·c ‰Ê È¯‰ שיומשך ¬≈∆»»«»ƒ
ÔÈÚהעניין  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈ƒ¿«

¯·c ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ‰lÙz¿ƒ»∆«¿»«»»
L„Á בשורשו אפילו קיים שלא »»
ÙÒ˜.ומקורו  ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿…∆∆»≈

¯Ó‡pM ‰Óe אנכי "ראה זה בפסוק «∆∆¡«
ברכה"... היום לפניכם ∆"‡˙נותן

,eÈ‰ ,"eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
Û‡c ,˙BÏÚn‰ ÈzL Ô‡k LiL∆≈»¿≈««¬¿«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ,'‰NÚ'«¬∆ƒ¿∆
L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ,"ÌB˜Ó»«¿»«»»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL קיים וכיון שלא חדש בדבר שמדובר ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

שההמשכה  לעיל, המבואר הכלל לפי לומר, מקום היה ומקורו, בשורשו עדיין

- בספק היא שלו È‡cÂ,והגילוי ÔBLÏ ,"¯L‡" ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«¬∆¿««
‰Î¯a‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ „vÓ שילו כאן יש יחד כי גם המעלות שתי של ב ƒ««¬«ƒ¿««¿»»

שעדיין  חדש דבר שממשיכה התפילה ומעלת בוודאות, שהיא הברכה מעלת –

כנ"ל. שאנכי", מי "אנכי מבחינת היא והברכה שההמשכה מפני וזאת, היה. לא

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ¿∆∆≈
,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»»ƒ¿ƒ»

‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ23‰Ó »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
'Òc¯t'‰ ·˙kM24ÌÈL¯M‰L ∆»«««¿≈∆«»»ƒ

L¯M‰ ÌˆÚa ÌÈ„Á‡˙n‰«ƒ¿«¬ƒ¿∆∆«…∆
,ÌÈÏk‰ ÈL¯L Ì‰ ˙Ó‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»¡∆≈»¿≈«≈ƒ
Èk ,˙eÓˆÚ‰ ÈL¯L ‡Ï…»¿≈»«¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰»«¿«…∆»¿≈…∆
Œ„Ú ,¯B˜ÓÏ ‡ÏÂ L¯LÏ ‡Ï…¿…∆¿…¿»«

.BBLÏŒÔ‡k בספר כתוב כלומר: »¿
קורדובירו, משה לרבי ה'פרדס',

כי  האומר שהכלל המקובלים, מגדולי

שנמשכות  ההמשכות שורשי

לדרגה, מדרגה ויורדות מהאלוקות

לאמיתו  מתייחס, בשורשם. מאוחדות

[כידוע  הכלים לשורשי דבר, של

בכלים] אורות הם העליונים שהאורות

שהאורות  לומר מקום אין אבל

של  בעצמותו בשורשם מאוחדים

הוא  עצמותו כי הקדושֿברוךֿהוא,

שאורו  וכדי ומוחלטת, מלאה אחדות

בו  שיהיה זקוק לא הוא וישפיע יתפשט

יותר  שיבואר (כפי לכך ומקור שורש

‰L¯Mלהלן) ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««…∆
‡ÏÂ ,‡˜Âc ÌÈÏka CiL«»«≈ƒ«¿»¿…

.˙B¯B‡a:הדברים ביאור »
¯L‡k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
ÏL ÔÈÚ BLiL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆

,L¯L עליונה מציאות שבתוך …∆
לגלות  שנועד ומקור שורש יש כלשהי,

למטה  מסוימים דברים ולהמשיך

מציאות  LiLמאותה Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa»∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ dLiL ,„Á‡∆»∆∆¿»≈¿ƒ

LiLתחתונה  ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆¿ƒ∆≈
ממנה  שלמעלה ∆…L¯Lבדרגה

CLÓp‰ ¯·c‰L ,ÈL ÔÈÚ .BÊ ˙e‡ÈˆÓÏ העליונה מהמציאות ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ∆«»»«ƒ¿»
BL¯MÓ Ïc·Ó ‡e‰,עצמה בפני כמציאות ÔÈÚומוגדר e‰fL À¿»ƒ»¿∆∆ƒ¿«
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נבּדלֹות  הן הּמּדֹות הרי ואםּֿכן הּׂשכל. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָחיצֹונּיּות

ּבהתהּו ׁשאפילּו והינּו, ׁשּבּלב מּׁשרׁשן. הּמּדֹות ּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּמּדֹות  ׁשּגם היֹות עם הרי ׁשּבּׂשכל, ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמהּמּדֹות

הן  הרי מּכלֿמקֹום מּדֹות, ּבׁשם נקראֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּבּׂשכל

ּגּופא  הּׂשכל' ׁשּב'פרצּוף והינּו ׁשּבּׂשכל, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּדֹות

זה  הרי מּכלֿמקֹום אבל מּדֹות, ּבחינת זה ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי

הּמּדֹות  הרי ואםּֿכן הּׂשכל', 'ּפרצּוף ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

ּכל  ּכמֹו מהן, וחלּוקֹות נבּדלֹות הן ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבּלב

ׁשהחּלּוק  והּלב, הּמח ּבין ׁשּיׁשנם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהחּלּוקים

הן  ׁשּבּׂשכל הּמּדֹות ּגם הּנה ׁשּבּמח הּוא, ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהעּקרי 

התּפּׁשטּות  ּבדר הן ׁשּבּלב ּומּדֹות מנּוחה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדר

ער ּגם להם יׁש ּגיסא, לאיד אמנם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהתרּגׁשּות.

ׁשהתהּוּות  והינּו מּדֹות, ּבחינת הן ׁשהרי לזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה

ׁשּבּׂשכל, ׂשכל מּבחינת אינּה ׁשּבּלב ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמּדֹות

ואםּֿכן  ּבלבד, ׁשּבּׂשכל מּדֹות מּבחינת ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַּכיֿאם

וגם  מּדֹות. ׁשל ענין איזה הּוא ׁשרׁשם ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהרי

מּבחינת  הּוא הּמּדֹות ׁשּׁשרש הּמבאר ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹלפי

מּדֹות  מּבחינת ׁשּלמעלה הּׂשכל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָחיצֹונּיּות

הּׂשכל  חיצֹונּיּות רק זה הרי מּכלֿמקֹום ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבּׂשכל,

הּמּדֹות. לענין ּבער זה הרי ואםּֿכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַּבלבד,

לזה, זה ּבער ׁשהם ועלּול עּלה ּבענין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכּמבאר

ּוׁשניהם  'יׁש', ּבבחינת הם ׁשּׁשניהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָּכיון

הּׁשרׁש. ענין ּבזה ׁשּי ולכן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹרּוחנּיים.
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של  פעולה היא שלהן הפעולה אך מהשכל חלק אמנם הן שבשכל המידות

יום' ('היום הבא מהפתגם גם שמובן כפי והתרגשות התפעלות היינו מידות,

מת  רוחנית: בעבודה המתים תחיית ..." מאידיש): בתרגום להלן סיון, י"א

האנושי, והשכל הטבעי השכל כמו כלֿכך קר דבר קיים לא קר; הוא

השגה  משיג הטבעי וכשהשכל

מתפעלות אלוקית, שבשכל והמדות

זה  הרי - השכלי מהתענוג ומתרגשות

האמיתית") המתים .תחיית
היא  המידות שהתהוות שהוכח ומאחר

אלא  עצמו השכל מפנימיות לא

(חיצוניות  בשכל נחותות מדרגות

– שבשכל) מידות או ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒהשכל
˙BÏc· Ô‰ ˙Bcn‰ È¯‰¬≈«ƒ≈ƒ¿»

ÔL¯MÓ עוד) בשורשן שכבר נמצא ƒ»¿»
'ציור' וקיבלו בפועל שהתהוו לפני

ונרגשות) גלויות מידות בתור והגדרה

עצמה, בפני נבדלת מציאות הן המידות

השכל. שהוא השורש ממציאות שונה

לפי  כך: לשאול אפשר לכאורה,

מחיצוניות  נתהוו שהמידות ההסבר

הן  שהמידות לקבל אפשר השכל,

גם  כי משורשן, נבדלת מציאות

השונה  שכל היא השכל חיצוניות

ההסבר  לפי אבל מהמידות, במהותו

מהמידות  היא המידות שהתהוות

שכבר  לומר ההכרח מה שבשכל,

נבדלת  מציאות הן המידות בשורשן

נתהוו  שממנו השורש גם והרי מהשכל,

' יש Â„ÈÓ˙הוא בשכל ואם שבשכל',

מידות  כי (אם מידות של מושג

שהמידות  לומר מחייב מה שבשכל),

יש  בשורש גם הרי מהשורש, נבדלות

'מידות'?

ומבאר: הולך הזו, השאלה את ליישב ee‰˙‰a˙וכדי eÏÈÙ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿«
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ È¯‰ ,ÏÎOaL ˙Bcn‰Ó ·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈≈«ƒ∆«≈∆¬≈ƒ¡∆«

,˙BcÓ ÌLa ˙B‡¯˜ ÏÎOaL ˙Bcn‰ בשכל שגם נמצא ואםֿכן «ƒ∆«≈∆ƒ¿»¿≈ƒ
- כנ"ל מידות, ÏÎOaL,יש ˙BcÓ Ô‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ שסוף כיון ƒ»»¬≈≈ƒ∆«≈∆

מהשכל  חלק ובתור בשכל שהן כפי מידות על מדובר ¿»¿eÈ‰Âסוף
Ûeˆ¯Ù'aL נקרא הספירותֿהכוחות עשר כל את בתוכו המכיל שלם ['ציור' ∆¿«¿

המכיל  האדם לפרצוף בדומה כוחות]'פרצוף', וכמה כמה ∆≈»‰ÏÎO'בתוכו
,˙BcÓ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ‡Ùeb,שבשכל מידות נקראת זו בחינה ולכן »¬≈∆¿ƒ«ƒ

השכל  של וה'פרצוף' מה'תבנית' חלק היא Ê‰כי È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈∆
'ÏÎO‰ Ûeˆ¯t' ˙ÈÁ·a'כ'ציור שבשכל המידות את להגדיר ניתן ולא ƒ¿ƒ««¿«≈∆

שנולדו  כפי למידות שבשכל מידות בין מהותי מאד הבדל שיש כך מידות, של

ב  חלק אמנם הן שבשכל המידות ולכן שבלב, רגש להיות נפרד ונתהוו לתי

– עצמו מהשכל חלק שהן וכיון ‰Bcn˙[=ולכן]ÔkŒÌ‡Âמהשכל, È¯‰ , ¿ƒ≈¬≈«ƒ

,Ô‰Ó ˙B˜eÏÁÂ ˙BÏc· Ô‰ ·laL בין וההבדל שבשכל, מהמידות ∆«≈≈ƒ¿»«¬≈∆
מהותי  ומאד גדול הבדל הוא שבלב למידות שבשכל Ïkהמידות BÓk¿»

,‡e‰ È¯wÚ‰ ˜elÁ‰L ,·l‰Â Án‰ ÔÈa ÌLiL ÌÈ˜elÁ‰«ƒƒ∆∆¿»≈«…«¿«≈∆«ƒ»ƒ»ƒ
,‰ÁeÓ C¯„a Ô‰ ÏÎOaL ˙Bcn‰ Ìb ‰p‰ ÁnaL בהתאם ∆«…«ƒ≈««ƒ∆«≈∆≈¿∆∆¿»

בשקט  בקרירות, להיות המוחין לטבע

‰Ôובהתיישבות  ·laL ˙BcÓeƒ∆«≈≈
˙eLb¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿
להיות  המידות לטבע בהתאם

ובהתפעלות. ברעש בחמימות,

,‡ÒÈb C„È‡Ï ÌÓ‡ למרות »¿»¿ƒ»ƒ»
זה  ובכלל - שכל בין המהותי ההבדל

למידות  - שבשכל Ì‰Ïמידות LÈ≈»∆
,‰ÊÏ ‰Ê C¯Ú Ìb יש וסוףֿסוף «∆∆∆»∆

שבשכל  המידות בין מסויים דמיון

שבלב  ‰Ô,למידות È¯‰L המידות ∆¬≈≈
שבלב, למידות השורש שהן שבשכל

˙ee‰˙‰L eÈ‰Â ,˙BcÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿∆ƒ¿«
˙ÈÁaÓ dÈ‡ ·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÏÎOaL ÏÎN רחוק אכן שהוא ≈∆∆«≈∆
כדי  (עד שיעור לאין מהמידות ומובדל

להיות  יכולה לא המידות שהתהוות כך

שבשכל  ÈÁaÓ˙מהשכל Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿ƒ«
ÔkŒÌ‡Â ,„·Ïa ÏÎOaL ˙BcÓƒ∆«≈∆ƒ¿«¿ƒ≈

ÌL¯L Ìb È¯‰ המידות [=של ¬≈«»¿»
שבשכל] המידות והן ‰e‡שבלב,
.˙BcÓ ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆ƒ

˘¯ML ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«¿…»∆…∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«≈∆∆¿«¿»
,ÏÎOaL ˙BcÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ∆«≈∆
רחוקה  השכל חיצוניות גם ולכאורה

גם  שהרי שבלב, מהמידות ונבדלת

מידות  ולא שכל היא השכל חיצוניות

È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,„·Ïa ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«ƒƒ«≈∆ƒ¿«¿ƒ≈¬≈
Ì‰L ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈÚa ¯‡·nÎÂ .˙Bcn‰ ÔÈÚÏ C¯Úa ‰Ê∆¿∆∆¿ƒ¿««ƒ¿«¿…»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆≈

‰ÈML ÔÂÈk ,‰ÊÏ ‰Ê C¯ÚaÌ‰ÈLe ,'LÈ' ˙ÈÁ·a Ì‰ Ì ¿∆∆∆»∆≈»∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ«≈¿≈∆
ÌÈiÁe¯ שכל בין מאד גדול הבדל יש שלהם ומהות התוכן שמבחינת ואף »ƒƒ

ששניהם, העובדה עצם שלהם, והמאפיינים התכונות בין דמיון ואין ומידות,

'יש', בבחינת הם והתוצאה) (העלול המידות וגם והסיבה) (העילה השכל גם

יהיה  ההבדלים, כל שעם מחייבת רוחניים, ושניהם מסוימת מציאות היינו

כלשהו. וערך יחס ‰L¯Mביניהם ÔÈÚ ‰Êa CiL ÔÎÏÂ יכול והשכל , ¿»≈«»»∆ƒ¿««…∆
מיוסד  שעליו נ"ע הרש"ב אדמו"ר של המאמר (ובלשון למידות שורש להיות

מציאות  הוא העלול ..." תרע"ח: אנכי" "ראה דיבורֿהמתחיל זה, מאמר

השכל... מן אחר מהות הן המידות הרי ומידות, בשכל וכמו העילה, מן אחרת

כן  על יש... בבחינת ושניהם רוחניים ששניהם מה רק הוא שלהם וההשתוות

ומקור). שורש עניין בזה שייך
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‰p‰Âּבדר הּוא מאין יׁש התהּוּות ענין ּגם ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

ל'ּיׁש'. וׁשרׁש מקֹור הּוא ׁשה'אין' ְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשרׁש,

ׁשלׁשה  יׁשנם מאין יׁש ּבהתהּוּות ׁשּגם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהינּו,

מציאּות  הּוא ׁשה'ּיׁש' אחד, ענין אּלּו. ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָענינים

ׁשהּוא  אֹו ּבהרּגׁשתֹו מציאּות ׁשהּוא הינּו, ְְְְִֶֶַַָָָָּדבר,

אחר  ּבמקֹום ּכּמבאר ּבאמת, ׁשּזהּו25מציאּות ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמּתי'. מה'ּיׁש היא מציאּותֹו ׁשאמּתית ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָלפי

ׁשהרי  מה'אין', מבּדל הּוא ׁשה'ּיׁש' ׁשני, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻענין

ׁשליׁשי, וענין מּזה. זה הפכּיים הם ו'אין' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ'יׁש'

להיֹותֹו ׁשהרי ל'ּיׁש', ער איזה לֹו יׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשה'אין'

א  הּמהּוה ׁשּגם ה'אין' לֹומר ּבהכרח ה'ּיׁש', ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

להּוֹות  ּבער ׁשהּוא ּכזֹו ּבמציאּות הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָה'אין'

ׁשהתהּוּות  לפעמים ׁשּמבאר ּומה ה'ּיׁש'. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

ּכפי  זה הרי לגמרי, ׁשּבאיןֿער ענין הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹה'ּיׁש'

לא  ׁשּבזה ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשההתהּוּות

והגּדרֹות, הגּבלֹות וׁשּום ּכללים ׁשּום לֹומר ְְְְְִַַַַָָָָׁשּי
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קנ.25) ע' עזר"ת סה"מ ג. מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,L¯L C¯„a ‡e‰ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ Ìb ‰p‰Â כאן עד ¿ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿«≈≈«ƒ¿∆∆…∆

אחד  שמצד היינו שורש", "בדרך היא ועלול עילה  בדרך שהתהוות נתבאר

ביניהם  יש סוף סוף כי ולתוצאה, לעלול ושורש מקור היא והסיבה העילה

וכעת  במהותם, ונבדלים שונים והעלול העילה שני ומצד מסוים, ודמיון קשר

שהיחס  בדברים שגם לבאר מוסיף

הוא  אותם המהווה המקור ובין ביניהם

של  יחס אלא ועלול עילה של יחס לא

הוא  המהווה המקור בהם גם מאין, יש

– המתהווה לדבר ÔÈ‡'‰L∆»«ƒ'"שורש"
.'Li'Ï L¯LÂ ¯B˜Ó ‡e‰»¿…∆«≈

ייתכן  אכן כיצד ומבאר ומוסיף

המקור  מאין, יש בדרך שבהתהוות

והרי  למתהווה, 'שורש' יהיה ה'אין'

הוכחה  היא מאין יש בדרך התהוות

הבורא  בין יחס ושום ערך שום שאין

בדרך  מהתהוות לגמרי (בשונה והנברא

ועלול)? עילה

LÈ ˙ee‰˙‰a ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ ‰LÏL ÌLÈ ÔÈ‡Ó≈«ƒ∆¿»¿…»ƒ¿»ƒ

el‡ בדומה) ב'שורש' הקיימים ≈
בהתהוות  'שורש' לגבי לעיל למפורט

ועלול). עילה ‡Á„,בדרך ÔÈÚƒ¿»∆»
¯·c ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ 'Li'‰L∆«≈¿ƒ»»
הוא  שה'יש' מחייבת מאין יש התהוות

משלה, הגדרות עם ¿»‰eÈ,מציאות
‰a ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰LB˙Lb¯ ֿ שהקדוש בהרחבה, בחסידות שמבואר כפי ∆¿ƒ¿«¿»»

הגדרה  יש לעולמות כי מלאֿדבר, (דבר מאין יש העולמות את ברא ברוךֿהוא

מכל  ומופשט נעלה הוא להתהוות, והמקור השורש ה'אין', ואילו מציאות. של

- המהווה ה'אין' - הקדושֿברוךֿהוא דבר של לאמיתו אבל הללו). ההגדרות

מציאות  חסרי הם המתהווה) (היש העולמות ואילו אמיתית, מציאות הוא

ומחיה  המהווה האלוקי הכוח של המציאות אלא אינה מציאותם וכל עצמאית,

- ('יש' "מציאות הוא אלא אמיתית מציאות אינם שכך וכיון אותם, ומקיים

שלו והתודעה התחושה לפי היינו בהרגשתו", ורק) e‰L‡אך B‡∆
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙Ó‡a ˙e‡ÈˆÓ25˙ÈzÓ‡L ÈÙÏ e‰fL ¿ƒ∆¡∆«¿…»¿»«≈∆∆¿ƒ∆¬ƒƒ

'ÈzÓ‡‰ Li'‰Ó ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ,אחרים במקומות שמבואר כפי ¿ƒƒ≈«≈»¬ƒƒ
זאת  עם אך אותו, המהווה ה'אין' לגבי לחלוטין בטל הנברא ה'יש' שאמנם

(ויתירה  שמציאותו משום וזאת אמיתית', כ'מציאות גם אליו להתייחס ייתכן

'היש  שהוא מהבורא בעצם נובעת ומציאות) כ'יש' הרגשתו עצם מכך,

בדרך  בהתהוות רק (ולא מאין יש בדרך בהתהוות גם – כך או כך האמיתי'.

דבר'. 'מציאות הוא ה'יש' זה במקרה הנברא, - ועלול) עילה

'ÔÈ‡'Â 'LÈ' È¯‰L ,'ÔÈ‡'‰Ó Ïc·Ó ‡e‰ 'Li'‰L ,ÈL ÔÈÚƒ¿»≈ƒ∆«≈À¿»≈»«ƒ∆¬≈≈¿«ƒ
.‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ בדרך התהוות בעניין 'שורש' המושג לגבי לעיל, ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

בין  והשייכות הקשר שלמרות ללמדנו כדי בהסברים צורך היה ועלול, עילה

מציאות  הוא המתהווה הדבר זאת בכל ותוצאה, גורם בתור והעילה העלול

הדבר  מאין, יש בדרך התהוות לגבי כאן ואילו המהווה. מהגורם ונבדלת שונה

רק אינם וה'אין' ה'יש' כי וקלֿוחומר, במכלֿשכן אלא ˘ÌÈÂמובן מזה זה

ÌÈÈÎÙ‰.'מה'אין מובדל שה'יש' בוודאי ואםֿכן מזה, זה

BÏ LÈ 'ÔÈ‡'‰L ,ÈLÈÏL ÔÈÚÂ¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»«ƒ≈
,'Li'Ï C¯Ú ‰ÊÈ‡ כי לעיל נתבאר ≈∆∆∆«≈

'שורש' המושג של השלישי המאפיין

שהדבר  העובדה למרות אשר הוא

ולמרות  כמציאות, מוגדר המתהווה

מהמקור  לגמרי נבדל המתהווה שהדבר

המהווה  בין יש זאת בכל המתהווה,

מסוים. ודמיון וערך יחס והמתהווה

ומתקבל  מובן אכן הדבר ולכאורה,

כי  ועלול, עילה בדרך בהתהוות

שיש  בדברים מדובר מלכתחילה

כמו  ישיר קשר ואפילו קשר, ביניהם

המידות  שהתהוות והמידות השכל

בהתהוות  אבל טבעי, דבר היא מהשכל

המייחד  עיקר הרי מאין' 'יש בדרך

הוא  ועלול עילה בדרך מהתהוות אותה

ה'יש' שבין העצום הערך ריחוק

עלֿידי  העולמות בבריאת וכמו וה'אין',

וכל  יחס כל שאין הקדושֿברוךֿהוא

כן  ואם והנבראים, הבורא בין דמיון

איזה  לו יש "שהאין האמירה פשר מה

ליש"? הביאור:ערך בא כך על –‰e‰n‰ 'ÔÈ‡'‰ B˙BÈ‰Ï È¯‰L∆¬≈ƒ¿»«ƒ«¿«∆
BÊk ˙e‡ÈˆÓa ‡e‰ 'ÔÈ‡'‰ ÌbL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,'Li'‰ ˙‡∆«≈¿∆¿≈««∆«»«ƒƒ¿ƒ»

.'Li'‰ ˙‡ ˙Be‰Ï C¯Úa ‡e‰L בין עצום ריחוק יש אמנם כלומר, ∆¿∆∆¿«∆«≈
כורחנו  על היש, את המהווה הוא האין שסוףֿסוף כיוון זאת ובכל לאין, היש

ממנה. להתהוות עשוי שהיש כזו מציאות הוא שהאין היא הדברים משמעות

שהוא  הגם האין, ..." תרע"ח: "ראה" דיבורֿהמתחיל הנ"ל המאמר ובלשון

ומכלֿמקום  יש, מציאות לגבי ממש אין ובבחינת [לאֿדבר] בליֿדבר בחינת

בהאין...". מקום תופס שהיש היש, אל ושייכות ערך לו nL·‡¯יש ‰Óe«∆¿…»
,È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈÚ ‡e‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ∆ƒ¿««≈ƒ¿«∆¿≈¬…¿«¿≈
שהרי  צרכו, כל מחוור הדבר אין עדיין האמור, הביאור לאחר גם כלומר,

זה  ושונים רחוקים והיש האין מאין, יש שבהתהוות מבואר אחרים במקומות

"באיןֿערוך  שהוא יחס מתוך היא מהאין היש התהוות ולכן שיעור, לאין מזה

ודמיון  יחס היינו ערך, שקיים לעיל לאמור מתאימים הדברים ואיך לגמרי",

הם  והאין שהיש מקומות בכמה המבואר והביאור: והאין? היש בין כלשהו,

לגמרי" ee‰˙‰‰L˙"באיןֿערוך ÈÙk ‰Ê È¯‰ ונבראים עולמות של ¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿«
'יש' בחינת ÊaL‰שהם ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ בקדושֿברוךֿהוא ƒ≈«¿ƒ¿»≈∆»∆

B¯c‚‰Â˙,עצמו  ˙BÏa‚‰ ÌeLÂ ÌÈÏÏk ÌeL ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
ואיננו כי  שהוא, סוג מכל כללים לשום כפוף איננו עצמו הקדושֿברוךֿהוא

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



iailיד xn` jl

אף  ה'ּיׁש' את להּוֹות  יכֹול יתּבר עצמּותֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

מהּֿׁשאיןּֿכן  אליו, לגמרי ּבאיןֿער ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהּוא

לֹו ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח הּמהּוה, ה'אין' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבבחינת

להּוֹות  ּביכלּתֹו ׁשּלכן ל'ּיׁש', וׁשּיכּות ער ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאיזה

ּתֹופס  ה'ּיׁש' הרי ה'אין' ׁשּלגּבי והינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאֹותֹו,

ּב'אין', ּכלּולים ה'ּיׁש' ּפרטי ׁשּכל עד ְְִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום

ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר 26וכּידּוע  ּפרטי ׁשּכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּדאצילּות. מלכּות ּבבחינת ּבהתּכּללּות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָיׁשנם

ּכלּול  ׁשה'ּיׁש' מה הּנה ּגיסא, לאיד ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאמנם

ה'ּיׁש' ולא ה'ּיׁש' ׁשל הענינים רק זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּב'אין',

מה'אין', נמצא לא עצמֹו ה'ּיׁש' ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹעצמֹו,

האמּתי'. מה'ּיׁש ֲִִִִֵֵַָּכיֿאם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ רק ל ֹומר ׁשּי הּׁשרׁש ׁשענין מּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַַַַַָָֹ

הם  ׁשהּכלים ּדכיון ְִִֵֵֵֵֶַַָּבּכלים,

 ֿ מה ׁשרׁש, ּבהם ׁשּי לכן מציאּות, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבבחינת

ׁשרׁש, ענין לֹומר ׁשּי לא ּבאֹורֹות ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשאיןּֿכן

רק  להיֹותם ּכלל, מציאּות אינם האֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשהרי

לגּבי  להאֹור ּכלל ער אין וגם העצם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּלּוי

לזה, זה ער ֿ ּבאין הם ּומאֹור  אֹור  ׁשהרי  ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּמאֹור,

אפילּו אֹו ועלּול, ּבעּלה ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְֲִִֵֶֶַָָוהינּו,

ה'אין' ּבין הער קרּוב איזה ׁשּיׁש מאין', ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'יׁש

ׁשּום  ׁשאין ּומאֹור ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֵֵֶֶַַָל'ּיׁש',

ּגיסא, ּולאיד להאֹור. הּמאֹור ּבין הער ְְִִֵֵֶֶַָָָָָקרּוב

הּוא  ענינֹו ּכל ׁשהרי מהּמאֹור, נבּדל אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹור
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בסופו.26) חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגבלה  ובשום הגדרה בשום 'מצויר' או C¯a˙Èמוגדר B˙eÓˆÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ¿»≈

,ÂÈÏ‡ È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰L Û‡ 'Li'‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ÏBÎÈ»¿«∆«≈«∆¿≈¬…¿«¿≈≈»
כזה  באופן מאין יש של התהוות שזו מבואר יתברך מעצמותו ההתהוות ועל

כנ"ל והיש, האין בין יחס ושום דמיון שום ÈÁ·a˙שאין ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«
,‰e‰n‰ 'ÔÈ‡'‰ בראשית לא היינו »«ƒ«¿«∆

אלא  ית', ועצמותו ממהותו ההתהוות

היא  שמהם הרוחני באין דרגות אותן

- בפועל היש »≈¿∆¿Á¯Î‰aהתהוות
BÏ LiL ¯ÓBÏ אין ‡ÊÈ‰לאותו «∆≈ִַ≈∆

ÔÎlL ,'Li'Ï ˙eÎiLÂ C¯Ú∆∆¿«»«≈∆»≈
,B˙B‡ ˙Be‰Ï BzÏÎÈa אילו כי ƒ»¿¿«

כך  כדי עד מה'יש' רחוק ה'אין' היה

לא  שייכות, שום ביניהם היתה שלא

ה'יש', את להוות מסוגל ה'אין' היה

מתהווה  שה'יש' העובדה ועצם

בין  קשר שיש מוכיחה מה'אין'

הכוונה  אין שכמובן אלא השניים,

בתוכנם  דמיון של ושייכות לקשר

ההתהוות  לגבי יחס אלא ומהותם

È¯‰ 'ÔÈ‡'‰ Èa‚lL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈»«ƒ¬≈
ÏkL „Ú ÌB˜Ó ÒÙBz 'Li'‰«≈≈»«∆»
,'ÔÈ‡'a ÌÈÏeÏk 'Li'‰ ÈË¯t¿»≈«≈¿ƒ»«ƒ
דיבורֿהמתחיל  במאמר שמובא וכפי

תופס  היש ..." הנ"ל: תרע"ח "ראה"

היא  ההתהוות ולכן כו'. בהאין מקום

לה  שיש מפני דוקא, מלכות מבחינת

היש", אל ושייכות הערך קירוב

Úe„iÎÂ26ŒÌÓBc ÈË¯t ÏkL ¿«»«∆»¿»≈≈
¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆ שבנבראים ≈««¿«≈

eÏlk˙‰a˙הגשמיים  ÌLÈ∆¿»¿ƒ¿«¿
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
רוחניות  היא דאצילות שמלכות למרות

היחס  גשמיים, הם והנבראים אלוקית

שהנבראים  כזה הוא ל'אין' ה'יש' בין

המהו  ב'אין' כמובן) (בהעלם, אותם.כלולים ÒÈb‡וה C„È‡Ï ÌÓ‡»¿»¿ƒ»ƒ»
ולכן  מזה, זה מאד רחוקים וה'יש' ה'אין' Li'‰L'סוףֿסוף ‰Ó ‰p‰ƒ≈«∆«≈

ÌÈÈÚ‰ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,'ÔÈ‡'a ÏeÏk וההגדרות ‰'Li'התוכן ÏL »»«ƒ¬≈∆«»ƒ¿»ƒ∆«≈
BÓˆÚ 'Li'‰ ‡ÏÂ,נברא Óˆ‡בתור ‡Ï BÓˆÚ 'Li'‰ È¯‰L ¿…«≈«¿∆¬≈«≈«¿…ƒ¿»

,'ÔÈ‡'‰Ó(דאצילות מלכות (כמו ההתהוות את שפועלות הרוחניות הדרגות ≈»«ƒ
,'ÈzÓ‡‰ Li'‰Ó Ì‡ŒÈk כמבואר שהוא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא ƒƒ≈«≈»¬ƒƒ

ורק  אך נמצא – מלאֿדבר דבר – מאין יש ולעשות לחדש שהכוח בחסידות

ה'יש  היחידה, האמיתית המציאות שהוא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של בידיו

והחיות  האור יורדים שדרכן ההשתלשלות בסדר השונות והדרגות האמיתי'.

ל'יש'. ביחס 'אין' נקראות גשמיים, לנבראים ועד נבראים, להוות

L¯M‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלושת (על בהרחבה לעיל המבואר ¿«ƒ∆»∆ƒ¿««…∆
ÌÈÏka,פרטיו), ˜¯ ¯ÓBÏ CiL עלֿידי היא בפועל ההתהוות כאמור «»«««≈ƒ

העליונים. ובעולמות בספירות והתלבשותו לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת

מהוות  הן – 'אין' – ורוחניות עליונות הן אלה שדרגות למרות שהוסבר, ִַוכפי

מאחר  ואולם "יש", – לנבראים שורש

כזה  הוא ל'יש' ה'אין' בין שהיחס

השונים) פרטיה (על ה'יש' שמציאות

שורש  נחשב וה'אין' ב'אין' כבר כלולה

אמורים  שהדברים מובן ל'יש', ומקור

העליונות  הספירות שכן, בכלים. רק

והאורות  ו'כלים', מ'אורות' מורכבות

- בכלים ÌÈÏk‰Lמלובשים ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ
ÔÎÏ ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

,L¯L Ì‰a CiL שהוסבר כפי «»»∆…∆
להיות  יכולה מסויימת שדרגה לעיל

שלמטה  לדרגה ומקור כשורש מוגדרת

הוא  המהווה הדבר אם רק ממנה

עצמה  בפני נבדלת »Œ‰Óמציאות
CiL ‡Ï ˙B¯B‡a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»…«»
È¯‰L ,L¯L ÔÈÚ ¯ÓBÏ«ƒ¿«…∆∆¬≈
,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰»≈»¿ƒ¿»
,ÌˆÚ‰ Èelb ˜¯ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«ƒ»∆∆
בפני  'מציאות' נחשבים לא האורות

של  והתפשטות התגלות רק והם עצמם

'שורש' והמושג האור. מקור העצם,

ב  נבדלת למציאות רק עלת מתייחס

אותה, מהמהווה שונים יש Ì‚Âגדרים ¿«
שורש  איננו העצם מדוע נוספת סיבה

כפי  שכן לכלים), רק (אלא לאורות

(בין  ומתהווה מהווה בכל שהוסבר,

מאין) יש בדרך ובין ועלול עילה בדרך

בין  כלשהו וערך יחס להיות חייב

בהתהוות  (ואפילו והמתהווה המהווה

המציאות  פרטי כל עם ה'יש' מאין, יש

מקור  שהוא המאור היינו מהעצם, האור בהארת ואילו ב'אין'). כלול שלו

- B‡Óe¯האור ¯B‡ È¯‰L ,¯B‡n‰ Èa‚Ï ¯B‡‰Ï ÏÏk C¯Ú ÔÈ‡≈∆∆¿»¿»¿«≈«»∆¬≈»
,ÏeÏÚÂ ‰lÚa BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê C¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰≈¿≈¬…∆»∆¿«¿∆≈∆¿¿ƒ»¿»
'ÔÈ‡'‰ ÔÈa C¯Ú‰ ·e¯˜ ‰ÊÈ‡ LiL ,'ÔÈ‡Ó LÈ'a eÏÈÙ‡ B‡¬ƒ¿≈≈«ƒ∆≈≈∆≈»∆∆≈»«ƒ
C¯Ú‰ ·e¯˜ ÌeL ÔÈ‡L ¯B‡Óe ¯B‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'Li'Ï«≈«∆≈≈¿»∆≈≈»∆∆

.¯B‡‰Ï ¯B‡n‰ ÔÈa יהיה המהווה שהדבר בשורש הנוסף התנאי וגם ≈«»¿»
האור  בין הערך ריחוק אמנם כי ומאור. באור קיים לא ונבדלת, שונה מציאות

של  למציאות (כי יחס כל ביניהם שאין כך כדי עד שיעור לאין הוא והמאור

- אבל המאור) של המציאות לעומת מקום תפיסת שום אין «C„È‡Ïe¿ƒהאור
BÈÚ Ïk È¯‰L ,¯B‡n‰Ó Ïc· BÈ‡ ¯B‡‰ ,‡ÒÈb האור של 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

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



טו f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

לֹומר  ׁשּי לא ולכן אחד, והּכל הּמאֹור, ְְִֵֶַַַַָָָָֹֹּגּלּוי

לֹומר  ׁשּי לא ּוכמֹוֿכן הּׁשרׁש. ענין ְְִֵֶַַַַָָֹֹּבאֹורֹות

ׁשהם  ועלּול ּבעלה ּדהּנה, ּבּמאֹור, ּכלּול ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהאֹור

הּוא  וכן ּבעלה, ּכלּול העלּול הרי ׁשרׁש, ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבדר

ּכלּול  ׁשהּוא ּב'ּיׁש' מהּֿׁשאיןּֿכן ּגם ּכּנ"ל, ּב'אין' ִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לֹומר  ׁשּי לא ׁשרׁש, ּבדר ׁשאינם ּומאֹור ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאֹור

לפעמים  ׁשּמבאר ּומה ּבּמאֹור. ּכלּול הּוא ְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשהאֹור

אינֹו הּכלּול האֹור הרי ּבּמאֹור, הּכלּול אֹור ְֲִֵֵַַַַָָָָענין

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּכלל, אֹור ּבּמׁשל 27ּבבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

עֹולה  ׁשאינֹו ּבּׁשמׁש, הּכלּול הּׁשמׁש וזיו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּדאֹור

לׁשֹון  מׁשמעּות אמנם, ּכלל. וזיו אֹור ְְְְְְִֵַָָָָּבׁשם

מּצד  'אֹור' ּבּׁשם עֹולה ׁשאינֹו הּוא ְִֵֵֶֶַַַַָהּתניא

ּבּזהר  אבל נהֹורין",28הּבּטּול, אינּון "לאו איתא ְֲִִִִַַַָָָֹ

אינֹו ּבּמאֹור הּכלּול ׁשהאֹור זה ׁשענין ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

הּבּטּול, ענין מּצד רק לא הּוא 'אֹור', ּבׁשם ְְִִִֵֶַַַַֹעֹולה

מה  וזהּו ּכלל. האֹור ענין אינֹו ׁשּבאמת ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

ּדוקא, ּבּכלים ׁשּי הּׁשרׁש ׁשענין ה'ּפרּדס' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּׁשּכתב

ואפן  מציאּות, ּבבחינת הם ׁשהּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדכיון

ׁשּי לכן נּכרת, ּבלּתי ּבדבקּות הּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהתהּוּותם
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פ"ג.27) והאמונה היחוד שם.28)שער בפרדס ונתבאר הובא א. סה, ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á‡ Ïk‰Â ,¯B‡n‰ Èelb ‡e‰ שהעולמות בתניא שמבואר וכפי ƒ«»¿«…∆»

עצמאית  מציאות שום להם אין שנבראו ולמרות לקדושֿברוךֿהוא, ֵבטלים

מציאות  איננו השמש שאור כשם הקדושֿברוךֿהוא לגבי בטלים והם אמיתית,

עצמה  השמש של התפשטות רק אלא מהשמש ונפרדת Ï‡נבדלת ÔÎÏÂ¿»≈…
ÔÈÚ ˙B¯B‡a ¯ÓBÏ CiL«»«»ƒ¿«

L¯M‰ של הגדרים שלושת שכן «…∆
אלא  כנ"ל, באורות, ייתכנו לא 'שורש'

והספירות  האורות של לכלים ביחס רק

העליונות.

¯ÓBÏ CiL ‡Ï ÔÎŒBÓÎe¿≈…«»«
,¯B‡na ÏeÏk ¯B‡‰L כי ∆»»«»

אחת  שמציאות משמעה התכללות

שיש  היינו אחרת, מציאות בתוך כלולה

ש  רק שונות, מציאויות הכלולה שתי זו

ונרגשת  ניכרת ואינה ≈p‰c¿ƒ‰,נעלמת
C¯„a Ì‰L ÏeÏÚÂ ‰ÏÚa¿ƒ»¿»∆≈¿∆∆

,L¯L ומקור שורש היא והעילה …∆
הפרטים  שלושת כל על לעלול,

ÏeÏkהאמורים  ÏeÏÚ‰ È¯‰¬≈∆»»
,‰ÏÚa בתוכו כולל למשל, והשכל, »ƒ»

שבשכל' 'מידות ויש ‰e‡מידות ÔÎÂ¿≈
'ÔÈ‡'a ÏeÏk ‡e‰L 'Li'a Ìb««≈∆»»«ƒ

,Ï"pk שבהתהוות לעיל שהוסבר כפי ««
ריחוק  למרות מאין, בין יש הערך

ב'אין' כלול ה'יש' וה'יש', ה'אין'

¯B‡Óe ¯B‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»
,L¯L C¯„a ÌÈ‡L שהאור כיון ∆≈»¿∆∆…∆

המאור  של והתפשטות גילוי אלא אינו

מוגדר  איננו האור, מקור המאור, הרי עצמה, בפני נבדלת מציאות לא אבל

- ולכן לאור, B‡na¯.כשורש ÏeÏk ‡e‰ ¯B‡‰L ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«∆»»«»
הרבי  ממשיך כך ועל - אחרים במקומות למבואר סותרים הדברים -לכאורה

,¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡ ÔÈÚ ÌÈÓÚÙÏ ¯‡·nL ‰Óe לאמור בניגוד «∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿««»«»
ייתכן  שלא עד המאור, לעומת כמציאות נחשב לא כלֿכך הוא שהאור לעיל

במאור, 'כלול' שהוא ‡B¯לומר ˙ÈÁ·a BÈ‡ ÏeÏk‰ ¯B‡‰ È¯‰¬≈»«»≈ƒ¿ƒ«
,ÏÏk האור כאן המבואר שלפי - הביאורים שני בין לכאורה לסתירה המענה ¿»

הוא  - במאור כלול כן האור אחרים במקומות המבואר ולפי במאור, כלול לא

נראה  ואםֿכן במאור, כלול כן שהאור נאמר בהם מקומות באותם שגם

הכוונה  אין דבר של לאמיתו מהמאור, ושונה נפרד דבר הוא שהאור לכאורה

אך  אלא כלל" אור בבחינת "אינו ובעצם עצמה, בפני מציאות הוא שהאור

את  לפרש יתכן לא שכך וכיון עצמו, המאור של והתפשטות התגלות ורק

ונפרדת  נבדלת מציאות בתור האור של כהגדרה במאור כלול שהאור האמירה

במאור) כלולה היא שכעת (אלא עצמו ¯eaמהמאור ·˙kL BÓÎe27 ¿∆»««≈
וכל, מכל לקדושֿברוךֿהוא בטלים העולמות כיצד בהסבר התניא, בספר הזקן

- מציאות שום להם ‰ÏeÏkואין LÓM‰ ÂÈÊÂ ¯B‡c ÏLna«»»¿¿ƒ«∆∆«»
,LÓMa עדי שבשמש והזיו האור מאיר,כאשר ואיננו השמש בתוך כלול ין «∆∆

בטל  האור זה שבמצב וכמובן כלל, ונראה ניכר השמש אור אין אז הרי

העולמות  של הביטול בנמשל, גם וכך – מוחלט בביטול בשמש למקורו

עמוק  כלֿכך הוא לקדושֿברוךֿהוא

השמש  אור של לביטול דומה שאינו

מהשמש  יצא שכבר לאחר השמש אל

זהו  אלא עליה, ולדרים לארץ ומאיר

והעדר  לביטול שדומה ביטול

כפי  השמש אור של העצמית המציאות

ועל  בה, וכלול השמש בתוך שהוא

רבנו  כותב זה, בשלב האור של מצבו

של  הגדרה חסר שהוא בתניא הזקן

כך  כדי עד כלשהי, ≈∆BÈ‡Lמציאות
ÏÏk ÂÈÊÂ ¯B‡ ÌLa ‰ÏBÚ וזו ∆¿≈¿ƒ¿»

שנאמר  מקומות באותם הכוונה גם

אין  – במאור כלול האלוקי שהאור

אלא  נבדלת מציאות שהוא הכוונה

אלא  ונעלמת, ונסתרת כלולה שהיא

הגדרה  לו ואין כלל מציאות שאינו

כאן  אין שלמעשה כך אור, בתור משלו

לא  שהאור כאן האמור גם כי סתירה,

במקומות  האמור וגם במאור נכלל

במאור, כלול כן שהאור אחרים

שום  לאור שאין – אחד לדבר מכוונים

כנ"ל. משלו, מציאות

‡Èz‰ ÔBLÏ ˙eÚÓLÓ ,ÌÓ‡»¿»«¿»¿««¿»
'¯B‡' ÌMa ‰ÏBÚ BÈ‡L ‡e‰∆≈∆«≈

,Ïeha‰ „vÓ כמו) מאד עמוק בביטול המאור, למקורו, בטל האור כי ƒ««ƒ
השמש) בתוך השמש וזיו fa‰¯אור Ï·‡28‡˙È‡ שמשמעו ביטוי [יש] ¬»«…«ƒ»

וזה  מהותית. יותר מסיבה אור של והגדרה מציאות לאור אין המאור שלגבי

הזוהר: ÔÈ¯B‰"לשון ÔeÈ‡ Â‡Ï",[אורות אלו ÔÈÚL[אין ,eÈ‰ »ƒ¿ƒ«¿∆ƒ¿»
‡Ï ‡e‰ '¯B‡' ÌLa ‰ÏBÚ BÈ‡ ¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡‰L ‰Ê∆∆»«»«»≈∆¿≈…

,Ïeha‰ ÔÈÚ „vÓ השמש ¯˜ מאור המשל עלֿפי בתניא כמבואר «ƒ«ƒ¿««ƒ
ÏÏk ¯B‡‰ ÔÈÚ BÈ‡ ˙Ó‡aL ‡l‡ שום לאור אין המאור ולגבי ∆»∆∆¡∆≈ƒ¿«»¿»

ומקור  שורש הוא שהמאור לומר אפשר ואי כלל, חשיבות ושום מציאות

ממנו. נבדלת אחרת, למציאות

,‡˜Âc ÌÈÏka CiL L¯M‰ ÔÈÚL 'Òc¯t'‰ ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«««¿≈∆ƒ¿««…∆«»«≈ƒ«¿»
באורות  לא ÔÙ‡Âאך ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…∆

,˙¯k ÈzÏa ˙e˜·„a ‡e‰ Ì˙ee‰˙‰ דבר שכל הוא ידוע כלל ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
לא  היא וההתהוות - בו וניכר גלוי שהמקור כזה באופן ממקורו שמתהווה

במקורו  דבוק הוא הרי - המהווה והכוח המקור של והעלם צמצום עלֿידי

הדבר  של הדבקות ברמת הבדלים שיש אלא בו, ונרגש ניכר והמקור תמיד
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ׁשהם  האֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹור, ׁשרׁש ֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהם

ׁשהאֹורֹות  להּׁשיטה ּומּכלֿׁשּכן נּכרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבקּות

ּפׁשּוטים  מּפני 29הם ּומקֹור, ׁשרׁש ּבהם ׁשּי לא , ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּוא. אחד ֶֶַָֹׁשהּכל

ׁשּתי ÓÚ·e˜ד) יׁש ּגּופא ּבאֹור ּגם הּנה הענין, ¿…∆ְְִִֵֵֵַָָָָ

ּבאֹור 30ּבחינֹות  ּבחינה ׁשּיׁש הינּו, , ְְְִִֵֶַָָ

ּובפרט  הּׁשרׁש, ענין ּבּה להּׁשיטה 31ׁשּׁשּי ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ספירֹות. עׂשר ּבהם ויׁש ּפׁשּוטים אינם ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשהאֹורֹות

ענין  זה על  לֹומר  ׁשּי ׁשּלא ּבאֹור ּבחינה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹויׁש

הּממּלא' 'אֹור ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּׁשרׁש.

'אֹור  ׁשהּוא הּממּלא' 'אֹור ּדהּנה, הּסֹובב'. ְְְִֵֵֵֶַַַו'אֹור

הּקו' ׁשּב'אֹור לפי ּומקֹור, ׁשרׁש ּבזה ׁשּי ְְִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקו',

קו  להיֹותֹו ּכי הּנ"ל, ענינים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹיׁשנם

מצי  איזֹו הּוא הרי ּומצמצם, הּוא קצר וגם אּות. ְְְְֲִֵֵַָָָֻ

ּומצמצם  קצר קו ׁשהּוא ּדכיון מּמקֹורֹו, ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻנבּדל

אפן  לפי  מאיר אינֹו הרי העֹולמֹות, ער ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹלפי

ועֹולם  עֹולם ּכל אפן לפי מתצמצם אּלא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמקֹורֹו,
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(29– דספירות אורות ערך ד כרך חב"ד הערכים ספר וראה ואילך. רז ע' תרס"ח סה"מ א'קמט. ע' פינחס אוה"ת ראה

.145 ע' ח"כ תו"מ וראה וש"נ. ס"ג. ו"ציורם" וש"נ.30)"פשיטותם" ס"ח. שם הערכים ספר גם "ובפרט"31)ראה תיבת

פשוטים. אינם שהאורות להשיטה דוקא הוא כאן המבואר אחדים, ובזכרון בבירור. זוכרים אין –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
איננה  אך קיימת שהיא כזו ברמה תהיה שהדביקות יתכן במקורו. המתהווה

– ובענייננו המתהווה. בדבר ומורגשת שניכרת יותר נעלית דבקות ויש ניכרת,

היא  הדבקות אך בו, ודבקים ושורשם מקורם את ומרגישים מכירים הכלים גם

- בהם מורגשת כלֿכך ולא ניכרת B˜Óe¯,בלתי L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏ»≈«»»∆…∆»
להיות  יכול ששורש לעיל שנתבאר וכפי

כזו  (במידה נבדלת שמציאותו לדבר רק

מהמקור  אחרת) ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאו
,˙¯k ˙e˜·„a Ì‰L ˙B¯B‡‰»∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆
כזה  הוא למקורם שלהם והביטול היחס

מאד  חזקה היא במקור שדבקותם

להגדיר  ניתן שלא וכיון ונרגשת, וניכרת

אין  נבדלת, כמציאות האורות את

של  ההגדרות את למקורם לייחס

ËÈM‰Ï‰"שורש" ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«ƒ»
ÌÈËeLt Ì‰ ˙B¯B‡‰L29, דבר ∆»≈¿ƒ

עצמה  בפני מציאות אינם שהאורות זה

אותו  המהווה למקור דבוקים הם אלא

נוספת  הדגשה מקבל מוחלטת, בדבקות

"פשוטים". הם שהאורות השיטה לפי

האורות  לעיל, שהובא כפי שכן

שבעולם  הספירות (ובעיקר העליונים

אורות  של בדרך נתהוו האצילות)

חכמי  בדבר ונחלקו בכלים, מלובשים

שההגדרות  אומרים יש הקבלה:

וזו  חסד היא שזו הספירות של השונות

בגלל  ורק אך חלות וכו' גבורה היא

שום  ללא 'פשוטים' הם עצמן מצד האורות אבל בכלים, האורות התלבשות

הגדרה  להם לייחס ויש 'מצוירים' הם האורות שגם אומרים ויש והגדרה. 'ציור'

מודגש  'פשוטים' הם שהאורות השיטה לפי וכאמור, וכו', גבורה או חסד של

כיצד יותר Ïk‰Lעוד ÈtÓ ,¯B˜Óe L¯L Ì‰a CiL ‡Ï האור גם …«»»∆…∆»ƒ¿≈∆«…
האור מקור המאור ‰e‡וגם „Á‡.נבדלת מציאות איננו והאור ∆»
,ÔÈÚ‰ ˜ÓÚ·e מקור „) של במובן 'שורש' המושג כי לעיל הוסבר ¿…∆»ƒ¿»

העליונים  האורות להתגלות ביחס ייתכן לא ונפרדת, נבדלת מציאות להתהוות

יותר  בעומק אך בהם), מלובשים שהאורות הכלים לגבי רק (אלא ממקורם

יותר  בפרטיות ואילו כללי, באופן רק נכונה הזו B‡a¯ההגדרה Ìb ‰p‰ƒ≈«»
˙BÈÁa ÈzL LÈ ‡Ùeb30, גם שייך 'שורש' המושג האם והשאלה »≈¿≈¿ƒ

מדובר  באור בחינה באיזו תלויה B‡a¯באורות, ‰ÈÁa LiL ,eÈ‰«¿∆≈¿ƒ»»
Ë¯Ù·e ,L¯M‰ ÔÈÚ da CiML31ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰L ‰ËÈM‰Ï ∆«»»ƒ¿««…∆ƒ¿»¿«ƒ»∆»≈»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰a LÈÂ ÌÈËeLt(ג (באות לעיל שהוסבר כפי ¿ƒ¿≈»∆∆∆¿ƒ
שהאורות  השיטה לפי יותר מודגשת לאורות, ביחס 'שורש' המושג שלילת

'ציור' להם שאין מאחר (כי והגדרה 'ציור' מכל מופשטים כלומר 'פשוטים',

השיטה  שלפי ומכאן האור). מקור מהמאור, נבדלת מציאות בהם לראות אין

שגם  יותר מובן 'מצויירים', אלא פשוטים אינם שהאורות ואומרת החולקת

- ולעומתה בה, שייך כן 'שורש' שהמושג בחינה תיתכן ÈÁa‰באור LÈÂ¿≈¿ƒ»
,L¯M‰ ÔÈÚ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL ¯B‡a.להלן שיוסבר כפי »∆…«»««∆ƒ¿««…∆

˙eÏÏÎ·e שתי כללי, שיש באופן לגביה לומר שייך שכן זו באור, הבחינות ƒ¿»
שלגביה  וזו האור, במקור שורש לה

מושלל  ÔÈaהדבר L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈
.'··Bq‰ ¯B‡'Â '‡lÓn‰ ¯B‡'«¿«≈¿«≈
שהאור  החסידות בתורת מבואר

בנבראים  ופועל מאיר האלוקי

'אור  מקבילים: אופנים בשני ובעולמות

כל  הממלא ו'אור עלמין' כל הסובב

המהווה  שהוא האינסופי האור עלמין'.

נקרא  ליש, מאין העולמות את ומחייה

'ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ' שאינו שם על

מדודה  בצורה העולמות בתוך מתלבש

לפי  נברא ולכל עולם לכל ומותאמת

ב  והשפעתו כאילו עניינו, "מקיף" דרך

והנבראים  העולמות על סובב היה

מלמעלה.

כדי  והמועט המצומצם האור ואילו

את  תמלא שבו האלוקית שהחיות

בפנימיות, בהם ותתלבש העולמות

ÔÈÓÏÚ'.נקרא ÏÎ ‡ÏÓÓ'

העולמות, בריאת לפני גם ועוד: זאת

הקדושֿברוךֿהוא  של אורו התגלות

 ֿ בלי הארה א) אופנים: בשני היתה

'אורֿאיןֿסוף' היא זו הארה כלל. מקום תופסים אינם העולמות שלגביה גבול

של  כוחו מתבטא שבה התגלות ב) עלמין'. כל הסובב 'אור נמשך וממנה

הקו' 'אור היא זו הארה והגבלה. במדידה גם להאיר הקדושֿברוךֿהוא

 ֿ ה'אורֿאין של ו'צמצום' 'סילוק' עשה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר (שהאיר

נמשך  וממנה מוגבלים), ונבראים עולמות של בריאה לאפשר עלֿמנת סוף'

עלמין'. כל הממלא 'אור

,'Âw‰ ¯B‡' ‡e‰L '‡lÓn‰ ¯B‡' ,‰p‰c אור היותו למרות הרי ¿ƒ≈«¿«≈∆««
זאת  בכל כלים, ‰Âw'ולא ¯B‡'aL ÈÙÏ ,¯B˜Óe L¯L ‰Êa CiL«»»∆…∆»¿ƒ∆¿««

,Ï"p‰ ÌÈÈÚ ‰LÏL Ïk ÌLÈשורש המושג את Èkהמאפיינים ∆¿»»¿…»ƒ¿»ƒ««ƒ
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ‡e‰ È¯‰ ,ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰Ï גדר עם ƒ¿«»»¿À¿»¬≈≈¿ƒ

מהמקור. נפרד בלתי חלק ולא B¯B˜nÓ,משלו Ïc· ‡e‰ Ì‚Â זו לא ¿«ƒ¿»ƒ¿
ונבדלים  שונים משלה, גדרים בעלת מציאות הוא אלא מציאות, שהוא בלבד

ÌˆÓˆÓeמהמקור  ¯ˆ˜ Â˜ ‡e‰L ÔÂÈÎc ומוגבל C¯Úמדוד ÈÙÏ ¿≈»∆«»»¿À¿»¿ƒ∆∆
B¯B˜Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ ¯È‡Ó BÈ‡ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰ הוא המקור שהרי »»¬≈≈≈ƒ¿ƒ…∆¿

מצומצם, ולא מוגבל בלתי ל'אור ‡l‡אורֿאיןֿסוף המקור שהוא הקו' 'אור ∆»
עלמין' כל È‡nL¯הממלא ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ Ïk ÔÙ‡ ÈÙÏ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿ƒ…∆»»¿»∆≈ƒ
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מּמקֹורֹו. נבּדל הּוא הרי ואםּֿכן ּבֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶָׁשּמאיר

ּדהּנה  למקֹורֹו. ּבער הּוא הרי ּגיסא, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָּולאיד

לפעמים  ענינים. ׁשני יׁשנם הּקו' 'ׁשרׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבענין

 ֿ הּבלי מאֹורֿאיןֿסֹוף הּוא הּקו' ׁש'ּׁשרש ְְִֵֵֶֶַַַָֹֹמבאר

ּוגבּול, מּדה ּבבחינת להאיר ּבעצמֹו ׁשּׁשער ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּגבּול

זהּו אּלא ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ּכח זה ׁשאין ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

זהּו ׁשהרי ֿ ּגבּול, הּבלי מהאֹורֿאיןֿסֹוף ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָּגםּֿכן

ּבעצמֹו ׁשער הּבליּֿגב ּול ּׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָמה

הּוא 32כּו' הּקו' ּד'ׁשרׁש מבאר ולפעמים .ְְְְִִֶַַָָֹֹ

ענין  ׁשּזהּו ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ּכח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹמּבחינת

ּוגבּול, מּדה ּבבחינת להאיר ּכפׁשּוטּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָההׁשערה

ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ענין ְְְְְִִֵֶֶַַוהּוא

ׁשהמׁשכת  מבאר ׁשּלפעמים מה ּגםּֿכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוזהּו

מבאר  ולפעמים ועלּול, עּלה ּבדר היא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹה'ּקו'

מאין  יׁש ּבדר הּוא ה'ּקו' והינּו,33ׁשהמׁשכת , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הרי  ועלּול, עּלה ּבדר הּוא ׁשה'ּקו' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּמבאר

ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול מּבחינת המׁשכתֹו מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה

ּדכׁשם  ועלּול, עּלה ּבדר הּוא זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָׁשּבבחינה

אּלא  ּבעּלתֹו, העלּול ּכלּול ועלּול ְְְִִֶֶֶָָָָָָׁשּבעלה

ּכן  יֹותר. נעלה ּבאפן הּוא ּבעלה ּכלּול ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבהיֹותֹו

ּבחינת  הּוא ּבׁשרׁשֹו ׁשּגם ה'קו', ּבענין ּגם ְְְְְִִֶַַַַַַָהּוא

ּבאפן  הּוא הרי ּבׁשרׁשֹו ׁשּבהיֹותֹו אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶָָֹּגבּול,

 ֿ ׁשּבאין הּגבּול ּכח הּוא ׁשהרי יֹותר, הרּבה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹנעלה
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ואילך.32) פ"י האמצעי לאדמו"ר היחוד שער א. טו, לזח"א מק"מ בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

תרנד.33) ע' ח"ב תער"ב המשך קמט. ע' תרס"ט פג. ע' תרנ"ב סה"מ א. נה, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B¯B˜nÓ Ïc· ‡e‰ È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,Ba על ו'סובב' מאיר המקור כי ¿ƒ≈¬≈ƒ¿»ƒ¿

ואיננו  כללי כוח שהוא שבנפש, הרצון כוח (כמשל בשווה העולמות כל

של מלובש אחר או כזה בחלק קשור ואיננו הפרטיים, מהאברים אחד באף

הפרטיים). מהכוחות בשונה בשווה, הגוף חלקי בכל נמצא אלא הגוף

‡ÒÈb C„È‡Ïe'הקו ש'אור למרות ¿ƒ»ƒ»
ממקורו  ונבדל מצומצם אור הוא

B¯B˜ÓÏושורשו  C¯Úa ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆ƒ¿
מסויים  ודמיון יחס לו יש זה כל ועם

יש  למקורו שלו שביחס כך למקורו,

היחס  של המאפיינים שלושת כל את

ממנו. המתהווה והדבר 'שורש' בין

שני  של השילוב ביאור ולתוספת

הקו', ב'אור לכאורה הסותרים הדברים

בפניֿעצמו  נבדלת מציאות גם שהוא

- למקורו וערך יחס בעל ≈p‰c¿ƒ‰וגם
ÈL ÌLÈ 'Âw‰ L¯L' ÔÈÚa¿ƒ¿«…∆««∆¿»¿≈
¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏ .ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿…»
Œ¯B‡Ó ‡e‰ 'Âw‰ ˘¯M'L∆…∆««≈
¯ÚML Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿ƒ¿∆ƒ≈

והגביל  È‡‰Ï¯מדד BÓˆÚa ַָ¿«¿¿»ƒ
,Ïe·‚e ‰cÓ ˙ÈÁ·a מבואר ƒ¿ƒ«ƒ»¿

הקדושֿברוךֿהוא  כי וקבלה בחסידות

זה  במובן גם באמת, בליֿגבול הוא

הכול, בו ויש חיסרון כל בו שאין

בלי  בהיותו מושלם שהוא כשם ובדיוק

לו  יש שלימות מאותה כחלק כך גבול,

ואת  אורו את להגביל היכולת את גם

הקו' 'אור של שורשו ובעניין השפעתו.

לאחר  שמאיר המצומצם האור -

את  וצמצם 'סילק' שהקדושֿברוךֿהוא

לברוא  עלֿמנת מוגבל, הבלתי אורו

שני  מצינו – מוגבלים ונבראים עולמות

הקו' 'אור אחד, הסבר לפי הסברים.

הארה  גם להאיר יכול שהוא הקדושֿברוךֿהוא של לכוחו ביטוי איננו

בלתי  בהיותו שכזה, ובתור בעלֿגבול בלתי היותו שעקב אלא מוגבלת,

מוגבל באור הבליֿגבול מתוך האיר Ê‰מוגבל, ÔÈ‡L ,eÈ‰Â של התגלות ¿«¿∆≈∆
‡l‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák'הקו 'אור ÔkŒÌbגם e‰Ê התגלות …««¿∆»≈∆»∆«≈

ŒÔÈ‡Œ¯B‡‰M ‰Ó e‰Ê È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰Ó≈»≈«¿ƒ¿∆¬≈∆«∆»≈
'eÎ BÓˆÚa ¯ÚL Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒ32.אחר כוח של התגלות ולא «¿ƒ¿ƒ≈¿«¿

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ– אחר ‰Âw'באופן L¯L'c לאחר שהאיר האור ¿ƒ¿»ƒ¿…»¿…∆««
כנ"ל  הראשון, והסילוק ŒÔÈ‡aLהצמצום Ïe·b‰ Ák ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«…««¿∆»≈

‰¯ÚL‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÛBÒ וההגבלה המדידה dËeLÙkהיינו ∆∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿»

,Ïe·‚e ‰cÓ ˙ÈÁ·a ¯È‡‰Ï בהיותו שהקדושֿברוךֿהוא כאמור ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¿
בלתי  אורֿאיןֿסוף של באופן הן אורו את משפיע הוא הרי השלמות, תכלית

מוגבל  אור הארת של באופן והן B¯ÈÙÒ˙מוגבל, ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«∆∆¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ˙BÊeb‰'ב'ציור ספירות עשר שהמושג אף כי «¿¿≈

 ֿ באורֿאין קיים לא ברורות ובהגדרות

רק  היא (ותחילתו הבליֿגבול סוף

שבעצם  היות אך האצילות), בעולם

 ֿ באור (בהעלם) 'גנוזות' הספירות עשר

יש  אורֿאיןֿסוף שבתוך הרי איןֿסוף,

הגבול, לעניין כלשהי מקום נתינת

הקו'. 'אור נמשך ומשם

ÌÈÓÚÙlL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆ƒ¿»ƒ
‡È‰ 'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó¿…»∆«¿»«««ƒ
ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a¿∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ
‡e‰ 'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó¿…»∆«¿»«««

ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a33, זו ולכאורה ¿∆∆≈≈«ƒ
המשכה  בין גדול הבדל יש כי סתירה,

להמשכה  ועלול', 'עילה בדרך והתהוות

(ב'עילה  מאין' 'יש בדרך והתהוות

בעילתו, וניכר נרגש המקור ועלול'

והוא  נעלם המקור מאין' ב'יש ואילו

ב'עילה  מושג; שאינו 'אין' בבחינת

והעילה  העלול בין והיחס הערך ועלול'

הוא  מאין' ב'יש ואילו וגלוי, קרוב

בעצם  אבל שייך). לא כלל או רחוק

נכונים, הדברים ¿»¿eÈ‰Â,שני
C¯„a ‡e‰ 'Âw'‰L ¯‡·n‰L∆«¿…»∆««¿∆∆
„vÓ ‰Ê È¯‰ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚƒ»¿»¬≈∆ƒ«
Ïe·b‰ ˙ÈÁaÓ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ««¿

,ÛBÒŒÔÈ‡aL שיטה שיש כאמור ∆»≈
הגבול  מכוח נמשך שה'קו' האומרת

‰e‡שבאיןֿסוף  BÊ ‰ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»
ÌLÎc ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a¿∆∆ƒ»¿»ƒ¿≈

,B˙lÚa ÏeÏÚ‰ ÏeÏk ,ÏeÏÚÂ ‰ÏÚaL כזה הוא ביניהם היחס כי ∆¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ»
לא העלול ההתהוות לאחר אפילו שבהם במקרים בגלוי,שגם בעילה ניכר

בתוך  כלול שהעלול זו במידה לפחות ושייכות יחס ביניהם יש סוףֿסוף

BÈ˙¯העילה  ‰ÏÚ ÔÙ‡a ‡e‰ ‰ÏÚa ÏeÏk B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿»»ƒ»¿…∆«¬∆≈
נבדלת. מציאות בתור שנתגלה לאחר מצבו ÔÈÚaלעומת Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿«
,Ïe·b ˙ÈÁa ‡e‰ BL¯La ÌbL ,'Âw'‰ הגבול בכוח שורשו שהרי ««∆«¿»¿¿ƒ«¿

ÏÚ‰שבאיןֿסוף  ÔÙ‡a ‡e‰ È¯‰ BL¯La B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿¿»¿¬≈¿…∆«¬∆
ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák ‡e‰ È¯‰L ,¯˙BÈ ‰a¯‰,מאליו וכמובן «¿≈≈∆¬≈…««¿∆»≈

בעולמות  לנו המוכר מהגבול לחלוטין שונה 'גבול' הוא שבאיןֿסוף הגבול
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iail xn` jl

ׁשהם  האֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹור, ׁשרׁש ֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהם

ׁשהאֹורֹות  להּׁשיטה ּומּכלֿׁשּכן נּכרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבקּות

ּפׁשּוטים  מּפני 29הם ּומקֹור, ׁשרׁש ּבהם ׁשּי לא , ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּוא. אחד ֶֶַָֹׁשהּכל

ׁשּתי ÓÚ·e˜ד) יׁש ּגּופא ּבאֹור ּגם הּנה הענין, ¿…∆ְְִִֵֵֵַָָָָ

ּבאֹור 30ּבחינֹות  ּבחינה ׁשּיׁש הינּו, , ְְְִִֵֶַָָ

ּובפרט  הּׁשרׁש, ענין ּבּה להּׁשיטה 31ׁשּׁשּי ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ספירֹות. עׂשר ּבהם ויׁש ּפׁשּוטים אינם ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשהאֹורֹות

ענין  זה על  לֹומר  ׁשּי ׁשּלא ּבאֹור ּבחינה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹויׁש

הּממּלא' 'אֹור ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּׁשרׁש.

'אֹור  ׁשהּוא הּממּלא' 'אֹור ּדהּנה, הּסֹובב'. ְְְִֵֵֵֶַַַו'אֹור

הּקו' ׁשּב'אֹור לפי ּומקֹור, ׁשרׁש ּבזה ׁשּי ְְִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקו',

קו  להיֹותֹו ּכי הּנ"ל, ענינים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹיׁשנם

מצי  איזֹו הּוא הרי ּומצמצם, הּוא קצר וגם אּות. ְְְְֲִֵֵַָָָֻ

ּומצמצם  קצר קו ׁשהּוא ּדכיון מּמקֹורֹו, ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻנבּדל

אפן  לפי  מאיר אינֹו הרי העֹולמֹות, ער ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹלפי

ועֹולם  עֹולם ּכל אפן לפי מתצמצם אּלא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמקֹורֹו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(29– דספירות אורות ערך ד כרך חב"ד הערכים ספר וראה ואילך. רז ע' תרס"ח סה"מ א'קמט. ע' פינחס אוה"ת ראה

.145 ע' ח"כ תו"מ וראה וש"נ. ס"ג. ו"ציורם" וש"נ.30)"פשיטותם" ס"ח. שם הערכים ספר גם "ובפרט"31)ראה תיבת

פשוטים. אינם שהאורות להשיטה דוקא הוא כאן המבואר אחדים, ובזכרון בבירור. זוכרים אין –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
איננה  אך קיימת שהיא כזו ברמה תהיה שהדביקות יתכן במקורו. המתהווה

– ובענייננו המתהווה. בדבר ומורגשת שניכרת יותר נעלית דבקות ויש ניכרת,

היא  הדבקות אך בו, ודבקים ושורשם מקורם את ומרגישים מכירים הכלים גם

- בהם מורגשת כלֿכך ולא ניכרת B˜Óe¯,בלתי L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏ»≈«»»∆…∆»
להיות  יכול ששורש לעיל שנתבאר וכפי

כזו  (במידה נבדלת שמציאותו לדבר רק

מהמקור  אחרת) ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאו
,˙¯k ˙e˜·„a Ì‰L ˙B¯B‡‰»∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆
כזה  הוא למקורם שלהם והביטול היחס

מאד  חזקה היא במקור שדבקותם

להגדיר  ניתן שלא וכיון ונרגשת, וניכרת

אין  נבדלת, כמציאות האורות את

של  ההגדרות את למקורם לייחס

ËÈM‰Ï‰"שורש" ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«ƒ»
ÌÈËeLt Ì‰ ˙B¯B‡‰L29, דבר ∆»≈¿ƒ

עצמה  בפני מציאות אינם שהאורות זה

אותו  המהווה למקור דבוקים הם אלא

נוספת  הדגשה מקבל מוחלטת, בדבקות

"פשוטים". הם שהאורות השיטה לפי

האורות  לעיל, שהובא כפי שכן

שבעולם  הספירות (ובעיקר העליונים

אורות  של בדרך נתהוו האצילות)

חכמי  בדבר ונחלקו בכלים, מלובשים

שההגדרות  אומרים יש הקבלה:

וזו  חסד היא שזו הספירות של השונות

בגלל  ורק אך חלות וכו' גבורה היא

שום  ללא 'פשוטים' הם עצמן מצד האורות אבל בכלים, האורות התלבשות

הגדרה  להם לייחס ויש 'מצוירים' הם האורות שגם אומרים ויש והגדרה. 'ציור'

מודגש  'פשוטים' הם שהאורות השיטה לפי וכאמור, וכו', גבורה או חסד של

כיצד יותר Ïk‰Lעוד ÈtÓ ,¯B˜Óe L¯L Ì‰a CiL ‡Ï האור גם …«»»∆…∆»ƒ¿≈∆«…
האור מקור המאור ‰e‡וגם „Á‡.נבדלת מציאות איננו והאור ∆»
,ÔÈÚ‰ ˜ÓÚ·e מקור „) של במובן 'שורש' המושג כי לעיל הוסבר ¿…∆»ƒ¿»

העליונים  האורות להתגלות ביחס ייתכן לא ונפרדת, נבדלת מציאות להתהוות

יותר  בעומק אך בהם), מלובשים שהאורות הכלים לגבי רק (אלא ממקורם

יותר  בפרטיות ואילו כללי, באופן רק נכונה הזו B‡a¯ההגדרה Ìb ‰p‰ƒ≈«»
˙BÈÁa ÈzL LÈ ‡Ùeb30, גם שייך 'שורש' המושג האם והשאלה »≈¿≈¿ƒ

מדובר  באור בחינה באיזו תלויה B‡a¯באורות, ‰ÈÁa LiL ,eÈ‰«¿∆≈¿ƒ»»
Ë¯Ù·e ,L¯M‰ ÔÈÚ da CiML31ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰L ‰ËÈM‰Ï ∆«»»ƒ¿««…∆ƒ¿»¿«ƒ»∆»≈»

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰a LÈÂ ÌÈËeLt(ג (באות לעיל שהוסבר כפי ¿ƒ¿≈»∆∆∆¿ƒ
שהאורות  השיטה לפי יותר מודגשת לאורות, ביחס 'שורש' המושג שלילת

'ציור' להם שאין מאחר (כי והגדרה 'ציור' מכל מופשטים כלומר 'פשוטים',

השיטה  שלפי ומכאן האור). מקור מהמאור, נבדלת מציאות בהם לראות אין

שגם  יותר מובן 'מצויירים', אלא פשוטים אינם שהאורות ואומרת החולקת

- ולעומתה בה, שייך כן 'שורש' שהמושג בחינה תיתכן ÈÁa‰באור LÈÂ¿≈¿ƒ»
,L¯M‰ ÔÈÚ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL ¯B‡a.להלן שיוסבר כפי »∆…«»««∆ƒ¿««…∆

˙eÏÏÎ·e שתי כללי, שיש באופן לגביה לומר שייך שכן זו באור, הבחינות ƒ¿»
שלגביה  וזו האור, במקור שורש לה

מושלל  ÔÈaהדבר L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈
.'··Bq‰ ¯B‡'Â '‡lÓn‰ ¯B‡'«¿«≈¿«≈
שהאור  החסידות בתורת מבואר

בנבראים  ופועל מאיר האלוקי

'אור  מקבילים: אופנים בשני ובעולמות

כל  הממלא ו'אור עלמין' כל הסובב

המהווה  שהוא האינסופי האור עלמין'.

נקרא  ליש, מאין העולמות את ומחייה

'ÔÈÓÏÚ ÏÎ ··ÂÒ' שאינו שם על

מדודה  בצורה העולמות בתוך מתלבש

לפי  נברא ולכל עולם לכל ומותאמת

ב  והשפעתו כאילו עניינו, "מקיף" דרך

והנבראים  העולמות על סובב היה

מלמעלה.

כדי  והמועט המצומצם האור ואילו

את  תמלא שבו האלוקית שהחיות

בפנימיות, בהם ותתלבש העולמות

ÔÈÓÏÚ'.נקרא ÏÎ ‡ÏÓÓ'

העולמות, בריאת לפני גם ועוד: זאת

הקדושֿברוךֿהוא  של אורו התגלות

 ֿ בלי הארה א) אופנים: בשני היתה

'אורֿאיןֿסוף' היא זו הארה כלל. מקום תופסים אינם העולמות שלגביה גבול

של  כוחו מתבטא שבה התגלות ב) עלמין'. כל הסובב 'אור נמשך וממנה

הקו' 'אור היא זו הארה והגבלה. במדידה גם להאיר הקדושֿברוךֿהוא

 ֿ ה'אורֿאין של ו'צמצום' 'סילוק' עשה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר (שהאיר

נמשך  וממנה מוגבלים), ונבראים עולמות של בריאה לאפשר עלֿמנת סוף'

עלמין'. כל הממלא 'אור

,'Âw‰ ¯B‡' ‡e‰L '‡lÓn‰ ¯B‡' ,‰p‰c אור היותו למרות הרי ¿ƒ≈«¿«≈∆««
זאת  בכל כלים, ‰Âw'ולא ¯B‡'aL ÈÙÏ ,¯B˜Óe L¯L ‰Êa CiL«»»∆…∆»¿ƒ∆¿««

,Ï"p‰ ÌÈÈÚ ‰LÏL Ïk ÌLÈשורש המושג את Èkהמאפיינים ∆¿»»¿…»ƒ¿»ƒ««ƒ
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ‡e‰ È¯‰ ,ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰Ï גדר עם ƒ¿«»»¿À¿»¬≈≈¿ƒ

מהמקור. נפרד בלתי חלק ולא B¯B˜nÓ,משלו Ïc· ‡e‰ Ì‚Â זו לא ¿«ƒ¿»ƒ¿
ונבדלים  שונים משלה, גדרים בעלת מציאות הוא אלא מציאות, שהוא בלבד

ÌˆÓˆÓeמהמקור  ¯ˆ˜ Â˜ ‡e‰L ÔÂÈÎc ומוגבל C¯Úמדוד ÈÙÏ ¿≈»∆«»»¿À¿»¿ƒ∆∆
B¯B˜Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ ¯È‡Ó BÈ‡ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰ הוא המקור שהרי »»¬≈≈≈ƒ¿ƒ…∆¿

מצומצם, ולא מוגבל בלתי ל'אור ‡l‡אורֿאיןֿסוף המקור שהוא הקו' 'אור ∆»
עלמין' כל È‡nL¯הממלא ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ Ïk ÔÙ‡ ÈÙÏ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿ƒ…∆»»¿»∆≈ƒ
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יׁש ּבדר הּוא ה'קו' ׁשהמׁשכת והּמבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹסֹוף.

מהאֹור  המׁשכתֹו ּבחינת מּצד זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאין,

היא  ה'קו' המׁשכת זֹו ׁשּבבחינה ְְְְִִִִֶַַַַַָָהּבליּֿגבּול ,

ענין  ׁשּי זֹו ּבבחינה ּגם אמנם מאין. יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבדר

מאין', 'יׁש ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשרׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשל

ׁשה'אין' לפי והינּו ל'ּיׁש', מקֹור הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשה'אין'

קרּו ּבבחינת צּוגעטראגן הּוא איז (ער ל'ּיׁש' ב ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּגם  הּוא ּוכמֹוֿכן ה'ּיׁש'), את להּוֹות ְְֵֵֶַַַָ[="טרּוד "]

ּדעם  הּבליּֿגבּול, מאֹור ה'קו' המׁשכת ְְְְְְִִִֵַַַַַַָּבענין

קרּוב  יׁשנֹו מּכלֿמקֹום מאין', 'יׁש ּבדר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָהיֹותֹו

ּבעצמֹו ׁשער ׁשהרי ל'ּקו', הּבליּֿגבּול האֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

זה  וכל ׁשרׁש. ׁשל ענין ּבֹו ׁשּי ולכן כּו', ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבכח

ּב'אֹור  מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא. הּקו' ּב'אֹור ְְְֵֵֶַַַַָהּוא

ּגּלּוי  ּכיֿאם ּכלל, ּדבר מציאּות ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָהּסֹובב',

ּכיון  ּכלל, הּׁשרׁש ענין ּבֹו לֹומר ׁשּי לא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהעצם,

ּכלל, ּבער אינֹו וגם נבּדל ואינֹו מציאּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

לֹומר  ׁשּי ׁשּלא ּכזֹו מּבחינה ּׁשּנמצא לפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוהינּו

ׁשרׁש. ּובחינת קרּוב ּבבחינת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹעליה

¯e‡·e ּבאֹור ּדהּנה יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְִִִִֵֵָָָָ

אֹור  היֹותֹו עם עצמֹו, הּצמצּום ְְְֱִִִֵֶַַׁשלפני

ענינים, ׁשני ּבֹו יׁש מּכלֿמקֹום ּבעצמּותֹו, ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּכלּול

לעצמֹו. ׁשהּוא ּכפי והאֹור האֹור, ְְְְְְִִֶַַָָהתּפּׁשטּות

ׁשענינֹו ּומאחר להאיר, ענינֹו האֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדהתּפּׁשטּות

ׁשּנמׁשכֹות  ׁשההמׁשכֹות ּבהכרח הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלהאיר,

ׁשהרי  אליו, מקֹום ּתפיסת איזֹו להן יׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו

ּבאפן  הּוא זה אֹור ּוכללּות להאיר. הּוא ְְְְִִֶֶָָָֹענינֹו

העצם, אפן לפי וׁשּלא העצם, מן המׁשכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ּבדר אינֹו זה ׁשאֹור וכיון להאיר, ענינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכיֿאם

ׁשענינֹו העצם, מן המׁשכה ּכיֿאם העצם, ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּגּלּוי

ּוכפי  כּו', ׁשרׁש ׁשּיהיה ׁשּי לכן להאיר, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא
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מוגבל. הבלתי מה'איןֿסוף' חלק הוא דבר של בסופו כי «…¿»¿n‰Â·‡¯ונבראים,

אחרים  Ê‰במקומות È¯‰ ,ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡e‰ 'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«««¿∆∆≈≈«ƒ¬≈∆
,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰Ó B˙ÎLÓ‰ ˙ÈÁa „vÓ ש'אור לשיטה בהתאם ƒ«¿ƒ««¿»»≈»«¿ƒ¿

הגבול  מכוח ולא הבליֿגבול מהאור נמשך ‰ÎLÓ˙הקו' BÊ ‰ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»«¿»«
ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ 'Âw'‰««ƒ¿∆∆≈≈«ƒ
המתהווה. והדבר המקור בין יחס ללא

כלול  העלול ועלול' ב'עילה ואם

לעיל  הוסבר מאין' ב'יש הרי בעילתו,

לחלוטין. שונה מהות הוא שה'יש'

BÊ ‰ÈÁ·a Ìb ÌÓ‡ למרות »¿»«ƒ¿ƒ»
על  מדובר והמהות התוכן שמצד

ביותר  גדול ÏLריחוק ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆
L¯L לדבר שורש נחשב והמקור …∆

ÏÈÚÏהמתהווה, ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
ב'עילה  רק לא קיים 'שורש' שהמושג

גם  אלא ÔÈ‡Ó',ועלול' LÈ' ÔÈÚa¿ƒ¿«≈≈«ƒ
‡e‰ 'ÔÈ‡'‰L מאד רחוק אמנם ∆»«ƒ

הוא  זאת עם אבל «B˜Ó¯מה'יש',
'ÔÈ‡'‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,'Li'Ï«≈¿«¿¿ƒ∆»«ƒ

'Li'Ï ·e¯˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰¯Ú) ƒ¿ƒ«≈«≈∆
["„e¯Ë"=] Ô‚‡¯ËÚ‚eˆ ÊÈ‡ƒ∆¿»¿»

'Li'‰ ˙‡ ˙Be‰Ï הפנייה ועצם ¿«∆«≈
ה'יש', בהתהוות לעסוק ה'אין' של

ביניהם),יוצרת  ויחס ≈¿ÔÎŒBÓÎeקירוב
'Âw'‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿««¿»«««
B˙BÈ‰ ÌÚc ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡Ó≈«¿ƒ¿¿ƒ¡
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÔÈ‡Ó LÈ' C¯„a¿∆∆≈≈«ƒƒ»»
ŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ÏL ·e¯˜ BLÈ∆¿≈∆»«¿ƒ

¯ÚL È¯‰L ,'Âw'Ï Ïe·b מדד ¿««∆¬≈ƒ≈ַָ

'eÎ ÁÎa BÓˆÚa להשפיע ¿«¿¿…«
ומצומצם, ומוגבל מדוד אור ולהמשיך

.L¯L ÏL ÔÈÚ Ba CiL ÔÎÏÂ¿»≈«»ƒ¿»∆…∆
'Âw‰ ¯B‡'a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿««
¯B‡'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‡˜Âc«¿»«∆≈≈¿

,'··Bq‰ בלתי אור הוא שבמהותו «≈
כיון  הרי e‡ÈˆÓ˙מוגבל, BÈ‡L∆≈¿ƒ

¯·c עצמו Ì‡ŒÈkבפני ,ÏÏk »»¿»ƒƒ
Èelb של היינו ‰ÌˆÚוהתפשטות ƒ»∆∆

ברוךֿהוא, CiLאורֿאיןֿסוף ‡Ï…«»
ÏÏk L¯M‰ ÔÈÚ Ba ¯ÓBÏ ואי «ƒ¿««…∆¿»

של  מקורו שאורֿאיןֿסוף, לומר אפשר

זה, אור של 'שורש' הוא עלמין', כל הסובב לא ÔÂÈk'אור ביניהם שהיחס ≈»
בהרחבה, לעיל שנתבארו "שורש" של המאפיינים משלושת אחד אף על עונה

e‡ÈˆÓ˙כיון  BÈ‡L לעצמוÏc· BÈ‡Â ממקורוC¯Úa BÈ‡ Ì‚Â ∆≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈¿∆∆
‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL BÊk ‰ÈÁaÓ ‡ˆÓpM ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÏÏk¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»∆…«»«»∆»

·e¯˜ ˙ÈÁ·a ‡È‰L,'וה'אין ה'יש' בין שקיימת ברמה קירוב לא (אפילו ∆ƒƒ¿ƒ«≈
L¯L.כנ"ל) ˙ÈÁ·e¿ƒ«…∆

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e המושג כללי שבאופן נתבאר כאן עד ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
בדברים  והן ועלול' 'עילה בדרך שהתהוותם בדברים (הן בכלים שייך 'שורש'

בפני  מציאות אינם האורות (כי באורות לא אך מאין'), 'יש בדרך שהתהוותם

שהדברים  (אלא עצמו באור גם 'שורש' המושג שייך העניין בעומק אך עצמם)

'אור  בא שממנו הקו' ב'אור רק אמורים

– עצמו (ובו עלמין' כל בין הממלא

הבליֿגבול  באור שמקורו השיטה לפי

ובין  מאין', 'יש בדרך היא והתהוותו

הגבול  בכוח שמקורו השיטה לפי

ועלול') 'עילה בדרך היא והתהוותו

וכעת  עלמין'). כל הסובב ב'אור ולא

דבר, של לאמיתו כי עוד ומפרט מוסיף

בחינה  יש עצמו באורֿאיןֿסוף גם

כדלהלן. 'שורש', המושג לגביה ששייך

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡a ,‰p‰c¿ƒ≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿
,BÓˆÚ בא שממנו אורֿאיןֿסוף «¿

(ורק  עלמין' כל הסובב 'אור ונמשך

הקו') 'אור ממנו נמשך הצמצום אחרי

ÏeÏk‰ ¯B‡ B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡«»
Ba LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ»»≈
˙eËMt˙‰ ,ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿
‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰Â ,¯B‡‰»¿»¿ƒ∆
¯B‡‰ ˙eËMt˙‰c .BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒ¿«¿»

,¯È‡‰Ï BÈÚ שמדובר כיון כי ƒ¿»¿»ƒ
הרי  גופא, בעצם ולא בהתפשטות

הגילוי  עניין הוא ומהותו עניינו

BÈÚLוההארה  ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿»
Á¯Î‰a È¯‰ ,¯È‡‰Ï¿»ƒ¬≈¿∆¿≈«
˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰L∆««¿»∆ƒ¿»
˙ÒÈÙz BÊÈ‡ Ô‰Ï LÈ ,epnÓƒ∆≈»∆≈¿ƒ«

È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÌB˜Ó לאור בניגוד »≈»∆¬≈
בעצם  דבוק והוא לעצמו שהוא כפי

עניין  כל לו ואין מוחלטת, בדביקות

כך על המתפשט BÈÚנוסף האור של ƒ¿»
לעצם  מחוץ È‡‰Ï¯.ויוצא ‡e‰¿»ƒ

ÔÙ‡a ‡e‰ ‰Ê ¯B‡ ˙eÏÏÎe¿»∆¿…∆
‡lLÂ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»ƒ»∆∆¿∆…

ÌˆÚ‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ כפי האור ורק ¿ƒ…∆»∆∆
מלאה  בהתאמה הוא לעצמו, שהוא

ואילו  לעצם. מוחלטת ובדבקות

באור  שמדובר למרות האור, התפשטות

ואינו  מתגלה שאינו גופא העצם ובין בינו לחלק מקום יש הצמצום, שקודם

יש  לעצמו) הוא שהאור כפי זה הרי מאיר, שהעצם (ולמרות ממנו חוץ נמשך

לעצם, מוחלטת ובדבקות בהתאמה שלא מסוימת במידה נבדלת מציאות לו

ÌˆÚ‰ Èelb C¯„a BÈ‡ ‰Ê ¯B‡L ÔÂÈÎÂ ,¯È‡‰Ï BÈÚ Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿»¿»ƒ¿≈»∆∆≈¿∆∆ƒ»∆∆
לעצמו, שהוא ‰ÎLÓ‰כפי Ì‡ŒÈkוגילויÌˆÚ‰ ÔÓ,לעצם מחוץ אל ƒƒ«¿»»ƒ»∆∆

ÈÙÎe ,'eÎ L¯L ‰È‰iL CiL ÔÎÏ ,¯È‡‰Ï ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»¿»ƒ»≈«»∆ƒ¿∆…∆¿ƒ
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יט f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

הּקו', 'אֹור מּמּנּו נעׂשה  הּצמצּום אחרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנמׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכּנ"ל. כּו' הבּדלה ּבבחינת ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

מן  המׁשכה ׁשאינֹו לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָהאֹור

ׁשאין  והינּו העצם, אפן לפי הּוא אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹהעצם

ׁשּי לא לכן העצם, ּגּלּוי הּוא אּלא להאיר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹענינֹו

הּנה  זה ּומּׁשּום כּו', ׁשרׁש איזה ׁשּיהיה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹלֹומר

א אליו.  ּבער אינן מּמּנּו ׁשּנמׁשכֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההמׁשכֹות

ּגם  הּנה ׁשרׁש, ּבגדר ׁשאינֹו ּכיון ּגיסא, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלאיד

ּבבח  נעׂשה אינֹו הּצמצּום, אחרי ׁשּנמׁש ינת ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשאינֹו הּסֹובב' 'אֹור ּבחינת ענין והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָנבּדל,

האֹור  עם אחד והּכל ּגּלּוי, ּבדר ּבא אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹנבּדל,

לעצמֹו. ׁשהּוא ְְְִֶַּכפי

‰Ê·e מקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ּגםּֿכן 34יּובן »∆ְְְֵַַַָָָֹ

'אין' 'יׁש' ּבחינֹות, ׁשלׁש יׁשנן ְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשּבכללּות

אחר  ּובמקֹום יׁשנן 34ו'יׁש', ּגּופא ׁשּב'אין' מבאר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

וה'אין' האמּתי' ה'יׁש ׁשל ה'אין' ּבחינֹות, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתי

ּדכיון  מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּנברא'. ה'יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשל

הן  הרי אםּֿכן ּבחינֹות, ׁשּתי יׁשנן עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּב'אין'

מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ולּמה ּבחינֹות, ְְְְְְִַַַָָָָֹארּבע

ּכי  יּובן, הּנ"ל לפי אמנם ּבחינֹות. ׁשלׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁשנן

ׁשלפני  האֹור הּוא האמּתי' ה'יׁש ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָה'אין'

האֹור  הּוא הּנברא' ה'יׁש ׁשל וה'אין' ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּצמצּום,

לבחינה  הם נחׁשבים ּובכללּות הּצמצּום, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאחרי

הּנברא' ה'יׁש ׁשל ה'אין' ׁשהמׁשכת לפי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת,

ׁשרׁש ּבדר אינֹו האמּתי' ה'יׁש ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה'אין'

ׁשל  ׁשה'אין' ּכיֿאם ּכּנ"ל, הבּדלה ּבדר ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ה'יׁש ׁשל מה'אין' ּגּלּוי ּבדר הּוא הּנברא' ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה'יׁש

ׁשניהם  נחׁשבים ולכן אחד, והּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאמּתי',

אחת. ְִִַַָלבחינה

לתפּלה,Ê·e‰ה) ּברכה ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מה'ּׁשרׁש המׁשכה היא ְְִִֵֶַַָָָָֹּדברכה

ּכברכתֹו אׁשר "איׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, ְְְְֲִִִֶֶַָָָּומקֹור'
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הפורים 34) שער אורה שערי ואילך). ד קפו, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך א רסו, בשלח ד. רלב, ויגש חיים תורת ראה

ועוד. פמ"בֿמה. תרל"ז וככה המשך ואילך. ב סב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L ,'Âw‰ ¯B‡' epnÓ ‰NÚ ÌeˆÓv‰ È¯Á‡ CLÓpL∆ƒ¿««¬≈«ƒ¿«¬»ƒ∆««∆

'eÎ ‰Ïc·‰ ˙ÈÁ·a'עלמין כל הממלא 'אור ממנו נמשך ואחרֿכך ƒ¿ƒ««¿»»
.Ï"pk««

‰ÎLÓ‰ BÈ‡L ,BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»¿ƒ∆¿«¿∆≈«¿»»
ÈÙÏוגילוי  ‡e‰ ‡l‡ ÌˆÚ‰ ÔÓƒ»∆∆∆»¿ƒ

ÌˆÚ‰ ÔÙ‡,לעצם מלאה ובדבקות …∆»∆∆
¯È‡‰Ï BÈÚ ÔÈ‡L eÈ‰Â מחוץ ¿«¿∆≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ÌˆÚלעצם  Èelb ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ»∆∆
לעצמו, שהוא CiLכפי ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»

'eÎ L¯L ‰ÊÈ‡ ‰È‰iL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿∆≈∆…∆
עניינו  אין כי ממנו, שנמשכים לאורות

כלל, והמשכה Ê‰גילוי ÌeMÓeƒ∆
˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰ ‰p‰ƒ≈««¿»∆ƒ¿»

ÂÈÏ‡ C¯Úa ÔÈ‡ epnÓ גם כי ƒ∆≈»¿∆∆≈»
לעצם, קרוב והכי נעלה הכי הגילוי

גופא. העצם C„È‡Ïאינו C‡«¿ƒ»
¯„‚a BÈ‡L ÔÂÈk ,‡ÒÈbƒ»≈»∆≈¿∆∆
CLÓpL ÈÙk Ìb ‰p‰ ,L¯L…∆ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿»
‰NÚ BÈ‡ ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡«¬≈«ƒ¿≈«¬∆

Ïc· ˙ÈÁ·a הצמצום לאחר וגם ƒ¿ƒ«ƒ¿»
במהותו, איןֿסוף נשאר ¿e‰Â‡הוא

'··Bq‰ ¯B‡' ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««≈
Ïc· BÈ‡L שמאיר והעובדה ∆≈ƒ¿»

למציאות  אותו עושה לא בעולמות

ממקורו, C¯„aנבדלת ‡a ‡l‡∆»»¿∆∆
,Èelb של התגלות אלא שאינו היינו ƒ
‰‡B¯מקורו  ÌÚ „Á‡ Ïk‰Â לא ¿«…∆»ƒ»

מחוץ  ויוצא העצם מן שמתפשט כפי

אלא  BÓˆÚÏלעצם, ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿
העצם  מן נבדל .שאינו

¯‡·n‰ ÔkŒÌb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa34˙eÏÏÎaL ¿«»¿∆ƒ¿»

'LÈ' ,˙BÈÁa LÏL ÔLÈ- ∆¿»»…¿ƒ≈
הקדושֿברוךֿהוא  הוא האמיתי היש

האלוקי '‡ÔÈ'בעצמו  האור - «ƒ
הנבר  את היש LÈ'Â'אים שמהווה - ¿≈

‡Á¯הנברא  ÌB˜Ó·e ,34¯‡·Ó ¿»«≈¿…»
ÈzL ÔLÈ ‡Ùeb 'ÔÈ‡'aL∆»«ƒ»∆¿»¿≈
'LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰ ,˙BÈÁa¿ƒ»«ƒ∆«≈

ÈzÓ‡‰ לא מציאותו כי 'אין' (הנקרא »¬ƒƒ
ולא  הנבראים עלֿידי להשגה ניתנת

שהיא  כפי המציאות בגדרי מוגדרת

הנבראים) בעיני ÔÈ‡'‰Â¿»«ƒ'נתפסת

‡¯·p‰ 'LÈ'‰ ÏL אבל 'יש', נראה אמנם שהוא מאחר 'אין' (הנקרא ∆«≈«ƒ¿»
בטל  והוא משלו, עצמאית מציאות לו אין דבר של המהווה לאמיתו למקור

אותו).

ÈzL ÔLÈ BÓˆÚ 'ÔÈ‡'aL ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»¿≈»∆»«ƒ«¿∆¿»¿≈
˙BÈÁa'האמיתי ה'יש של (ה'אין' ¿ƒ

הנברא'), ה'יש של ≈ÔkŒÌ‡ƒוה'אין'
˙BÈÁa Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ על (כי ¬≈≈«¿«¿ƒ

את  להוסיף יש ב'אין', הבחינות שתי

'יש  – ב'יש' האמורות הבחינות שתי

הנברא'), ו'יש ««¿nÏÂ‰האמיתי'
ÔLiL ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó¿…»¿«»¿∆∆¿»

˙BÈÁa LÏL אין (יש, בלבד »…¿ƒ
ויש)?

Èk ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈÙÏ ÌÓ‡»¿»¿ƒ««»ƒ
'ÈzÓ‡‰ LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰»«ƒ∆«≈»¬ƒƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡‰ ‡e‰»∆ƒ¿≈«ƒ¿
ואיןֿסוף, בליֿגבול היותו שבגלל

'אין', האמיתי' ה'יש ÔÈ‡'‰Â¿»«ƒ'נקרא
¯B‡‰ ‡e‰ '‡¯·p‰ LÈ'‰ ÏL∆«≈«ƒ¿»»

ÌeˆÓv‰ È¯Á‡L הוא שהוא ∆«¬≈«ƒ¿
ה'יש  של האמיתית והמציאות החיות

‰Ìהנברא', ÌÈ·LÁ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»∆¿»ƒ≈
שלאחר  והאור הצמצום שלפני האור

‡Á˙הצמצום ‰ÈÁ·Ï,ÈÙÏ ƒ¿ƒ»««¿ƒ
LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«ƒ∆«≈
LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰Ó '‡¯·p‰«ƒ¿»≈»«ƒ∆«≈
L¯L C¯„a BÈ‡ 'ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈¿∆∆…∆
,Ï"pk ‰Ïc·‰ C¯„a ‡e‰L∆¿∆∆«¿»»««
LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰L Ì‡ŒÈkƒƒ∆»«ƒ∆«≈

'‡¯·p‰,'עלמין כל הסובב 'אור «ƒ¿»
a„כנ"ל  ‡e‰Èelb C¯ ממילא ¿∆∆ƒ

'ÈzÓ‡‰ LÈ'‰ ÏL 'ÔÈ‡'‰Ó≈»«ƒ∆«≈»¬ƒƒ
להאיר  שעניינו המתפשט האור כמו לא

מהעצם, נבדל דבר …»¿Ïk‰Âבתור
Ì‰ÈL ÌÈ·LÁ ÔÎÏÂ ,„Á‡∆»¿»≈∆¿»ƒ¿≈∆

˙Á‡ ‰ÈÁ·Ï את לחלק מקום ואין ƒ¿ƒ»««
שונות. בחינות לשתי ה'אין'

ÔÈa L¯Ù‰‰ Ô·eÈ ‰Ê·e (‰»∆»«∆¿≈≈
‡È‰ ‰Î¯·c ,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ
'¯B˜Óe L¯M'‰Ó ‰ÎLÓ‰«¿»»≈«…∆»

·e˙kL BÓk ,„·Ïa יעקב בברכת ƒ¿«¿∆»
C¯aלבניו  B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡"ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«

"Ì˙B‡ שכבר דבר להם שהשפיע »
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iailכ xn` jl

ׁשאמר  יעקב ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו אֹותם", ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבר

יגּדל  הּקטן אחיו ואּולם גֹו' ידעּתי ּבני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ"ידעּתי

לבר35מּמּנּו" יכֹול היה יעקב הרי ּדלכאֹורה , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ענין  ׁשּכל הּוא, הענין א אחר. ּבאפן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה

ּבלבד, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה ההמׁשכה הּוא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּברכה

ּכבר  ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשאֹותֹו היא הּברכה ּפעּלת ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻּכי

מניעֹות  ּבזה יהיה ׁשּלא למּטה, ימׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשרׁשֹו,

ּבׁשרׁשֹו ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל וגם ּכלל, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָועּכּובים

אין ימׁשך  חדׁש, אֹור  המׁשכת לפעל  אבל למּטה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֻ

הרי  הּברכה ׁשּבענין והגם הּברכה. ּבכח ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹזה

ׁשּזהּו מהּברכה, למעלה הּוא עצמֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהּמבר

לצּוֹות, ׁשּבכחֹו צּוּוי, לׁשֹון ,"יברכ" ְְְְְְִֶֶַָֹאֹומרֹו

הּקּב"ה  לֹו ׁשאמר אברהם ּגּבי ׁשּמצינּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּוכמֹו

"ּביד נתּונֹות "הּברכֹות ּברכה", והינּו36"והיה , ְְְְְְְְֵֶַַָָָָ

והּוא  מהּברכֹות, למעלה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּדכׁשם

נתן  זה ּכח הּנה הּברכֹות, על  ְִִֵֶַַַַַַַַָָֹ'ּבעלֿהּבית'

ּכהנים, ּבברּכת ּגם הּוא ֿ כן ּוכמֹו אבינּו. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹלאברהם

ּבספרי  ּומבאר הּכהן, מאהרן הּכח להם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּיׁש

ּדאּבא' 'נצח ּבחינת הּוא ׁשאהרן ,37קּבלה ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

 ֿ ל'זעיר מֹוחין נעׂשים ּדאּבא' ְְְְֲִִִֵֵַַַָו'נצחֿהֹודֿיס ֹוד

על  'ּבעליֿהּבית' הם הּכהנים ולכן ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹאנּפין',

מּמּנּו ׁשּימׁש לֹו לצּוֹות 'זעירֿאנּפין' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֻּבחינת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו הּמלכּות, לבחינת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהּברכה

'ּתפארת  ּבחינת הּוא הּוי' ׁשם ּכי הוי'", יברכ"ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּנׂשיאים 38ּדזעירֿאנּפין' ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן . ְְְְִִִִֵֵַַַ

הינּו ,לבר הּכח להם ׁשּנּתן ודֹור, ּדֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבכל

ּבכחם  ולכן מהּברכה, למעלה עצמם ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהם

למעלה  הּוא ׁשהּמבר הגם אמנם, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָלצּוֹות.

הּוא  הּברכה ענין מּכלֿמקֹום ההמׁשכה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָמּמקֹום

ּגם  והרי למּטה . ימׁש ּבּׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהענין
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יט.35) מח, ובפרש"י.36)ויחי ב יב, לך קי,37)לך תו"א וראה פ"ו. זו"ן) המוחין הארת (שער לב שער חיים עץ ראה

הבאה. בהערה שצויינו מקומות ע"ד. סה"מ 38)ריש רנז. ע' ריש שם כט. ע' ויקרא סע"א. תתשכה, ו כרך ויחי אוה"ת ראה

ואילך. שצד ע' ואילך. חצר ע' תרכ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשורשו, [=כברכתו] -קיים ·˜ÚÈ Èab eÈˆnL BÓÎe שיכל כאשר ¿∆»ƒ«≈«¬…

הבכור, מנשה ראש על ולא הצעיר אפרים ראש על ימינו יד את וׂשם ידיו ְָאת

- כך על לו העיר ‚B'ויוסף ÈzÚ„È Èa ÈzÚ„È" ¯Ó‡L מי לי ידוע ∆»«»«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
epnÓ"הבכור  Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â35È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc , ¿»»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ¿»¬≈

‰È‰iL C¯·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ·˜ÚÈ«¬…»»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ÔÙ‡a תישאר שהגדולה כך ¿…∆«≈

לתת  עליו היה ולמה הבכור, הבן אצל

הצעיר? לבן דווקא הברכה את

ÔÈÚ ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»««¿»»
Èk ,„·Ïa d¯B˜Óe dL¯MÓƒ»¿»¿»ƒ¿«ƒ
B˙B‡L ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙lÚt¿À««¿»»ƒ∆
,BL¯La ¯·k BLiL ¯B‡‰»∆∆¿¿»¿»¿

‰hÓÏ CLÓÈ,ובמהירות בפועל À¿«¿«»
˙BÚÈÓ ‰Êa ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ
ÏkL Ì‚Â ,ÏÏk ÌÈ·ekÚÂ¿ƒƒ¿»¿«∆»

BL¯La BLiL ¯B‡‰ רק ולא »∆∆¿¿»¿
ממנו  ‡·Ïחלק .‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»¬»

ÔÈ‡ ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏƒ¿…«¿»«»»≈
‰Î¯a‰ ÁÎa ‰Ê בירך לא ולכן ∆¿…««¿»»

שהם  מכפי אחרת יהיו שהדברים יעקב

קיים  שכבר שהשפע רק אלא בשורשם,

למטה. ירד בשורש

לשא  מקום יש לכאורה על ואולם, ול

ז"ל  חכמינו בדברי מהמבואר כך

הגדול  כוחו אודות החסידות, ובתורת

המברך: של

È¯‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚaL Ì‚‰Â«¬«∆¿ƒ¿««¿»»¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ C¯·n‰«¿»≈«¿¿«¿»

‰Î¯a‰Ó יוכל לא למה ואםֿכן ≈«¿»»
ומוסיף  במקור? שאיננו שפע להמשיך

הוא  המברך כיצד ומוכיח ומפרט

- מהברכה ‡B¯ÓBלמעלה e‰fL∆∆¿
כוהנים  ברכת ¿∆«¿"EÎ¯·È",בנוסח

BÁÎaL ,Èeeˆ ÔBLÏ המברך של ¿ƒ∆¿…
Èab eÈˆnL BÓÎe ,˙BeˆÏ¿«¿∆»ƒ«≈
‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L Ì‰¯·‡«¿»»∆»««»»

"‰Î¯a ‰È‰Â"(:רש"י (ופירש ∆¿≈¿»»
"E„Èa ˙Be˙ ˙BÎ¯a‰"36, «¿»¿¿»¿

‡e‰ ‰"aw‰L ÌLÎc eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«»»
‡e‰Â ,˙BÎ¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»¿

eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï Ô˙ ‰Ê Ák ‰p‰ ,˙BÎ¯a‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚa'««««ƒ««¿»ƒ≈…«∆»«¿«¿»»»ƒ
הברכות. על 'בעלֿהבית' יהיה הוא אברהם ÔÎŒBÓÎeשאף אצל שהוא כמו ¿≈

Ì‰Ïאבינו  LiL ,ÌÈ‰k ˙k¯·a Ìb ‡e‰לכוהניםÁk‰ «¿ƒ¿«…¬ƒ∆≈»∆«…«
‰Ïa˜ È¯ÙÒa ¯‡·Óe ,Ô‰k‰ Ô¯‰‡Ó נאמרת כוהנים ברכת שגם ≈«¬…«…≈¿…»¿ƒ¿≈«»»

ה'" "יברכך ציווי …¬»∆Ô¯‰‡Lכיוןבדרך
'‡a‡c Áˆ' ˙ÈÁa ‡e‰37, ¿ƒ«≈«¿«»

מזו, זו כלולות העליונות הספירות

'אבא' הנקראת החכמה ובספירת

ובכללן  הספירות, עשר כל כלולות

מידתו  היא דאבא' ו'נצח הנצח, מידת

הכהן  אהרן ¿»≈¿BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ'Â„של
ÔÈÁBÓ ÌÈNÚ '‡a‡c¿«»«¬ƒƒ

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï הם קטנות] [פנים ƒ¿≈«¿ƒ
על  שולטים המוחין והרי המידות,

‰Ìהמידות, ÌÈ‰k‰ ÔÎÏÂ¿»≈«…¬ƒ≈
˙ÈÁa ÏÚ '˙Èa‰ŒÈÏÚa'«¬≈««ƒ«¿ƒ«
BÏ ˙BeˆÏ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ¿«
‰Î¯a‰ epnÓ CLÓiL∆À¿«ƒ∆«¿»»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï האחרונה שהיא ƒ¿ƒ«««¿
הבאה  הספירות, המוחין בסדר לאחר

ולהמשיך  לגלות הוא ועניינה והמידות,

בפועל, למטה השפע Ó‰את e‰fL∆∆«
Èk ,"'ÈÂ‰ EÎ¯·È" ·e˙kM∆»¿»∆¿¬»»ƒ
˙¯‡Ùz' ˙ÈÁa ‡e‰ 'Èe‰ ÌL≈«»»¿ƒ«ƒ¿∆∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc38,,המידות בחינת ƒ¿≈«¿ƒ
המידות. על לצוות יכולים והמוחין

ÌÈ‡ÈNpa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈««¿ƒƒ
Ì‰Ï ÔzpL ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»∆ƒ«»∆
ÌÓˆÚ Ì‰L eÈ‰ ,C¯·Ï Ák‰«…«¿»≈«¿∆≈«¿»
ÔÎÏÂ ,‰Î¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿»≈

˙BeˆÏ ÌÁÎa אבינו אברהם כמו ¿…»¿«
מאחר  השאלה: ונשאלת הכהן. ואהרן

אםֿכן  מהברכה, למעלה הוא שהמברך

מה  המשכת רק היא הברכה מדוע

בשורש? קיים שכבר

הביאור: בא כך ‰‚Ìעל ,ÌÓ‡»¿»¬«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯·n‰L∆«¿»≈¿«¿»
ŒÏkÓ ,‰ÎLÓ‰‰ ÌB˜nÓƒ¿««¿»»ƒ»
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÌB˜Ó לא »ƒ¿««¿»»

אלא  חדש, דבר «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהמשכת
.‰hÓÏ CLÓÈ L¯Ma BLiL∆∆¿«…∆À¿«¿«»
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כי f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ׁשהרי  ּביֹותר, נעלית המׁשכה היא זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהמׁשכה

ׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ּומקֹור' ה'ּׁשרׁש ּבענין לעיל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹנתּבאר

ּבאֹור  הּוא הראׁשֹון הׁשרׁש ּכי ּביֹותר, ְֲִִֵֶֶַַָָֹנעלה

הּבליּֿגבּול, אֹור ּבבחינת עד הּצמצּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּלפני

ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל היא הּברכה ׁשּפעּלת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוכיון

הּברכה  ׁשעלֿידי נמצא, למּטה, ימׁש ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻּבׁשרׁשֹו

ׁשּלפני  הּבליּֿגבּול האֹור ּכל למּטה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָנמׁש

ּדלעתידֿלבא, העּלּוי עלּֿדר ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהּצמצּום,

ׁשּכתּוב  הוי'39ּכמֹו את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּיׁשנם  הענינים ׁשּכל הינּו, מכּסים, לּים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכמים

ּדאתּגליא  ּבעלמא יתּגּלּו ּדאתּכסיא .40ּבעלמא ְְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ

זֹו הרי הּברכה, ׁשּבענין העּלּוי ּכל לאחרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּבלבד. ּומקֹורֹו מּׁשרׁשֹו רק ְְְְִִַַַָָָהמׁשכה

ÌÓ‡ ׁשהרי חדׁשה, המׁשכה הּוא הּתפּלה ענין »¿»ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

לאחרי  וגם ּדינֹו ׁשּנגזר לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַּגם

רצֹון  להמׁשי הּתפּלה ּבכח הרי ּדינֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּנחּתם

לפי  הּׁשנים, ּולבר החֹולים לרּפאֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָחדׁש

עצמֹו, הרצֹון' 'ּבעל ּבבחינת מּגעת ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָׁשהּתפּלה

הּדבר  וטעם חדׁש. רצֹון ממׁשיכה היא ְְְִִֵַַַַָָָָָָָולכן

ּבדר האדם עבֹודת היא ׁשהּתפּלה לפי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּוא,

ּבעצמּותֹו 'מּגעת' היא ולכן למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,וכיון 41יתּבר ּתכסף. ידי למעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּנה  מּמׁש,  יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגעת' ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּתפּלה

ּגׁשמּיים. ּבענינים ּגם היא ׁשעלֿידּה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָההמׁשכה

ּכי  הּתֹורה. על ּגם ׁשּבּתפּלה הּמעלה ְְֲִִִֶַַַַַַָָָוזֹוהי

ׁשּלמעלה  המׁשכה היא ׁשּגם היֹות עם ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,

היא  ההמׁשכה מּכלֿמק ֹום הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּסדר

ּוכמאמר  ּבגׁשמּיּות, ולא ּבלבד, ְְְְְְֲִִִַַַַָֹּברּוחנּיּות

ז"ל  ּכאּלּו42רּבֹותינּו כּו' עֹולה ּבּתֹורת העֹוסק ּכל ְְִֵֵַַַָָָ
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ׁשאמר  יעקב ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו אֹותם", ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבר

יגּדל  הּקטן אחיו ואּולם גֹו' ידעּתי ּבני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ"ידעּתי

לבר35מּמּנּו" יכֹול היה יעקב הרי ּדלכאֹורה , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ענין  ׁשּכל הּוא, הענין א אחר. ּבאפן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה

ּבלבד, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה ההמׁשכה הּוא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּברכה

ּכבר  ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשאֹותֹו היא הּברכה ּפעּלת ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻּכי

מניעֹות  ּבזה יהיה ׁשּלא למּטה, ימׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻּבׁשרׁשֹו,

ּבׁשרׁשֹו ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל וגם ּכלל, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָועּכּובים

אין ימׁשך  חדׁש, אֹור  המׁשכת לפעל  אבל למּטה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֻ

הרי  הּברכה ׁשּבענין והגם הּברכה. ּבכח ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹזה

ׁשּזהּו מהּברכה, למעלה הּוא עצמֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהּמבר

לצּוֹות, ׁשּבכחֹו צּוּוי, לׁשֹון ,"יברכ" ְְְְְְִֶֶַָֹאֹומרֹו

הּקּב"ה  לֹו ׁשאמר אברהם ּגּבי ׁשּמצינּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּוכמֹו

"ּביד נתּונֹות "הּברכֹות ּברכה", והינּו36"והיה , ְְְְְְְְֵֶַַָָָָ

והּוא  מהּברכֹות, למעלה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּדכׁשם

נתן  זה ּכח הּנה הּברכֹות, על  ְִִֵֶַַַַַַַַָָֹ'ּבעלֿהּבית'

ּכהנים, ּבברּכת ּגם הּוא ֿ כן ּוכמֹו אבינּו. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹלאברהם

ּבספרי  ּומבאר הּכהן, מאהרן הּכח להם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּיׁש

ּדאּבא' 'נצח ּבחינת הּוא ׁשאהרן ,37קּבלה ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

 ֿ ל'זעיר מֹוחין נעׂשים ּדאּבא' ְְְְֲִִִֵֵַַַָו'נצחֿהֹודֿיס ֹוד

על  'ּבעליֿהּבית' הם הּכהנים ולכן ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹאנּפין',

מּמּנּו ׁשּימׁש לֹו לצּוֹות 'זעירֿאנּפין' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֻּבחינת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו הּמלכּות, לבחינת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהּברכה

'ּתפארת  ּבחינת הּוא הּוי' ׁשם ּכי הוי'", יברכ"ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּנׂשיאים 38ּדזעירֿאנּפין' ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן . ְְְְִִִִֵֵַַַ

הינּו ,לבר הּכח להם ׁשּנּתן ודֹור, ּדֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבכל

ּבכחם  ולכן מהּברכה, למעלה עצמם ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהם

למעלה  הּוא ׁשהּמבר הגם אמנם, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָלצּוֹות.

הּוא  הּברכה ענין מּכלֿמקֹום ההמׁשכה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָמּמקֹום

ּגם  והרי למּטה . ימׁש ּבּׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהענין
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יט.35) מח, ובפרש"י.36)ויחי ב יב, לך קי,37)לך תו"א וראה פ"ו. זו"ן) המוחין הארת (שער לב שער חיים עץ ראה

הבאה. בהערה שצויינו מקומות ע"ד. סה"מ 38)ריש רנז. ע' ריש שם כט. ע' ויקרא סע"א. תתשכה, ו כרך ויחי אוה"ת ראה

ואילך. שצד ע' ואילך. חצר ע' תרכ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשורשו, [=כברכתו] -קיים ·˜ÚÈ Èab eÈˆnL BÓÎe שיכל כאשר ¿∆»ƒ«≈«¬…

הבכור, מנשה ראש על ולא הצעיר אפרים ראש על ימינו יד את וׂשם ידיו ְָאת

- כך על לו העיר ‚B'ויוסף ÈzÚ„È Èa ÈzÚ„È" ¯Ó‡L מי לי ידוע ∆»«»«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
epnÓ"הבכור  Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â35È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc , ¿»»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ¿»¬≈

‰È‰iL C¯·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ·˜ÚÈ«¬…»»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ÔÙ‡a תישאר שהגדולה כך ¿…∆«≈

לתת  עליו היה ולמה הבכור, הבן אצל

הצעיר? לבן דווקא הברכה את

ÔÈÚ ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»««¿»»
Èk ,„·Ïa d¯B˜Óe dL¯MÓƒ»¿»¿»ƒ¿«ƒ
B˙B‡L ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙lÚt¿À««¿»»ƒ∆
,BL¯La ¯·k BLiL ¯B‡‰»∆∆¿¿»¿»¿

‰hÓÏ CLÓÈ,ובמהירות בפועל À¿«¿«»
˙BÚÈÓ ‰Êa ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ
ÏkL Ì‚Â ,ÏÏk ÌÈ·ekÚÂ¿ƒƒ¿»¿«∆»

BL¯La BLiL ¯B‡‰ רק ולא »∆∆¿¿»¿
ממנו  ‡·Ïחלק .‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»¬»

ÔÈ‡ ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏƒ¿…«¿»«»»≈
‰Î¯a‰ ÁÎa ‰Ê בירך לא ולכן ∆¿…««¿»»

שהם  מכפי אחרת יהיו שהדברים יעקב

קיים  שכבר שהשפע רק אלא בשורשם,

למטה. ירד בשורש

לשא  מקום יש לכאורה על ואולם, ול

ז"ל  חכמינו בדברי מהמבואר כך

הגדול  כוחו אודות החסידות, ובתורת

המברך: של

È¯‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚaL Ì‚‰Â«¬«∆¿ƒ¿««¿»»¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ C¯·n‰«¿»≈«¿¿«¿»

‰Î¯a‰Ó יוכל לא למה ואםֿכן ≈«¿»»
ומוסיף  במקור? שאיננו שפע להמשיך

הוא  המברך כיצד ומוכיח ומפרט

- מהברכה ‡B¯ÓBלמעלה e‰fL∆∆¿
כוהנים  ברכת ¿∆«¿"EÎ¯·È",בנוסח

BÁÎaL ,Èeeˆ ÔBLÏ המברך של ¿ƒ∆¿…
Èab eÈˆnL BÓÎe ,˙BeˆÏ¿«¿∆»ƒ«≈
‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L Ì‰¯·‡«¿»»∆»««»»

"‰Î¯a ‰È‰Â"(:רש"י (ופירש ∆¿≈¿»»
"E„Èa ˙Be˙ ˙BÎ¯a‰"36, «¿»¿¿»¿

‡e‰ ‰"aw‰L ÌLÎc eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«»»
‡e‰Â ,˙BÎ¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»¿

eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï Ô˙ ‰Ê Ák ‰p‰ ,˙BÎ¯a‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚa'««««ƒ««¿»ƒ≈…«∆»«¿«¿»»»ƒ
הברכות. על 'בעלֿהבית' יהיה הוא אברהם ÔÎŒBÓÎeשאף אצל שהוא כמו ¿≈

Ì‰Ïאבינו  LiL ,ÌÈ‰k ˙k¯·a Ìb ‡e‰לכוהניםÁk‰ «¿ƒ¿«…¬ƒ∆≈»∆«…«
‰Ïa˜ È¯ÙÒa ¯‡·Óe ,Ô‰k‰ Ô¯‰‡Ó נאמרת כוהנים ברכת שגם ≈«¬…«…≈¿…»¿ƒ¿≈«»»

ה'" "יברכך ציווי …¬»∆Ô¯‰‡Lכיוןבדרך
'‡a‡c Áˆ' ˙ÈÁa ‡e‰37, ¿ƒ«≈«¿«»

מזו, זו כלולות העליונות הספירות

'אבא' הנקראת החכמה ובספירת

ובכללן  הספירות, עשר כל כלולות

מידתו  היא דאבא' ו'נצח הנצח, מידת

הכהן  אהרן ¿»≈¿BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ'Â„של
ÔÈÁBÓ ÌÈNÚ '‡a‡c¿«»«¬ƒƒ

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï הם קטנות] [פנים ƒ¿≈«¿ƒ
על  שולטים המוחין והרי המידות,

‰Ìהמידות, ÌÈ‰k‰ ÔÎÏÂ¿»≈«…¬ƒ≈
˙ÈÁa ÏÚ '˙Èa‰ŒÈÏÚa'«¬≈««ƒ«¿ƒ«
BÏ ˙BeˆÏ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ¿«
‰Î¯a‰ epnÓ CLÓiL∆À¿«ƒ∆«¿»»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï האחרונה שהיא ƒ¿ƒ«««¿
הבאה  הספירות, המוחין בסדר לאחר

ולהמשיך  לגלות הוא ועניינה והמידות,

בפועל, למטה השפע Ó‰את e‰fL∆∆«
Èk ,"'ÈÂ‰ EÎ¯·È" ·e˙kM∆»¿»∆¿¬»»ƒ
˙¯‡Ùz' ˙ÈÁa ‡e‰ 'Èe‰ ÌL≈«»»¿ƒ«ƒ¿∆∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc38,,המידות בחינת ƒ¿≈«¿ƒ
המידות. על לצוות יכולים והמוחין

ÌÈ‡ÈNpa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈««¿ƒƒ
Ì‰Ï ÔzpL ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»∆ƒ«»∆
ÌÓˆÚ Ì‰L eÈ‰ ,C¯·Ï Ák‰«…«¿»≈«¿∆≈«¿»
ÔÎÏÂ ,‰Î¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿»≈

˙BeˆÏ ÌÁÎa אבינו אברהם כמו ¿…»¿«
מאחר  השאלה: ונשאלת הכהן. ואהרן

אםֿכן  מהברכה, למעלה הוא שהמברך

מה  המשכת רק היא הברכה מדוע

בשורש? קיים שכבר

הביאור: בא כך ‰‚Ìעל ,ÌÓ‡»¿»¬«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯·n‰L∆«¿»≈¿«¿»
ŒÏkÓ ,‰ÎLÓ‰‰ ÌB˜nÓƒ¿««¿»»ƒ»
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÌB˜Ó לא »ƒ¿««¿»»

אלא  חדש, דבר «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהמשכת
.‰hÓÏ CLÓÈ L¯Ma BLiL∆∆¿«…∆À¿«¿«»
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iailכב xn` jl

הּדמיֹון  ּבכ"ף ּדיקא, "ּכאּלּו" עֹולה, ְְְְְִִִִַָָָָהקריב

נתחּדׁש לא עצמֹו הּגׁשמי ּבּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבלבד,

ּבדברים  ׁשּנתלּבׁשּו ּבמצֹות וגם ְְְְְְְִִִִֶַַָָמאּומה.

הּמצֹות  עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּגׁשמּיים,

ּתפּלין, ּבמצות ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּדבר נּכרת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹלא

הּמצוה. עלֿידי ׁשּנעׂשה הּׁשּנּוי נּכר לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּקלף 

עלֿידי  ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּולבר חֹולים לרּפאֹות הרצֹון המׁשכת ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּתפּלה,

מּמׁש, ּבּגׁשמּיּות נּכר זה הרי הּׁשנים, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאת

מתּברכֹות  והּׁשנים נתרּפא לפי ׁשהחֹולה והינּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

מּמׁש, הרצֹון' ּבעל ּב'עצמּות 'מּגעת' ְְְִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּתפּלה

ולכן  ,יתּבר לפניו ׁשוין ורּוחנּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּגׁשמּיּות

ּׁשרׁש ׁשהרי הּגׁשמי, ּבּדבר ּגם היא ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההמׁשכה

ּכאׁשר  ולכן האמּתי', מה'ּיׁש הּוא הּנברא' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה'יׁש

נמׁש זה הרי האמּתי', מה'ּיׁש היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההמׁשכה

זה  וענין הּגׁשמי ). ּבּדבר (הינּו הּנברא' ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּב'יׁש

לפי  הּוא יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגעת' ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָׁשהּתפּלה

ּתכסף" ידי ּו"למעׂשה האדם, עבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו קֹוׁשר 43(ּכּנ"ל). מט"ט ְְֵֵֶֶַַַַָ

והינּו, יׂשראל, ׁשל מּתפּלֹותיהם לקֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּכתרים

טֹובֹות, מאבנים ׁשּנעׂשה ּבגׁשמּיּות הּכתר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו

ׁשּמעּבדים  עלֿידיֿזה אבל ּדֹומם, הם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאבנים

נעׂשֹות  הן אזי מאירֹות, ׁשהן עד האבנים ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָאת

ּברּוחנּיּות, הּוא ּכמֹוֿכן הראׁש, עלּֿגּבי ְְִֵֵֶֶַַָָֹּכתר

'אֹותּיֹות' הן הּדֹומם 44'אבנים' ּבחינת ׁשהן , ְֲִִִֵֵֵֶַַָ

מּצד  ּובפרט  אחרֹונה, הּיֹותר ּבחינה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש,

הם  הרי הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּות

ּכאׁשר  ּומּכלֿמקֹום יֹותר, ּתחּתֹונה ְְֲִִֵֶַַָָָָּבחינה

עלֿידיֿזה  אֹותן ּומזּככים האֹותּיֹות את ְְְְִִִֵֶֶַַָָלֹוקחים

הּנה  כּו', הּתפּלה אֹותּיֹות מהן ְִִִִֵֵֶֶַָׁשעֹוׂשים

ׁשּתהיה  ּכדי אמנם .יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגיע' זה ׁשענין ּתכסף", ידי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ"למעׂשה

ׁשּמּצד  לפי והינּו מט"ט, מלא ׁשל הּסּיּוע להיֹות צרי האֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעלּית

וחמרּיֹות, ּגׁשמּיֹות הן האֹותּיֹות הרי הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהתלּבׁשּות
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וש"נ.43) .202 ע' תש"ח בסה"מ הערה בארוכה מט"ז.44)ראה פ"ד יצירה ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï BÓˆÚ ÈÓLb‰ ¯·ca È¯‰L ,„·Ïa ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜Èc»¿»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆¬≈«»»««¿ƒ«¿…

‰Óe‡Ó LcÁ˙ פועל הדבר אין הקרבנות, בתורת עוסק יהודי וכאשר ƒ¿«≈¿»
לא  נכונים והדברים רוחנית. בפעולה מדובר אלא הגשמית בבהמה שינוי שום

אלא  התורה, לימוד עלֿידי הפעולה לגבי eLaÏ˙pLרק ˙BˆÓa Ì‚Â¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
È¯‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬≈

‰ÎLÓ‰‰ האלוקות וגילוי ««¿»»
˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL היא ∆«¬≈«¿≈«ƒ¿

ca·¯רוחנית  ˙¯k ‡ÏÂ…ƒ∆∆«»»
ÔÈlÙz ˙ÂˆÓa BÓÎe ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒƒ
רק  ואיננה גשמית פעולה אמנם שהיא

בתורת  העיסוק כמו רוחנית פעולה

שלה  ההשפעה זאת ובכל הקרבנות,

כיון  גשמית, ולא רוחנית היא

ÛÏwaL הגשמיÈepM‰ ¯k ‡Ï ∆«¿»…ƒ»«ƒ
È„ÈŒÏÚהרוחני  ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈

.‰Âˆn‰«ƒ¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¿»»
,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¿ƒ»

B‡t¯Ï˙שהיא  ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»¿«¿
,ÌÈM‰ ˙‡ C¯·Ïe ÌÈÏBÁƒ¿»≈∆«»ƒ
,LnÓ ˙eiÓLba ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»««¿ƒ«»
ÌÈM‰Â ‡t¯˙ ‰ÏBÁ‰L∆«∆ƒ¿«≈¿«»ƒ
ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙BÎ¯a˙Óƒ¿»¿¿«¿¿ƒ
˙eÓˆÚ'a '˙ÚbÓ' ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»«««¿«¿
˙eiÓLbL ,LnÓ 'ÔBˆ¯‰ ÏÚa««»»«»∆«¿ƒ
,C¯a˙È ÂÈÙÏ ÔÈÂL ˙eiÁe¯Â¿»ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»≈
¯·ca Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»ƒ««»»
LÈ'‰ L¯M È¯‰L ,ÈÓLb‰««¿ƒ∆¬≈…∆«≈

'‡¯·p‰הגשמיLi'‰Ó ‡e‰ «ƒ¿»≈«≈
'ÈzÓ‡‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »¬ƒƒ

האמיתית, המציאות הוא ≈«¿ÔÎÏÂשהוא
Li'‰Ó ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡k«¬∆««¿»»ƒ≈«≈
LÈ'a CLÓ ‰Ê È¯‰ ,'ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«≈
.(ÈÓLb‰ ¯·ca eÈ‰) '‡¯·p‰«ƒ¿»«¿«»»««¿ƒ
'˙ÚbÓ' ‰lÙz‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿ƒ»«««

‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚa כאמור ¿«¿ƒ¿»≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¬«»»»
"ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ"e¿«¬≈»∆ƒ¿…
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ .(Ï"pk)««¿∆∆»¿«≈

Ï"Ê43ÌÈ¯˙k ¯LB˜ Ë"ËÓ «≈¿»ƒ
ÏL Ì‰È˙BlÙzÓ BB˜Ï¿ƒ¿ƒ≈∆∆

,Ï‡¯NÈƒ¿»≈
מלאך  של ראשיֿתיבות הוא "מט"ט"

אמרו  ז"ל (שחכמינו "מטטרון" הנקרא

הקדושֿברוךֿהוא, של משמותיו כאחד היינו רבו", כשם ש"שמו מאחר כי

לקונו  כתרים "קושר זה שמלאך ז"ל רבותינו ואמרו אותו). לבטא אין

ישראל". של מתפילותיהם

,˙B·BË ÌÈ·‡Ó ‰NÚpL ˙eiÓL‚a ¯˙k‰ BÓk ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆∆¿«¿ƒ∆«¬∆≈¬»ƒ
ÌÓBc Ì‰ ÌÈ·‡‰L ולכאורה ∆»¬»ƒ≈≈

ופאר  כבוד להוסיף יכול הדומם איך

לכתר?, ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ולהפוך Ï·‡¬»«¿≈∆
„Ú ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÌÈ„aÚnL∆¿«¿ƒ∆»¬»ƒ«
˙BNÚ Ô‰ ÈÊ‡ ,˙B¯È‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒ¬«≈«¬
ÔÎŒBÓk ,L‡¯‰ ÈabŒÏÚ ¯˙k∆∆««≈»…¿≈
Ô‰ 'ÌÈ·‡' ,˙eiÁe¯a ‡e‰¿»ƒ¬»ƒ≈

'˙Bi˙B‡'44˙ÈÁa Ô‰L , ƒ∆≈¿ƒ«
LÙpaL ÌÓBc‰ ובאותיות «≈∆«∆∆

בהרבה  פחותה חיות יש כשלעצמן

והן  למשל. ובמידות, בשכל מאשר

‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa¿ƒ»«≈«¬»
שבנבראים  כשם ביותר, והתחתונה

הנברא  הוא הדומם סוג הרי הגשמיים

נחות, vÓ„הכי Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ«
Ûeba ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿»»«
Ì‰ È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¬≈≈
ŒÏkÓe ,¯˙BÈ ‰BzÁz ‰ÈÁa¿ƒ»«¿»≈ƒ»
˙‡ ÌÈÁ˜BÏ ¯L‡k ÌB˜Ó»«¬∆¿ƒ∆
ŒÏÚ Ô˙B‡ ÌÈÎkÊÓe ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒ»«
˙Bi˙B‡ Ô‰Ó ÌÈNBÚL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ≈∆ƒ

‰p‰ ,'eÎ ‰lÙz‰ שהתפילה כיון «¿ƒ»ƒ≈
זה  על הרי עצמו, האדם עבודת היא

ÛÒÎz",נאמר  EÈ„È ‰NÚÓÏ"¿«¬≈»∆ƒ¿…
B˙eÓˆÚa 'ÚÈbÓ' ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
˙iÏÚ ‰È‰zL È„k ÌÓ‡»¿»¿≈∆ƒ¿∆¬ƒ«

˙Bi˙B‡‰ ֿ הקדוש עד מטה מלמטה »ƒ
גדולה  עלייה שזו בעצמו ברוךֿהוא

עצמו, האדם בעבודת די לא ביותר,

ÏLאלא  Úeiq‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ«∆
ÈÙÏ eÈ‰Â ,Ë"ËÓ C‡ÏÓ«¿»¿«¿¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ „vnL∆ƒ«ƒ¿«¿«¿»»
È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¬≈
˙BiÓLb Ô‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ≈«¿ƒ
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כג f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

נעׂשה  זה וענין ּולהעלֹותן , לזּככן לבררן ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָוצרי

להֹון, חביב להֹון, "ּדגּפיף הּמלאכים, ְְְְְִִִֵַַַָָָעלֿידי

להֹון" .45ונׁשיק ְְִָ

ה e‰ÊÂו) את גֹו' לפניכם נתן אנכי ּברכה "ראה ¿∆ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

העבֹודֹות  ׁשּתי ּדהּנה, ּתׁשמעּו". ְְְְֲֲִִֵֵֶָאׁשר

ּברכה  הענינים: ׁשני הם ו'נעׂשה' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּד'נׁשמע'

לרצֹון  הּבּטּול ׁשהּוא ׁש'ּנׁשמע' והינּו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָּותפּלה,

ענין  ׁשהּוא "ּברכה" ּבחינת זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּגלּוי,

הּוא  ׁשענינֹו ו'נעׂשה' הּגלּוי, הרצֹון ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָהמׁשכת

הּתפּלה, ענין הּוא מקֹום", ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֶַַָָ"עֹוׂשין

היא  הּכּונה ּתכלית והּנה, חדׁש. רצֹון ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָהמׁשכת

חטא  מּצד אמנם הרצֹון', 'ּבעל לבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיּגיעּו

ּכּנ"ל  ּדנעׂשה" הּכֹוס ׁש"ּׁשברּתם לכן 5העגל , ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּד'נׁשמע', ּבאפן העבֹודה ּתחּלת להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹצריכה

לבחינת  מּגיעים ועלֿידיֿזה "ּברכה", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

על  ּגם מעלה ּבזה יׁש א ּתפּלה. ּבחינת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ'נעׂשה',

לעיל  נתּבאר הּתפּלה ּבענין ׁשהרי הּתפּלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָענין

זה  הרי חדׁש, רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכיון

ׁשעלֿידי  הענין מהּֿׁשאיןּֿכן ספק, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבדר

לבחינת  יּגיעּו ("ּתׁשמעּו") ּד'נׁשמע' ְְְְְֲִִִִִַַַָָהעבֹודה

וּדאי, לׁשֹון "אׁשר", ּבלׁשֹון נאמר ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַ'נעׂשה',

ׁשל  רצ ֹונֹו "עֹוׂשין ּבחינת המׁשכת ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָׁשּבוּדאי

הקּדמת  עלֿידי ּבא זה ׁשענין לפי והינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמקֹום",

הּמעלֹות  ׁשּתי ּכאן יׁש לכן ּד'נׁשמע', ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָהעבֹודה

'ּתפּלה' ּבחינת המׁשכת ּדהינּו ּו'ברכה', ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּד'תפּלה'

'ּברכה'. ְְֶֶָָּבדר

‰p‰Â ּכפי ו'נעׂשה' ּד'נׁשמע' הענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּגם  יׁשנם הּׁשנה, ּכל ּבעבֹודת ְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשהם

'ּתׁשּובה  הּבחינֹות ׁשּתי ׁשהם הּתׁשּובה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָּבעבֹודת

ּבזה  והענין עּלאה'. ּו'תׁשּובה ּדהּנה 46ּתּתאה' , ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

וׁשני  ּב'קלּפֹות', החּיּות המׁשכת הּוא אחד ענינים. ּבׁשני היא החטא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּפעּלת

החּיּות  המׁשכת מדרגֹות. ּבׁשּתי הם אּלּו ענינים ּוׁשני האֹור. סּלּוק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּוא
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וש"נ.45) שם. תש"ח סה"מ ב. רא, זח"ב ב. כג, זח"א 2).46)ראה (שבהערה תרע"ח לבי אמר לך ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,Ô˙BÏÚ‰Ïe ÔÎkÊÏ Ô¯¯·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙Bi¯ÓÁÂ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«¿»¿«¬»¿ƒ¿»∆«¬∆

ÌÈÎ‡Ïn‰ È„ÈŒÏÚ של הגשמיות האותיות וזיכוך בבירור עבודתם שעל «¿≈««¿»ƒ
בזוהר: נאמר ÔB‰Ïהתפילות ˜ÈLÂ ,ÔB‰Ï ·È·Á ,ÔB‰Ï ÛÈt‚c"45 ¿»ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ¿

חיבה  לחיבוק, שנמשלה רוחנית פעולה עלֿידי היא וההעלאה שהזיכוך היינו

בחסידות, כך על ומבואר ונישוק.

עד  כלי לצחצוח נמשל זה שזיכוך

שמסיר  עלֿידי ומבהיק נקי שיהיה

וכשם  הלכלוך, ואת האבק את ממנו

שנופחים  עלֿידי היא אבק שהסרת

חיות  מוסיפים המלאכים כך רוח, עליו

אותן  ומנקים התפילה באותיות

ראויות  שיהיו כדי זרות, ממחשבות

למעלה. לעלות

Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" e‰ÊÂ (Â¿∆¿≈»…ƒ…≈
¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ 'B‚ ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆∆«¿»»¬∆
ÈzL ,‰p‰c ."eÚÓLzƒ¿¿¿ƒ≈¿≈
'‰NÚ'Â 'ÚÓL'c ˙B„B·Ú‰»¬¿ƒ¿«¿«¬∆
ובפרטיות  לעיל שנתבאר כפי אשר

"ראה" דיבורֿהמתחיל במאמר יותר

והם ‰Ìהנ"ל, ביטול של סוגים שני ≈
,‰lÙ˙e ‰Î¯a :ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡e‰L 'ÚÓLp'L ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«∆
‰Ê È¯‰ ,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯Ï Ïeha‰«ƒ»»«»¬≈∆
ÔÈÚ ‡e‰L "‰Î¯a" ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»∆ƒ¿«
,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»«»

'‰NÚ'Â,יותר עמוק ביטול שהוא ¿«¬∆
הנפש  בעצם ‰e‡ביטול BÈÚL∆ƒ¿»

,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"ƒ¿∆»
˙ÎLÓ‰ ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»«¿»«

.L„Á ÔBˆ»̄»»
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ
'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁ·Ï eÚÈbiL∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
התפילה, עלֿידי חדש רצון ויעוררו

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ „vÓ ÌÓ‡»¿»ƒ«≈¿»≈∆
"‰NÚc ÒBk‰ Ìz¯·M"L∆¿«¿∆«¿«¬∆

Ï"pk5˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ , ««»≈¿ƒ»ƒ¿
ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ ˙lÁz¿ƒ«»¬»¿…∆
,"‰Î¯a" ˙ÈÁa ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»
˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«
.'‰lÙz' ˙ÈÁa ,'‰NÚ'«¬∆¿ƒ«¿ƒ»

C‡ דרגת שמבחינת אףֿעלֿפי «
העבודה  תחילת רק זוהי ≈LÈהביטול

ÔÈÚ ÏÚ Ìb ‰ÏÚÓ ‰Êa»∆«¬»««ƒ¿«

‡e‰L ÔÂÈkL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰lÙz‰ ÔÈÚa È¯‰L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆¬≈¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈∆≈»∆
˜ÙÒ C¯„a ‰Ê È¯‰ ,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ שיעורר ייתכן כי ƒ¿««¿»«»»»¬≈∆¿∆∆»≈

כזו, בדרגה תהיה לא שתפילתו וייתכן חדש, ‰ÔÈÚרצון ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ¿»
˙ÈÁ·Ï eÚÈbÈ ("eÚÓLz") 'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«
ÔBLÏa ¯Ó‡ ,'‰NÚ'«¬∆∆¡«ƒ¿
È‡cÂaL ,È‡cÂ ÔBLÏ ,"¯L‡"¬∆¿««∆¿««

‰È‰zדבר של ‰ÎLÓ˙בסופו ƒ¿∆«¿»«
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿∆
‰Ê ÔÈÚL ÈÙÏ eÈ‰Â ,"ÌB˜Ó»¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»∆
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈«¿»«»¬»
ÈzL Ô‡k LÈ ÔÎÏ ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«»≈≈»¿≈
,'‰Î¯·'e '‰lÙ˙'c ˙BÏÚn‰««¬ƒ¿ƒ»¿»»
(עלֿידי  חדש רצון המשכת גם

בוודאות  היא שההמשכה וגם התפילה)

הברכה) ‰ÎLÓ˙(בכוח eÈ‰c¿«¿«¿»«
.'‰Î¯a' C¯„a '‰lÙz' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆¿»»
'ÚÓL'c ÌÈÈÚ‰ ÈL ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

Ú'Â˙„B·Úa Ì‰L ÈÙk '‰N ¿«¬∆¿ƒ∆≈«¬«
˙„B·Úa Ìb ÌLÈ ,‰M‰ Ïk»«»»∆¿»««¬«

‰·eLz‰ המיוחדת שהיא העבודה «¿»
תשובה, ימי ובעשרת אלול בחודש

‰·eLz' ˙BÈÁa‰ ÈzL Ì‰L∆≈¿≈«¿ƒ¿»
'‰‡lÚ ‰·eL˙'e '‰‡zz«»»¿»ƒ»»

עליונה]. ותשובה תחתונה [תשובה

‰Êa ÔÈÚ‰Â46˙lÚt ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿À«
.ÌÈÈÚ ÈLa ‡È‰ ‡ËÁ‰«≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ „Á‡∆»«¿»«««

'˙BtÏ˜'a התניא בספר כמבואר «¿ƒ
חוטא  אדם שכאשר נוספים ובמקומות

היינו  לקליפות, 'חיות' מוסיף הוא

כי  'קליפות' (שנקראים הטומאה כוחות

עצמם, מצד חשובה מציאות להם אין

והיחס  לקדושה, זה' 'לעומת רק והם

של  ליחס דומה לקדושה שלהם

לפרי), השני ÈLÂהקליפה הדבר ¿≈ƒ
פועל  elÒ˜שהחטא ‡e‰ העלם ƒ

של  מהעולם.‰‡B¯וסילוק האלוקי »
ÈzLa Ì‰ el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿≈

˙B‚¯„Ó המוסיף והאור שונות, «¿≈
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כּו', המצמצם האֹור מּבחינת היא ְְְְִִִִַַַָָֻּב'ּקלּפֹות'

ׁשּימׁש ׁשּי לא הּסֹובב' ּב'אֹור ְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמהּֿׁשאיןּֿכן

אּתן" לא לאחר "ּוכבֹודי ׁשהרי ,47ּב'ּקלּפֹות', ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַֹ

סּלּוק  ענין והּוא האֹור, סּלּוק ענין הרצֹון.ּכיֿאם ְְְִִִִִִַַָָָ

הענינים. ׁשני לתּקן צרי הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָולכן,

החּיּות  את מֹוציאים ּתּתאה' 'ּתׁשּובה ְְִִֵֶַַַַָָָעלֿידי

ּדגמת  הּוא זה וענין לּקדּוׁשה, ְְְְְִִֵֶַַַָָֻמה'ּקלּפֹות'

ׁשהחּיּות  הינּו, 'ּברכה', ּבחינת 'נׁשמע', ְְְְְִִִֶַַַַַַָָּבחינת

'ּתׁשּובה  ועלֿידי ּבּקדּׁשה. ּתהיה נמׁשכה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּכבר

'ּתׁשּובה  ׁשהרי חדׁש, רצֹון ממׁשיכים ְְֲִִִֵֶַָָָָָָעּלאה'

וקּוצֹו ליּו"ד עּלאה" ה' "ּתׁשּוב ענינּה ְְְִִִָָָָָָָעּלאה'

יּו"ד  חדׁש,48ׁשל רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא , ְְִֶֶַַַָָָָ

ּבחינת  'נעׂשה', ּבחינת ּדגמת הּוא זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֻוענין

צריכה  ו'נעׂשה' 'נׁשמע' ׁשּבענין ּוכׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ'ּתפּלה'.

ּדוקא, 'נׁשמע' ּבבחינת העבֹודה ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלהיֹות

'נעׂשה', לבחינת  ּבוּדאי  מּגיעים עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָאבל

עּלאה', ּו'תׁשּובה ּתּתאה' ּב'תׁשּובה הּוא ְְְִִֵַָָָָָָּכמֹוֿכן

ּד'תׁשּובה  העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִִֶָָָָָׁשּבתחּלה

ל'תׁשּובה  ּבוּדאי מּגיעים  ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתּתאה',

ִָָעּלאה'.

e‰ÊÂ ּבחינת הּוא ּד"פני" גֹו', פני" "ּבּקׁשּו ¿∆ְְְִַַָָָָ

ענין  והּוא הּנפׁש, ועמק ְְְְִִִֶֶֶַַֹּפנימּיּות

'ּתׁשּובה  הּנפׁש, ּופנימּיּות מעמק ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּתׁשּובה

עצם  ׁשּמּצד  הּבּטּול הינּו 'נעׂשה', ּבחינת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָעּלאה',

ּפני" ּבבחינת מּגיע ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה,

רצֹון  המׁשכת להיֹות הרצֹון', 'ּבעל ּבחינת ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהוי'",

וחּפּוׂש ּבּקׁשה ּבדר רק הּוא זה ענין אבל ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָחדׁש.

'ּתׁשּובה  ּבענין רק היא עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבלבד,

לבחינת  מּגיע ׁשעלֿידיֿזה אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּתּתאה',

אלּול, ּבחדׁש נעׂשה זה וענין עּלאה'. ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ'ּתׁשּובה
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ח.47) מב, פ"ח.48)ישעי' אגה"ת תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
- המסתלק. האור איננו בקליפות' BtÏw'a˙''חיות ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¿ƒ

'eÎ ÌˆÓˆÓ‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ לפי ומדוד המצומצם האור ƒƒ¿ƒ«»«¿À¿»
והנבראים, ‰Bq··'העולמות ¯B‡'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שנמשך לאחר שגם «∆≈≈»«≈

ואיןֿסוף  בליֿגבול נשאר הוא בעולם, ומשפיע עלמין' כל 'סובב אור להיות

,'˙BtÏw'a CLÓiL CiL ‡Ï…«»∆À¿««¿ƒ
È¯‰L מכדי נעלית הקדושה בעצם ∆¬≈

יקבלו  והקליפות בה יפגום שהחטא

– הפסוק ובלשון È„B·Îe"¿ƒממנה,
"Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï47, שכבודו היינו ¿«≈…∆≈

נמסר  לא לעולם הקדושֿברוךֿהוא של

המוגבל  באור ורק לסטראֿאחרא,

ירידה  להיות יכולה והמצומצם

אין  הבליֿגבול באור אבל לקליפות,

‰‡B¯,ירידה  ˜elÒ ÔÈÚ Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿«ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˜elÒ ÔÈÚ ‡e‰Â של ¿ƒ¿«ƒ»»

ולהוות  לברוא הקדושֿברוךֿהוא

ונבראים. עולמות

,ÔÎÏÂ עלֿידי שנעשה שבפגם כיון ¿»≈
'חיות' תוספת – עניינים שני יש החטא

וסילוק  המצומצם) (מהאור ב'קליפות'

(הבליֿגבול) האור של »ŒÏÚועליה
ÈL Ôw˙Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»»ƒ¿«≈¿≈
‰·eLz' È„ÈŒÏÚ .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿≈¿»
˙eiÁ‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆBÓ '‰‡zz«»»ƒƒ∆««
ÔÈÚÂ ,‰Le„wÏ '˙BtÏw'‰Ó≈«¿ƒ«¿»¿ƒ¿»
˙ÈÁa ˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê∆À¿«¿ƒ«

,'ÚÓL' כזו ברמה לאלוקות ביטול ƒ¿«
‰eÈ,שפועל  ,'‰Î¯a' ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»«¿

‰ÎLÓ ¯·kL ˙eiÁ‰L בעבר ∆««∆¿»ƒ¿¿»
.‰M„wa ‰È‰zƒ¿∆«¿À»

'‰‡lÚ ‰·eLz' È„ÈŒÏÚÂ שהיא ¿«¿≈¿»ƒ»»
עמוקה  יותר ברמה לאלוקות ביטול

L„Á,ופנימית  ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»»
dÈÚ '‰‡lÚ ‰·eLz' È¯‰L∆¬≈¿»ƒ»»ƒ¿»»
„"eÈÏ "‰‡lÚ '‰ ·eLz"»ƒ»»¿

„"eÈ ÏL Bˆe˜Â48, ¿∆
הוא  חוטא האדם כאשר כאמור,

אל  רוחנית השפעה ומוריד ממשיך

עושה  הוא וכאשר הסטראֿאחרא,

ההשפעה  את מסלק הוא תשובה

למקומה  אותה ומחזיר מהסטראֿאחרא

כי  ה'', 'תשוב אותיות היא ש'תשובה' בתניא מבואר כך ועל בקדושה.

השכינה  את מחזיר וכביכול למקומה, הוי' שם של הֿה' את  מחזיר בתשובתו

תתאה  ה' נקראת הראשונה ה'. אותיות שתי יש הוי' בשם ואולם, מגלותה.

ואילו  למקומה. משיבה תשובהֿתתאה ואותה פוגם, החטא ובה (תחתונה)

הוי' שם של השנייה ה' את למקומה להשיב היא תשובהֿעילאה של פעולתה

עילאה), (חכמה יו"ד באות שהוא למקומה (עליונה) עילאה ה' הנקראת

מהחכמה) שלמעלה העליון (הרצון יו"ד של בקוצו – מזו ∆e‰L‡ויתירה
,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»»»
˙ÈÁa ˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«¿ƒ«

'‰NÚ',יותר העמוק הביטול «¬∆
'‰lÙz' ˙ÈÁa בשונה) אשר ¿ƒ«¿ƒ»

רצון  המשכת הוא עניינה מברכה)

חדש.

ÚaL ÌLÎe'ÚÓL' ÔÈ ¿≈∆¿ƒ¿«ƒ¿«
˙lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰NÚ'Â¿«¬∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«
'ÚÓL' ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«

‡˜Âc,כנ"ל לרצון ‡·Ïביטול «¿»¬»
È‡cÂa ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒƒ¿««

'‰NÚ' ˙ÈÁ·Ï ל'בעל ביטול ƒ¿ƒ««¬∆
כנ"ל, ‰e‡הרצון' ÔÎŒBÓk¿≈

‰·eL˙'e '‰‡zz ‰·eL˙'aƒ¿»«»»¿»
‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,'‰‡lÚƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰·eL˙'c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»ƒ¿»

'‰‡zz מן היציאה הוא שעניינה «»»
ÌÈÚÈbÓהרע, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ

'‰‡lÚ ‰·eL˙'Ï È‡cÂa¿««ƒ¿»ƒ»»
האורות  החזרת הוא שעניינה

שנסתלקו.

e‰ÊÂ הפותח הפירוש בפסוק הפנימי ¿∆
ליבי אמר לך - המאמר ¿»"eLwaאת

˙ÈÁa ‡e‰ "ÈÙ"c ,'B‚ "ÈÙ»»¿»»¿ƒ«
,LÙp‰ ˜ÓÚÂ ˙eiÓÈt והבקשה ¿ƒƒ¿…∆«∆∆

- "פני" אחר ÔÈÚוהחיפוש ‡e‰Â¿ƒ¿«
˙eiÓÈÙe ˜ÓÚÓ ‰·eLz‰«¿»≈…∆¿ƒƒ
,'‰‡lÚ ‰·eLz' ,LÙp‰«∆∆¿»ƒ»»
Ïeha‰ eÈ‰ ,'‰NÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««¬∆«¿«ƒ
ŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»∆«

ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„È'ה כלפי הבטל האדם ¿≈∆«ƒ«
נפשו  "EÈtבעצם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆

,'ÔBˆ¯‰ ÏÚa' ˙ÈÁa ,"'ÈÂ‰¬»»¿ƒ«««»»
.L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»»»

‰Ê ÔÈÚ Ï·‡ הזה הנעלה הביטול ¬»ƒ¿»∆
הנפש  C¯„aבעצם ˜¯ ‡e‰«¿∆∆

È¯‰L ,„·Ïa NetÁÂ ‰Lwa«»»¿ƒƒ¿«∆¬≈
העבודה, בתחילת ראשון, 'eLz·‰בשלב ÔÈÚa ˜¯ ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ«¿ƒ¿«¿»

.'‰‡lÚ ‰·eLz' ˙ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ ,'‰‡zz«»»∆»∆«¿≈∆«ƒ«ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»
מדובר  האם ממהֿנפשך: – המאמר בתחילת שנשאלה לשאלה המענה וזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oixcdpq(iyily meil)

e ie`xk d`eazd gnvz `l ,rwxwd z` gipne rxef.íçì òaNé àìŸ¦§©¨¤
:gp ipa ixeqi` oipra yiwl yix ly sqep xn`n,Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦

úáML íéáëBk ãáBò,mly mei ezk`lnn,äúéî áéiçmeyn ¥¨¦¤¨©©¨¦¨
zeayl `ly gp ipa exdfedy,llk mzk`lnnøîàpLxg`l ¤¤¡©

leand(ak g ziy`xa),'eúBaLé àì äìéìå íBéå'gp ipay ,miyxece §¨©§¨Ÿ¦§
.dlile mei jyna mzk`lnn zeayl `ly eehvpäøäæà ,øî øîàå§¨©¨©§¨¨

ïälL,dxeza exdfedyk -ïúúéî àéä Bæmiie`x dilr exari m` - ¤¨¤¦¦¨¨
ezaye exar m` ,ezeayi `ly dxdf` dxn`py oeike ,dzinl md

.dzin miaiig,àðéáø øîà`edy zayd meia dziay lr wx `l ¨©¨¦¨
ea mizaeyy reaya oey`x meia e` ,l`xyil dziay mei

`l` ,miaiig ,mixvepdeléôàoebk `nlra dgepn myl dziay lr £¦
meiaúaLa éðLelhai `ly ick ,llk dziay ea oi`y [reayaÎ] ¥¦§©¨

.dk`lnn
:`xnbd dywndáLçéìål ef dxdf` zepnl yi -úBöî òáL éab §¦§§¨©¥¤©¦§

lirl o`pny ,gp ipa(.ep):`xnbd zvxzn .d`pn `l recne ,à÷ ék¦¨
áéMça zexdf` wx `pzd my,'äNòz ìàå áL'eilr xq`py dn ¨¦¥§©©£¤

da yiy devn la` ,zeyrl'äNò íe÷'`idy 'ezeayi `l' enk £¥
,zeayl `la dlile mnei dk`ln zeyrl ,'dyr mew'a devnàì̈
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כה f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּבאים  ועלֿידיֿזה ּתּתאה', ּד'תׁשּובה הּזמן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

לבחינת  ּתׁשּובה ימי ועׂשרת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ועׂשרת  ּבראׁשֿהּׁשנה ּגם אמנם, עּלאה'. ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ'ּתׁשּובה

נאמר  ׁשעלֿזה ּתׁשּובה, "ּבהּמצאֹו"49ימי ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

הּנּצֹוץ  אל הּמאֹור קרּוב קרֹוב", ,50ּו"בהיֹותֹו ְִִֵֶַַָָ

ׁשאין  ּדהגם פני", "ּבּקׁשּו אֹומרים אז ּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּנה

אלּול  ּבחדׁש ׁשהרי אלּול, לחדׁש ּדֹומה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֹֹזה

ּבּׂשדה" ועׂשרת 51"נמצאים ּבראׁשֿהּׁשנה אבל , ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּנּצֹוץ, אל הּמאֹור קרּוב נעׂשה ּתׁשּובה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָימי

 ֿ מּכל 'ּפנים', ּבחינת המׁשכת זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָואםּֿכן

אֹומרים  ּתׁשּובה ימי עׂשרת אחרי ּגם הּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

עדין  זה ׁשאין לפי והינּו, גֹו', פני" ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ"ּבּקׁשּו

היא  הּכּונה ּדתכלית ּבׁשלמּות, 'ּפנים' ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבחינת

וענין  קליטה, ׁשל ּבאפן ּתמׁש 'ּפנים' ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבחינת

וׂשמחתּֿתֹורה  ּבׁשמיניֿעצרת נעׂשה ,52הּקליטה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא "יׂשראל ּבאפן 53ׁשאז , ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבמעׂשיו" הוי' יׂשראל 54ּד"יׂשמח ו"יׂשמח , ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

.55ּבעׂשיו" ְָֹ
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סע"א.49) קה, סע"א. מט, יבמות א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי' א.50)ע"פ צא, ואילך. ד כד, סע"ב. כא, חיים דרך ראה

ב. ע' תרח"ץ קצב. ע' תרפ"ח סה"מ תקכד. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ ב.51)מאמרי לב, ראה פ' לקו"ת ראה 52)ראה

ובכ"מ. ד. פח, ג. פו, שמע"צ אוה"ת 53)לקו"ת ב. רח, שם אֿב. סד, זח"א לשמע"צ) (בנוגע וראה א. לב, ח"ג הזהר לשון

נא. לו. ע' תרפ"ז סה"מ ב'קנג. ע' שם ב'קמט. ע' ח"ה לא.54)שמע"צ קד, שמע"צ 55)תהלים לקו"ת וראה ב. קמט, שם

ואילך. ד פח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קיימת  ואפילו אליה, שייך כן שהוא בדרגה או אליה שייך לא שהאדם בדרגה

הנעלה  לביטול הגיע טרם האדם העבודה בתחילת אמנם אליה: שיגיע וודאות

נמוך  היותר בביטול כראוי עצמו את יבטל שאם לו מובטח אבל ('נעשה') הזה

לכך, גם יגיע דבר של בסופו תתאה'('נשמע'), ב'תשובה היא שההתחלה כשם

עילאה'. ל'תשובה מגיעים וממנה

,ÏeÏ‡ L„Áa ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆¿…∆¡
,'‰‡zz ‰·eL˙'c ÔÓf‰ ‡e‰L∆«¿«ƒ¿»«»»
ŒL‡¯a ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿…
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰«»»«¬∆∆¿≈¿»
.'‰‡lÚ ‰·eLz' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»ƒ»»

‰M‰ŒL‡¯a Ìb ,ÌÓ‡»¿»«¿…«»»
‰ÊŒÏÚL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ«¬∆∆¿≈¿»∆«∆

¯Ó‡49"B‡ˆn‰a" ∆¡«¿ƒ»¿
,"·B¯˜ B˙BÈ‰·"e חכמינו אמרו ƒ¿»

בהמצאו  ה' "דרשו שהפסוק ז"ל

לעשרת  מתייחס קרוב" בהיותו קראוהו

שהימים  מבואר ובחסידות תשובה, ימי

של  ימים הם ‰B‡n¯הללו ·e¯≈̃«»
‰ıBvpהקב"ה  Ï‡ 50היהודי ∆«ƒ

האדם  עבודת ובהמשך (בעקבות

מצד  התקרבות שעיקרה אלול, בחודש

כפי  הקדושֿברוךֿהוא, אל האדם

(התקרבות  לדודי "אני בפסוק שמרומז

ודודי  לקדושֿברוךֿהוא) האדם של

הקדושֿברוךֿהוא  של (התקרבות לי"

‡ÌÈ¯ÓBלאדם), Ê‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«»¿ƒ
,"ÈÙ eLwa" הוא זה פסוק שהרי «¿»»

בעשרת  גם אלא אלול חודש בימי רק לא הנאמר וישעי" אורי ה' "לדוד בפרק

תשובה  Ê‰ימי ÔÈ‡L Ì‚‰c תשובה ימי ‡ÏeÏ,עשרת L„ÁÏ ‰ÓBc «¬«∆≈∆∆¿…∆¡
"‰„Oa ÌÈ‡ˆÓ" ÏeÏ‡ L„Áa È¯‰L51 רבנו של הידוע כמשלו ∆¬≈¿…∆¡ƒ¿»ƒ«»∆

דומה  אלול, חודש בימי לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני של שההתקרבות הזקן

להם  ומראה יפות פנים בסבר השדה אנשי את גם ומקבל לשדה שיוצא למלך

שוחקות, NÚ‰פנים ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰ŒL‡¯a Ï·‡¬»¿…«»»«¬∆∆¿≈¿»«¬∆
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰Ê È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯≈̃«»∆«ƒ¿ƒ≈¬≈∆«¿»«¿ƒ«
Ìb ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÌÈt'»ƒƒ»»ƒ≈«
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ È¯Á‡«¬≈¬∆∆¿≈¿»
'פנים', בחינת את השיגו שכבר למרות

ממשיכים  "eLwaעדיין ÌÈ¯ÓB‡Â¿ƒ«¿
,'B‚ "ÈÙ עצרת שמיני ÈÙÏעד »»¿ƒ

'ÌÈt' ˙ÈÁa ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¬«ƒ¿ƒ«»ƒ
‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙c ,˙eÓÏLaƒ¿≈¿«¿ƒ««»»
CLÓz 'ÌÈt' ˙ÈÁaL ‡È‰ƒ∆¿ƒ«»ƒÀ¿«

‰ËÈÏ˜ ÏL ÔÙ‡a נקלטת שתהיה ¿…∆∆¿ƒ»
פנימי, באופן באדם »¿ÔÈÚÂ¿ƒונתפסת

ŒÈÈÓLa ‰NÚ ‰ËÈÏw‰«¿ƒ»«¬∆ƒ¿ƒƒ
˙¯ˆÚ לשון (גם) היא "עצרת" כי ¬∆∆
BzŒ˙ÁÓNÂ52Ê‡L¯‰קליטה  , ¿ƒ¿«»∆»

‡kÏÓe Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿»
"È‰B„BÁÏa53 כדברי [לבדם], ƒ¿ƒ

הסוכות  חג שבימי ז"ל חכמינו

כנגד  פרים שבעים המזבח על מקריבים

 ֿ שמיני ביום אבל האומות, שבעים

אחד  פר מקריבים ושמחתֿתורה עצרת

היום  זה כי ישראל, עם כנגד בלבד

ובני  הקדושֿברוךֿהוא נמצאים שבו

לבדם, שמחה ועושים ∆…¿ÔÙ‡aישראל
"ÂÈNÚÓa 'ÈÂ‰ ÁÓNÈ"c54, ¿ƒ¿«¬»»¿«¬»

"ÂÈNÚa Ï‡¯NÈ ÁÓNÈ"Â55 בשני היא וההתקרבות שהשמחה היינו ¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿…»
בני  מצד קירוב וגם ישראל, לבני הקדושֿברוךֿהוא מצד קירוב גם הכיוונים,

הקדושֿברוךֿהוא. אל ישראל
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ea mizaeyy reaya oey`x meia e` ,l`xyil dziay mei

`l` ,miaiig ,mixvepdeléôàoebk `nlra dgepn myl dziay lr £¦
meiaúaLa éðLelhai `ly ick ,llk dziay ea oi`y [reayaÎ] ¥¦§©¨

.dk`lnn
:`xnbd dywndáLçéìål ef dxdf` zepnl yi -úBöî òáL éab §¦§§¨©¥¤©¦§

lirl o`pny ,gp ipa(.ep):`xnbd zvxzn .d`pn `l recne ,à÷ ék¦¨
áéMça zexdf` wx `pzd my,'äNòz ìàå áL'eilr xq`py dn ¨¦¥§©©£¤

da yiy devn la` ,zeyrl'äNò íe÷'`idy 'ezeayi `l' enk £¥
,zeayl `la dlile mnei dk`ln zeyrl ,'dyr mew'a devnàì̈
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' ב



כו
מכתב כללי
)תרגום חפשי(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בעמדנו על סף השנה החדשה, בימים של חשבון-הנפש של היחיד בתור יחיד ובתור חלק מן הכלל, 

הנה ההתבוננות בעולם הקטן זה האדם יכולה להאיר רבות את מטרת האדם ותכליתו בעולם הגדול.

בגוף האדם ישנן משימות משותפות בהשתתפותם של כמה מהאברים, ומשימות מיוחדות לכל 

אבר בפני עצמו. בשביל תפקידו המיוחד של אבר מסויים, דרושה, מטבע הדברים, התאמצות מיוחדת, 

בה בשעה שהמשימות המשותפות נעשות בנקל יותר. 

מה קורה כאשר אבר מסויים מפסיק לפעול בתור יחיד, אלא מפנה את כל האנרגי' שלו עבור 

העבודה בשותפות עם אברים אחרים? 

בהשקפה ראשונה נראה שיהי' בכך ריוח הן עבור אבר מיוחד זה – חסכון עמל מיוחד, והן 

להגוף – עי"ז שאבר זה יוכל להגביר חלקו בעבודה המשותפת ולא להיות נבדל משאר האברים.

אבל בפועל, הרי זה אסון לשניהם: האבר שמפסיק לפעול את המשימה המיוחדת שלו, מאבד 

את כל מהותו הקשורה דוקא עם תפקידו המיוחד. ויתירה מזה, הפסקת המשימה הרגילה, מחלישה 

את האבר הזה, עד שנעשה חסר-תועלת לחלוטין לא רק עבור יישום פעולתו המיוחדת, אלא אפילו 

עבור תרומתו לגוף בכלל. החסרון באבר מיוחד זה בהכרח שיתבטא ויזיק לכל הגוף, והתוצאות יכולות 

להיות רציניות ביותר אם אבר זה הוא חיוני. 

האמור לעיל ביחס לאברי הגוף, נכון הוא גם בנוגע למצבו של כל יחיד בקבוצתו; של קבוצה – 

באומה, ושל אומה – בכללות האנושות. ודאי שכן הוא גם בנידון דידן, בשייכות ליהודי, לקיבוץ יהודי, 

ולכלל ישראל בין אומות העולם. 

עם ישראל, אשר מקדמת דנא צויין בכך שהוא "המעט מכל העמים", מהוה מיעוט קטן בין 

העמים. היהודי, בתור יחיד, הוא מיעוט בסביבתו; אפילו בקרב אחיו קורה לדאבוננו שיהודי המנהל 

את אורח חייו כפי שיהודי צריך לחיות, דהיינו בהתאם לתורה ומצוות, גם הוא, לדאבוננו ולצערנו, 

אינו הרוב, כי הרוב עדיין לא מצא את הכיוון של תפקידו האמיתי. 

מטבע הדברים, קל יותר לקבוע את תפקידו המיוחד של אבר בתוך הגוף מאשר לקבוע את 

תפקידו של עם בין העמים. אבל בנידון של כלל ישראל, לא יקשה הדבר כלל, בהביאנו בחשבון, שבנ"י 

הם יחידים בעולם בחוויות קיצוניות רב-גווניות והיסטורי' בת אלפי שנים. בסקירה פשוטה אפשר 

בנקל למצוא את הצד השוה, הקו המייחד, שהי' תמיד אצל בנ"י בכל התקופות והמאורעות השונים, 

שבו קשורה עצם המהות והקיום של עם ישראל. 

סקירה אובייקטיבית, ללא דעה קדומה, לאורך ההיסטורי' של עם ישראל, מוכרחת להביא לידי 

מסקנא, שקיומו של עמנו בודאי אינו קשור בשפע חומרי או עוצמה פיזית. אפילו בזמנים הטובים ביותר, 

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חט"ו אגרת ה'תשעא. לקו"ש ח"ט ע' 419 ואילך. במהדורא 
זו ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

ימי הסליחות: ראה תדא"ז ספכ"ג. ולהעיר מעטרת זקנים לשו"ע או"ח )הל' ר"ה ר"ס תקפא( שהם ימי 
ביקור עצמי )דוגמת קרבן( דר"ה )וכדי שיהי' לעולם יום קבוע – מקדימים ליום א', לבוש שם(.

בימים של חשבון נפש: ראה ד"ה לך אמר לבי תרצ"ו ס"ה )סה"מ קונטרסים ח"ב ע' תעג, סע"א ואילך. 
סה"מ תרצ"ו ס"ע 141 ואילך ובהנסמן שם הערה 21(.

בעולם הקטן זה האדם . . בעולם הגדול: תנחומא פקודי ג. תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה מורה נבוכים 
ח"א פע"ב. אדר"נ ספל"א. קה"ר פ"א, ד. ועוד.

המעט מכל העמים: ואתחנן ז, ז.



כז
תחת הממלכה המאוחדת של שלמה המלך, הי' עם ישראל ומלכות ישראל – מבחינה פוליטית וכלכלית 

– קטנים בהשוואה לממלכות העולם בזמן ההוא, מצרים, אשור ובבל. כמו"כ ברור, שלא שלטון המלוכה 

ולא השטח הגיאוגרפי הבטיחו את קיומנו, כי ההיסטורי' שלנו בתור עם, בעל מדינה בארצו, היא קצרה 

ביותר בהשוואה עם ההיסטורי' הגלותית שלנו, ללא מלוכה וללא ארץ. כמו"כ לא יכולה השפה להחשב 

יסוד חיוני בקיומנו, כי עוד בימי קדם שימשה ארמית כשפת דיבור של העם: חלקים של התנ"ך, כמעט 

כל תלמוד בבלי, הזוהר ועוד, נכתבו בלשון הארמית. בימי רבי סעדי' גאון והרמב"ם היתה השפה הערבית 

שפתם של רוב המוני העם, ולאחר מכן אידיש ושפות אחרות. כמו"כ אי אפשר לומר שסוג תרבות או מדע 

כלליים הבטיחו את קיום אומתינו, כי דברים אלה נשתנו בתכלית מתקופה לתקופה. 

נשאר רק דבר אחד, שהוא הצד השוה לכל הזמנים, לכל הארצות ולכל התנאים שבדברי ימינו 

– התורה והמצוות ששמרו בנ"י בחייהם היום-יומיים במסירות נפש גדולה ביותר.

היו אמנם, מזמן לזמן, יחידים או קבוצות, שסטו מדרך התורה והמצוה. בזמן בית ראשון היו 

עובדי עבודה-זרה של הבעל וכו'; בזמן בית שני – המתייוונים; המתבוללים באלכסנדריא, הקראים 

וכיו"ב. אבל כל אלה נעלמו כליל מתוך עם ישראל )לאחר שהסבו סבל וצרות לא לעצמם בלבד אלא 

גם לכלל ישראל(. רק שרשרת הזהב של תורה ומצוות לא נותקה, וע"י תורה ומצוות עבר כלל ישראל 

את הדרך הארוכה מהר סיני עד היום הזה. כל בעל שכל הישר, המודה על האמת, מוכרח להגיע לידי 

מסקנא, שקיומו ועצם מהותו של עמנו קשורים בחיי תורה ומצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו. 

ומכאן המסקנא ההגיונית:

השיטה שנהי' ככל הגויים, לא זו בלבד שאינה יכולה להבטיח את קיומנו, אלא היא מעמידה 

את עצם קיומו של עם ישראל בסכנה ח"ו. ע"י חיקוי העולם שאינו-יהודי, לא נרכוש את ידידותם, 

ולהיפך, עוד יגדילו את שנאתם.

והוא הדין לאותם יהודים או חוגים יהודיים המבקשים לישא חן בעיני החפשים ע"י פשרות 

וויתורים בעניני תורה ומצוות – לא זו בלבד שבכך מחלישים הם את עמדותיהם, ומגבירים את כוחות 

החפשים, ומעמידים בסכנה ח"ו את עצם הקיום של כלל ישראל, אלא אפילו ה"הישגים" המקווים 

ובצדק. שכן,  ולעג,  בזיון  זו רק  וקירוב מעוררת שיטה  כי במקום כבוד  והזיות,  אינם אלא דמיונות 

למקום,  שבין אדם  במצוות  היום  ופשרה  יותר מחר,  גדולה  פשרה  לידי  היום, מביאה  פשרה קטנה 

מביאה מחר לידי פשרה במצוות שבין אדם לחברו. התוקף בקבלת הציווי "אנכי ה' אלקיך" ו"זכור 

את יום השבת לקדשו" – מעמידה בתוקף גם את השמירה של "לא תרצח" ו"לא תגנוב".

בזמן זה של חשבון הנפש, ודאי שאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו, הן יחידים, 

הן קיבוצים ותנועות )וככל שהקבוץ גדול יותר, גדולות יותר האפשרויות ויחד עמהן גם האחריות(, 

יתבוננו ברצינות ויערכו לעצמם חשבון צדק, תוך הכרה מלאה במציאות ובאמת לאמיתתה: 

כי קיום עמנו תלוי אך ורק בקיום התורה והמצוות בחיי יום יום, של היחיד ושל הציבור.

סוד קיומנו כעם הוא "הן עם לבדד ישכון", שכל יחיד, איש, אשה וילד, עובדים רק את ה' אחד, 

חולשה שלנו,  אינו  ח"ו. ה"שוני" שלנו  יכולה להשתנות  ואינה  נצחית  תורה אחת, שהיא  תורתנו  ע"פ 

אלא התוקף שלנו. רק בדרך התורה והמצוות יכולים אנו למלא את תפקידנו העיקרי והמהותי שהוא 

לפי ציוויו של בורא העולם כולו – להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" ועי"ז גם "סגולה" לאנושות כולה. 

באיחול לבבי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד

מנחם שניאורסאהן

כי הם חיינו ואורך ימינו: נוסח תפלת ערבית.
הן עם לבדד ישכון: בלק כג, ט.

תורתינו . . שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו: רמב"ם הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. הל' יסוה"ת רפ"ט. 
וראה גם הקדמת הרמב"ם לפיה"מ ד"ה החלק הראשון )המתנבא בשם( ואילך, פירוש המשניות סנהדרין הקדמה 

לפ' חלק היסוד התשיעי. תניא פי"ז.
ממלכת כהנים וגוי קדוש . . סגולה: יתרו יט, ו. שם, ה.

אגרות קודש



כח
מכתב כ''ק אדמו"ר שליט"א

 ב״ה,  מוצאי שבת-קודש פ׳ נצבים-וילך 

 כ׳׳ה אלול,

 שבת סליחות, ה׳תשמ״ז 

 שנה השביעית, שבת להוי׳, 

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל 

בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

כהמשך למכתב מיום ערב שבת-קודש ח״י אלול, שבו דובר על חשבון-צדק של חודש אלול — 

ועם כניסתנו לשבוע של ראש-השנה — הרי עתה הזמן המתאים להתבונן בעניני ראש השנה, כפי שהם 

קשורים עם החשבון ועם מסקנותיו,

העבר,  נוסף על כך שהוא לשם השלמת  כיוון שהחשבון-צדק של חודש אלול, הרי  ובמיוחד 

הרי הוא גם, ובמיוחד, לשם העתיד, כדי שעבודת ה׳ של ראש-השנה, ושל השנה הבאה בכלל, תהיה 

בשלימות המלאה.

* * *

ידועה   — )״זה היום תחלת מעשיך״(  ״יום הולדת״ העולם  החג של   — בקשר לראש-השנה 

השאלה: היום הראשון של מעשה בראשית, הרי היה יום כ״ה באלול — ומדוע נקבע ראש השנה ליום 

א׳ תשרי, יום הששי של מעשה בראשית?

כל  לגמרי  הושלמה  האדם  בריאת  שעם  כיון  אור״:  ״תורה  שהיא  בתורה,  ניתן  לכך  הסבר 

יום בריאת המציאות כולה כיחידה אחת בשלימותה,  יום בריאתו של האדם הוא  הרי   — הבריאה 

במיוחד כיוון שהאדם הוא הנברא השלם ביחס לכל הנבראים.

מוצאי שבת-קודש פ' נצבים-וילך, כ"ה אלול, שבת סליחות: ראה הערות למכתב מוצש״ק כ"ה אלול ה'תשד״מ 
בתחלתו )לקו"ש חכ״ד ע' 147(. וש"נ.

סליחות: פעולת ימי הסליחות לאחרי העבודה בימי אלול הקודמים — ראה כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( 
הוספות סי׳ יג. וש״נ.

שנה השביעית. שנת להוי': בהר כה, ב-ד.
לשבוע של ראש־השנה — הרי עתה הזמן המתאים: ראה מכתב עש״ק שנת סליחות ה'תשמ"ה הערה ד"ה אין 

די לעצטע טעג פאר ר"ה.
בתחילתה.  ה"ג  פ״א  ר"ה  ירושלמי  גם  וראה  א.  כז,  מר"ה  דר"ה,  מוסף  תפלת  מעשיך:  תחלת  היום  זה 

המצויין להלן בהערה ד"ה היום הראשון.
השאלה: לקו״ת נצבים מז, ג. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח״ג ע׳ תתמ. אוה״ת נצנים ע׳ א'רמב. א'רמט. 

א'רנד. ועוד. ד"ה והענין כו' זה היום תרנ"ד )ע׳ יג(. ועוד. רד"ה זה היום תרפ״ד, תש״ד, תש"ט. ועוד.
היום הראשון של מעשה בראשית .. כ"ה באלול: ויק"ר רפכ"ט. פסיקתא דר"כ פיסקא כג )בחודש השביעי(. 
יל"ש עה"פ )פינחס כט, א( ובחודש השביעי )רמז תשפב(. תוד״ה לתקופות — ר"ה ח, א. וראה פרקי דר"א רפ"ח 

ובהגהות הרד"ל שם. וראה גם ר״ן )הובא בחדא"ג מהרש"א( לר״ה טז, א.
הסבר לכך: ראה גם רבינו בחיי עה״פ בראשית א, יג )ד"ה ויש לך לדעת(. חדא״ג מהרש׳׳א לר"ה כז, א. 
לקו״ת שם מז, א. מז, ג. אוה"ת שם ע׳ א׳רמט. א׳רנד. ובכ״מ. מכתב ימי הסליחות ה׳תשכ׳׳ט )לקו׳׳ש ח״ט ע׳ 454(. 

מוצש״ק כ״ה אלול ה׳תשמ״ג )לקו״ש חכ״ד ע׳ 627(. וש"נ. 
תורה אור: משלי ו, כג.

עם בריאת האדם הושלמה לגמרי כל הבריאה: ראה חדא"ג מהרש״א שם )כז, א(: האדם הי' תכלית של כל 
הבריאה וכאילו לא נברא שום דבר קודם בריאת אדם ונקרא ר״ה תחלת מעשיך שהאדם הוא עיקר המעשים. 
ובבחיי שם: אדם שהוא תשלום הבריאה וגמר הכל. ובזח״ג מח, סע״א: ותאנא כיון דנברא אדם אתתקן כולא וכל 

מה דלעילא ותתא וכולא אתכליל באדם. וראה לקו״ש חכ"ד שם הערה ד"ה דער מענטש כו'.
הנברא השלם: ראה הערה הקודמת. ועוד. ובזח״א לד, ב: דכד בעא קוב"ה למברי אדם אזדעזעו כל עילאין 
ותתאין )נתבאר בלקוטי לוי"צ לזח״א שם — ע׳ ח(. וראה עבודת הקודש ח״ג )חלק התכלית( פ״ג-ד. וראה )אודות 
חכמת אדה"ר( לקו"א להה״מ )הוצאת קה״ת( סרמ״ד )נח, ג ואילך(. או"ת ד, סע״ב ואילך )בהוצאת קה״ת תש״מ 

ואילך — סי׳ יד(. 



כט

ליתר פירוט בכל האמור:

את  אלוקים  ברא  ״בראשית   — אז  בראשית,  ימי  בשבעת  הראשון  לבריאה,  הראשון  ביום 

השמים ואת הארץ״, כפי שחז״ל מפרשים פסוק זה שביום הראשון נברא הכל )"את השמים — לרבות 

רבו  ״מה  גדלות הקב״ה, כאמור:  דבר המבטא את  תולדותי׳״(,  לרבות   — ואת הארץ  תולדותיהם, 

מעשיך, ה׳״, ״מה גדלו מעשיך, ה׳״.

יתר על כן: דווקא ביום הראשון של מעשה בראשית היה הענין של ״ברא״, בריאה יש מאין, 

לעומת זה בימים שלאחר מכן העניק הקב״ה לנבראים את צורתם )במובן הרחב של ״צורה״ — יצירה(, 

ועיצוב מוגמר )עשיה, מלשון: ״תיקון״( לכל נברא ביומו הקבוע, כמוסבר על-ידי מפרשי התורה.

והרי בענין זה של בריאה יש מאין בא לידי ביטוי כוחו הבלעדי של הקב״ה. אשר רק הוא, 

יתברך, יכול לברוא יש מאין,

אבל לאחר כל זה — תכלית השלימות של הבריאה הושגה על-ידי האדם ״ויברא אלוקים את 

האדם גו׳״.

* * *

הסבר הדבר:

החידוש של היום הששי למעשה בראשית הוא שביום זה הכתיר אדם הראשון את הקב״ה 

ידי  על  העולם,  בורא  של  מלכותו  את  עצמה  על  ותקבל  תכיר  הבריאה  שכל  והשפיע  ודרש  למלך, 

קריאתו: ״בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה׳ עושנו״, ואז — ״ה׳ מלך גאות לבש״.

לבין ראש-השנה  )כ״ה אלול(  היום הראשון למעשה בראשית  בין  יסודי  בכך מתבטא הבדל 

)היום הששי למעשה בראשית(:

ריבוי. הכמות המרובה של  בראשית הבריאה באה לידי ביטוי גדלותו של הקב״ה בענין של 

הנבראים שנבראו אז, ״מה רבו מעשיך׳ ו״מה גדלו מעשיך״, כאמור. ואילו אדם הראשון, בהכתירו 

את הקב״ה למלך על כל פרטי הבריאה, חידש את הנקודה של מלכות ה׳, ושל אחדות, משמעות המושג 

״הכתרת המלך״ היא — השלטה מוחלטת של המלך, כפי הביטוי הידוע: ״הוא הכל״, עד שלא נראים 

הבדלים שבהם שונה איש מרעהו, משום שקיים רק דבר אחד: המלך,

בראשית . . הארץ: בראשית א, א. 
כפי שחז"ל מפרשים: פרש״י עה״פ שם, יד. שם, כד. 

את השמים . . תולדותי': לשון רש"י עה"פ שם, יד. 
מה רבו . . מה גדלו: תהלים קד, כד. שם צב, ו.

"ברא״, בריאה יש מאין: ראה רמב״ן עה״פ בראשית א, א: ואין אצלנו בלשון הקודש בהוצאת היש מאין 
אלא לשון ברא.

העניק . . לנבראים את צורתם . . יצירה(, ועיצוב מוגמר )עשי׳, מלשון: "תיקון"(: ראה סה״מ תרצ״ט ע׳ 223 
יצי׳ עשי׳, דבריאה הוא  ג׳ מדריגות בריאה  והן  זהו תיקונו,  לידי גמר מלאכתו, הנה  )ובכ"מ(: דכל דבר כשבא 

ראשית התחדשות היש, והוא החומר, ויצירה הוא הצורה, ותיקון הוא עשי׳.
את  אלקים  ויעש  ו(  )שם,  עה״פ  פרש"י  ראה  "תיקון"(:  מלשון:  )עשי',  מוגמר  ועיצוב  מכן..  שלאחר  בימים 

הרקיע: תקנו על עמדו, והיא עשייתו, כמו ועשתה את צפרני׳ )תצא כא, יב(.
לנבראים: לבד הנבראים השייכים במיוחד ליום ראשון, וכמרז"ל בזה )חגיגה יב, א(.

רק הוא יתברך יכול לברוא יש מאין: אגה״ק ס"כ )קל, ריש ע״ב(.
וראה  היוה״א בתחלתו.  )תניא שער  כפי' הבעש״ט  הימים,  כל  רגע ממש, תמיד  בכל  ״יש מאין":  לברוא 

רמב"ם בתחלתו עיי"ש(.
ויברא .. האדם: בראשית א, כז. לשון בריאה בלה"ק שייך גם ביש מיש כבריבוי מקומות בתנ״ך. 

קריאתו: בואו . . עושנו: זהר ח"א רכא, ב. ח״ג קז, ב. תקו"ז תנ״ו )צ, ב(. וראה אוה״ת וארא ס״ע רלו 
ואילך.

בואו .. עושנו: תהלים צה, ו.
ה׳ מלך גאות לבש: תהלים צג, א. אמרו אדם ביום שנברא כשהמליך אותו וכל הבריות אתו )פרקי דר"א 

פי״א(. ועד שהוא שירו של כל יום ו' בשבוע )ר״ה לא, א. תמיד בסופה(.
הביטוי הידוע: "הוא הכל״: פרש"י עה״פ חוקת כא, כא. וראה תנחומא חוקת כג. במדב״ר פי״ט, כח. 

אגרות קודש



ל

ומשום כך אומרים על ראש-השנה, יום בריאת האדם: ״זה היום תחלת מעשיך״, שכן בכך 

מתבטאת שלימות הבריאה, שבכל ריבוי פרטי הבריאה תוחדר הנקודה של מלכות ה׳ כנקודה אחת 

ואחידה, קבלת ה׳ כמלך,

דבר זה קשור עם יחודו של האדם, כפי שהכתוב אומר: ״הן האדם הי׳ כאחד ממנו״ — ״אדם״ 

על שם ״אדמה לעליון״, עד שנשמתו )בשלימותה( נקראת בשם ״יחידה״, משום שהיא מאוחדת עם 

״יחידו של עולם״ )וכן — ״יחידה לייחדך״(, ולפיכך מתגלית האחדות דווקא על-ידי האדם, המכתיר 

את הקב״ה כמלך ישראל )״תמליכוני עליכם״( וכמלך העולם )״מלוך על העולם כולו״(.

שתי הנקודות הנזכרות, נקודת הריבוי של תחילת הבריאה ונקודת האחדות של גמר הבריאה 

)יום בריאת האדם(, נמצאות גם ב״עולם קטן — זה האדם״, ויתר על כן — הדבר מצוי גם בחיי יום יום:

גדול, עם פרטים רבים. לאחר מכן, במשך כל  כאשר אדם מתעורר משנתו רואה הוא עולם 

היום, הוא עוסק בענינים מסוגים שונים, שבכולם הוא עובד את ה׳, ״כל מעשיך לשם שמים״, ו״בכל 

דרכיך דעהו״, איש איש לפי סדר חייו.

בשעה שהוא מגיע לסיום היום, לפני שהוא נרדם, הוא עושה סיכום ו״סך הכל״ של כל היום 

ככל שהדבר קשור אליו, והוא לוקח את הפנימיות והחיוניות של הכל )״רוחי״( ומוסרן לה׳ בפקדון, 

כנקודה אחת. דבר זה בא לידי ביטוי בנקודה אחת ויחידה: ״בידך אפקיד רוחי״, כאשר הוא עושה את 

כל יומו על כל אשר עשה במהלכו, לפקדון ומפקידו בידי הקב״ה.

שתי הנקודות האמורות מודגשות יותר בשנה זו, שנת השמיטה, ובמיוחד בסיומה, המוליך 

ומכין לקראת השנה הבאה, שנת הקהל, כאשר ״מקץ שבע שנים גו׳ הקהל את העם גו׳״.

היעד של שתי המצוות, הן של שמיטה והן של הקהל, הוא לגלות ולהביע את מלכות הקב׳׳ה:

פרטי המצוות של שמיטה — הן האיסור לעסוק בעבודת האדמה )״שדך לא תזרע וכרמך לא 

ראש השנה .. הנקודה של מלכות . . העולם כולו: ראה כתהאריז״ל )דלר״ה( בארוכה דבר״ה הוא בנין המל׳. 
ובסידור עם דא״ח שזהו מנקודתה הראשונה )ע"ד יש מאין( ועד לסוף כל דרגין וכל הפרטים.

הן האדם הי' כאחד ממנו: בראשית ג, כב. וראה רמב״ם הל' תשובה רפ"ה. לקו״ת אמור לח, ב. ובכ״מ.
אדם על שם אדמה לעליון: עש״מ )לרמ"ע מפאנו( מאמר אם כל חי ח״ב סל״ג )קצג, ב(. של״ה ג, א. כ, ב. 

שא, ב. ובכ"מ. עבודת הקודש ח״א )חלק הייחוד( פי"ז ואילך. מאמרי אדהאמ׳צ דברים ח"א ע׳ קכב. וש"נ.
וראה  יחידה.  חי'  רוח נשמה  נפש  נקראו לה,  לז: חמשה שמות  פי"ד, ט: דב״ר פ״ב,  יחידה: ראה ב״ר 
קונטרס ענינה של תורת החסידות ס׳׳ה ובהערה 37 שם. תוד"ה עד אחת — מנחות יח, א. וראה ע״ח שער מב )שער 
דרושי אבי"ע( פ״א )הובא בלקו"ת ראה כז, א. ובכ״מ(: יש ניצוץ קטן מאד שהוא בחינת אלקות כו׳ וזה הניצוץ 

מתלבש בכח ניצוץ אחד נברא כו' הנק׳ יחידה.
יחידה . . שהיא מאוחדת עם יחידו של עולם: ראה לקו״ת פ׳ ראה כה, א. 

יחידה לייחדך: פיוט הושענות )״אום אני חומה״(. — יחידה עושה ומגלה היחיד דלמעלה. 
מלך ישראל: ישעי׳ מד, ו, מפסוקי מלכיות בתפלת מוסף דר״ה. 

תמליכוני עליכם: ר"ה טז, א. לד, ב.
מלוך על העולם כולו: תפלת העמידה דר״ה )ברכת ״אלקינו כו׳ מלוך כו״(. 

עולם קטן — זה האדם: תנחומא פקודי ג. זח״ג לג, ב. תקו׳׳ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה אדר"נ ספל״א. 
לקו״ת במדבר ה, סע"א ואילך. זח״א קלד, ב. סה״מ תרכ״ו ע׳ קכו.

כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו: אבות פ׳׳ב מי״ב. משלי ג, ו. וראה בהנסמן במכתב הקודם הערה 
ד"ה כל מעשיך לשם שמים.

בידך אפקיד רוחי: סיום קריאת שמע שעהמ״ט, מתהלים לא, ו.
שנת הקהל: ראה מכתב יום שלשים לחודש תשרי שנה זו, ובהנסמן בהערות שם.

מקץ שבע שנים גו': וילך לא, יו״ד ואילך. וראה פרש״י עה״פ שם, יו״ד. לקו״ש חכ״ד שיחה א׳ לפ' וילך 
)ע׳ 197 ואילך(.

פרטי המצוות של שמיטה: בהבא להלן ראה גם שיחה הנ״ל ס"ח ואילך )לקו״ש שם ע׳ 202 ואילך(, ובהנסמן 
שם.

פ׳ בהר. שער המצוות שם.  )טעמי המצוות( להאריז״ל  ל"ת  . בעבודת האדמה: ראה   . . האיסור   . שמיטה 
סהמ״צ להצ״צ מצות קדושת שנת השביעית )דרמ״צ לה׳ א ואילך(.

שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור: בהר כה, ד.

אגרות קודש



לי

תזמור״( והן העובדה שהפירות הגדלים בשנת השמיטה הן הפקר לכל — מוכיחים כי ״הכל ברשות 

אדון הכל״, שהקב״ה הוא האדון של השדה וכו׳ שלו )של האדם( והאדון של כל אשר בעולם. כך גם 

מצות הקהל באה — ״למען )להביא( ישמעו . . ויראו את ה׳ אלקיכם״.

ברם, קיים שוני עיקרי ביניהן:

הציווי של מצוות שמיטה מופנה לכל יחיד בנפרד: ״שש שנים תזרע שדך גו׳ ובשנה השביעית 

ורכושו  שלו,  הפרטי  הכרה שהשדה  חדור  להיות  חייב  יחיד  כל  גו׳״.  תזרע  לא  . שדך   . שבת שבתון 

בכללותו, הם ״ברשות אדון הכל״.

כיון שההכרה היא של כל יחיד לעצמו, והרי ״אין דיעותיהן שוות״, ובמיוחד כשהדבר אמור 

ביחס לשדה וכו׳ הפרטי של האדם, יש בה פרטים רבים והבדלים. אין ההכרה זהה ואחידה בכל.

לעומתה מצות "הקהל" היא להיפך: תוכנה של ״הקהל״ הוא — אחדות: מקהילים את כל 

העם, האנשים והנשים והטף, בקהל אחד. גם פרשיות התורה נקראות לפני כל ישראל במגמה להשפיע 

על כל השומעים את אותה הנקודה: ״ליראה את ה׳״, וכפי שהרמב״ם מסביר שאפילו אלה שאינם 

״חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה כו׳   — מבינים את הקריאה של ״הקהל״ 

כיום שניתנה בו בסיני כו' בכוונה גדולה יתירה כו׳ ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה 

ע״י  ויראה  ואימה  כוונת הלב  כי-אם  וכו',  שומעה״. כלומר, העיקר אינו ההבנה בשכל של הפרטים 

למן ה״חכמים  ישראל,  כל  ומפי הגבורה שומעה״, כאשר  בה  נצטוה  ״כאילו עתה  שמיעת הקריאה, 

גדולים״ ועד ל״אינן מכירין", הם כאיש אחד בלב אחד, כפי שהי׳ במתן תורה.

לכאורה,  על-ידי המלך.  דוקא  היתה  יובן מדוע קריאת התורה במעמד ״הקהל״  גם  זה  לפי 

לימוד תורה הוא דבר השייך לסנהדרין, אבל מאחר שמטרת קריאת התורה ב״הקהל״ היא ״ליראה 

את ה׳״, דבר המאחד את כל בני ישראל, נעשה הדבר דוקא על-ידי המלך ש״אימתו עליך״, הוא זה 

הפקר לכל: אפקעתא דמלכא )לשון הגמרא ב״מ לט, רע"א )ובפרש״י שם: מצות המלך(. קו, א )ובפרש״י 
שם: המלך ביטלו מלזורעה כו'(. קט, א )לגבי יובל((. וראה לקו"ש חי"ז שיחה ב׳ לפ' בהר )ע׳ 286 ואילך(.

"הכל ברשות אדון הכל": חינוך מצוה שכח. וראה חינוך מצוה פד.
מצות הקהל: ראה לקוטי לוי״צ אגרות ע׳ רלט ואילך.

למען . . ישמעו . . אלקיכם: וילך לא, יב.
שש שנים תזרע . . לא תזרע: בהר שם, ג־ד.

ו. מסכת דרך ארץ רבה פ״ט.  נח, רע״א. סנהדרין לח, א. אדר״נ פ״ד,  אין דיעותיהן שוות: ראה ברכות 
תנחומא פינחס י.

האנשים והנשים והטף: וילך שם, יב. וראה לקוטי לוי״צ שם )ע׳ רמה(. 
והטף: ראה מכתב יום שלשים לחודש תשרי הנ"ל הערה ד״ה והטף. וש"נ. 

בקהל אחד: ראה לקו״ש חי"ט ע׳ 300, ובהנסמן שם בהע' 29. מכתב ימי הסליחות ה'תש״מ )לקו״ש שם 
ע' 615 ואילך(.

פרשיות התורה נקראות לפני כל ישראל: כמ״ש )וילך שם, יא( "תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל״, 
״מתחלת אלה הדברים" )פרש״י עה״פ, מסוטה מא, א(.

וכפי שהרמב"ם מסביר: הל׳ חגיגה פ״ג ה"ו. וראה לקו״ש נצו״י שנה זו הערות 22-23. 
כלומר: ראה לקו״ש הנ״ל ס"ד. 

"חכמים גדולים": לשון הרמב״ם שם.
"אינן מכירין": לשון הרמב״ם שם סוף ה"ה )ראה לקו"ש הנ״ל הערה 22(. 

כאיש אחד בלב אחד . . במתן תורה: פרש״י עה״פ יתרו יט, ב. וראה מכילתא שם. 
לפי זה גם יובן: בהבא להלן ראה גם לקו״ש חי"ט ע' 300 ואילך.

קריאת התורה במעמד הקהל .. דוקא על־ידי המלך: משנה סוטה מא, א )וראה רש"י שם ד"ה שנאמר(. פרש״י 
עה״פ וילך לא, יא. ובפרטיות — ברמב״ם שם ה״ג. וראה לקו״ש נצו״י הנ״ל הערה 20, 34. וש״נ. וגם להדיעות 
דמלך לאו דוקא )ראה בהנסמן בלקו״ש הנ״ל הערה 20( צ״ל ע"י גדול דוגמת מלך שבמשנה ולא סנהדרין וכיו״ב.

לימוד תורה . . דבר השייך לסנהדרין: ראה רמב״ם ריש הל' ממרים. תדבא״ר פי״א. ועוד. 
נעשה הדבר דווקא על ידי המלך: ראה גם מכתב ימי הסליחות ה׳תשכ"ו )לקו"ש ח״ט ע׳ 6־445(. 

אימתו עליך: קידושין לב, ב. וראה אור תורה להה"מ קטו, סע"ד )בהוצאת קה"ת תש"מ ואילך — סי׳ 
תקג(.

אגרות קודש



לב

המבטל את ה"אני": ראה חגיגה ה, ב: יחוי קמי מלכא. וראה סהמ״צ להצ"צ מצות מינוי מלך בתחילתה 
)דרמ״צ קח, א( שהמלך ממשיך ביטול בבנ"י.

והמלך הרי הוא: והביטול שלו למלך מלכי המלכים הוא בתכלית השלימות, כיון שכרע שוב אינו זוקף 
)ברכות לד, ב. נתבאר באוה"ת פ׳ זכור ע׳ א'תשפג ואילך(.

"לב כל קהל ישראל״: רמב"ם הל׳ מלכים פ״ג ה"ו. וראה שו״ת הרשב״א ח״א סקמ״ח. ולהעיר מאגה״ק 
ר"ס כט. וראה לקו״ש חי״ט ע׳ 165 ואילך.
פנה אלי . . לעבדך: תהלים פו, טז. 

מידו המלאה . . והרחבה: נוסח ברכת המזון. 
כי גדול אתה . . ועושה . . נפלאות אתה: תהלים שם, י.

הרי ידוע: ראה לקו"ת סוכות עח, ג. מכתב עש״ק ח"י אלול ה׳תש״מ )לקו״ש חי"ט ע׳ 861(. וש"נ. 
כל הימים: וילך שם, יב. 

קהל גדול ישובו הנה: ירמי׳ לא, ז.
מקדש אדנ-י כונני ידיך: בשלח טו, יז. וראה פרש״י עה״פ. זח״ג רכא, א. ועוד. 

בגשמיות . . ובגשמיות: ראה לקוטי לוי"צ אגרות ע׳ רצג.

השומעים,  של  הנפרדת  המציאות  ואת  ה״אני״  את  המבטל  ויראה״  ״אימה  של  הרגש  את  שמעורר 

והמלך הרי הוא ״לב כל קהל ישראל״.

***

אתם  מביאים  האלה  והימים  שהזמן  רגילים  הבלתי  והכוחות  האפשרויות  שכל  רצון  ויהי 

ינוצלו במדה המלאה ביותר,

ובמיוחד כיון שמתקיים בכל אחד ואחת: ״פנה אלי וחנני, תנה עוזך לעבדך״.

ויותר, מידו המלאה  וחתימה טובה לשנה החדשה ככל הדרוש  ודאי בכתיבה  יוסיף  זה  וכל 

הפתוחה הקדושה והרחבה — חלק בדרך הטבע אבל באופן של גדלות — ״כי גדול אתה״ )משום שהרי 

הקב״ה גדול(, וכן ו״עושה״ — את החלק שלמעלה מן הטבע, בדרך נס — ״נפלאות אתה״,

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

ויהי רצון, שכל אחד ואחת יעשו את ההכנות המתאימות לשנה החדשה, כולל גם — ההכנות 

לשנת "הקהל",

— שכן למרות שמצות ״הקהל״ כפשוטה קשורה בזמן שבית המקדש קיים, הרי ידוע שהענינים 
שתלויים בבית המקדש, בקרבנות ודומיהם, הרי במובנם הרוחני הם אקטואליים בכל עת —

על-ידי-זה שכל אחד ואחת יקהיל אנשים ונשים וטף שהוא יכול להגיע אליהם, שיש להם קשר 

אליו, לעורר אותם ״ליראה את ה׳״, עד שהדבר ישפיע עליהם ״כל הימים״ באופן ״כאילו עתה נצטוה 

בה מפי הגבורה״, 

ודבר זה יחיש עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, שאז יקיימו את 

מצות "הקהל" )ברוחניות ובעיקר( כפשוטו ממש,

ויקויים היעוד ״קהל גדול ישובו הנה״ אל בית המקדש השלישי, ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״, 

וישמעו את קריאת הפרשיות בתורה מפי המלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה, ובמהרה בימינו 

ממש.

 בכבוד ובברכה להצלחה רבה בכל האמור 

 ולשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה 

בגשמיות וברוחניות וברוחניות ובגשמיות גם יחד

/מקום החתימה/

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

פעם ‡ אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק חסידות 1. בדרושי שנשאלת הקושיא שמחתֿתורה 2בענין קבעו למה
בחג  שמחתֿתורה של לענין מקום יש כזו, קושיא שיש שכיון – השבועות בחג ולא בשמיניֿעצרת,

השבועות.

חסידות  בדרושי שנשאלת לקושיא בנוגע גם הוא למעשה 3וכן ששי ביום ראשֿהשנה קבעו למה
העולם  נברא שבו באלול בכ"ה ולא הראשון, אדם ברוא יום ראש 4בראשית, של לענין מקום שיש –

באלול. בכ"ה השנה

זה  שענין – הראשון אדם ברוא ביום השנה ראש קביעת על התירוץ אמנם מבואר חסידות בדרושי
מעלת מצד mc`dהוא zcear נאמר שעלֿזה מהגילוי 5, יותר נעלה ענין שזהו תכסוף", ידיך "למעשה

חסד" חפץ "כי מצד דלעילא אתערותא אףֿעלֿפיֿכן,6בדרך אבל העולם; לבריאת הראשון ביום שהיה
זה. לענין מקום יש העולם, לבריאת הראשון ביום השנה ראש קבעו לא למה הקושיא שנשאלת כיון

העולם · לבריאת הראשון יום מעלת ביאור  .7:

כמאמר  תמידי, ענין הוא הבריאה שחידוש מעשה 8אףֿעלֿפי תמיד יום בכל בטובו "המחדש
בגילוי. מאיר זה אין הרי – בראשית"

הראשון ביום ielibaאמנם, exi`d נברא דברים "בעשרה – העולם בריאת עם הקשורים הענינים כל
שכתוב 9כו'"העולם כמו "בחוכמתא"10, "ראשית", בחינת שהאיר היינו, ברא", ולמעלה 11"בראשית ,

"בקדמין" – הכתר.12יותר בחינת ,

עד  העולם מסוף בו מביט הראשון אדם שהיה האור גילוי האיר הראשון שביום – המעלה ועיקר
דעות  שיש (דאף ביום 13סופו זה היה בעיקר מכלֿמקום, בראשית, ימי ששת בכל שימש זה שאור

לעיל  נתבאר וכבר אור14הראשון), שהוא – זה אור leabמעלת ila הם רום ועומק תחת עומק שלגביו, ,
בשוה.

נאמר  שבו דוקא, הששי ביום נעשית הבריאה ששלימות מעלת 15ואף מצד זה הרי – גו'" "ויכולו
כ"ה  הראשון, יום מעלת גדלה – הגילויים ענין מצד אבל (כנ"ל), תכסוף" ידיך ד"למעשה האדם, עבודת

הבליֿגבול. אור האיר שבו באלול,

ראש ‚ גם נקבע שלכן דוקא, עבודה עלֿידי באים הענינים שכל האדם, בריאת לאחרי עתה, והנה, .
דוקא, עבודה עלֿידי מאיר ראשון ביום שנברא האור גם הנה – דוקא הראשון אדם ברוא ביום השנה

האור  ומעלת העבודה מעלת המעלות: ב' שישנן .16ונמצא,

לעיל  שנתבאר גילוי 14וכמו מצד שהרי – הזה בעולם גם זה אור המשיכו והמגיד שהבעלֿשםֿטוב
זה  שאור לכך (בהתאם רוחניים ענינים רק ולא הזה, בעולם גם סופו ועד העולם מסוף רואים היו זה

בתורה" גשמיים.17"גנזו דברים גם אלא ,(
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(1.125 ע' ריש תש"ב סה"ש
וש"נ.2) .41 ע' תרצ"ו .56 ע' תרפ"ט סה"מ
ובכ"מ.3) ואילך. א מז, (נצבים) פרשתנו לקו"ת
ועוד.4) רפכ"ט. ויק"ר
טו.5) יד, איוב
יח.6) ז, מיכה
(תו"מ 7) ס"ד דאשתקד אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

.(212 ע' חי"ז
ק"ש.8) ברכות נוסח
א.9) יב, חגיגה

א.10) א, בראשית
עה"פ.11) ת"י
עה"פ.12) ת"א
יד.13) שם, ורמב"ן פרש"י ראה
(14.(246 ע' (לעיל ס"י אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת
א.15) ב, שם
(תו"מ 16) ס"ג תשי"ג אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

.(185 ע' ח"ט
וש"נ.17) .48 הערה הנ"ל בשיחה ראה
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הסיפור  השוורים.18וכידוע נמצאים היכן ואמר בו הביט הזהר, ספר את שפתח הבעלֿשםֿטוב, אודות
הגשמיים  השוורים את הגשמיות בעיניו ראה זה אור ועלֿידי בתורה, הגנוז האור הוא הזהר שספר והיינו,

ממש.

(המש  זה אור וענין שמעלת – הוא הפירוש אלא בהאור, חסֿושלום ירידה אינו בגשמיות) האור כת
ממש. בשוה הם וגשמיות שרוחניות עד כך כל גדלה זה

דלעתיד  הגילוי עתה גם היה ואצלם ממש, בגשמיות אלקות גילוי שיאיר – לבוא לעתיד שיהיה וכפי
לבוא.

לעיל  נתבאר כן תורת 14וכמו עלֿידי והיינו, בכלים, בהתיישבות גם האור שיומשך פעל הזקן שרבינו
אלקות. יבין הגשמי בשכלו שגם הבהמית לנפש להסביר שיוכלו באופן חב"ד, חסידות

היא „ שכללותם המצוות, במעשה גם מצינו – תכסוף" ידיך ו"למעשה חסד" ד"חפץ הענינים ב' .
הצדקה  :19מצות

ז"ל  חכמינו ואמרו חסדים. גמילות (ב) צדקה, (א) אופנים: ב' יש הצדקה גמילות 20במצות "גדולה
לעשירים". בין לעניים בין חסדים גמילות לעניים, צדקה כו' הצדקה מן יותר חסדים

בזה: והענין

דורש  שאינו חנם, מתנת היא הצדקה שנתינת כיון חסדים, גמילות על הצדקה מעלת גדלה לכאורה
חוב  בעל ו"פריעת לו, להחזיר  צריך  שהמקבל חסדים בגמילות מהֿשאיןֿכן לו; להחזיר מהמקבל

מדרבנן 21מצוה" או מדאורייתא ,22.

ח"ס  החסד, ענין שזהו מקבל, אלא אינו והזולת המשפיע, הוא הרי הצדקה בענין הנה באמת, אבל
כלום  מגרמיה ליה דלית כיון 23דל"ת, חסדים, בגמילות מהֿשאיןֿכן כלל; מציאות אינו שהזולת והיינו, ,

דכיסופא  נהמא זה ואין כו', מציאות הוא הזולת גם הרי להחזיר, עלֿמנת .24שנותן

ויורש  בריחיים מטחינו ויש גיהנם, ויורש פסיוני לאביו מאכיל "יש אב, כיבוד בענין שמצינו ועלֿדרך
עדן" .25גן

לבוראם  דומין שישראל לפי – בזה שיש 26וההסברה [דאף משפיע בבחינת הוא שהקב"ה כשם ולכן, ,
גבוה  צורך ועבודה תכסוף", ידיך ד"למעשה ענין שזהו מקבל, דבחינת הענין גם מכלֿמקום,27באלקות ,

לעליון" ש"אדמה האדם, גם כן כמו משפיע], בבחינת הוא אלקות הרי בבחינת 28בכללות הוא טבעו מצד ,
יורש  הוא הרי למקבל, אותו שעושה באופן היא ההנהגה כאשר ולכן ומציאותו, חיותו וזהו משפיע,

הצדקה. על חסדים דגמילות המעלה מובנת ומזה גיהנם.

המצוות  את מצוה שהקב"ה מה שזהו – צדקה (א) למעלה: גם אלו ענינים ב' ישנם ְֶַועלֿדרךֿזה
זה  ואין דכיסופא, נהמא בבחינת הוא זה שענין למטה, מלמעלה צדקה) בשם נקראות המצוות (שכללות
שאין  כיון הטוב, תכלית הוא זה שענין גבוה, צורך עבודה ענין שזהו – חסדים גמילות (ב) הטוב, תכלית

משפיעים  גם אלא מקבלים רק לא הם ישראל שהרי דכיסופא, נהמא בבחינת .29זה

ד"ויכולו", הענין נעשה שאז – הראשון אדם ברוא יום בראשית, למעשה הששי יום מעלת גם וזוהי
בראשית" במעשה להקב"ה שותף "נעשה "תמתי"30שהאדם שנקרא מזה, ויתירה מלשון 31, רק לא ,
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סשל"ח 18) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך.

פל"ז.19) תניא ראה
ב.20) מט, סוכה
וש"נ.21) סע"א. פו, כתובות
רכז 22) ס"ע ט (כרך ס"ד הלואה ערך תלמודית אנציק' ראה
ואילך).
ב).23) (קטו, ס"י אגה"ק תניא
ובכ"מ.24) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ה"ז.25) פ"א שם ירושלמי סע"א. לא, קידושין
ג.26) פ"ד, רבה רות ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר ראה

ב. פ"ו, אסת"ר
חלק 27) עבוה"ק ואילך). ב (כט, הגדול שער של"ה ראה

בתחלתו. העבודה
ועוד.28) רע"א. ג, של"ה ראה
וש"נ.29) ואילך. 94 ס"ע חט"ו לקו"ש ראה
רע"ב.30) קיט, שבת
ב.31) ה, שה"ש
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במדרש  כדאיתא אלא ושלימות, ולא 32תמימות ממנה גדולה אני לא כביכול "תאומתי מלשון גם שהוא
בראשית, למעשה ששי ביום שנפעל מה וזהו העבודה, מעלת מצד הוא זה שכל – ממני" גדולה היא

הראשון. אדם ברוא יום

***

גו'.‰ לבי אמר לך המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Â במאמר) לעיל נתבאר עילאה.33. ותשובה תתאה תשובה מדריגות: ב' יש התשובה ענין שבכללות (
תתאה  ה"א דתשוב ענין (שזהו מהקליפות החיּות להוציא – ענינה תתאה תתאה 34תשובה ה"א והרי ,

הנבראים  חיּות מקור הרצון 35היא המשכת – ענינה עילאה ותשובה כו'). החיצונים מן להשיבו וצריך ,
כו'.

ענין  שהוא – העבר על חרטה אלו: ענינים ב' יש בפרט מהם אחד בכל גם הנה יותר, ובפרטיות
רצון  ממשיכים שעלֿידה – להבא על וקבלה מהקליפות, החיּות את מוציאים שעלֿידיֿזה הרצון, עקירת

ונשמע" "נעשה של באופן היא להבא על שהקבלה לפי והיינו, יתברך,36חדש, בעצמותו נוגע זה הרי ,
חדש. רצון וממשיך

בזה: והענין

בלב  היא התשובה שעיקר שאף כדאיתא 37ידוע המעשה, בענין גם לבוא התשובה צריכה מכלֿמקום, ,
מטה,38בגמרא  של לביתֿדין בנוגע רק הוא זה ענין אמנם, פספסיהן". את "משישברו עדות: קבלת לענין

לעינים" יראה "האדם ש"ה'39שהרי כיון בלב, התשובה מספיקה מעלה של לביתֿדין בנוגע מהֿשאיןֿכן ,
ללבב" .39יראה

העתיד: על והקבלה העבר על החרטה בין חילוק יש זה ובענין

של  ענין בזה להיות צריך מהקליפות, החיּות את להוציא היא שפעולתה כיון – העבר על החרטה
החיּות  דהוצאת הפעולה גם הנה בפועל, במעשה עבירה עלֿידי באה החיּות שיניקת דכיון מעשה,

דברים  וידוי ענין גם וזהו מעשה. של באופן להיות צריכה כ"ב 40מהחיצונים בכל כו', בגדנו אשמנו ,
כו'. האותיות כ"ב כל מהקליפות להוציא כדי – האותיות

והחלטה  מחשבה עלֿידי גם נעשה זה הרי – חדש רצון המשכת הוא שענינה להבא, על קבלה אבל
זה  הרי ולכן יתברך, בעצמותו נוגעת ונשמע ", ד"נעשה  הענין בלבו שמקבל שהקבלה כיון בלב, וקבלה

חדש. רצון המשכת פועל

מקודשת  היא הרי גמור, צדיק שאני עלֿמנת האשה את שהמקדש לקידושין, בנוגע שמצינו וכפי
בלבו  תשובה הרהר שמא אין 41מספק, אזי דוקא, מעשה של ענין להיות שצריך נאמר אם ולכאורה, .

שעלֿידי  מוכחת, ראיה ומזה – מאומה? עשה לא שבפועל רואים שהרי קידושין, לספק אפילו מקום
חדש.קב  רצון וממשיך גמור, צדיק נעשה מעשה, של ענין וללא דברים , וידוי ללא בלבד, בלב לה

Ê שנאמר התורה, לימוד כמו בתמידות, להיות שצריכים ענינים כמה ישנם ולילה",42. יומם בו "והגית
שחרית  אחד ד"פרק הלימוד גם מספיק אזי בתמידות, זה שיהיה איֿאפשר בעליֿעסקים שאצל כיון אמנם,
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ב).32) (פ"ה, עה"פ שהש"ר
ואילך).33) כז ע' (לעיל בסופו
והערות 34) הגהות ב"מ"מ, ובהנסמן רפ"ד, אגה"ת תניא ראה

סד). (ע' לשם קצרות"
ואילך.35) פ"ו שם ראה
א.36) פח, שבת וראה ז. כד, משפטים
ב).37) (לו, פכ"ט תניא

ב.38) כה, סנהדרין
ז.39) טז, שמואלֿא
(דרמ"צ 40) פ"א ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך). א לח,
ב.41) מט, קידושין
ח.42) א, יהושע
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ערבית" אחד שכתוב 43ופרק מה לקיים דהיינו,44, ולילה, יומם מחברים שעלֿידיֿזה ובקומך", "ובשכבך
היום. וסוף ותחלת הלילה וסוף תחלת

הרי  השנה, ובתחלת השנה בסוף כדבעי מתנהגים שכאשר – השנה לכללות בנוגע גם הוא כן וכמו
חדש. רצון והמשכת מהקליפה, החיּות להוצאת הקשור ובכל השנה, דכל ההנהגה על "חותם" בבחינת זה

Á בשעה בה בלב, קבלה של הפעולה מה שחושבים: כאלה שישנם – בלב קבלה ענין אודות דובר .
(חסר  וכו' נכשל לפועל, בנוגע אחרֿכך כשבא ואףֿעלֿפיֿכן, בלב, קבלה היתה שעברה בשנה שגם

הענין).

מצרפה  הקב"ה טובה מחשבה ואילו למעשה, מצרפה הקב"ה אין רעה שמחשבה גם נזכר זה בענין
.45למעשה 

Ë נאמר – מנחה בתפילת לקרוא שמתחילים – האזינו פרשת בהתחלת תזל 46. לקחי כמטר "יערוף
אמרתי". כטל

מהֿשאיןֿכן  דלעילא, אתערותא של באופן למטה, מלמעלה יורד שהטל – הוא למטר טל בין ההפרש
שכתוב  כמו דלתתא, אתערותא של באופן הוא שעולה 47המטר גו'", והשקה הארץ מן יעלה "ואד

מיעצר  לא וטל מיעצר מטר ולכן יורד. .48ואחרֿכך

דלתתא  אתערותא שלאחרי (טל) דלעילא דאתערותא ענין שזהו גו'", כטל גו' כמטר "יערוף וזהו
המעלות. ב' ישנן שאז תכסוף", ידיך ד"למעשה הענין לאחרי שבאה מלמעלה ההמשכה דהיינו, (מטר),

לזה הארץ":ובהקדמה ותשמע גו' השמים "האזינו נאמר

ד"מטר" הבחינות ב' להיות צריכות שניהם ואצל עסקים. ובעלי אוהל יושבי הם – ו"ארץ" "שמים"
ו"טל".

ויגיעה  דלתתא באתערותא די שלא לדעת צריכים מכלֿמקום, בתורה, שמתייגעים אף – אוהל יושבי
עבודתם, עלֿידי לפעול בכוחם הם שגם לידע צריכים עסקים ובעלי ל"טל"; גם זקוקים אלא עצמו, בכח

ה"מטר". ענין – תכסוף" ידיך "למעשה

È פעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק נכנסים 49. היו השנה ראש שבערב סדר, היה נשיאינו רבותינו שאצל ,
המלכות. דבנין הענין עם קשור היה זה שסדר וביאר, דברֿמה. לומר  הרבנית זוגתם אל

הרוחנית: בעבודה ואחד אחד לכל וההוראה

טובות  מדות ההשגה, בענין מעלות יש אחד לכל שהרי – דמשפיע הענין יש מישראל אחד כל אצל
דקבלתֿעול. ענין שזהו דמקבל, הענין אצלו יש כן וכמו וכו',

לשכוח  אין אבל עצמו, על וגם הזולת על להשפיע המשפיע, ענין להיות אמנם שצריך אומרים, זה ועל
עול. קבלת – מקבל גם להיות שצריך

ישראל. ובנות לנשי להתמסר שצריכים – יותר בפשטות כן וכמו

טובות  החלטות לקבל כדי השנה, ראש לפני יתכנסו חב"ד ובנות שנשי הראוי מן לכך, ובהתאם
הבאה. השנה לקראת

הנ"ל. ענין ישנו אצלם וגם וכלה, חתן בבחינת הם ישראל' ו'כנסת הקב"ה
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ב.43) צט, מנחות
ז.44) ו, ואתחנן
א.45) מ, קידושין
ב.46) לב,

ו.47) ב, בראשית
סע"א.48) ג, תענית
ע'49) ח"ד תו"מ גם וראה .7 ע' קלא חוברת "רשימות" ראה

וש"נ. .309

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oixcdpq(ycew zay meil)

weqtdn zay iabl lirl ecnly itk(a c `xwie)dUre'úçàî §¨¨¥©©
'äpäî,zg` lka dxn`py 'm"n' ze`d x`azpy itk ixdy ¥¥¨

iab s` jkle ,zxzein zeaizdn zg` oke ,zxzein el` zeaizn
zaizny ,yexcl xyt` dxf dcear'úçà'lr aiigl micnl ©©

oebk dnily dcearäçéáæipy z` hgye dnda gafy ,dxenb §¦¨
xn`py oeike ,dxf dcearl dx`eevay mipniqd'úçàî'ztqeza ¥©©

dnda gafy oebk ,dcear zvwn lr s` miaiigy yexcl yi ,'m"n'
wx hgy seqale ,dipniq ipy z` hegyl oiekzpeãçà ïîéñ,oke ¦¨¤¨

zaizn'äpä'd lr wx aiigl micnlúBáàzeceard xwir epiidc ¥¨¨
ody ,dxf dcearl zeyrpd,äàåçzLäå êeqéð ,øehé÷ ,çeaéæoeike ¦©¦¦§¦§©£¨¨

xn`py'äpäî'd lr s` aiigy yexcl yi 'm"n' ztqezaúBãìBz ¥¥¨¨
oebk ,el` zea` lyäéðôì ìwî øáLefy ,dxf dceard iptl - ¨©©¥§¨¤¨

oke .dndad ly dzwxtn z` da xaeyy dgiaf ly dclez
yiy yexcl yi odn zg` xezine 'dPdn zg`n' zeaizd zekinqn¥©©¥¥¨

,äpä àéäL úçàdnk dilr aiige zg` dxiar xary xnelk ©©¤¦¥¨
a eyrpyk epiide ,ze`hgíéáëBk úãBáò ïBãæxeqi` yiy dricia §£©¨¦

,dgiafa dxf dcearúBãBáò úââLåx`ya dxeqi` epnn mlrpe - §¦§©£
yi oke ,zexzeny xaqe ,d`egzyde jeqipe xehiw oebk ,zeceard

,úçà àéäL äpä,zg` z`hg wx aiig zexiar dnk lry xnelk ¥¨¤¦©©
a eyrpyk epiid,úBãBáò ïBãæe íéáëBk úãBáò úââLoldl x`azie ¦§©£©¨¦§£

.`xnbaxewn oi` iqei iaxly `a` iax xn` recn ,dyw ok m`e
zg`n'n ecnll leki ixd ,llk dxf dceara zecear weligl¥©©
zeceary epnn mlrpe dxf dcear xeqi` yiy rci xy`ky 'dPdn¥¥¨

.zg`e zg` lk lr aiig ,dl zexeq` el`
zek`ln welig o`kn cenll oi`y gxkdd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dxf dcear oiprl iqei iax zrcaúââL éàä©¦§©
íéáëBk úãBáò,'zecear oecfe dxf dcear zbby' ly df ote` - £©¨¦

`idy dpd' yiy 'dPdn zg`n'n cnlpy yxtl dywnd dvxy¥©©¥¥¨
,'zg`éîc éëéä,didzy okzi cvik -øáñ÷ éàzia d`x m` - ¥¦¨¥¦¨¨©

y xaqe drhe dxf dcearBaì éøä ,Bì äåçzLäå àeä úñðkä úéa¥©§¤¤§¦§©£¨£¥¦
,íéîMìzial `l s`e dxf dcearl zeegzydl oiekzd `l ixdy ©¨©¦

`iadl jixv epi`e ,zqpkd zia lr eny okiyy inl `l` ,mzq
.jk lr z`hgàlàxaecn i`ceàèøcðà àæçcmlv d`xy - ¤¨©£¨©§©§¨

ceakl el zeegzydle ezeyrl milibx eidy ,jlnd zenca
mlv eze`e ,dxf dceark mze` micaer s`y minlv mpyie ,jlnd

,edecary rci `l ed`xydéì ãéâñeote` lr mb .el degzyde - §¦¥
,xxal yi ixdy ,dyw dfdéìò déìa÷ éàelaw degzydyk m` - ¦©§¥£¥

e ecarl oiekzd `ld ,del`a eilràeä ãéæîe ,bbey `leàì éà ¥¦¦¨
déìò déìa÷,jlnd ceakl el zeegzydl wx oiekzd `l` del`a ©§¥£¥

ixdàeä íeìk àì.llk edyrna `hg `leàlàxnel jixv i`ce Ÿ§¤¨
myl `l j` ,dxf dcear ede`yry rciy s` el degzydy

`l` zedel`äàøiîe äáäàîjka dvexd mc` ad`y zngn - ¥©£¨¦¦§¨
ea yi ok` df ote`y ,ok zeyrl xzeny xaqe ,epnn `xiizp e`
el` zeceary rci ixdy ,'zecear oecfe dxf dcear zbby'
dcear `l` dxezd dxq` `ly xaq j` ,dxf dcearl zexeq`
jkle ,xzen mc` z`xin e` zad`n la` ,dzedel` zlaw myl

`l` aiig epi` cg` mlrda df ote`a zecear dnk dyr m`
,dyw df xe`ia lr mb mpn` .zg`øîàc éiaàì àçéðäcaerdy ¨¦¨§©©¥§¨©

bbeya d`xine dad`náéiç,z`hgøîàc àáøì àlàyéàî ,øeèt ©¨¤¨§¨¨§¨©¨©
øîéîì àkéàdilr miaiigy dxf dcear zbby idn x`ap cvik - ¦¨§¥©

.zecear dnk dyryk s` zg` z`hgàlà,xnel jixv i`ce ¤¨
xaecnyøîBàayøzeîdxezd dzxq` `le dxf dcear cearl §¥¨

`idy dpd' edfe ,zeceara mbe xeqi`a mb bby df ote`ae ,llk
ok yxtp m` j` .zecear dnk lr zg` z`hg miaiigy 'zg`

,dywièBLôzwtqd z` dfndépéî àòácl`yy -áøî àáø ¦§¦§¨¦¥¨¨¥©
äæå äæ íìòä ,ïîçðzek`lne zay -,Bãéamd dn rci `ly ©§¨¤§¥¤¨¤§¨

el` zek`lny epnn mlrp mbe ,zaya zexeq`d zek`lnd
,zaya zexeq` dyery,eäîoeik zg`e zg` lk lr aiig m`d ©

md dn llk rci `ly oeik zg` wx aiigy e` ,zek`lna bbyy
zg`n'n cenild z` yxtp ok` m`e .zaya zexeq`d zek`lnd¥©©
mb gkyyk epiidc ,dxf dcear lr zg` `idy dpd yiy ,'dPdn¥¥¨
z`hg wx aiigy ,ezngn zexeq`d zeceard z` mbe xeqi`d z`

zaya s` df ote`a ok m` ,zg`.úçà àlà áéiç Bðéàc èBLôéz¦§§¥©¨¤¨¤¨
yxtl oi`y gken i`ce ,jka `ax ly ewitq z` ehyt `ly dfne

.zecear x`ye dxf dcear zbbya 'zg` `idy dpd'oi` ok m`e
s`e ,dxf dcear oiprl 'dPdn zg`n'n zeyxcd z` llk micnl¥©©¥¥¨
oi` ,zg` dxiar lr ze`hg dnk aiigl 'dpd `idy zg`' oiprl
oi`y `vnpe ,zecear zbbye dxf dcear oecfa xaecny cinrdl
ixacke ,llk df weqtn dxf dceara zeceard welig z` cenll

.llk iqei iaxl z`hg oiprl zecear welig oi`y `a` iax
:`xnbd dgecàä'zg` `idy dpd'y yxtz m`y df gxkd - ¨

hyti ,zecear zbbye dxf dcear zbbya ,dxf dceara jiiy
,zg` z`hg wx aiigy zek`lne zay mlrd iabl `ax ly ewitq

å ,àéL÷ àìok`èBLôz'dpd `idy zg`' `linne ,o`kn df wtq ¨©§¨§¦§
welig dfn cnlpe ,zecear zbbye miakek zcear oecfa yxtzi

.iqei iax zhiyl aeig oiprl zek`ln
zek`ln welig o`kn cenll oi`y xg` gxkd d`ian `xnbd

:dxf dcearaéàø÷ éðäì úî÷Bî úéöî éîedz` leki ike - ¦¨¥§©§¨¥§¨¥
'dPdn'e 'zg`n' df weqt zeaiz cinrdl,íéáëBk úãBáòai` ixd ¥©©¥¥¨©£©¨¦

,ok xnel xyt`àëä eléàcdbbya `hega o`k ixdy -áéúk §¦¨¨§¦
aodkçéLî`ianyøtz`hgl(b c `xwie),àéNðáe`iany xn`p §¨¦©¨§¨¦

øéòN(bk c my),ãéçéáe`iany xn`päøéòNe äaNk(al ,gk c my), ¨¦§¨¦¦§¨§¦¨
ïðz íéáëBk úãBáòa eléàåminkge iax zwelgn iab `ziixaa §¦©£©¨¦§©

,z`hg giynd odkd aiig dbby efi`aïéåLåminkge iaxLaiig §¨¦¤
,ãéçék äøéòNaweqt cinrdl oi` i`ce `l` ,ok epic `iypd s`e ¦§¦¨§¨¦

aeig oiprl zecear welig epnn cenll oi`e ,dxf dceara llk df
,`id `xnbd zpwqne .ze`hgéãéî àì eúåmelk uxzl oi` xzei - §¨¦¦

ze`hg oiprl zecear welig cenll oi` zn`a okle ,ef `iyew lr
.xen`d weqtdn

:i`kf iax dpyy `ziixad ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdék¦
àúà`ayk -äãeäé øa ìàeîL áølaal l`xyi ux`n,øîà £¨©§¥©§¨¨©
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‡È"'כו שנה "תכלה לומר איֿאפשר עדיין לומר 50. כבר אפשר אבל ימים; כמה עוד נשארו שהרי ,
וברכותיה" שנה ויומשך 51"תחל זו, בשנה שנשארו האחרונים בימים כבר יתחיל הברכה שענין היינו, ,

לטובה. עלינו הבאה תשח"י לשנת תשטו"ב  משנת ברכה מתוך שעוברים כך, הבאה. שנה על גם

1

2

3

בתפלת 50) מחזורים בכמה קטנה" "אחות פיוט ב. לא, מגילה
השנה. ראש

שם.51) פיוט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oixcdpq(ycew zay meil)

weqtdn zay iabl lirl ecnly itk(a c `xwie)dUre'úçàî §¨¨¥©©
'äpäî,zg` lka dxn`py 'm"n' ze`d x`azpy itk ixdy ¥¥¨

iab s` jkle ,zxzein zeaizdn zg` oke ,zxzein el` zeaizn
zaizny ,yexcl xyt` dxf dcear'úçà'lr aiigl micnl ©©

oebk dnily dcearäçéáæipy z` hgye dnda gafy ,dxenb §¦¨
xn`py oeike ,dxf dcearl dx`eevay mipniqd'úçàî'ztqeza ¥©©

dnda gafy oebk ,dcear zvwn lr s` miaiigy yexcl yi ,'m"n'
wx hgy seqale ,dipniq ipy z` hegyl oiekzpeãçà ïîéñ,oke ¦¨¤¨

zaizn'äpä'd lr wx aiigl micnlúBáàzeceard xwir epiidc ¥¨¨
ody ,dxf dcearl zeyrpd,äàåçzLäå êeqéð ,øehé÷ ,çeaéæoeike ¦©¦¦§¦§©£¨¨

xn`py'äpäî'd lr s` aiigy yexcl yi 'm"n' ztqezaúBãìBz ¥¥¨¨
oebk ,el` zea` lyäéðôì ìwî øáLefy ,dxf dceard iptl - ¨©©¥§¨¤¨

oke .dndad ly dzwxtn z` da xaeyy dgiaf ly dclez
yiy yexcl yi odn zg` xezine 'dPdn zg`n' zeaizd zekinqn¥©©¥¥¨

,äpä àéäL úçàdnk dilr aiige zg` dxiar xary xnelk ©©¤¦¥¨
a eyrpyk epiide ,ze`hgíéáëBk úãBáò ïBãæxeqi` yiy dricia §£©¨¦

,dgiafa dxf dcearúBãBáò úââLåx`ya dxeqi` epnn mlrpe - §¦§©£
yi oke ,zexzeny xaqe ,d`egzyde jeqipe xehiw oebk ,zeceard

,úçà àéäL äpä,zg` z`hg wx aiig zexiar dnk lry xnelk ¥¨¤¦©©
a eyrpyk epiid,úBãBáò ïBãæe íéáëBk úãBáò úââLoldl x`azie ¦§©£©¨¦§£

.`xnbaxewn oi` iqei iaxly `a` iax xn` recn ,dyw ok m`e
zg`n'n ecnll leki ixd ,llk dxf dceara zecear weligl¥©©
zeceary epnn mlrpe dxf dcear xeqi` yiy rci xy`ky 'dPdn¥¥¨

.zg`e zg` lk lr aiig ,dl zexeq` el`
zek`ln welig o`kn cenll oi`y gxkdd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dxf dcear oiprl iqei iax zrcaúââL éàä©¦§©
íéáëBk úãBáò,'zecear oecfe dxf dcear zbby' ly df ote` - £©¨¦

`idy dpd' yiy 'dPdn zg`n'n cnlpy yxtl dywnd dvxy¥©©¥¥¨
,'zg`éîc éëéä,didzy okzi cvik -øáñ÷ éàzia d`x m` - ¥¦¨¥¦¨¨©

y xaqe drhe dxf dcearBaì éøä ,Bì äåçzLäå àeä úñðkä úéa¥©§¤¤§¦§©£¨£¥¦
,íéîMìzial `l s`e dxf dcearl zeegzydl oiekzd `l ixdy ©¨©¦

`iadl jixv epi`e ,zqpkd zia lr eny okiyy inl `l` ,mzq
.jk lr z`hgàlàxaecn i`ceàèøcðà àæçcmlv d`xy - ¤¨©£¨©§©§¨

ceakl el zeegzydle ezeyrl milibx eidy ,jlnd zenca
mlv eze`e ,dxf dceark mze` micaer s`y minlv mpyie ,jlnd

,edecary rci `l ed`xydéì ãéâñeote` lr mb .el degzyde - §¦¥
,xxal yi ixdy ,dyw dfdéìò déìa÷ éàelaw degzydyk m` - ¦©§¥£¥

e ecarl oiekzd `ld ,del`a eilràeä ãéæîe ,bbey `leàì éà ¥¦¦¨
déìò déìa÷,jlnd ceakl el zeegzydl wx oiekzd `l` del`a ©§¥£¥

ixdàeä íeìk àì.llk edyrna `hg `leàlàxnel jixv i`ce Ÿ§¤¨
myl `l j` ,dxf dcear ede`yry rciy s` el degzydy

`l` zedel`äàøiîe äáäàîjka dvexd mc` ad`y zngn - ¥©£¨¦¦§¨
ea yi ok` df ote`y ,ok zeyrl xzeny xaqe ,epnn `xiizp e`
el` zeceary rci ixdy ,'zecear oecfe dxf dcear zbby'
dcear `l` dxezd dxq` `ly xaq j` ,dxf dcearl zexeq`
jkle ,xzen mc` z`xin e` zad`n la` ,dzedel` zlaw myl

`l` aiig epi` cg` mlrda df ote`a zecear dnk dyr m`
,dyw df xe`ia lr mb mpn` .zg`øîàc éiaàì àçéðäcaerdy ¨¦¨§©©¥§¨©

bbeya d`xine dad`náéiç,z`hgøîàc àáøì àlàyéàî ,øeèt ©¨¤¨§¨¨§¨©¨©
øîéîì àkéàdilr miaiigy dxf dcear zbby idn x`ap cvik - ¦¨§¥©

.zecear dnk dyryk s` zg` z`hgàlà,xnel jixv i`ce ¤¨
xaecnyøîBàayøzeîdxezd dzxq` `le dxf dcear cearl §¥¨

`idy dpd' edfe ,zeceara mbe xeqi`a mb bby df ote`ae ,llk
ok yxtp m` j` .zecear dnk lr zg` z`hg miaiigy 'zg`

,dywièBLôzwtqd z` dfndépéî àòácl`yy -áøî àáø ¦§¦§¨¦¥¨¨¥©
äæå äæ íìòä ,ïîçðzek`lne zay -,Bãéamd dn rci `ly ©§¨¤§¥¤¨¤§¨

el` zek`lny epnn mlrp mbe ,zaya zexeq`d zek`lnd
,zaya zexeq` dyery,eäîoeik zg`e zg` lk lr aiig m`d ©

md dn llk rci `ly oeik zg` wx aiigy e` ,zek`lna bbyy
zg`n'n cenild z` yxtp ok` m`e .zaya zexeq`d zek`lnd¥©©
mb gkyyk epiidc ,dxf dcear lr zg` `idy dpd yiy ,'dPdn¥¥¨
z`hg wx aiigy ,ezngn zexeq`d zeceard z` mbe xeqi`d z`

zaya s` df ote`a ok m` ,zg`.úçà àlà áéiç Bðéàc èBLôéz¦§§¥©¨¤¨¤¨
yxtl oi`y gken i`ce ,jka `ax ly ewitq z` ehyt `ly dfne

.zecear x`ye dxf dcear zbbya 'zg` `idy dpd'oi` ok m`e
s`e ,dxf dcear oiprl 'dPdn zg`n'n zeyxcd z` llk micnl¥©©¥¥¨
oi` ,zg` dxiar lr ze`hg dnk aiigl 'dpd `idy zg`' oiprl
oi`y `vnpe ,zecear zbbye dxf dcear oecfa xaecny cinrdl
ixacke ,llk df weqtn dxf dceara zeceard welig z` cenll

.llk iqei iaxl z`hg oiprl zecear welig oi`y `a` iax
:`xnbd dgecàä'zg` `idy dpd'y yxtz m`y df gxkd - ¨

hyti ,zecear zbbye dxf dcear zbbya ,dxf dceara jiiy
,zg` z`hg wx aiigy zek`lne zay mlrd iabl `ax ly ewitq

å ,àéL÷ àìok`èBLôz'dpd `idy zg`' `linne ,o`kn df wtq ¨©§¨§¦§
welig dfn cnlpe ,zecear zbbye miakek zcear oecfa yxtzi

.iqei iax zhiyl aeig oiprl zek`ln
zek`ln welig o`kn cenll oi`y xg` gxkd d`ian `xnbd

:dxf dcearaéàø÷ éðäì úî÷Bî úéöî éîedz` leki ike - ¦¨¥§©§¨¥§¨¥
'dPdn'e 'zg`n' df weqt zeaiz cinrdl,íéáëBk úãBáòai` ixd ¥©©¥¥¨©£©¨¦

,ok xnel xyt`àëä eléàcdbbya `hega o`k ixdy -áéúk §¦¨¨§¦
aodkçéLî`ianyøtz`hgl(b c `xwie),àéNðáe`iany xn`p §¨¦©¨§¨¦

øéòN(bk c my),ãéçéáe`iany xn`päøéòNe äaNk(al ,gk c my), ¨¦§¨¦¦§¨§¦¨
ïðz íéáëBk úãBáòa eléàåminkge iax zwelgn iab `ziixaa §¦©£©¨¦§©

,z`hg giynd odkd aiig dbby efi`aïéåLåminkge iaxLaiig §¨¦¤
,ãéçék äøéòNaweqt cinrdl oi` i`ce `l` ,ok epic `iypd s`e ¦§¦¨§¨¦

aeig oiprl zecear welig epnn cenll oi`e ,dxf dceara llk df
,`id `xnbd zpwqne .ze`hgéãéî àì eúåmelk uxzl oi` xzei - §¨¦¦

ze`hg oiprl zecear welig cenll oi` zn`a okle ,ef `iyew lr
.xen`d weqtdn

:i`kf iax dpyy `ziixad ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdék¦
àúà`ayk -äãeäé øa ìàeîL áølaal l`xyi ux`n,øîà £¨©§¥©§¨¨©
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א



לח

f"nyz'd lel` a"k ,jlieÎmiavp zyxt 'c mei zgiy .c"qa
- dpiigz c"ag zepae iypl -

מוגה  בלתי

מיוחדת ‡. הזדמנות ישנה שאז אלול), (חודש השנה בסוף יחדיו להתאסף האחרונות בשנים נהוג
ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ולאחל .1לברך

בשר, בעיני אותם ורואים עמהם שנפגשים בגופם, כאן הנמצאים את רק לא כוללת זו שברכה ומובן,
פה" איננו אשר ואת גו' פה ישנו אשר "את ישראל, כלל את גם ,2אלא

אלו  והן עתה, הנאמרים הדברים שמיעת עלֿידי זה במעמד ומשתתפים אחר במקום הנמצאים אלו הן
לאחרֿמכן, שנאמרו הדברים להם שיספרו אלא זה במעמד משתתפים שאינם

ממש. ישראל כלל את כולל זה הרי ישראל', 'אחדות ענין מצד - מזה ויתירה

ובהקדמה:·.

אחד" "עם - הוא ישראל אחד"3עם "גוי לכולנה"4, אחד ש"אב מכיון בניֿהאדם,5, כל את שברא ,
קרובו" "עם ישראל בני העמים"6ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מכל בחרתנו "אתה ואחד 7, אחד כל של שנשמתו ,

היא" טהורה בי שנתת ("נשמה ממש"8מהם ממעל אלקה "חלק היא (9.

העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד היותם עם ישראל 3ולכן, בני כל ומאוחדים קשורים -
עם התאחדותם עלֿידי תבל קצוי המקום d"awdבכל בהגבלת מוגבל אינו 10שאינו המקום שריחוק כך, ,

ישראל  של מאחדותם מאומה .11גורע

גם תתגלה זו שאחדות הוא הקב"ה של רצונו ielbaeאמנם, lreta או (בדיבור הגשמי הזה בעולם
העולם, לאומות גם כל, לעין ונגלה הנראה בזה), וכיוצא במעשה

מישראל  וכמה כמה ומתאספים נפגשים סגולה) בזמני (ובמיוחד לזמן שמזמן - בזה האופנים ואחד
אחד  במקום ממש, בגופם אחת"12יחדיו, "תורה תורה, בעניני מדברים זו ובאסיפה ומסיימים 13, ופותחים ,

לרעהו  איש ,14בברכה

ממש, בגופם המתאספים בין רק (לא האחדות רגש את ומעוררת מדגישה זו ואסיפה פגישה אשר
עם  גם) l`xyiאלא llk ומעולם מכירו שאינו אף תבל, בקצוי הנמצא יהודי עם גם להתאחד ועלֿידיֿזה ,

ראהו  שמאוחד 15לא אלא אחת, פעם עמו שנפגש בלבד זו לא דבר, של לאמיתתו כי בגשמיות, רק -
תמיד  אחדות16עמו לפעול צריכים שלא כך ,dycgכיֿאם ,xxerlzelble מאז הקיימת האחדות את

לכן). מקודם זו אחדות אודות ידע לא אפילו או הרגיש לא אם (גם נשמה בו נתן שהקב"ה
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24

אדם 1) כשכותב נוהגין ס"ט: סתקפ"א אפרים מטה ראה
נכתב  להיות שיזכה . . לו רומז . . אלול ר"ח מן . . אגרת לחבירו

טובים. חיים בספר ונחתם
יד.2) כט, (נצבים) פרשתנו – הכתוב ל'
ח.3) ג, אסתר
ועוד.4) כא. יז, דה"א כג. ז, ש"ב
יו"ד).5) ב, מלאכי (ע"פ רפל"ב תניא
ז.6) ד, ואתחנן וראה יד. קמח, תהלים
דיו"ט.7) העמידה תפילת
השחר.8) ברכות
ב).9) לא, איוב (ע"פ רפ"ב תניא

ומאוחדים 10) שקשורים – הזמן הגבלת לשלילת בנוגע ועד"ז
כל  סוף עד הדורות כל מתחילת הדורות, שבכל בנ"י כל עם

הדורות.
מעורר 11) ומפורד") ("מפוזר המקום ריחוק – ואדרבה

בענין  יותר ניתוסף שעי"ז לזה, זה הגעגועים רגש את ומגביר
האחדות.

ביתֿכנסת 12) – האחדות לענין המסוגל במקום ובפרט
אחד" ל"ה' מתפללים שבו וביתֿמדרש, התכנסות) (מלשון
ארוןֿהקודש  בגלוי שרואים ועד אחת", "תורה תורתו, ולומדים

כו'. ספריֿתורה בו שיש
עם 13) ישראל של באחדותם יותר עוד נוסף שעלֿידה

ישראל. כלל של האחדות גם ועי"ז הקב"ה,
לפני 14) ולדוגמא: זה, לזמן השייכת ברכה – ובמיוחד כולל

כתיבה  ברכת – ר"ה לפני ושמח, כשר הפסח חג ברכת – פסח
השנה. זמני בשאר וכיו"ב טובה, וחתימה

ע'15) חכ"א לקו"ש כסלו. ט"ו אד"א. ג' יום" "היום ראה
וש"נ. .51

גם16) אלא פגישה, רק אלא `zecgלא אחת, פעם רק ולא ,
cinz.
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לעניננו:‚. ובנוגע

בברכת  רעהו את איש ומברכים ראשֿהשנה, לפני יחדיו ומתאספים נפגשים מישראל וכמה כמה כאשר
והנגלה  הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כל 17כתיבה של שהאחדות כשם הרי, -

כל  של טובה וחתימה כתיבה ברכת כמוֿכן ישראל, כלל של האחדות את ופועלת מגלה הנאספים
שהם. מקום בכל ישראל לכלל טובה וחתימה כתיבה ברכת ופועלת מגלה הנאספים,

עם) האחדות (ומצד עלֿידי נעשית ישראל כלל עם שהאחדות הרי d"awdומכיון ב), סעיף (כנ"ל
היא  זו) מאחדות (כתוצאה ישראל לכלל הברכה גם ולכן השלימות, בתכלית היא זו שאחדות מובן,

ברוחניות. והן בגשמיות הן השלימות, בתכלית

***

כללי „. ענין הוא מישראל, וכמה כמה של ואסיפה בפגישה האחדות פעולת אודות לעיל האמור
הקודמים) בכינוסים פעמים כמה (כמדובר ואסיפה פגישה בכל .18השייך

שבו  המיוחד הזמן תוכן מצד - לראש לכל וכינוס, כינוס לכל המיוחד פרטי ענין גם ישנו לזה, ונוסף
גם  שהיא (ד) השמיטה, בשנת (ג) נצבים, פרשת (ב) אלול, חודש (א) ובנידוןֿדידן: הכינוס, מתקיים
ישראל. ובנות נשי של כינוס כבנידוןֿדידן, הכינוס, משתתפי מצד לזה, ונוסף "הקהל", לשנת והכנה ערב

ובנות  נשי מעלת והן הזמן, מעלת הן - זה כינוס של המיוחדת המעלה את לבאר יש לכך, ובהתאם
כדלקמן. זה, בזמן במיוחד המודגשת ישראל,

אלול:‰. חודש

" - שלו בראשיֿתיבות מרומז אלול חודש של והאחדות 20י"lדודיeדודי19lני `ענינו הקשר היינו, ,
שלכן  וחיבה, אהבה של באופן לי") ("דודי ישראל עם והקב"ה לדודי") ("אני הקב"ה עם ישראל של

" בשם הקב"ה כאן כו'.icecנקרא והחיבה האהבה על המורה תואר ,"

הזקן  רבינו של בביאורו יותר העיר 21ומודגש אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל, "עלֿפי
בסבר  כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלים לקראתו
פניו  אור להקביל יוצאין אלול בחודש עלֿדרךֿמשל הענין וכך לכולם.. שוחקות פנים ומראה יפות פנים

יאר  בשדה.. מישראל,22יתברך ואחד אחד לכל הקב"ה של והחיבה האהבה הדגשת - אליך" פניו ה'
מאירות  ופנים שוחקות בפנים יפות, פנים בסבר ובוודאי 23לקבלו ואחד 24, אחד כל של בקשתו שממלא
ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה מישראל

באחדותם  גם מוסיף זה הרי - ישראל עם הקב"ה של האחדות ביותר מודגשת אלול שבחודש ומכיון
ישראל  אלול.25של בחודש מישראל וכמה כמה של בכינוס ממש בפועל גילוי לידי באה כשהאחדות ובפרט ,

לאחרי הכינוס מתקיים - גופא אלול נשיא i"gובחודש אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם עלֿפי אשר אלול,
לדודי 26דורנו  דאני בעבודה חיּות נותן אלול "ח"י יותר, ובפרטיות באלול", חיּות ונותן נתן אלול  "ח"י

לי" הנ"ל.27ודודי בכל עוז, וביתר שאת ביתר שנוסף מובן, ,
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באופן 17) היא והאסיפה הפגישה שע"י שהאחדות כשהם
והנגלה. הנראה

אינו 18) – הכינוסים בכל המשותף הכללי הענין שגם ולהעיר,
יותר, נעלה באופן אלא הקודמת, בפעם כמו ונשנה שחוזר באופן

וש"נ). א. כח, (ברכות בקודש" "מעלין – קדושה עניני כבכל
ג.19) ו, שה"ש
ש.ז.)20) אלול י"ג (קונטרס תשמ"א תשמח שמח ד"ה ראה

וש"נ. .67 הערה
ואילך.21) סע"א לב, ראה פ' לקו"ת
כה.22) ו, נשא
ה'23) "לדוד המזמור אלול חודש בכל שאומרים ".`ixeכפי

לפי24) . . לבנים ומתעטפים לבנים "לובשים oirceiyשלכן,
סו"ס  טואו"ח ה"ג. פ"א ר"ה (ירושלמי נס" להם עושה שהקב"ה
(ר"ה  בראשֿהשנה היא בפועל והחתימה שהכתיבה אע"פ תקפא),

ה"ג  פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב. ).טז,
שענין 25) – ואילך ס"ב שנהֿזו אלול ר"ח שיחת גם ראה

ממש. בפועל בעבודה גם מודגש האחדות
תש"ה 26) סה"ש ב. תעג, ח"ג (לקו"ד תש"ה אלול ח"י שיחת

.(122 ע'
ע'27) חי"ט לקו"ש בארוכה וראה הנ"ל. בשיחה הב' כנוסח

וש"נ. ואילך. 250
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.Â:נצבים פרשת

איש  כל גו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם, ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם היא: נצבים פרשת התחלת
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' נשיכם טפכם הדרגות 28ישראל, שכל ישראל, של אחדותם הדגשת -

וסוף" ראש ימצא.. "מבלי כאחד", "לאחדים ד"כולכם", באופן הן מכיון 29שבישראל - הדבר וטעם ,
מלך" "נצב אלקיכם", ה' לפני בתוקף.30ש"נצבים.. עמידה ,

ביניהם  גם מאוחדים ובמילא, הקב"ה, עם ישראל בני מאוחדים כולה השנה שבכל לכך נוסף כלומר,
קודם  לעולם קורין זו "פרשה נצבים, פרשת בתורה קורין שבו המיוחד בזמן ביותר הדבר מודגש -

dpydÎy`xנצבים "אתם קאי זה שעל ,"meid נשמות 31(ראשֿהשנה ניצוצי ש"כל אלקיכם", ה' לפני כולכם (
חוצבם" במקור למעלה ומתעלים.. 29ielbaeנצבים lreta.

כולל  ועומדים, קיימים ד"נצבים", הענין שהרי - טובה וחתימה כתיבה בברכת גם ניתוסף ועלֿידיֿזה
בדין" "שזוכים .32גם

.Ê:השמיטה שנת

לה'" "שבת השמיטה, שנת של מוכנה 33ענינה האדמה מעבודת הּבטלה השנה כל "שתהיה -ְֵָ
ה" את לדרוש יתעוררו ההיא בשנה ישבתו כאשר האדמה עובדי שגם שבשנת 34לעבודתו.. היינו, ,

ובמילא, התורה, בלימוד הוספה עלֿידי ובגלוי) (בפועל הקב"ה עם ישראל באחדות ניתוסף השמיטה
השנה). במשך פעמים כמה (כמדובר ישראל של באחדותם גם ניתוסף

את  לראות ישראל כל בבוא הסוכות, בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ - לזה ובהמשך
והטף" והנשים האנשים העם את הקהל אלקיך.. ה' השמיטה,35פני שנת שלאחרי הסוכות בחג היינו, ,

עד  והטף", "הנשים גם אלא לרגל, לעלות שחייבים אנשים רק לא העם", את ד"הקהל מיוחד חיוב ישנו
קטנים  ממש.36לקטני כפשוטו ישראל כל של אחדותם -

.Á ובנות נשי של לכינוס בשייכות מיוחדת והדגשה מיוחד עילוי נוסף האמורים הענינים בכל והנה,
ישראל:

- אלול חודש של מזלו אלול: .dlezaחודש

בספרים  איתא - שבדבר הרמז הכתוב 37ובביאור כלשון ישראל, כנסת על קאי "בתולת 38ש'בתולה'
ישראל".

קבוצת - בתולה מזל ענין בפשטות גם בדמותmiakekוכמרומז שנמשלו dlezaשעמידתם שישראל -
מיעקב"39לכוכבים  כוכב "דרך ל(שלימות)הנישואין 40, הכנה היינו, בתולה, של ומצב במעמד עומדים ,

נפשי" "שאהבה הקב"ה, להקב"ה,41עם ישראל' 'כנסת אהבת אודות השירים' ב'שיר בארוכה (כמבואר
במדרש  כדאיתא לי"), ודודי לדודי "אני הפסוק גם כולל ישראל', ל'כנסת הקב"ה ש"לימות 42ואהבת

השלימות. בתכלית גדולה הכי שמחה האהובים", רעים תשמח ד"שמח באופן נישואין", יהיו המשיח

אצל יתירה בהדגשה זה הרי - ישראל' 'כנסת על כאמור, קאי , זה שענין "בתולה"iypzepael`xyiואף ,
ישראל' גופא.שב'כנסת
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טֿיו"ד.28) כט,
(נצבים).29) פרשתנו ריש לקו"ת
א'רא 30) ס"ע (נצבים) פרשתנו אוה"ת וראה מח. כב, מ"א

ועוד. ואילך.
מא,31) תבוא בלקו"ת (הובא ב לב, לזח"ב רמ"ז שם. לקו"ת

(נצבים). פרשתנו סוף רזא פענח א. רלא, זח"ג גם וראה ג).
ובכ"מ.32) אלול. כ"ה יום" "היום ראה
ד.33) שם, ב. כה, בהר
עה"פ.34) ספורנו

(35epzyxt.דמחר בשיעור – יֿיב לא, (וילך)
וש"נ.36) בהערה. 489 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ו'.37) אות א' מאמר אלול חודש מאמרי יששכר בני ראה
דר"ה).38) ב' דיום (הפטרה ג לא, ירמי'
שמות.39) ר"פ פירש"י
ה"ו.40) פ"ד מע"ש ירושלמי יז. כד, בלק
ועוד.41) ז. א, שה"ש
ספט"ו.42) שמו"ר
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של מעלתן מודגשת ישראל" "בתולת עם הקב"ה של לנישואין בנוגע שגם להוסיף, דוקא miypdויש
במתןֿתורה  שהרי, "יום 43- תורה"44, מתן זה - יעקב",45חתונתו לבית תאמר "כה לאנשים, נשים קדמו ,

האנשים  ישראל", לבני "ותגיד ואחרֿכך הנשים", .46"אלו

שחודש  מכיוון - ישראל ובנות נשי של לכינוס אלול חודש של הזמן מסוגל כמה עד מובן ומזה
ישראל. ובנות נשי של מזלן "בתולה", מזלו אלול

.Ë:נצבים פרשת

"לעברך  - הכתובים כהמשך - היא אלקיכם" ה' לפני כולכם היום נצבים ד"אתם והמטרה התכלית
לאלקים" לך יהיה והוא לעם לו היום אותך הקים למען גו' אלקיך ה' והיחוד 47בברית "הקישור היינו, ,

קרובו" עם ישראל ובין יתברך .48בינו

לעם  נהיית הזה "היום שבמתןֿתורה, כאמור, - ישראל נשי של המיוחדת מעלתן מודגשת זה ובענין
אלקיך" ("בינה 49לה' ישראל נשי של שבכוחן מכיון - בפשטות - הדבר וטעם לאנשים, נשים קדמו ,

באשה" ניתנה והאחים),50יתירה האב על - הבנות (וכן והילדים הבעל האנשים, על גם ולפעול להשפיע (
כו' והתלהבות חיּות ביתר הקב"ה, עם והאחדות הקשר את ולהעמיק, להרחיב להגדיל ולחזק, להוסיף

במוחש). שרואים (כפי

.È:השמיטה שנת

שדך  תזרע שנים "שש ובכרם, בשדה לעבודה בנוגע - הוא השנים לשש השמיטה שנת בין החילוק
תזמור" לא וכרמך תזרע לא שדך השביעית.. ובשנה כרמך.. תזמור שנים שניכר 51ושש חילוק כלומר, ,

של ובכרם:miyp`dבעבודתם בשדה היא שעבודתם

של לעבודתן בנוגע מלךmiypdמהֿשאיןֿכן בת כבודה "כל ,dnipt"52 הכנת הבית, דהנהגת העבודה ,
השמיטה, בשנת גם נמשכת זו עבודה הרי - בזה וכיוצא הבית נקיון והלבושים, -daxc`eהמאכלים

בראשית" בשבת שנאמר כשם לה', ("שבת השבת יום בדוגמת יותר, נעלה הבית,53באופן שהנהגת ,(
"נר  הרוחני, התוכן גם (כולל שבתֿקודש נרות השבת, ביום והאור והנקיון השבת, לבושי השבת, מאכלי

אור" ותורה הם54מצוה - (jexrÎoi`ay ielira:ועוד זאת החול. ימות לגבי

הנשים  של לעבודתן הם גם מצטרפים - וכרם השדה מעבודת פנויים שהאנשים בהנהגת 55מכיון
שהנשים מכיון אמנם, אור". ותורה מצוה ב"נר חדור שיהיה עסוקות zelibxהבית, להיותן זו, בעבודה

לאנשים, הן קודמות - וכרם השדה בעבודת (בעיקר) עוסקים שהאנשים השנים שש במשך גם זו בעבודה
אור". ותורה מצוה ב"נר הבית את להאיר כיצד 'דוגמאֿחיה' להם ומראות

השמיטה: שנת במוצאי ל"הקהל", בנוגע - הנשים של המיוחדת למעלתן גם באים ומזה

והנשים ד"האנשים באופן כאמור, הוא, ד"הקהל" שהחיוב גםshdeמכיון כולל ,"iphwmiphw 56ממש

ה  עלֿידי אלא קטנים, קטני  הטף, הבאת ציווי את לקיים איֿאפשר הרי, -miyp מעלתו שתגדל ככל שכן, .
ל a`dשל שצריך התינוק של הצורך את למלא יכול אינו גדול, הכי ומחנך חכם ,en` היא שרק דוקא,

אמהית. אהבה של רגש מתוך הראויה הלב תשומת את לו להעניק יכולה
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אהבתו 43) גודל מודגשת דמתןֿתורה הענין שבעצם להעיר,
להם נתן שלכן – לישראל הקב"ה "ezxezשל ,dfepb dcng"

ב). פח, (שבת
במשנה.44) – ב כו, תענית
בו 45) שניתנו "יוהכ"פ – אחרונות דלוחות מ"ת גם כולל

שם). (פירש"י אחרונות" לוחות
עה"פ.46) ופירש"י ובמכילתא ג. יט, יתרו
יאֿיב.47) כט,
סע"ד.48) מד, (נצבים) פרשתנו לקו"ת
ט.49) כז, אזלינן) דמיני' (הפרשה תבוא

לר"ה).50) (השייכות גֿד מב, תבוא לקו"ת גם וראה ב. מה, נדה
גֿד.51) כה, בהר
סהי"א.52) פי"ג אישות הל' ברמב"ם הובא יד. מה, תהלים
ב.53) כה, בהר פירש"י
וש"נ.משל 54) ואילך. 143 ע' חי"ז לקו"ש וראה כג. ו, י
והנשים 55) שהאנשים – האחדות ענין גם מודגש ובזה

עבודה. באותה עוסקים
כו'",56) ולעלות אביו של בידו לאחוז שיכול "קטן רק לא

(רמב"ם  במצוות" לחנכו כדי בו ולהראות להעלותו חייב ש"אביו
ה"ג). פ"ב חגיגה הל'
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.‡È:ובהקדמה - "הקהל" בענין ישראל ובנות נשי של מעלתן בביאור להוסיף ויש

ישראל כל "בבוא בביתֿהמקדש, אלא אינו - כפשוטה "הקהל" מצות `jiwlקיום 'd ipt z` ze`xl
xgai xy` mewna בזמן מהֿשאיןֿכן גו'", העם את הקהל באזניהם, ישראל כל נגד הזאת התורה את תקרא

" ומתפללים מבקשים ורק קיים, אינו שביתֿהמקדש לארץ), (ובחוץ עתיד)dpaiyהגלות (לשון
כפשוטה. "הקהל" מצות קיום שייך לא - בימינו" במהרה ביתֿהמקדש

בנוגע  פעמים כמה כמדובר לארץ, ובחוץ הגלות בזמן גם שייך - ד"הקהל" הרוחני התוכן אמנם,
ובחוץ  הגלות בזמן גם שייך הענין) (נשמת הרוחני שענינם ביתֿהמקדש, עם הקשורים העבודה עניני לכל

שכתוב  כמו מישראל, ואחד אחד שבכל הרוחני בביתֿהמקדש – ושכנתי57לארץ מקדש לי ",mkeza"ועשו
ואחת  אחד כל אמותיו.58בתוך ובארבע בביתו ,

בזמן  מודגש ביתֿהמקדש עם הקשורים העבודה עניני של והפנימי הרוחני שהתוכן להוסיף, ויש
שאז  קיים, שביתֿהמקדש בזמן כי: קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן מאשר יותר עוד לארץ, ובחוץ הגלות

אלו מצוות ynnמקיימים lretaצורך יש -zcgein zeppeazda ישנו ממש, כפשוטה המצוה קיום שמלבד
בזה. וכיוצא האדם בנפש בעבודה רוחני  תוכן גם

לארץ  ובחוץ הגלות בזמן מכיון59מהֿשאיןֿכן -jiiy `ly מודגש ממש, בפועל אלו מצוות לקיים
הרוחני. תוכנם מיוחדת) בהתבוננות צורך (ללא ביותר

.·È:לעניננו ובנוגע

ולמען  ישמעו "למען - בקרא כמפורש - הוא העם", את ד"הקהל והמטרה) (התכלית הפנימי התוכן
ישמעו  ידעו לא אשר "ובניהם הזאת", התורה דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו

גו" האדמה על חיים אתם אשר הימים כל אלקיכם ה' את ליראה בקיום 60ולמדו והוספה חיזוק היינו, ,
ומצוותיה  התורה עניני .61כל

ישראל  לנשי מיוחדת שליחות יש זה הפרטי 62ובענין בביתֿהמקדש ד"הקהל" התוכן את לפעול -
ש" הפרטי הבית מקדש"ziadÎzxwrשלה, "בית ממנו עושה הבעל 63" והטף", "האנשים.. שגם באופן ,

הזאת". התורה דברי כל את לעשות ושמרו ילמדו.. "ישמעו.. והילדים,

.‚È"העיקר הוא "המעשה - בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל :64ההוראה

אלול, בחודש כו', התורה ללימוד בנוגע זמן ריבוי נוסף שבה השמיטה, שנת של בסיומה בעמדנו
) אלול ח"י לאחרי תורה ובפרט יהדות, עניני בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש - בארוכה) כנ"ל

ומצוותיה,

כחן" לפי אלא כו' מבקש ("איני ישראל ובנות נשי של והשליחות התפקיד מילוי - ובמיוחד )65כולל
כאמור, בגשמיות, גם ביטוי לידי בא שהדבר כפי אור", ותורה מצוה ב"נר כולו הבית את להאיר -
והודאה  שבח ובהקדמת ושמחות, מאירות בפנים זאת ולעשות ויוםֿטוב, שבתֿקודש נרות בהדלקת
המצוות) שאר כל (בתוככי זו מיוחדת במצוה ישראל ובנות מנשי אחת כל שזיכה על להקב"ה (ברכה)

אור". ותורה מצוה ב"נר הבית את להאיר -

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.57) כה, תרומה
שיחת 58) וראה ועוד. ב. שכו, ב. שכה, של"ה עה"פ. אלשיך

וש"נ. סי"ב. ש.ז. תרומה ש"פ
ממש 59) בפועל (שקיומה שמיטה למצות בנוגע י"ל ועד"ז

הרוחני  שהתוכן בלבד זו שלא – ישראל) בארץ אלא אינו
שייך כו') התורה בלימוד והוספה ארץ, מעניני mb(התעלות

הרי  בגשמיות, הקיום שייך שלא מכיון אדרבה, אלא בחוץֿלארץ,
הרוחני xzeiהתוכן ybcen מודגש שבה ישראל, בארץ מאשר

הקיום ynnלכלֿלראש lreta.
יבֿיג.60) לא, (וילך) פרשתנו
(61. . בסיני בו  שניתנה "כיום חגיגה: הל' סוף רמב"ם ראה

שומעה". הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
בבוא zepaוכן62) – להיות מתכוננת מהן אחת שכל ישראל,

הרי  אמה, בבית בהיותה גם לזה, ונוסף "עקרתֿהבית". – הזמן
על היא פועלת וחיּות, בשמחה תומ"צ בעניני `dnכשעוסקת

כ"עקרתֿהבית". תפקידה במילוי עוז וביתר שאת ביתר להוסיף
(63– חב"ד ובנות לנשי ש.ז. אייר כ"ה שיחת בארוכה ראה

ביהמ"ק  דעשיית לעבודה ובנות נשים של המיוחדת שייכותן
פרטי.

מי"ז.64) פ"א אבות
ג.65) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
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העולם  לכל יוצאה אורה שממנו ועד להקב"ה, ו"מקדש" "משכן הבית נעשה עלֿידי 66ועלֿידיֿזה -
ישראל  בני לכל חוצה, התורה) (דפנימיות המעיינות להפצת עד והיהדות, התורה דהפצת העבודה

בניֿנח  שנצטוו למצוות בנוגע - העולם לאומות בנוגע ואפילו ישראל, לכלל ועד .67שבסביבתם

בתחתונים  יתברך לו דירה - יתברך לו ומקדש משכן נעשה כולו שהעולם .68ועד

גו' "ישמעו - וענינה שתוכנה הקהל", "שנת הבאה, לשנה כהכנה - אלו ענינים בכל מיוחדת והוספה
כנ"ל  גו"', האדמה על חיים אתם אשר הימים כל גו' הזאת התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו

בארוכה.

.„È התורה מחלק וההוראה הלימוד עלֿפי – אלו ענינים פרשת 69ובכל זה, לזמן במיוחד השייך
נצבים:70השבוע  פרשת -

על מעידה שהתורה ולזכור לדעת צריך l`xyiיהודי lk,"אלקיכם ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם -

השנה  ימי כל במשך היוםֿיום בחיי גם פועל זה משינתו,71שענין כשניעור מיד יום, כל שבתחילת -
" לפניך", אני "מודה מישראל ואחד אחד כל "jiptlאומר כמו דייקא, "iptl הפירוש גם כולל אלקיכם", ה'

- שהתחלת zeiniptdהפנימי ומכיון ממש", ממעל אלקה "חלק - נשמתי" בי "שהחזרת וממשיך דהוי',
כל  על נמשך זה הרי אלקיכם"), ה' ("לפני נשמתי" בי שהחזרת לפניך.. אני ד"מודה באופן היא היום

ה', רצון עלֿפי היא היום כל במשך שהנהגתו היינו, כולו, היום

שעומד - בתכלית swezaכולל הוא הרי אלקיכם", ה' "לפני להיותו כי ה', רצון לקיום הקשור בכל
מלך", "נצב ד"נצבים", התוקף

עם הוא ישראל שעם ואףֿעלֿפי שמסביבו, העולם מכל כלל מתפעל אינו mirayלגבי`cgובמילא,
ה' שם כי הארץ עמי כל ש"וראו אלא עוד ולא אלקיכם", ה' לפני גו' "נצבים הם הרי העולם, אומות

ממך" ויראו עליך הקבועה 72נקרא המזוזה את הם רואים יהודי, של לביתו בסמיכות שבעברם גם כולל ,
אחד"gztעלֿגבי ה' אלקינו ה' ישראל "שמע נכתב שבה יהודי, של הוא 73ביתו כולו שהבית היינו, ,

אלקיכם". ה' לפני גו' ד"נצבים באופן

מחוברות: נצביםֿוילך שפרשיות שנהֿזו לקביעות בהתאם "וילך", מפרשת - נוספת והוראה

שבתורה  ה"נפלאות" עם הקשור הפירוש גם ישנו מקרא, של בפשוטו ד"וילך" הפירוש על -74נוסף
חיל" אל מחיל "ילכו "וילך", הליכה, של באופן להיות צריכה יהודי  של .75שעבודתו

ל  יכול אינו יהודי גמור כלומר, צדיק לדרגת הגיע אם גם אתמול, אליו שהגיע ומצב במעמד הסתפק
ולגדול  להוסיף צריך בוודאי טובות, ושנים ימים אריכות לו נותן שהקב"ה דמכיון גמורה), צדקנית (או
(שהוא  הקב"ה עם הקשורים ומצוותיה תורה יהדות, בעניני - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הענינים, בכל

בקודש" "מעלין כהציווי .76איןֿסוף),

.ÂË:ובהקדמה השמחה. לענין בנוגע - הקהל" ל"שנת להכנה ובשייכות בקשר נוספת והוראה

לבב" ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת - בשמחה להיות צריכה ה' ישראל 77עבודת "ישמח ,
במעשיו"78בעושיו" ה' "ישמח - הקב"ה של בשמחתו גם ניתוסף שעלֿידיֿזה ,79.
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(ו).66) ד פ"ד, שהש"ר סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ספ"ח.67) מלכים הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ.68) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ועוד.69) ב. נג, זח"ג – הוראה מלשון
ואילך.70) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום ראה
מודגש 71) שאז – מיוחד בזמן היא בתורה שהקריאה אלא

השנה. בכל אח"כ נמשך ומזה כו', בגילוי
יו"ד.72) כח, תבוא
ד.73) ו, ואתחנן

(74– יום" "היום א). (קפא, שלו שבועות במס' של"ה ראה
שבט. כ"ט

וש"נ.75) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע וראה ח. פד, תהלים
וש"נ.76) א. כח, ברכות
תניא 77) ועוד. בסופן. לולב הל' רמב"ם וראה מז. כח, תבוא

ובכ"מ. פכ"ו.
ב.78) קמט, תהלים
ואילך.79) ד פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה לא. קד, שם
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" הסוכות", "בחג היא "הקהל" מצות שהרי - "הקהל" לשנת כשמתכוננים יתירה onfובהדגשה
epzgny כפי והטף", והנשים האנשים העם את ד"הקהל הציווי מצד יותר עוד ניתוסף זו ובשמחה ,"

השמחה  אזי ביתו, ובני אשתו את גם מביא אחד וכל יחדיו, נפגשים רבים ידידים שכאשר במוחש שרואים
והגבלה. מדידה מכל למעלה ביותר, גדולה היא

- לבריאה תשמ"ח אלפים ה' - זו הקהל" ל"שנת בנוגע יותר עוד מודגש זה שענין להוסיף, ויש
" שנת היא השנה "!gnyzשהרי

ביתר  להוסיף יש תשמ"ח) שנת כניסת (לפני החולפת השנה של האחרונים בימים שגם מובן, ומזה
השמחה  בענין עוז וביתר שנת80שאת של השמחה את ולזרז למהר להכין, כדי -gnyzשתהיה ,dgny

dlecb ikd שמחת" ראשם"81, על (תמידית) .82עולם

***

.ÊË להוסיף כדי "שליחותֿמצוה" מכן אחת לכל לתת הצדקה, בענין נסיים - כגוןֿדא בכינוסים כנהוג
דילה. שיעורא ולפום שכלה, לפי לבה, נדבת כפי לצדקה נותנת אחת שכל מה מלבד הצדקה, בנתינת

מדה" כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו מוסיף 83ומכיון הצדקה, בנתינת ההוספה עלֿידי הרי ,
הצדקה" הוי' "לך - מישראל ואחת  אחד לכל צדקה בנתינת :84הקב"ה

אינו - הצדקה aegענין melyzבתורת אלא cqgeלהזולת, dwcv שבטבע והרחמנות החסד מדת מצד ,
והגוף  הבהמית בנפש מדה גם שנעשה ועד האלקית, הנפש של (מדה ישראל של 85נפשות מהסימנים ,(

"ביישנים  ישראל, חסדים"86בני גומלי רחמנים, ,87.

תשלום  של באופן הברכות המשכת שמלבד - הקב"ה של צדקתו של ל"שכר" בנוגע ועלֿדרךֿזה
שכתוב  כמו ישראל, של עבודתם עבור שמגיע כפי הקב"ה 88חוב, מבטיח אזי וגו" תלכו בחוקותי "אם

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ביותר, נעלות ברכות בפרשה, האמורות הברכות מוסיף 89כל -
בתורת גם סוף) להן (שאין ברכותיו בהמשכת המלאה dwcvהקב"ה "מידו הנתינה, באופן גם הוספה ,

והרחבה". הקדושה הפתוחה

לומר  מתחילים שבמוצאיֿשבת זה, בשבוע יותר מודגש הצדקה" הוי' ד"לך שהענין להוסיף, ויש
הצדקה"."סליחות" הוי' "לך היא: ה"סליחות" התחלת שהרי -

.ÊÈ"הגאולה את שמקרבת צדקה "גדולה - העיקר והוא - עלֿידי 90ועוד והשלימה האמיתית גאולה ,
ישראל" נדחי ויקבץ במקומו מקדש ש"יבנה צדקנו, שנת91משיח זו, בשנה ממש, בימינו במהרה ,f"nyz,

"זמן  הסוכות, חג ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הקדוש, ויום תשובה ימי עשרת ראשֿהשנה, את חוגגים ואז,
כאמור, ממש, בימינו במהרה שיבנה השלישי, בביתֿהמקדש – "הקהל" מצות ובמיוחד כולל שמחתנו",

ושבועות ימים לטובה.iptlריבוי עלינו הבא הסוכות, חג
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(80– יב לא, (ירמי' בתולה" תשמח "אז מהפסוק ולהעיר
בשנת ובפרט השמחה, שענין דר"ה) ב' יום ,gnyzבהפטרת

במזל כבר מהפטרת dlezaמתחיל גם ולהעיר אלול. חודש ,
יו"ד).iptlyהשבת סא, (ישעי' גו'" בה' אשיש "שוש – ר"ה

יא.81) נא, יו"ד. לה, ישעי'
על82) עולם ("שמחת בכל my`xומה"ראש" גם נמשך – ("

כולה. השנה במשך החיים פרטי בכל הגוף,
ואילך.83) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
מצות 84) היא הצדקה ש"מצות סי"ז אגה"ק וראה ז. ט, דניאל

כו'". ממש ה'

מנ"א 85) כ"ף (קונטרס תשכ"ז תשמעון עקב והי' ד"ה ראה
וש"נ. ובהערות. פ"ג ש.ז.)

הי"ז.86) פי"ט ביאה איסורי הל' רמב"ם א. עט, יבמות
מדת 87) את שמחדירות  ישראל נשי של החינוך ע"י – ובפרט

כו'. והרחמנות החסד
בחוקותי.88) ר"פ
הערה 89) 576 ע' ח"כ לקו"ש וראה דברהמ"ז. שלישית ברכה

.20
פל"ז.90) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ספי"א.91) מלכים הל' רמב"ם
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ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל בני שכל באים 92ובפשטות, בראשם, צדקנו ומשיח ,
אשר  "ארץ הקדושה, לארצנו - אחד למקום אבל שונות, בדרכים פזוריהם, מקומות מכל - יחדיו כולם

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני תמיד ,93גו'

גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב גם כולל הארץ, לשלימות - התורה שלימות עם ביחד העם, ,94שלימות

רב" מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - עצמה הקודש "הר 95ובארץ הבית, להר - גופא ושם ,
ומוספים 96הקודש" כסדרם תמידים חובותינו קרבנות את לפניך נעשה "ושם המקדש, בית יבנה שעליו ,

גדולה 97כהלכתם" הכי לשמחה עד ליום, מיום והולך ומוסיף הסוכות, חג לפני רב זמן משך כאמור, -
"תשמח", בשנת ד"הקהל"

יהיֿרצון.וב  כן אמן ממש, בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה ממש, פשטות

***

.ÁÈ בכל מבורכת שנה ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה בכתיבה - מעתה כבר - שנתברך יהיֿרצון
הפרטים,

לבב, ובטוב בשמחה יתוסף בהם שגם "תשמח", שנת שלפני הימים על גם פועלת זו שברכה - כולל
הלוך  השמחה בענין מוסיפים ואחרֿכך ביתֿהמקדש, ובנין הגאולה עלֿידי – השמחה לשלימות ועד

ואור, והוסיף

בגשמיות  ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ומתוך טפחים, מעשרה למטה ובפשטות,
יחד. גם וברוחניות

טובה  שנה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר - חב"ד ובנות דנשי לבאיֿכח הדולרים חלוקת (לאחרי
ומתוקה.

•
.f"nyz'd lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

דורנו ‡. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת -1ידועה הזה השבתֿקודש יום של המיוחד ענינו אודות
אלול: חודש של האחרון השבת

ורבו 2"אדמו"ר  מורו בשם המגיד, הרב ורבי ממורי שמעתי במעזריטש, בהיותי סיפר: הזקן
השנה  לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי החודש נשמתוֿעדן: בעצמו 3הבעלֿשםֿטוב הקב"ה ,

י"א  החדשים את מברכים ישראל זה ובכח אלול, חודש של האחרון השבת שהוא מברכים בשבת מברכו
בשנה". פעמים

"כתיב  - השבוע פרשת עם זה יום 4ומקשר שהוא ראשֿהשנה על קאי ד"היום" היום, נצבים אתם
שכתוב  וכמו והיינו 5הדין, ועומדים, קיימים נצבים ואתם רבא, דינא יום והוה ותרגם גו', היום ויהי
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ט.92) יו"ד, בא
יב.93) יא, עקב
ובפירש"י.94) ח יט, שופטים
ג.95) מח, תהלים
יג.96) כז, ישעי'
ור"ח.97) ויו"ט דשבת מוסף בתפילת
וש"נ.1) .173 ע' חכ"ט לקו"ש וראה אלול. כ"ה יום" "היום
אבות 2) ג' של שמם את להזכיר מדייק זו שבתורה להעיר

ואדמו"ר  הכללית, החסידות נשיאי - והמגיד הבעש"ט החסידות,
מדגיש  ובכולם ס"ג). לקמן (וראה חב"ד חסידות נשיא - הזקן

ורבי". "מורי או "אדמו"ר" התואר
הוא 3) תשרי הרי בניסן, שהתחלתו החדשים שבמנין דאף

תשרי  שלכן: השנה. בתיבת כאן ההדגשה הרי השביעי, חודש
הקב"ה. מברכו זה ובגלל ה)שנה". ל(חדשי הראשון "חודש הוא

(נצבים).4) פרשתנו ריש
א.5) ב, איוב
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"אתם  פרשת אז קוראין אלול חודש של האחרון שבת שהוא ראשֿהשנה שלפני ובשבת בדין, שזוכים
ומשביע  המשובע שהוא השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה של ברכתו דזהו לכל 6נצבים", טוב ברוב

השנה". כל על ישראל

ברכה·. היא זו ברכה הכח zillkוהנה, נמשך שממנה השנה, וראש התחלת תשרי, לחודש ברכה ,
כלל, של באופן תשאר לא שהברכה היא הכוונה תכלית אמנם, השנה. חדשי שאר כל לברך לישראל

גם תומשך כדלקמן.mihxtaאלא בהכלל, גם עילוי נוסף שעלֿידיֿזה ,

ובהקדמה:

עולם  לעניני בנוגע בעיקר - היא בדין", שזוכים היינו ועומדים, קיימים "נצבים הקב"ה, של ברכתו
תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שכתב מה כידוע הגשמי, מיימוניות'7הזה 'הגהות בנגלה 8בשם גם (פסקֿדין

ש"זוכים  הברכה המשכת ובמילא, כו'", הזה עולם לעניני אלא בראשֿהשנה נדון אדם ש"אין שבתורה)
כפשוטם. גשמיים בענינים שנמשכת באופן היא בדין"

כל  העליונים, העולמות בכל גם אלא הגשמי, הזה בעולם רק לא היא מראשֿהשנה ההמשכה כלומר,
נמשך  ואחרֿכך העליונים, בעולמות תחילה שנמשך הוא ההמשכה סדר ואדרבה, כו', ההשתלשלות סדר
אינה  העליונים בעולמות וההמשכה הגילוי כוונת אףֿעלֿפיֿכן, אבל הגשמי, הזה בעולם גם ומתגלה
דירה  יתברך לו להיות הקב"ה ד"נתאווה הכוונה נשלמת שבו הגשמי, הזה עולם בשביל אלא

העליונים,9בתחתונים" בעולמות והמשכה בגילוי גם הרחבה נוספה הגשמי הזה בעולם הגילוי ובשביל ,
ד" הענין אצלם אהלך"iaigxdשנעשה .10מקום

לדבר "אסתכל dklda[דוגמא בעולם, גם נמשך ומהתורה בתורה, היא הענינים כל התחלת שהרי -
עלמא" וברא :11באורייתא

המצוות  עיקרו12קיום -lreta dyrn עלֿידי שהרי במעשה, קיומה אלא המצוה, כוונת לא כלומר, ,
המעשה  ללא לבד, המצוה כוונת עלֿידי ואילו ידיֿחובתו. יצא המצוה, כוונת ללא לבד, המצוה מעשה

ידיֿחובתו. יצא לא בפועל,

המצוה  כוונת גם להיות צריכה עצמה,13ואףֿעלֿפיֿכן, הכוונה בשביל אינו בכוונה שהצורך אלא ,
תועלת בשביל ענין dyrnכיֿאם - המצוה במעשה עיקרי ענין נוסף המצוה כוונת שעלֿידי המצוה,

ז"ל zEigה  רבותינו כמאמר נשמה],14, בלי כגוף היא כוונה בלא שמצוה

ההתהוות  תחילת של כללית הכי לנקודה עד כלל, של באופן היא ההמשכה שתחלת ונמצא,
הזמן 15בראשֿהשנה  התהוות גם הזה 16(כולל לעולם עד פרטיות ופרטי בפרטיות נמשך ואחרֿכך ,(

בהכלל, גם עילוי נוסף שעלֿידיֿזה דוקא, למטה וההמשכה הגילוי היא הכוונה שתכלית כאמור, הגשמי,
לעצמותו  דירה בתחתונים, יתברך לו דירה - גדול") "כלל (אפילו כלל של מגדר שלמעלה לדרגה עד

יתברך. ומהותו
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"ראשון..6) (ולא השביעי חודש כאן מדגיש זה ומטעם
כו'". ומשביע "המשובע שובע, מלשון - לשנה")

ב.7) נט, לר"ה דרושים
הרמב"8) בשם – רפ"ג תשובה ן.הל'
ובכ"מ.9) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

ב.10) נד, ישעי'
רע"ב.11) קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"ג זהר
רפל"ח.12) תניא ראה
לתפילין"13) כולה התורה כל "הוקשה – בתפילין ולדוגמא

(סי"א)). ס"ה סכ"ה או"ח (ואדה"ז) (שו"ע והמוח הלב שעבוד –
שבכוונת  וההכרח הצורך ביותר מודגש שבתפילין ולהעיר,

מהמצוה  חלק היא והמוח) הלב (שעבוד זו כוונה שהרי המצוה,
ס"ח). או"ח (ב"ב עצמה

ובכ"מ.14) שם. תניא ועוד. עקב. ר"פ להאריז"ל ל"ת ראה
בכל 15) המוחלט ואפס מאין הבריאה התהוות חידוש – כולל

והשגה  הבנה של באופן שנתבארה הבעש"ט כתורת ורגע, רגע
והאמונה'. היחוד ב'שער הזקן רבינו ע"י בחב"ד

שגם 16) ד) עה, הק"ש שער דא"ח עם (סידור המגיד כתורת
הזמן, גדר הי' לא הבריאה התהוות שלפני היינו, נברא, הוא זמן
את  הכוללת הזמן נקודת הזמן, ענין גם נתהווה הבריאה ובתחילת
בכל  מתחדשת הזמן התהוות שגם אלא עוד, ולא הזמן. פרטי כל

הנ"ל. הבעש"ט כתורת רגע,
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ב'תורה'‚. החסידות, אבות שלושת בהזכרת גם מרומז - וכלל ופרט כלל - זה שענין להוסיף, ויש
הנ"ל:

- הכללית החסידות נשיאי והמגיד, .llkהבעלֿשםֿטוב

- חב"ד חסידות נשיא הזקן, בפרטים hxtאדמו"ר גם ומתגלה נמשכת הכללית שהחסידות היינו, ,
שבנפש. בחכמהֿבינהֿדעת וההשגה ההבנה ע"י כו', פרטים ופרטי

בהכלל  גם ושלימות עילוי נעשה - (פרט) בחכמהֿבינהֿדעת והשגה הבנה של באופן הגילוי ועלֿידי
שלפניֿזה  בהתוועדות בארוכה (כמדובר ֿ 17כו' (חכמהֿבינה בפרטים ההמשכה ֿ ידי שעל – גם כולל ,(

השייך באופן החסידות גילוי  נעשה ynnדעת) l`xyi lkl הזקן רבינו כפתגם  גדול), הכי שתורת 18(כלל 
שלמעלה  העצמית לנקודה עד גדול, הכי כלל ממש, ישראל לכל אלא מסויים, לחוג שייכת אינה החסידות

כלל. מגדר

נצבים:„. פרשת עם זה לקשר ויש 

היום נצבים -mklek"אתם "llk- מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם "ראשיכם ,hxt
ישראל  שבבני סוגים לעשרה אלקיך"19(התחלקות ה' בברית "לעברך כדי זה וכל ב'לקוטי 20), כמבואר ,

עוברים 21תורה' שניהם "להיות האחדות, בתכלית מתאחדים בברית שהעוברים הוא כריתתֿברית שענין
מגדר  שלמעלה לדרגה עד נעלה, הכי כלל - אחד" לבשר נעשה "כאילו לאחדים", להיות אחד גוף בתוך

יתברך. ועצמותו מהותו עם חד" "כולא שנעשים 'כלל',

דרך ש"זהו תחלה מבאר הנ"ל במאמר שגם דרךllkולהעיר, "אך וממשיך, ,"hxt דרך הוא איך
של  מגדר שלמעלה האחדות נקודת כריתתֿברית, ענין מבאר זה ועל כו'", התשובה ענין ומהו היחוד

'כלל'.

יותר:‰. ובפרטיות

ענין הוא כריתתֿברית נעשית שעלֿידו שהפרט תורה' ב'לקוטי הברית daeyzdמבואר "זכרון -
עילאה". תשובה בחינת שהיא השופר עלֿידי ובינינו.. ה' שבין וההתקשרות

בהכלל  שלימות נעשה שעלֿידיֿזה החסידות, שבתורת (ה"פרט" הזקן לרבינו מהשייכות גם ולהעיר
בעליֿתשובה  עשיית הוא הזקן רבינו של שענינו כידוע - שלפניֿזה 22כו') בהתוועדות גם ).23(כמדובר

מלך" "נצב התוקף, ענין הוא "נצבים" שהרי - נצבים" ל"אתם הקשר גם נצבים 24וזהו "אתם וזהו ,
מלך" ד"נצב הענין נעשה ישראל כל שאצל כולכם", טורא"25היום עקר מלכא "אמר אשר גם 26, כולל ,

(היצרֿהרע) להם ד"נדמה ביטול xdk"27הענין לא היינו, דייקא, "עקר" טורא', "עקר - זה ל"הר" ובנוגע ,
בזה" זה ש"טוחנן (עלֿידיֿזה ההר אתהפכא 28מציאות - אחר למקום ומביאו ממקומו שעוקרו כיֿאם ,(

לנהורא  כזכיות"29חשוכא לו נעשו "זדונות הענין 30, שלימות נעשה שעלֿידיֿזה התשובה, שלימות ,
מות" טוב והנה מאד", טוב "והנה כתוב מצאו מאיר, רבי של "בתורתו מאד", שגם 31ד"טוב היינו, ,

לטוב. מתהפך הטוב דהיפך הענין

בתיובתא" צדיקייא "לאתבא - צדיקים אצל גם שייך התשובה שענין להוסיף, :32ויש
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סי"א.17) תבוא ש"פ שיחת
וש"נ.18) דש. ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
א.19) פב, זח"ב ראה
טֿיא.20) כט, (נצבים) פרשתנו
פרשתנו.21) ריש
תשנה,22) ח"ד לקו"ד – ובארוכה .86 ע' שלום תורת סה"ש

ואילך. סע"א
(23.70 ובהערה סי"א תבוא ש"פ שיחת
ואילך.24) א'רא ס"ע (נצבים) פרשתנו אוה"ת מח. כב, מ"א
מזה 25) ויתירה כמלך", מלך "עבד ב) מז, (שבועות כמארז"ל

די"ל, ועוד), ז. א, דברים ופרש"י (ספרי מלך" מלך "עבד –

ואח"כ  הדמיון, בכ"ף "כמלך", רק נעשה העבודה שבתחילת
ממש. "מלך" גם נעשה

ב.26) ג, ב"ב ראה
א.27) נב, סוכה
א.28) כד, סנהדרין – חז"ל ל'
א.29) ד, זח"א ראה
ב.30) פו, יומא
ה.31) פ"ט, ב"ר
סע"ב.32) נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה
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למיעבד" ליה "כדבעי היא העבודה כאשר ומאוחד 33גם בטל אינו עדיין הרי, - העבודה לשלימות עד ,
מרידה  בבחינת - דדקות בדקות - הוא בתכלית והיחוד הביטול העדר אשר והיחוד, הביטול בתכלית

מלכא" קמי במחוג "מחוי אשר 34במלכות, האלקים אל תשוב "והרוח התשובה, ענין להיות צריך ולכן ,
בתכלית.35נתנה" ויחוד ביטול ,

" לעתידֿלבוא, – שבזה בתיובתא"giynוהשלימות צדיקייא לאתבא בכל 32אתא שלימות נעשה שאז ,
תולדות "אלה - כולה "אלה uxt"36הבריאה הבריאה, שבתחילת מהשלימות יותר נעלה באופן תולדות 37,

בהבראם" והארץ הקב"ה 38השמים של כפיו יציר הראשון, אדם של השלימות גם רבינו,39(כולל ומשה ,
האנושי  מין נאמר 40מבחר עליו לו 41, דירה - הבריאה כוונת שנשלמה מכיון מאלקים"), מעט "ותחסרהו
בתחתונים. יתברך

.Â:העיקר הוא והמעשה

שזוכים  היינו ועומדים, קיימים "נצבים היום", נצבים ש"אתם - זו בשבת הקב"ה של ברכתו המשכת
לכל  טוב ברוב והמשביע "המשובע נעשה - זו בשבת המתברך - השביעי שהחודש וכאמור, בדין",

השנה". כל על ישראל

לטובה  ועד והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת - ובפשטות
אתכם  "ואולך - ד"נצבים" באופן צדקנו, משיח עלֿידי  והשלימה האמיתית גאולה - והפנימית העיקרית

זקופה" "בקומה .42קוממיות",

עוד נעשה זה מ iptlוכל החל - `lelראשֿהשנה ycegÎy`x מנהג") תורתֿאמת שעלֿפי [דמכיון
היא" תורה אלול 43ישראל מראשֿחודש טובה וחתימה כתיבה בברכת רעהו את איש לברך צריכים (44,

לאחרי  ובפרט מישראל], ואחת אחד לכל טובה וחתימה כתיבה ברכת כבר נפסקה שלמעלה הוכחה זו הרי
lel` i"g.מברכו בעצמו שהקב"ה אלול חודש של האחרון בשבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה בנוגע ומופלגה רבה הצלחה - לנו" תהיה ו"כן
ברוחניות  הן ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת להמשכת בנוגע ומופלגה רבה והצלחה
ואדרבה  בגשמיות, למטה גם נמשך ואחרֿכך ברוחניות, היא ההמשכה שתחילת כאמור, בגשמיות, והן

יחד. גם וברוחניות בגשמיות - יחדיו שמתאחדים ועד דוקא, בגשמיות היא הכוונה עיקר -

***

.Ê כלל של באופן היא אלול חודש של האחרון השבת ביום הברכה שהמשכת לעיל האמור ,45עלֿפי
שענין  מובן, - הכלל לגבי גם יותר שלימות נעשה שעלֿידיֿזה פרטים, ופרטי הפרטים בכל וחודר הנמשך

ב  גם להתבטא צריך הענין:zcearזה ונקודת אלול. חודש של האחרון שבת

עלֿמנת  החולפת, השנה במשך העבודה כללות על חשבוןֿצדק החשבון, חודש הוא אלול חודש
העבודה  כאשר שגם היינו, שלימות, תוספת גם אלא החסרון, השלמת רק ולא החסר, את ולהשלים לתקן
גם  נעשית עלֿידיֿזה אשר יותר, נעלית שלימות ולפעול להוסיף צריך למיעבד", ליה "כדבעי היתה

החדשה. לשנה המתאימה ההכנה
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רע"א.33) סז, כתובות ראה
שם 34) ובהנסמן 168 ע' ח"כ לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה ראה

.17 בהערה
ובכ"מ.35) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה יב. ז, קהלת
יח.36) ד, רות
ד.37) ב, בראשית
ג.38) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ראה
(ב).39) יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה
הז'.40) ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
וש"נ.41) ב. כא, ר"ה ו. ח, תהלים

ובפירש"י.42) יג יכו, בחוקות
בלקו"ש 43) הנסמן סט"ז. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.2 הערה 56 ע' חכ"ב
הל'44) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א אפרים מטה ראה

הנוראים). ימים
סג,45) (זח"ב יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' ל"כלל" נוסף

זו  שמשבת מכיון – השבוע ימי לכל הברכה המשכת א), פח, ב.
פרשתנו  (לקו"ת כולה השנה כל את הכולל השנה", "ראש מתברך

ובכ"מ). ואילך. א מז,
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- העבודה עניני לכל בנוגע פרטי באופן להיות צריך שהחשבון שעליהם ומובן, הדברים שלושת
עומד  האדם"46העולם זה קטן "עולם גם כולל ענין 47, בהקדמת וגמילותֿחסדים, (תפילה) עבודה תורה ,

ז"ל  חכמינו ללשון בהתאם - הם 48התשובה המעשים אזי התשובה שעלֿידי טובים", ומעשים "תשובה
ומאירים  ועבודתינו 49טובים מעשינו של השלימות תכלית - הגאולה ענין וכן אלו 50, פרטים כל אשר ,

'אלול', בראשיֿתיבות גם מרומזים (שירה)), וגאולה תשובה חסדים, וגמילות עבודה תורה קוין: (שלושה
פעמים. כמה כמדובר

החלטות  קבלת - ובמיוחד כולל כו', והשלימות התיקון חשבוןֿצדק, להיות צריך אלו ענינים ובכל
של ובאופן החדשה, השנה לעבודת בנוגע בנפש,zeriawטובות קביעות (ובעיקר) והן בזמן, קביעות הן ,

בדפוס). גם (שנתפרסם ב'מכתב' ובפרטיות בארוכה שנתבאר כפי

האחרון  השבת ביום ובפרט אלול, ח"י לאחרי אלול, חודש עבודת לסיום בקשר - ההוספה באה וכאן
פרטים  ופרטי לפרטים עד בפרטיות, טובות החלטות וקבלת החשבון עשיית שמלבד - אלול חודש של
שלאחרי  הכלל של והשלימות העילוי בזה שנוסף באופן העבודה להיות צריכה כללי), באופן רק (לא

כלל, של מגדר שלמעלה לדרגה עד zecg`dהפרטים, zcewp.

זו, שנה בקביעות ביותר מודגש האחדות) נקודת הפרטים, ריבוי שלאחרי הכלל (שלימות זה וענין
ב  חל אלול חודש של האחרון השבת העולם d"kשיום נברא שבו אליעזר 51אלול, רבי ),52(כדעת

זו  שבת של והשייכות הקשר יותר מודגש זו גמר dpydÎy`x,ל שבקביעות בראשית, למעשה הששי יום
ריבוי  שבין החילוק ובדוגמת עלֿדרך הוא לראשֿהשנה אלול כ"ה שבין החילוק כי - הבריאה ושלימות

כדלקמן. האחדות, לנקודת הכלל) (לאחרי הפרטים

החילוק  שגם הקהל", ב"שנת הוא וראשֿהשנה השמיטה, בשנת הוא באלול שכ"ה - יתירה ובהדגשה
לנקודת  הכלל) (לאחרי הפרטים ריבוי שבין החילוק ובדוגמת עלֿדרך הוא ל'הקהל' 'שמיטה' שבין

ואילך). יג (סעיף כדלקמן האחדות,

.Á"מעשיך תחילת היום "זה - לראשֿהשנה בנוגע וראשֿהשנה: באלול כ"ה ענין ידועה 53ביאור -
חסידות  בדרושי ה 54השאלה יום בתשרי, באחד ראשֿהשנה נקבע בכ"ה iyyמדוע ולא בראשית, למעשה

ה  יום אדם oey`xבאלול, ברוא יום הוא בראשית למעשה הששי שיום - בזה וההסברה בראשית? למעשה
d`ixadהראשון, zilkz ושלימות גמר נעשה שבו בראשית, למעשה הששי ביום ראשֿהשנה נקבע ולכן ,
הבריאה.

ומזה  החסידות, מתורת חלק היא אלול בכ"ה ראשֿהשנה נקבע לא מדוע השאלה שגם - ובהקדמה
לראשֿהשנה  יוקבע זה שיום וקסלקאֿדעתא מקום שיש כך, כדי עד באלול, כ"ה של העילוי גודל מובן
אלול), (כ"ה ביום בו בעמדנו ובפרט כדלקמן). יותר, גדולה בראשית למעשה הששי יום שמעלת (אלא

" נעשה זה יום של המיוחד ענינו יש xry"55שאז ולכן ראשֿהשנה), ענין גם (כולל הענינים שאר לכל
דוקא. היום מעלת להדגיש וצורך מקום 

נעלה  באופן להיותו ראשֿהשנה, של בעילוי יותר עוד נוסף - אלול כ"ה של העילוי ביאור ולאחרי
כדלקמן.יו  באלול, כ"ה של העילוי גודל  לגבי אפילו תר
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מ"ב.46) פ"א אבות
קא,47) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

ועוד. א).
מי"ז.48) פ"ד אבות
יז,49) שה"ש א. פה, לשמע"צ דרושים א. פב, מטות לקו"ת

בתחלתו. מג"א תו"א וראה ג.
רפל"ז.50) תניא ראה
המשך 51) כל כלול הזמן התהוות שבתחילת שמכיון להעיר,

(ועד  הזמן להתהוות בהמשך ובא קשור ורגע רגע כל הרי הזמן,
רגע, שבכל כך, .(16 הערה כנ"ל הזמן, התהוות בו שנתחדש
(לא  העבר כל על החשבון ענין (וצ"ל) שייך יום, בכל ועאכו"כ

אבל  בריאתו). לרגע עד דעתו, על עמדו מיום אלא זו, בשנה רק
לכך, המיוחד בזמן החשבון לענין כלל דומה זה אין אעפ"כ,

כפשוט.
תשפב).52) (רמז א כט, פינחס עה"פ יל"ש רפכ"ט. ויק"ר

ועוד.
א.53) כז, מר"ה דר"ה, מוסף תפלת
בהמכתב 54) (נסמן ובכ"מ ואילך. א מז, פרשתנו לקו"ת

אלול). כ"ה תבוא, דמוצש"ק
ח"ב 55) תשמ"ח) (קה"ת הישועה" "מעייני ספר ראה

וש"נ. ואילך). 54 (ע' ס"ג בפתיחה
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.Ë ואת השמים את אלקים ברא "בראשית - הוא אלול) (כ"ה בראשית למעשה ראשון יום של ענינו
ואת 56הארץ" תולדותיהם לרבות השמים את שכתוב הוא ראשון.. ביום נבראו וארץ שמים תולדות "כל ,

תולדותיה" לרבות הן 57הארץ צבאם", וכל וארץ "שמים כולה, הבריאה התהוות נעשה זה שביום היינו, ,
ההשתלשלות. סדר כל תחתונים, ועולמות עליונים עולמות רוחניים, וארץ שמים והן גשמיים, וארץ שמים

בריאת של העילוי ישנו בראשית, למעשה ראשון ביום מזה: oi`nויתירה yi" -`xa הרמב"ן כפירוש ,"
היולי" הראשון.. החומר ברא.. לשון אלא מאין היש בהוצאת בלשוןֿהקודש אצלנו שבזה 58ש"אין -

zEnvrdמתגלה gk עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו ברוךֿהוא המאציל של ועצמותו "מהותו ממש,
ממש" המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ֿ ושלום.. חס לו שקדמה עילה .59מאיזה

יותר: ובעומק - קצת אחר בסגנון

התגלות ישנו באלול, כ"ה בראשית, למעשה ראשון zEnvrdביום gkהתהוות הבריאה zellkבעצם
בריאת עלֿידי שמתגלה העילוי גם ישנו לזה, ונוסף המוחלט: ואפס מאין היולי) הנבראים,ihxt(חומר

ד"מה באופן והרוחניים), (הגשמיים וארץ" שמים תולדות ה'"eax"כל ה'"elcbו"מה60מעשיך 61מעשיך

הפשוטה).62(כידוע  האחדות ומתבטאת מתגלה הריבוי שבתכלית

.È הששי היום למעלת כלל בערך אינו - בראשית למעשה הראשון היום של העילוי גודל אמנם,
כי: הראשון, אדם ברוא יום בראשית, למעשה

מצד - הוא בראשית למעשה הראשון היום של מאין,zelbzdzEnvrdהעילוי יש ההתהוות בעצם (הן
ב  יותר נעלה ענין ישנו אבל הנבראים): בריבוי jexrÎoi`–beprzeוהן gexÎzgp שענין יתברך, עצמותו של

שכתוב  כמו הבריאה, ושלימות גמר הראשון, אדם ברוא יום בראשית, למעשה הששי ביום נעשה 63זה

והנה עשה אשר כל את אלקים c`n"וירא aehענין שזהו ,"bperde gexÎzgp.מהבריאה יתברך עצמותו של
יותר: ובפרטיות

נשלם שבו בגלל לא הוא בראשית, למעשה הששי ביום שנעשה ונחתֿרוח oexg`dהעונג hxtd של
נברא64הבריאה  שבו מפני כיֿאם ,mc`dנשלמת שעלֿידו ,zpeek zilkz של מלכותו גילוי - הבריאה

לב  גאות מלך "הוי' למלך, הקב"ה את הכתיר הראשון שאדם עלֿידיֿזה בעולם, בכל 65ש"הקב"ה ופעל ,
נברכה  ונכרעה נשתחוה "בואו הנבראים: לכל באמרו העולם", "מלך הוא שהקב"ה ההכרה את הבריאה

עושנו" ה' .66לפני

ברוא  יום בראשית, למעשה הששי ביום מעשיך") תחילת היום ("זה ראשֿהשנה נקבע זה ומטעם
בראשֿהשנה  עליכם" ד"תמליכוני הענין שנפעל עלֿידיֿזה היא הבריאה שלימות כי - הראשון .67אדם

.‡È ריבוי בעיקר מודגש באלול שבכ"ה - הוא לראשֿהשנה אלול כ"ה בין שהחילוק מובן עלֿפיֿזה
האחדות: נקודת בעיקר מודגשת בראשֿהשנה ואילו הפרטים,

בעיקר מודגש באלול mihxtdבכ"ה ieaixמה" כאמור ,eaxו"מה ה'" עוד,elcbמעשיך ולא ה'". מעשיך
ל  בנוגע שגם הכלל llkאלא מן ויתגלה שיומשך היא הכוונה הרי, - מאין יש הבריאה דהתהוות היולי) (חומר

פרטים. ופרטי פרטים בריבוי הבריאה התהוות תושלם והעשיה היצירה שעלֿידי היינו, דוקא, הפרט אל

בעיקר מודגשת (ראשֿהשנה) בראשית למעשה הששי ביום זאת, zecg`dולעומת zcewp:
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א.56) א, בראשית
יד.57) שם, פירש"י
ועשה 58) יצר אבל דבר, ברא "לא – שלאח"ז בימים משא"כ

מלשון  ("עשי'", אותם" ותיקן ("יצירה") הצורות הלביש . . ממנו
ותיקון). גמר

ואילך).59) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק
כד.60) קד, תהלים
ו.61) צב, שם
ובכ"מ.62) ואילך ב ע, נח תו"ח ראה

לא.63) א, בראשית
בין 64) שבת בערב (ש)נבראו דברים ה"עשרה גם כולל

זה). בשבת שלומדים – מ"ו פ"ה (אבות השמשות"
פי"א.65) פרדר"א א. צג, תהלים
תנ"ו 66) תקו"ז ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהלים

ועוד. ב). (צ,
ואילך.67) ב נא, פרשתנו לקו"ת וראה וש"נ. סע"א. טז, ר"ה
ובכ"מ.
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מצד לא כאמור, היא, בראשית למעשה הששי היום ובהמות ihxtמעלת (חיות זה יום של הנבראים
בריאת מצד כיֿאם שנבראmc`dוכו'), -icigi(זוגות זוגות שנבראו הנבראים כשאר ,68(דלא

בנוגע  בזה (וכיוצא גידים ושס"ה אברים רמ"ח שבו, הפרטים ריבוי מצד לא - גופא האדם ובבריאת
הנפש  היה69לכחות האדם ש"הן מפני ֿ אם כי ,(cg`k"לעליון"70ממנו "אדמה שם על "אדם" בדוגמת 71, ,

"ecigiבחינת - שבנשמתו נעלית הכי לבחינה עד עולם", לייחדך"dcigiשל הקבלה 72("יחידה ובלשון ,(
בורא",73והחסידות  ניצוץ נתלבש שבו נברא "ניצוץ -

ומתגלה נמשכת דוקא עלֿידו zecg`dולכן, zcewp'ה לפני נברכה ונכרעה נשתחווה "בואו - בעולם
לבש". גאות מלך "ה' הקב"ה, של  למלכותו כולה הבריאה מציאות ביטול היינו, עושנו",

מעשיך") תחילת היום ("זה ראשֿהשנה בכל עליכם":74ודוגמתו "תמליכוני -

יחדיו  כולם אדרבה, אלא המדינה, בני של הפרטים התחלקות ניכרת שלא באופן היא המלך הכתרת
"אשר  המלוכה, שבענין לפרטים (לא המלך של העצמית למציאות היינו, למלך, מציאותם את מבטלים

יביאם" ואשר מפרטים)75יוציאם (מופשטת אחת נקודה כו'), ההכתרה לאחרי רק שמתגלים בזה, וכיוצא
העם. כל בטלים שאליה

אדרבה, - במלוכה מהֿשאיןֿכן הפרטים, להתהוות מקור שהיא היולית נקודה - באלול בכ"ה כלומר:
המציאות.lehiaשפועלתzhytenנקודה

כיֿאם וית  העם, של הביטול תנועת לא - הוא המכוון המלך, הכתרת את לפעול בביטול - מזה ירה
עלֿידי ההכתרה והאחדות.jlndקבלת הפשיטות בנקודת יותר נוסף שעלֿידיֿזה ,

.·Èגם ישנם האחדות) ונקודת פרטים (ריבוי הנ"ל הענינים ששני להוסיף ואדרבה,dxezaויש ,
עלמא": וברא באורייתא "אסתכל כאמור בעולם, גם נמשכו ומהתורה בתורה, היא התחלתם

ופרטי  פרטים ריבוי בה יש הפשוטה, אחדות אחד, מה' שניתנה אחת", "תורה היותה עם - התורה
לשון" "בשבעים היטב", ד"באר הענין גם לזה, ונוסף סוף. אין עד 76פרטים

ז"ל  רבותינו כמאמר עצמם, בלוחות ישנם שבתורה הפרטים שריבוי אלא עוד, הפסוק 77ולא 78על

הצורך  מהו דלכאורה, - תורה" של ואותיותיה דקדוקיה ודיבור דיבור כל "בין כתובים", הם ומזה "מזה
של למגנא"qpבענין ניסא קודשאֿבריךֿהוא עביד "לא הכלל עצמם,79(היפך בלוחות יהיו הפרטים שכל (

" שבעלֿפה, תורה של באופן שינתנו מספיק כמה dyexitולא עד רואים מכאן אלא, שבכתב? דתורה "
שבתורה. הפרטים ענין ומודגש נוגע

ומצוות" תורה להם הרבה לפיכך ישראל, את לזכות הקב"ה "רצה - הדבר "80וטעם כדי כלומר, ,zekfl
השייכת  פרטית מצוה עלֿידי וענינו, מהותו לפי פרטי ואבר כח כל וזיכוך, בירור מלשון ישראל", את

ויאדיר" תורה "יגדיל - בתורה גם נוסף שעלֿידיֿזה זה, פרטי לענין .81במיוחד

לעסוק  לתיקונה צריכה נפש "כל כולה, התורה כל בלימוד חייב מישראל ואחד אחד שכל מצינו [ולכן,
שחייב82בפשטֿרמזֿדרושֿסוד" ועד ,ycgl התורה לה"83בפשטֿרמזֿדרושֿסוד –84("לאפשא (
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א68) לז, סנהדרין שם.ראה מהרש"א ובחדא"ג במשנה –
פרשתנו 69) לקו"ת סוסכ"ט. אגה"ק ב). (עא, פנ"א תניא ראה

ובכ"מ. ג מה,
לקו"ת 70) רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם וראה כב. ג, בראשית

ובכ"מ. ב. לח, אמור
ב.71) שא, ב. כ, א. ג, של"ה סל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ

ועוד. ואילך. פי"ז ח"א עבוה"ק
חומה").72) אני ("אום הושענות פיוט
פ'73) לקו"ת פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח ראה

ובכ"מ. א. כז, א. כה, ראה
לעורר 74) וצריך לקדמותם, חוזרים הדברים שכל לכך נוסף

בדרושי  בארוכה כמבואר כו', ומהותו מעצמותו ההמשכה את

ואילך). ג רמד, התקיעות שער דא"ח עם סידור (ראה תק"ש
יז.75) כז, פינחס
ובפרש"י.76) ח כז, תבוא
סה"א.77) פ"ו שקלים ירושלמי
טו.78) לב, תשא
(79.(966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח דרוש הר"ן דרשות ראה
במשנה.80) – רע"ב כג, מכות
ואילך.81) 411 ע' חי"ז לקו"ש – בכ"ז וראה כא. מב, ישעי'
ה"ד.82) פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
א).83) (קמה, סכ"ו אגה"ק ה"ב. פ"ב שם ת"ת הל' ראה
ד.84) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
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תרי"ג  כל לקיים מישראל ואחד אחד כל חייב וכמוֿכן כו'. שלפניֿזה בגלגול הדבר נשלם אלאֿאםֿכן
ישראל  כלל בשליחות מקיימן שהמלך עלֿידיֿזה – המלך מצוות גם כולל התורה, הדבר 85מצוות וטעם .

כו']. הפרטים לחילוקי בהתאם ישראל", את "לזכות כדי -

האלה  החוקים כל את ה' "ויצוונו - היא ומצוותיה, התורה עניני פרטי כל של והתכלית הכוונה אמנם,
'd z` d`xil"86 זה (בפסוק עילאה' 'יראה ובפרט היראה, ענין והרי המלך, יראת הוא 87, הביטול, תכלית ,(

-zlily.הפרטי והציור המציאות

אלו: ענינים שני נמשכו הבריאה בהתהוות שגם היינו, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל וכאמור,
יום  בראשית, למעשה הששי ביום - האחדות ונקודת בראשית, למעשה הראשון ביום - הפרטים ריבוי

עליכם". "תמליכוני ראשֿהשנה, הראשון, אדם ברוא

.‚È יותר מודגש האחדות) ונקודת הפרטים (ריבוי לראשֿהשנה אלול כ"ה בין האמור החילוק והנה,
ריבוי  מודגש ב'שמיטה' כי - הקהל" ב"שנת וראשֿהשנה השמיטה, בשנת הוא אלול שכ"ה זו, בשנה

האחדות. נקודת מודגשת וב'הקהל' הפרטים,

השמיטה: שנת

ע  כללות מתבטאת - שמיטה מצות קשורה שבה - האדמה העולם.בעבודת בבירור ישראל של בודתם
תאנתו" ותחת גפנו תחת "איש אדמתם, על ישבו ישראל כאשר כתיקונם, בשנים עיקר 88שכן, היתה ,

האדמה  בעבודת ישראל בני רוב של בעולם 89עבודתם חלקו מישראל ואחד אחד כל בירר שעלֿידיֿזה ,
כולו). העולם בירור - (ועלֿידיֿזה

ענין מודגש האדמה עבודת עלֿידי שנעשית הבירורים שבעבודת mihxtlומובן, zewlgzdd רק לא -
ל  envrבנוגע mc`"שוין פרצופיהן ו"אין שוות", דיעותיהם "אין בשוה,90, הוא הפרצוף שכללות (אף

הוי' שם אותיות ארבע כנגד ודיבור, ריח שמיעה ראיה חושים: ארבעה בו ל 91שיש בנוגע גם אלא ,(edcy
enxke ד'נפקא – בזה וכיוצא שמעון של וכרם שדה תחום כאן ועד ראובן, של וכרם שדה תחום כאן שעד ,

ומעשרות  בתרומות חייבת אינה הפקר של שדה שהרי ומעשרות, לתרומות וגם גבול, להשגת .92מינה'

כרמך" תזמור שנים ושש שדך תזרע שנים "שש (א) אופנים: בשני היא האדמה עבודת -93והנה,
דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל לה',94באופן שבת לארץ יהיה שבתון "שבת (ב) .

תזמור" לא וכרמך תזרע לא הכל"95שדך אדון ברשות ש"הכל להראות היא בזה שהכוונה שלכן 96- ,
בארצך" אשר "לחיה אפילו הפקר שדהו דמלכא"97נעשית "אפקעתא ניכר98, שבזה ,d"awd ly ezelra

הכתוב  ובלשון השדה, הארץ".99על לי "כי

מודגש השמיטה שבשנת mihxtdונמצא, ieaix לי ("כי הקב"ה של בעלותו של הכללית שהנקודה -
תזמור", לא וכרמך תזרע  לא ד"שדך ב'שלילה' הן וכרמו', 'שדהו של הפרטים ריבוי בכל חודרת הארץ")

ענינו. לפי ופרט פרט בכל לכל", "הפקר שזה ב'חיוב' והן
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וש"נ.85) ובהערות. 192 ע' חי"ח לקו"ש רסכ"ט. אגה"ק ראה
כד.86) ו, ואתחנן
ספכ"ג.87) תניא ראה
ד.88) ד, מיכה ה. ה, מ"א
בספינות 89) לפרקמטיא יוצאים שהיו מבנ"י המיעוט ואפילו

היא  לים שהירידה (ועד היבשה ע"ג הוא העיקרי מקומם הרי –
ב)), נד, (ברכות להודות חייבים כשעלו הים יורדי שלכן סכנה,
דסלקין  עד דעתיהון מיתבא "לא בים, לירד שרגילים  אלו וגם
ישראל  ארץ של שטחה ועיקר רוב – א) לב, (תמיד ליבשתא"
וארבעה  ימים "שבעה ובפרטיות, ימים", "לחוף גם שהיתה (אף

סע"ב)). עד, (ב"ב נהרות"
ועוד.90) א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה

אח"פ 91) שער ע"ח סע"א). (קכב, ת"ע תקו"ז ב. רכט, זח"ג
רפ"ח. הקדושה שער ר"ח פ"א.

הי"א.92) פ"ב תרומות הל' רמב"ם
ג.93) כה, בהר
דעות 94) הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

ס"ב. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ספ"ג.
ד.95) שם, בהר
פד.96) מצוה חינוך וראה שכח. מצוה חינוך
ז.97) שם, בהר
ועוד.98) א. קו, רע"א. לט, ב"מ – הגמרא לשון
כג.99) שם, בהר
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.„È:"הקהל" מצות

והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל - ד"הקהל" ההתחלקות,100התוכן ושלילת ביטול הוא -
"קהל", של אחת מציאות נעשים והטף, הנשים האנשים ישראל, שכל היינו, האחדות, נקודת גילוי אלא

ועוד: זאת אחד. קהל

" - הכתוב כהמשך - היא העם", את ד"הקהל הכוונה אלקיכם"d`xilעיקר ה' שעיקר 101את היינו, ,
אחד  כל של שכלו לפיֿערך התחלקות של באופן והשגה, בהבנה הלימוד על (כלֿכך) אינה ההדגשה
"ליראה  - היא ומצוות התוורה עניני כל שכוונת יב) (סעיף לעיל האמור (עלֿדרך ה' יראת על אלא ואחד,

ה'"), האחדות.lehiaאת נקודת גילוי אלא והפרטים, המציאות

הרמב"ם  בפסקֿדין כיום 102וכמודגש ויראה.. באימה לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להכין "חייבין -
דת  לחזק אלא הכתוב קבעה שלא זו, לקריאה לבו מכוין לשמוע יכול שאינו ומי בסיני.. בו שניתנה

שומעה": הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו עצמו ויראה האמת,

הידוע  כפתגם חדֿפעמי, (באופן מתןֿתורה של החידוש מתןֿתורה)103עיקר הפעם עוד יהיה שלא
- ziwl`dהוא zelbzdd סיני הר שפעלה104שבמעמד ,lehiad zilkze d`xi ויעמדו וינועו העם "וירא ,

ז"ל 105מרחוק" חכמינו ובלשון ובזיע"106, ברתת ביראה באימה להלן .107"מה

- שומעה" הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו בסיני.. בו שניתנה "כיום - ב"הקהל" ועלֿדרךֿזה
והיראה, האימה רגש הלב, לכוונת בנוגע כיֿאם בשכל, והשגה להבנה בנוגע אינה הכוונה שעיקר

dxezÎoznak עד גדולים" מ"חכמים ישראל, כל אלא והשגה, ההבנה שמצד ההתחלקות בטלה שלכן, ,
אחד" בלב אחד "כאיש "הקהל", במעמד מתאחדים לשמוע", יכול שאינו כבמתןֿתורה.108ל"מי ,

ל  בנוגע גם לכן, - ה'" את "ליראה האחדות, נקודת מודגשת שב"הקהל" שקורין zeiyxtומכיון
עשרת  כמו: מיוחד, עילוי בה שיש מיוחדת פרשה מיוחד, פרטי ענין על הדגשה מצינו לא ב"הקהל"

ב" קורין - ואדרבה בזה, וכיוצא ה'")109תורה"dpynהדברות את ("ליראה שבתורה האחדות נקודת כי ,'
ל  בנוגע ועלֿדרךֿזה פרטים. מהתחלקות למעלה ומיוחד mewnהיא חשוב בחלק זה שאין - הקריאה

ל  בנוגע ועלֿדרךֿזה נשים, בעזרת כיֿאם כו',onfבביתֿהמקדש, בלילה יוםֿטוב, במוצאי - הקריאה
פרטים. מהתחלקות למעלה היא האחדות שנקודת כאמור,

עלֿידי היא ד"הקהל" הפרשיות שקריאת הטעם גם מובן לימוד 110דוקא jlndועלֿפיֿזה דלכאורה, -
ל  שייך ישראל כל עם הסנהדרין,oixcdpqהתורה ראש עלֿידי היתה לא ד"הקהל" הקריאה  ואףֿעלֿפיֿכן, ,

דוקא המלך עלֿידי כיֿאם 111אלא והשגה, הבנה של באופן לימוד של ענין אינו ד"הקהל" הכוונה כי -
עלֿידי נפעל זה וענין האחדות, נקודת ה'", את "jlnd"ליראה -al"ישראל קהל החיּות 112כל ענין ,

בשוה) הגוף אברי (בכל מהלב לבחינת113שנמשכת עד ,dcigi בלב משכנה .114שמקום
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יב.100) לא, (וילך) פרשתנו
יג.101) שם,
ה"ו.102) פ"ג חגיגה הל'
ח"א 103) תער"ב כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו סה"מ

ועוד. שסו. ע'
מפי 104) רבינו משה של לימודו שאפילו כך, כדי ועד

שהי' יום ארבעים במשך אפילו מ"ת), (לאחרי ולמד xdaהגבורה
ועוד) תו. רמז תשא יל"ש (ראה כו' ומשנה מקרא הגבורה מפי

סיני. הר במעמד שהי' החדֿפעמי לחידוש בערך זה אין –
טו.105) כ, יתרו
וש"נ.106) א. כב, ברכות
של 107) התורה שלימוד l`xyinועאכו "כ `"e`k שצ"ל

סז, יתרו תו"א (ראה כו'" כאן אף כו' להלן "מה מ"ת, בדוגמת
סיני. הר במעמד שהי' לחידוש כלל בערך אינו – ב)

שם.108) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י
ב'הקהל'109) שקורין לפרשיות בנוגע הדעות מחילוקי להעיר

וש"נ). ס"ה. 'הקהל' ערך תלמודית אנציק' (ראה
בלקו"ש 110) בהנסמן (ראה דוקא לאו דמלך להדעות וגם

שהוא  שבעם, גדול ע"י צ"ל – (20ֿ34 הערות 189 ע' חל"ד
מלך. דוגמת

הפרשיות 111) קרא שאגריפס א) מא, (סוטה במשנה כמסופר
זקוק  שהי' (אף הסנהדרין חברי ישראל, חכמי בפני – ד'הקהל'

המלוכה). הנהגת בעניני אפילו עליהם
ה"ו.112) פ"ג מלכים הל' רמב"ם
(113– המוח ובמילא,bidpnyמשא"כ הגוף, אברי כל את

לפי  היא ואבר אבר כל שהנהגת מכיון לפרטים, מקור (כמו) ה"ה
הפרטי. האבר של ענינו

נט.114) ע' ח"א תער"ב המשך ראה
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.ÂË:וראשֿהשנה אלול כ"ה דוגמת הם ו'הקהל ' ש'שמיטה' מובן עלֿפיֿזה

היא  וכוונתו תכליתו הראשון, הכלל שגם (ועד הבריאה כל של הפרטים ריבוי מודגש אלול בכ"ה
בנקודת  ומתכללים הפרטים ריבוי כל מתבטלים בראשֿהשנה, ואחרֿכך בפרטים), ויתגלה שיומשך

עליכם". "תמליכוני - האחדות

שדה  מצד (גם) וההתחלקות הפרטים ריבוי מודגש שב'שמיטה' – ו'הקהל' ב'שמיטה' ועלֿדרךֿזה
לריבוי  התחלקות של באופן וחודר נמשך הארץ" לי ד"כי שהכלל היינו, ואחד, אחד כל של וכרם
"הקהל  - האחדות בנקודת ומתכללים הפרטים ריבוי כל מתבטלים שביעית, במוצאי ואחרֿכך הפרטים,

ה'". את ליראה גו' העם את

של  לראשֿהשנה ומתכוננים בשבת), שחל (ובפרט השמיטה בשנת באלול בכ"ה בעמדנו וכאמור,
יתירה. בהדגשה הם האחדות) ונקודת הפרטים (ריבוי הנ"ל הענינים שני אזי - הקהל" "שנת

.ÊË האדם:והנ בעבודת והוראה לימוד גם יש  לעיל, האמור מכל ה,

אדם  בבריאת וכמודגש האדם". זה קטן "עולם באדם, גם ישנם הבריאה עניני שכל - ובהקדמה
כו'" ללמדך יחידי, האדם נברא "לפיכך - הבריאה תכלית מישראל 68הראשון, ואחד אחד שכל היינו ,

הראשון. אדם בדוגמת הוא

בראשית  מעשה של ששי ויום ראשון יום וראשֿהשנה, באלול כ"ה של הענינים שפרטי מובן, ומזה
ובפרטיות  אדמות, עלי עבודתו ושלימות לגמר ועד בריאתו מתחילת חייו, בכללות הן באדם, גם ישנם -

חדשה" "בריה שנעשה היום, מתחילת ויום, יום בכל - בסיום 115יותר עבודתו ושלימות לגמר ועד ,"
בזה: והענין היום.

בו שיש גדול, עולם מסביבו שיש ומיד תיכף רואה - משנתו mihxtבקומו ieaix צריכה בהם אשר ,
דעהו". דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך "כל היום, במשך עבודתו להיות

מציאותו  (עצם ד"אני" כללית הודאה לפניך", אני "מודה באמירת אמנם היא היום תחילת כלומר,
זו  כללית שהוראה - היא בזה הכוונה אבל "לפניך", כו') ולב דמוח ההתחלקות פרטי לא האדם, של

ב  ותחדור mihxtdתומשך ieaix.היום עבודת של

בריבוי  לפניך" אני ד"מודה הכללית הנקודה את להחדיר היום, כל עבודת ושלימות גמר לאחרי אמנם,
וחיותם, פנימיותם את ולוקח הפרטים, ריבוי מכל סךֿהכל האדם עושה היום, בסיום הרי - הפרטים

" - אחת לנקודה נעשים הפרטים ריבוי שכל היינו, הקב"ה, אצל ומפקיד igex"רוחי", ciwt` jcia."

להמשיך  - הפרטים ריבוי על היא ההדגשה שעיקר אלול, כ"ה בדוגמת היא היום שתחילת ונמצא,
ליש  מאין הבריאה כללות המשכת ובדוגמת עלֿדרך הפרטים, ריבוי בכל לפניך" אני ד"מודה הכלל את
- האחדות נקודת על היא ההדגשה שעיקר ראשֿהשנה, בדוגמת הוא היום וסיום הנבראים: פרטי בכל
להכתרת  כולה הבריאה ביטול ובדוגמת עלֿדרך רוחי", אפקיד "בידך אחת, לנקודה הפרטים כל ביטול

העולם". "מלך להיות הקב"ה

.ÊÈ היא העבודה עיקר - השמיטה בשנת האדם: בעבודת - ו'הקהל' ל'שמיטה' בנוגע ועלֿדרךֿזה
שדה ieaixmihxtdב  של פרטים ופרטי הפרטים בכל הארץ" לי ד"כי הכללית הנקודה את להמשיך היינו, ,

היום. כל של הפרטים בריבוי לפניך" אני ד"מודה הכללית הנקודה המשכת עלֿדרך כו', וכרם

כל  את לאחד היינו, האחדות, בנקודת היא העבודה עיקר - השמיטה שנת סיום לאחרי - וב'הקהל'
בנוגע הן ה'", את "ליראה - אחת נקודה מהם ולעשות הפרטים בנוגעenvrlריבוי והן ,zlefdl לאחד ,

את  ד"ליראה הענין את אצלם ולפעול - והטף והנשים האנשים - עמהם שייכות לו שיש אלו כל את
האחדות. נקודת ה'",
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ורס"ו.115) רס"ד, (מהדו"ק) או"ח אדה"ז שו"ע
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.ÁÈ– האדם בעבודת ו'הקהל' ד'שמיטה' ההוראה לקיום בנוגע נפלאה נקודה עוד להוסיף ויש
הגלות  ובזמן ובהקדמה:116בחוץֿלארץ .

מקומות  בכמה אצל117מבואר קבלתֿעול ענין לפעול יותר heytשנקל yi`אצל lecbמאשר mkg-
ה  את להכניס יותר שנקל  ה lbxכשם את מאשר רותחים הוא y`xלמים שהשכל מכיון - הדבר וטעם .

אחת, ובעונה בעת - התוקף ובכל ובגילוי בפועל - שניהם להיות יכולים שאינם לקבלתֿעול, בסתירה
ה  ענינו גדול, חכם שבו ולכן, קבלתֿעול ואילו השכל, הוא בעצמו 118עיקרי לפעול וצריך פרטי, ענין הוא

פשוט  איש מהֿשאיןֿכן עול'; ה'קבלת על יעלים לא שהשכל היינו, השכל, על עול' ה'קבלת את להגביר
בגילוי. עול' ה'קבלת בו לפעול נקל עול', ה'קבלת על המעלים דבר  אצלו שאין מכיון -

‰ÊŒÍ¯„ŒÏÚÂ היה שביתֿהמקדש ובזמן ישראל שבארץ - ו'הקהל' 'שמיטה' למצות בנוגע לומר יש
ו'הקהל' 'שמיטה' מצוות קיום ישנו שאז שמלבד mheytkקיים, לפעול מיוחדת בהשתדלות צורך יש ,

יכול  בפשטות קיומם שכן האדם, בנפש בעבודה ברוחניות, הקיום גם יהיה כפשוטם המצוות קיום
בפשטות, קיומם שייך שלא מכיון הגלות, ובזמן בחוץֿלארץ מהֿשאיןֿכן ברוחניות: קיומם על להעלים

האדם. בנפש בעבודה ברוחניות, הקיום אלא כאן אין

.ËÈ"תקנום תמידין כנגד "תפילות הקרבנות, מענין דוגמא ובהקדמת - יותר :119ובפרטיות

קרבן  הביא שהאדם לאחרי הרי, - ממש בפועל קרבנות כשהקריבו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן
צורך יש המזבח, עלֿגבי להקריב כדי שמן", "שור eilrחשוב, lertl הבאת שמלבד אים") מיט ("קנעלן

לו  וראוי ובנפשו בגופו לאלקיו ש"חטא וההתבוננות המחשבה גם להיות צריכה ממש, בפועל הקרבן
כו'" נפש תחת נפש דמו תחת דמו שיהא הזה הקרבן וכיפר תמורה, ממנו שלקח הבורא חסד לולי ,120כו'

כו'. בתשובה ישוב ובמילא,

ש — כך, כדי עד השמן, השור להקרבת שמסביב ה"שטורעם" את בראותו `miypובפשטות: dnke dnk
המזבח  עלֿגבי השור בהקרבת מתעסקים (! אנשים בכך,121(כ"ד להסתפק שיכול ולחשוב לטעות עלול -

ובמקרה  שמן"... "שור נשארת שלו הבהמית שהנפש כמקודם, ישאר - הרוחני ומצבו למעמדו בנוגע ולכן
"בהמה"... זאת בכל אבל קטנה"... "כבשה - ביותר הטוב

להביא  יכול אינו ולכן קרבנות, מקריבים ולא קיים, אינו שביתֿהמקדש הגלות, בזמן מהֿשאיןֿכן
ברוחניות, הקרבן ענין אלא כאן שייך לא הרי בלבד, סולת עשרון לא ואפילו כפשוטו, שמן" "שור
תקנום". תמידין כנגד "תפילות כאמור, התפילה, עבודת עלֿידי לה', נפשו את קירוב) (מלשון להקריב

כיֿאם  ממש, בפועל קרבן ולהביא לביתֿהמקדש ללכת יכול אינו הזה שבזמן בידעו ובפשטות:
לה', להתפלל

התירו  כו' הדור חלישות מצד שכן, תה... כוס שותה התפילה שלפני הירידה, גדולה כך כדי [ועד
וכידוע  התפילה, לפני מהר"ש,122לטעום אדמו"ר של זוגתו נשמתהֿעדן, רבקה הרבנית אודות הסיפור

קודם  לאכול חפצה שלא ומכיון משנתה, בקומה מיד לאכול הרופא עליה צוה בריאותה מצב שבגלל
ה'צמח  חותנה לה ואמר שחרית, פת אוכלת היתה התפילה ואחר בהשכמה, מתפללת היתה התפילה,

להתפלל  כדי לאכול מוטב כי התפילה, לפני לאכול שצריכה לאכול 123צדק', כדי להתפלל ],124מאשר
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סי"א.116) חב"ד) ובנות (לנשי אלול כ"ב שיחת גם ראה
ישנה 117) אני ד"ה תרפ"ה. בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה

ועוד. תש"ט.
א 118) איז איד "א (5 ע' תש"ד (סה"מ הידוע ַַכהפתגם

קבלתֿעול'ניק".
סצ"ח 119) או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע אֿב. כו, ברכות ראה

(ס"ד).
ט.120) א, ויקרא רמב"ן
הי"ז.121) פ"ו הקרבנות מעשה הל' רמב"ם
ובכ"מ.122) שבט. יו"ד יום" "היום

בחכמות 123) וישתכל שיבין אפשר "אי הרמב"ם מ"ש ע"ד
הן  הרי והרעב ש"הצמא ועד ספ"ג), דעות (הל ' כו'" רעב והוא
אל  לאו ואם יתפלל, דעתו לכוין יכולת בו יש אם חולים, בכלל

ה"ב). פ"ה תפלה (הל' וישתה" שיאכל עד יתפלל
ששניהם 124) – ותפילה דאכילה ושייכות מהקשר להעיר

ובקשתי", "בחרבי – תפילה בעבודה: המלחמה ענין עם קשורים
"נהמא  – ואכילה ובתרגום), כב מח, (ויחי ובבעותי" "בצלותי
(עיקר  "לחם" בתיבת וגם ב), קפח, (זח"ג ליכול" חרבא אפום

ד"מלחמה". השורש שהם האותיות ישנם האכילה)
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ש  ביותר מודגש הקרבןgxkenאזי, ענין כלל zeipgexaלהיות קרבן של ענין אין זה שמלבד מכיון ,
אחר). ענין עלֿידי להסתפק יכול אולי לטעות מקום (ואין

.Î:השמיטה למצות בנוגע ועלֿדרךֿזה

לכל, הפקר תזמור", לא וכרמך תזרע לא "שדך כפשוטה, השמיטה מצות שמקיימים ישראל, בארץ
פרטי  כל על להקפיד כפשוטה, השמיטה מצות בקיום מונח בהיותו הרי, - בארצך" אשר "לחיה אפילו

גם כולל מסירותֿנפש, מתוך זאת שקיים ובפרט וכו', ytpÎznbrdeהדינים xrvd שמשקיע ששדהו, בראותו
עד לכל, הפקר נעשית שנים, שש במשך ומרצו כחו כל מסתובבת בה בארצך" אשר שה"חיה כך, כדי

הפנימי  לתוכן (כלֿכך) לב לשים ולא בכך, להסתפק יכול - התבואה... את ואוכלת בשדהו בחפשיות
בכל  הארץ" לי ש"כי ההכרה החדרת ועיקר, ועוד התורה, בלימוד הוספה - השמיטה מצות של והרוחני

בארוכה). (כנ"ל עניניו

השמיטה  מענין נשאר לא - כפשוטה קרקעות שמיטת מצות מקיימים שאין בחוץֿלארץ, מהֿשאיןֿכן
התוכן iniptdeכיֿאם ipgexd והן התורה, בלימוד להוספה בנוגע הן שבדבר, ההכרח ביותר מודגש ולכן ,

עניניו. בכל הארץ" כל ש"לי ההכרה להחדרת בנוגע

שה  כשמתבונן ובפשטות: התורה, בלימוד גם פועלת הארץ" כל ש"לי שההכרה להוסיף, qk`[ויש
תורה  ללמוד  כדי עליו  125d"awdשיושב i"r deedzpהמוחלט ואפס  ynnמאין df rbxa כתורת)

לעסוק  הקב"ה ציווי את למלא הצורך אודות נוספת מיוחדת להתבוננות זקוק אינו שוב - הבעלֿשםֿטוב)
החומר  כל בזה יש אחד, רגע כשמבטל גם (שהרי אחד רגע אפילו לבטל ולא פנוי, רגע בכל בתורה

תורה) לבטל 126דביטול כדי תירוץ זה שאין בטהרה, תורה ללמוד כדי מקוה שמחפש בשעה גם ,
התורה  מלימוד ].127חסֿושלום

.‡Î:'הקהל' למצות בנוגע ועלֿדרךֿזה

האנשים  העם את "הקהל כפשוטה, 'הקהל' מצות מקיימים כשהיו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן
של  ממש בפועל להסתפק יכולים היו - מהמלך הפרשיות קריאת לשמוע בביתֿהמקדש והטף" והנשים

וכו'. ה'" את ד"ליראה הביטול ענין הרוחני, לתוכן (כלֿכך) לב לשים ולא "הקהל",

כיֿאם  כפשוטה, 'הקהל' מצות לקיים שייך ולא קיים, אינו שביתֿהמקדש הגלות, בזמן מהֿשאיןֿכן
האברבנאל  שכתב כמו בלבד, זכר של העצרת 100באופן חג השמיני שביום בימינו המנהג נשאר "מכאן

עומד התורה, את משלימין אנו ביום שבו שמחתֿתורה יום ldwayהאחרון.. lecbd או) כו' אותה ומסיים
- ההוא" האלקי בזמן המלך מעשה לדמיון כו') לתורה שעולה

בתוכן ההכרח ביותר ipgexdeמודגש iniptd בביתֿהמקדש ה'" את ד"ליראה הביטול ענין - ד"הקהל"
ושכנתי מקדש לי ("ועשו פנימה שבנפשו צריך mkeza"128הרוחני שבקהל שהגדול - ובמיוחד כולל ,(

ה'.. את "ליראה אחד), קהל ונעשים שמתאחדים (כפי והטף" והנשים "האנשים הקהל, כל את לעורר
גו'". הימים כל

.·Î בכל אלול, חודש של האחרון השבת יום עבודת עניני כל את ישלים ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
באופן  - החדשה לשנה וההכנה החולפת, השנה עבודת ושלימות תיקון ההשבוןֿצדק , לעשיית הקשור
ביטול  ואחרֿכך העבודה, עניני שבכל אלול) בכ"ה (המודגשים הפרטים לריבוי בנוגע לכלֿלראש האמור,

בראשֿהשנה. עליכם" ד"תמליכוני האחדות לנקודת הפרטים כל
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התורה125) לימוד שהתירו כבוד daiyiaלאחרי שמצד (אף
שאינם  הדורות, חלישות מצד מעומד), הלימוד צ"ל התורה
כא, (מגילה בישיבה אא"כ הדעת בישוב בתורה לעסוק יכולים

ה"ב). פ"ד ת"ת הל' רמב"ם סע"א.
פ"א.126) תניא ספ"ג. ת"ת הל' רמב"ם א. צט, סנהדרין ראה

תורה,127) לתלמוד עזרא דטבילת החיוב שביטלו לאחרי
אלא  רספ"ח), או"ח שו"ע – ההלכה (כפסק לתפילה ואפילו
כמבואר  הטבילה, עם יותר מקובלת התפילה לכו"ע שבתפילה

ואילך). סע"ב מג, (תבוא בלקו"ת
ועוד.128) עה"פ. אלשיך וראה ח. כה, תרומה
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(נקודת  ל'הקהל' והכנה פרטים), (ריבוי השמיטה שנת סיום - זו בשנה יתירה בהדגשה וכאמור,
בארוכה. כנ"ל האחדות),

"שוש  - זו שבת הפטרת בתחילת כמודגש לבב, וטוב שמחה מתוך - אלו ענינים אשיש 129וכל
ראשֿהשנה 130בה'" על דקאי ראשֿהשנה.131, מתברך שממנו ראשֿהשנה, שלפני בשבת - והתחלתו ,

לבב, וטוב שמחה מתוך היא כשהעבודה ובפרט האמורים, הענינים בכל ועבודתינו מעשינו ועלֿידי
גדר  שפורצת והשלימה 132שמחה האמיתית בגאולה הגלות, גדרי פריצת את יותר עוד ומזרזים ממהרים -

זו), שנה של האחרונים (בימים כפשוטה השמיטה מצות לקיים עוד זוכים שאז צדקנו, משיח עלֿידי
בביתֿהמקדש  והטף", והנשים האנשים העם את "הקהל 'הקהל', מצות קיום - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שבמוצאי  הסוכות בחג המלך, מפי הפרשיות קריאת את שומעים ושם בימינו, במהרה שיבנה השלישי

הזו! השמיטה שנת

אינו  והתכלית העיקר הרי - דוקא הגלות ובזמן שבחוץֿלארץ העילוי לעיל שנתבאר שאף [ופשוט,
הקיום כשישנו ynnאלא lreta ש מכיון כאמור, zEnvrdדוקא, zpeek,כפשוטו הגשמי הזה בעולם היא

דוקא], בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה - כביכול תאוה של ענין שזהו ועד

ומיד, תיכף צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - לנו" תהיה dpyig`"c"ו"כן ote`a133,
עין  כהרף המקום עיכבן .134"לא

***

.‚Î.'גו היום" נצבים "אתם דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.„Î בהערות ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לבאר השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג
ברמב"ם. היומי בשיעור והלכה זו, בשבת שלומדים אבות בפרקי משנה הזוהר, על אאמו"ר

התורה  שעניני פעמים כמה כמדובר דיומא, לענינא ושייכות קשר אלו ענינים בכל למצוא - וכרגיל
הזקן  רבינו בתורת כמודגש הזמן, לתוכן ושייכות קשר  להם יש מסויים, בזמן פרטית בהשגחה שלומדים

מפרשת 135הידועה  החל זה, לזמן במיוחד השייכים התורה עניני היינו, הזמן", עם לחיות ש"צריכים
היום. ופרשת השבוע

"נצביםֿוילך". פרשיות - זו שבת של בפרשה יתירה הדגשה יש זה שבענין להוסיף, ויש

מהן  אחת כל קורין ולפעמים יחד, אותן מחברים שלפעמים בתורה פרשיות כמה ישנן ובהקדמה:
שקורין  שנים ויש זו, כבשנה יחד, שניהם שקורין שנים שיש "נצביםֿוילך", כבפרשיות בפניֿעצמה,

בפניֿעצמה. "וילך" ופרשת בפניֿעצמה "נצבים" פרשת

מחוברות  פרשיות ששאר - מחוברות פרשיות שאר לגבי חידוש ישנו "נצביםֿוילך" בפרשיות אמנם,
בעצם פרשיות izyzeiyxtהן ואילו יחד, שתיהן מחברין מסויימת שבקביעות אלא בפניֿעצמן,

בעצם היא `zg"נצביםֿוילך" dyxt לשתים אותה מחלקים מסויימת שבקביעות אלא ,136:

גאון  סעדיה רבי כותב - הפרשיות לסדר בנוגע "ומהן137א) :mizyl zwlgznd dyxt בשתי ונקראת
פרשיות  לשאר בנוגע מהֿשאיןֿכן משה", ב"וילך הנחלקת נצבים" "אתם והיא בכך, צורך יש אם שבתות

מהן "שמונה - cgiaלפעמיםzetxhvnמחוברות mizy mizy."שבתות בארבע ונקראות
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יו"ד.129) סא, ישעי'
היא 130) זו ששמחה שם שמבואר ואף א. מז, פרשתנו לקו"ת

השמחה. ענין לכתחילה מודגש הכתוב בפשטות מ"מ, בהעלם,
ולהעיר 131) תשמח". "שמח ע"ד הוא אשיש" ש"שוש וי"ל

השמחה  על דקאי תבוא) דש"פ תשמח שמח (ד"ה לעיל מהמבואר
מורכב. הבלתי מתענוג גם שלמעלה העצמית

ואילך.132) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
א.133) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
מא.134) יב, בא ופרש"י מכילתא
ואילך.135) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
וש"נ.136) .298 ע' חי"ט לקו"ש ראה – לקמן בהבא
התורה".137) "קריאת בסידורו
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ערוך' ו'שולחן ב'טור' המובא הסימן ידוע המלך"138ב) "פתבג היינו,139- וילך", פ"ת המלך, "ב"ג ,
פתים  אותה פתות מלשון פירוש וילך, "פת אזי, (ב"ג), ג' ב' בימים חל "המלך", ראשֿהשנה, ,140שכאשר

לשתים" "נצביםֿוילך" .141שמחלקים

התיר  אחד הפרשיות ג) שמנין (אף בתורה סדרים ג"ן שיש הזוהר מאמר אודות הידועה לשאלה וצים
אחת  פרשה הן ש"נצביםֿוילך" – נ"ד) מיוחדת 142הוא מעלה יש "נצביםֿוילך" שבפרשיות ונמצא .

בה שיש אחת פרשה - מחוברות פרשיות בשאר `xeשאינה ieaix ריבוי מספיק שלפעמים כך, כדי עד כו',
להחיות כדי zereayהאור ipy!

בו  להתבונן וענין, ענין כל של והחשיבות היוקר על יתירה הדגשה יש זו בפרשה הרי שכן, ומכיון
התורה. פרשיות שאר לגבי עילוי בה שיש מיוחדת בפרשה ענין להיותו - כו' עמו ולחיות

קורין  שבו השבתֿקודש, ביום ובפרט ביחד, "נצביםֿוילך" שקורין בשנה - ביותר מודגש זה וכל
סופה. ועד מתחילתה הפרשה, כל בציבור 

.‰Î פרשת - דיומא מענינא שהוא בפסוק שהעירו מה על נתעכב השבוע, בפרשת רש"י לפירוש בנוגע
הקהל:

הפסוק  "100על רש"י: מפרש - והטף" והנשים האנשים העם את לשמוע,miypdeללמוד,miyp`d"הקהל
shde:זה על ושאלו למביאיהם". שכר לתת באו, למה

" ושואל רש"י מקדים ל"טף" בנוגע e`aמדוע dnl שכר לתת "והטף, לכתחילה לכתוב יכול הרי - "
אחד  בהמשך וגם, (ב) מקומות, בכמה כדרכו השאלה, הקדמת ללא קצר, לשון (א) שזהו למביאיהם",
וכפי  למביאיהם"? שכר לתת והטף לשמוע, והנשים ללמוד, "האנשים - פירושו לתחילת סגנון ובאותו

לקמן. שיתבאר

ÂÎ בעבודת וההוראה הלימוד את לבאר - הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין על גם להתעכב יש כמוֿכן .
והוראה  ללימוד בנוגע ואילו הקבלה, בדרך לבאר אאמו"ר של שדרכו פעמים כמה כמדובר לקונו, האדם

בחסידות. המבואר עלֿפי שיבינו סמך ה', בעבודת

ללמוד  יותר) עוד ומתפשט (והולך המנהג שנתפשט כפי ברמב"ם, היומי לשיעור בנוגע ועלֿדרךֿזה
כל  וליישר הדעות "לתקן לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד את לבאר - יום בכל פרקים שלשה

.143המעשים"

.ÊÎ,פרשיות שתי ישנן השבוע שבפרשת (כשם פרקים שני לומדים זו בשבת הנה אבות, לפרקי בנוגע
המשניות  אמירת אודות לשקלאֿוטריא בנוגע להוסיף המקום וכאן ששי. ופרק חמישי פרק - נצביםֿוילך)

חנניה" ו"רבי ישראל" לאמרן144"כל יש האם -minrt izy או בפניֿעצמו, פרק כל וסיום בתחלת ,
לאמרן `zgשמספיק mrt:הפרקים שני לימוד ולאחרי לפני ,

כו'" כמדובר ונסכיהם "ומנחתם שאומרים סוכות, חולֿהמועד של מוסף מתפילת להוכיח שרצו יש
minrt izy לומר שיכולים אף כלומר, כו', ומנחתם" כו' השלישי וביום כו' ומנחתם כו' השני "וביום ,

הנוסח  (שהרי ביחד שניהם על כו' "ומנחתם" ולאחריֿזה כו'. השלישי" וביום כו' השני "וביום
בפניֿעצמו. ואחד אחד כל על ונסכיהם" "ומנחתם אומרים מכלֿמקום בשוה), הוא ונסכיהם" ד"ומנחתם

חנניה" ו"רבי ישראל" "כל המשניות לומר שצריכים בנידוןֿדידן, minrtועלֿדרךֿזה izy פרק כל על ,
"ומנחתם  אמירת כי: בנידוןֿדידן, מזה להוכיח אין - 'מבריקה' ראיה שזוהי אף אמנם, בפניֿעצמו.

היא mzaxwdונסכיהם" mewna"שפתינו פרים "ונשלמה שכן 145- ומכיון השני , "וביום רק יאמר אם הרי ,
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סדר 138) אבודרהם שנ. סי' ויטרי מחזור ס"ד. סתכ"ח או"ח
(וילך). פרשתנו ריש בעה"ט וההפטרות. הפרשיות

טו.139) שם, יג. א, דניאל – הכתוב ל'
ו.140) ב, ויקרא
אבודרהם 141) שם. ויטרי מחזור שם. פר"ח סק"ה. שם מג"א

שם.

ג 142) אות ספרים מע' שה"ג ב. רו, לזח"ב נצו"א – חיד"א
ג'. אות פ' מע' לפי דבש בסופו.

בסופן.143) תמורה הל' רמב"ם
סכ"ח.144) תבוא ש"פ שיחת ראה
סוס"א.145) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ג. יד, הושע
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- כו'" השלישי "וביום וימשיך כו', כבשים" כו' אלים כו' היום lmilyd`פרים קרבנות הקרבת את
ונסכיהם". "ומנחתם הזכיר שלא מכיון השני,

כמו  שאמר כיון הזכיר, לא "אם הרי - מוסף בתפילת היום קרבנות פסוקי לאמירת בנוגע [ולהעיר:
כו'" מדינות במקצת לכתחילה אפילו נוהגין ש"כן אלא עוד, ולא יצא". בתורתך, עלינו אמנם,146שכתבת .

השני  "וביום הקרבנות, פרטי גם מזכיר אלא בתורתך", עלינו שכתבת "כמו באמירת מסתפק כשאינו
הקרבנות פרטי את כשמזכיר אלא  ידיֿחובתו יוצא אינו בוודאי  - וכו' אלים" כו' מהֿשאיןֿכן ie`xkפרים ,

ונסכיהם"]. "מנחתם כולל מהקרבנות, חלק שהחסיר או טעה אם

טעם ישנו ששם - פעמים שתי ונסכיהם" "ומנחתם מאמירת להוכיח אין שכן, לומר gixkndומכיון
פרים  ד"ונשלמה החיוב מקיים אינו זאת שלולי מכיון בפניֿעצמו, יום כל של בקרבן ונסכיהם" "ומנחתם

שפתינו".

חנניה", ו"רבי ישראל" "כל המשניות לאמירת בנוגע השקלאֿוטריא לבירור הפשוטה הדרך ולכן,
את למצוא כיֿאם לחמו", יביא "ממרחק אחר, ממקום והוכחה ראיה עלֿידי לא - dxaqddeהיא mrhd

בזה), כיוצא ענינים שמבארים הספרים רבו שלא (אף חנניה" ו"רבי ישראל" "כל המשניות לאמירת
כדלקמן. אחת, פעם גם שמספיק או פעמים, שתי לומר מחייב זה טעם אם יתברר ועלֿידיֿזה

.ÁÎ בספרים איתא - פרקיֿאבות לפני ישראל" "כל משנת אמירת :147בטעם

מנחה  בתפילת החייבים שכל היינו, מנחה, לתפילת בהמשך היא הקיץ בשבתות פרקיֿאבות אמירת
שאינו  כך על ברוחו יפול שלא וכדי קאמר". מאי ידע ש"לא עםֿהארץ גם כולל פרקיֿאבות, גם אומרים 

הפירוש  שנאמר 148מבין הבא, לעולם חלק להם יש ישראל "כל משנת מקדימים צדיקים 149- כולם ועמך
עוד, ולא הבא". לעולם "חלק יותר, גדול דבר לו יש כו', מבין שאינו שאף להתפאר", ידי מעשה גו'

ידי "מעשה בו, מתפאר שהקב "ה "!x`tzdlאלא

יענה  - אומר? שאתה מה מבין אינך הרי פרקיֿאבות, וללימוד לך מה לו, יאמר מאןֿדהו אם ולכן,
אצל ושאל לך iaמדועd"awdלו: x`tzn הידיעה מספיקה עבורי אבל והסברה, תירוץ לי אין אמנם ...!

בי! מתפאר ובעצמו בכבודו שהקב"ה

אפילו  מישראל, ואחד אחד לכל היחס להיות צריך כיצד ולימוד הוראה כאן יש - להכי דאתינן ומכיון
קאמר": מאי ידע ש"לא עםֿהארץ

" אלא שלו, כבוד זה אין שהרי - הארץ" ל"עם להתייחס כבודו לפי זה שאין שסבור מי ceakישנו
dxezd" בדוגמת היא - הוא טוען - מציאותו כל הרי כולה, התורה כל שלמד דמכיון ,"ycewdÎoex` שיש "

mlyeבו xyk dxezÎxtq שאותו יתכן וכיצד קאמר"?! מאי ידע ש"לא ולעםֿהארץ לו מה ובמילא, ...
שישיב  ולצפות "לחיים", לו לומר בהתוועדות, עמו יחד לישב יאֿטיבעֿדאם" גאנצער "א יהיה עםֿהארץ 

ביניהם?! יש ושייכות קשר איזה - ולברכה" "לחיים לו

"כבוד - לו נוגע באמת מה עיון צריך לכלֿלראש שלdxezdובכן, הכבוד או "eze`ivn,ובפשטות ...!
לא  פשוט ליהודי והקירוב השייכות אזי שלו, והמציאות הכבוד על ההידור בתכלית ויהדר יקפיד לא אם

התורה"! ב"כבוד כפגיעה אצלו תתפרש

ועיקר: ידיd"awdועוד "מעשה זה יהודי על זה!x`tzdlאומר ביהודי שמתפאר ,"

להיותו`eilבנוגע שכן בו, מתפאר הקב"ה אם להסתפק יש -de`bÎlra והוא אני "אין הקב"ה אומר ,
כו'" לדור ל 150יכולין בנוגע אבל בו: להתפאר יכול שאינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,heytd icedi הרי -

ידי "מעשה עליו אומר "!x`tzdlהקב"ה
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תפח.146) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
תפו.147) סימן משה במטה הובא מ. סו"ס כלבו
מבין 148) אינו ש"אם – עסקינן שבע"פ שבתורה ובפרט

ספ"ב). לאדה"ז ת"ת (הל' כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש
כא.149) ס, ישעי'
א.150) ה, סוטה
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לאומרה מספיק הנ"ל מטעם הרי, - ישראל" "כל משנת לאמירת בנוגע אופן, `zgובכל mrt לפני ,
הפרקים. שני אמירת התחלת

.ËÎ פרקיֿאבות לאחרי חנניה" "רבי למשנת בנוגע גם להוסיף יש .151ועלֿפיֿזה

בבחינת  בדבר, ביאור למצוא כדי ולהתייגע להתבונן להשתדל צריך ואחד אחד שכל – ובהקדמה
למד" הביישן .152"ולא

אף  גשמיים, לענינים בנוגע כו' והבנתו בשכלו גם ומתייגע משתדל אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן
- כלל רושם מזה נשאר לא שלמחרת כך, כדי עד בלבד, קצר זמן למשך אלא קיום להם שאין שיודע

כו'. בשכלו ולהתייגע להשתדל שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הנצחית, תורה לעניני בנוגע

ולבאר  להוסיף יש - ישראל" "כל משנת אמירת בטעם לעיל האמור עלֿפי הרי לעניננו, ובנוגע
dfÎjxcÎlr:"חנניה "רבי משנת לאמירת בנוגע גם

דחסידותא" "מילי הם שאמירת 153פרקיֿאבות האמור ועלֿפי חסידות. מדת מצד הדין, משורת לפנים ,
ידע  לשאלה: מקום יש - ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, ואחד אחד לכל שייכת פרקיֿאבות
שייך, אינו עדיין שכן, ומכיון דין, עלֿפי המוכרחים העבודה בעניני אצלו חסר שעדיין בנפשיה איניש

חסידות? מדת מצד לעבודה לכאורה,

הקב"ה רצה אומר, עקשיא בן חנניה "רבי - לזה לפיכךzekflוהמענה ישראל, תורה daxdאת להם
ענין  ובפרט  בתורה, ענין עוד כשמקיים ולכן ויאדיר", תורה יגדיל צדקו למען חפץ ה' שנאמר ומצוות,

באיכות  גם אלא בכמות, רק לא ישראל", את ב"לזכות יותר ניתוסף דחסידותא", "מילי .154שהוא

שני  אמירת לאחרי אחת, פעם לאמרה מספיק - חנניה" "רבי למשנת בנוגע גם הרי ועלֿפיֿזה,
הפרקים.

.Ïהנ"ל משניות לומר וסברא טעם יש - ששי ופרק חמישי לפרק בנוגע minrtאמנם, izy בתחילת ,
(ובכמה  רביעי ופרק שלישי פרק לחיבור בנוגע גם ללמוד יש ומזה (כדלקמן), בפניֿעצמו פרק כל וסיום

שני). ופרק ראשון פרק גם - שנים

ובהקדמה:

היא  המשנה ובלשון היא ברייתא "כלומר, המשנה", בלשון חכמים "שנו - היא ששי פרק התחלת
ואילך  שמכאן להודיע הוצרך לפיכך משנה, הפרקים כל עכשיו שעד ולפי משנה.. אינה אבל שנויה,

היא" .155ברייתא

ש"הוצרך הדבר בכל ricedlוטעם לדייק שיש היא הלימוד דרך כי - היא" ברייתא ואילך שמכאן
ב  הדיוק ולדוגמא: כו', וענין ראשונים ענין גאונים, סבוראי, רבנן אמורא, או תנא המאמר, לבעל נוגע

בברייתא  או במשנה, הובא זה מאמר אם - עצמם התנאים למאמרי בנוגע גם כולל ואחרונים,
(כפי  בגמרא רק או בברייתא), רק נכלל ששי) פרק (בתחילת מאיר רבי של שמאמרו (כבנידוןֿדידן,

בגמרא). רק שהובאו לדוגמא, מאיר, רבי של מאמרים וכמה כמה שמצינו

יודע שאני עלֿמנת האשה את "המקדש בדין - לדינא גם ברייתא),dpynונפקאֿמינה ולא (דוקא,
משניות  ג' (וצריך) שמספיק לומר ברייתא 156דיש או משנה הוא פלוני מאמר אם לדעת צריך שאז ,157.
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(151.409 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
ת"ת 152) הל' ה"ה. פ"ד ת"ת הל' רמב"ם מ"ה. פ"ב אבות

הי"ח. פ"ד לאדה"ז
א.153) ל, ב"ק ראה
די"ל 154) ויאדיר", גו' "יגדיל הלשון (וכפל) לדיוק בהתאם

באיכות. הוא ו"יאדיר" בכמות, הוא ש"יגדיל" בפשטות
הרע"ב.155) פי'

סק"מ.156) סל"ח אה"ע מחוקק חלקת
שלכאורה 157) ענינים גם התורה, עניני לכל שבנוגע ולהעיר,

עשה  אם – לדינא נפק"מ למצוא יש בפועל, למעשה נוגעים אינם
הפירוש  או שהדין עלֿמנת וכיו"ב בנדרים או בקידושין תנאי
שירצה). תנאי איזה להתנות יכול (שהרי וכך כך הוא פלוני בענין
לעצם  בנוגע – היא נפק"מ", "למאי בינייהו", "מאי והשאלה

הנ"ל). הכללית הנפק"מ (מלבד הענין
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נשיאינו, רבותינו במאמרי ובירור לשקלאֿוטריא בנוגע - שטוענים ל"שפיץֿחב"ד" גם מענה [ומכאן
ה'צמח  או האמצעי אדמו"ר הזקן, רבינו אמרו פלוני מאמר אם 'נפקאֿמינה' למאי - המאמר בעל מיהו

התורה בפנימיות שניכר כפי חיים", אלקים "דברי דא"ח, מאמר שזהו הוא העיקר כו', lretaצדק'
ielbae158 כו'"159"אילנא מחלוקת ולא כו' קשיא לא תמן דלית מיהו 160דחיי, 'נפקאֿמינה' ולמאי ,

הלשון  שנעשה (כפי "נפרד" הוא - הם טוענים - כן שמתנהג מי פלוני?! מאמר שאמר האדמו"ר
הידוע... בתואר לכנותו ומוסיפים הרגיל...),

מאמר  לכל בנוגע ולדייק לברר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגת היתה שכן - לזה והמענה
כו'. המאמר נאמר מצב באיזה גם לדייק - מזה ויתירה המאמר, בעל מיהו ומאמר,

ענין  אם לדייק כאמור, התורה, עניני בכל הסדר הוא כן אלא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של חידוש זה ואין
וכו'], גמרא או ברייתא או משנה שבעלֿפה, תורה או שבכתב מתורה הוא פלוני

כדי  ביניהם, הפסק לעשות צורך יש - אחד בהמשך ששי ופרק חמישי פרק כשלומדים ועלֿפיֿזה,
ששי), (פרק לברייתא חמישי) (פרק המשנה בין החילוק שיהיה

ב  להפסיק מקום שאין ההקדמה dfxkdומכיון היפך זה שהרי - ברייתא" ואילך מכאן משנה, כאן "עד
חכמים dpyndד"שנו oeylaהמנהג והיפך ,"xagle sxvl בהמשך) אבות מסכת של ששי כפרק זו ברייתא
פרקי וששיzeipyndלחמשה חמישי פרק לומדים שבו בשבת ובפרט הכי cgiaשלפניֿזה), העצה לכן, -

חנניה", "רבי במשנת חמישי פרק (לסיים הנ"ל משניות שתי אמירת עלֿידי ביניהם להפסיק היא, פשוטה
פרק. כל וסיום בתחילת אומרים שבלאוֿהכי ישראל"), "כל במשנת ששי פרק ולהתחיל

נוסף  כי - ברייתא) ולא משנה ששניהם (אף רביעי ופרק שלישי לפרק בנוגע גם ללמוד יש ומזה
שבין  החילוק את להדגיש צורך יש ורביעי, לשלישי וששי חמישי פרק אמירת באופן לחלק שאין להטעם

הנ"ל. עלֿדרך לדינא 'נפקאֿמינה' יש פרקים לשני בחלוקה גם שהרי רביעי, לפרק שלישי פרק

.‡Ï:דיומא לענינא ושייכות קשר מצינו זו, בשבת שאומרים הפרקים בשני והנה,

ב  היה זה ענין אשר העולם", נברא מאמרות "בעשרה - היא חמישי פרק `lelהתחלת d"k נברא שבו
העולם.

ואומר  לכבודו.. אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל - הוא ששי פרק ימלוך 161וסיום ה'
בראשית, למעשה ששי יום בראשֿהשנה, האדם בריאת הבריאה, וכוונת תכלית גילוי כלומר, ועד", לעולם
לעולם  ימלוך "ה' - השלימות לתכלית ועד בארוכה), (כנ"ל כולו העולם על למלך הקב"ה את הכתיר שבו

שלו" המלוכה שכל "לעתידֿלבוא .162ועד",

בכל  הדיבור שעלֿידי – העיקר והוא - תורה ויהיֿרצון תורה, עניני בכל הדיבור גם כולל אלו, ענינים
פנימיות  ובמיוחד ברייתא), או (משנה שבעלֿפה ותורה רש"י) פירוש עם השבוע בפרשת (פסוק שבכתב
היעוד  יקויים שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את ומזרזים ממהרים הזוהר), על (הערותֿוהארות התורה

ועד". לעולם ימלוך "ה'

.·Ï,בתיֿתורה פתיחת עם בקשר ומסיבות התוועדויות אודות גם להזכיר יש - לזה ובהמשך
בזה. וכיוצא גמילותֿחסדים, ובתי בתיֿתפילה

המסיבה  תוכן על ויכריזו אלו, מאורעות עם בקשר משקה קנקני שהכניסו אלו עתה יגשו וכרגיל,
עלֿידי  – בפועל מעשה של בענין ויתחילו כאן, המסובים כל את ויזמינו וזמנה, מקומה וההתוועדות,

ובזמנה. במקומה ומסיבה התוועדות כל עבור - והשאר כאן, המסובים בין המשקה חלוקת התחלת
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אלקים 158) "דברי חיים". "תורת היא דתורה נגלה גם שהרי,
"אילנא  התורה, בפנימיות ובגילוי בפועל שמודגש אלא חיים",

כבפנים. דחיי",
סכ"ו.159) באגה"ק ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג
(160– כנ"ל" "דלא האמצעי אדמו"ר במאמרי שמצינו ומה

מאמר  באותו – גופא ואצלו עצמו, המאמר בעל ע"י נאמר זה הרי
ואכ"מ. כו', אחד והמשך

יח.161) טו, בשלח
עה"פ.162) פירש"י
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היעוד  יקויים ממש שבקרוב - בארץ 163והעיקר שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי "עתידין
לי  "ועשו יתברך, לו מקדש  בבחינת שנעשה מישראל ואחד אחד כל של הפרטי ביתו גם כולל ישראל",

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בתוכם", ושכנתי מקדש

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.‚Ï:רש"י בפירוש הביאור

כוונתו שאין בפשטות, לומר, יש - לשמוע" והנשים ללמוד "האנשים רש"י שכתב בנוגע x`alמה
באו": "למה לטף, בנוגע בשאלה להוסיף כיֿאם ונשים, לאנשים

לשמוע" והנשים ללמוד "האנשים להקהל, צריכים מדוע וסיבה טעם יש ונשים לאנשים שבנוגע מכיון
באו"? למה "הטף השאלה יותר מתחזקת -

"והטף", "והנשים", "האנשים", בפניֿעצמו, ענין כל על דיבורֿהמתחיל זה שאין לומר יש ועלֿפיֿזה
באו". למה הטף ו(במילא) לשמוע, והנשים ללמוד "האנשים אחד: בהמשך אלא

למביאיהם". שכר "לתת היא הטף שביאת - רש"י מתרץ זה ועל 

.„Ï בנוגע פעמים כמה המדובר ובהקדים - הענין לכללות בנוגע והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,
בשאלות להסתפק שאין רש"י, בפירוש כברzelibxdלשאלות minrtשנשאלו zexyr מדוע ולדוגמא: ,

צורך  אין שבכגוןֿדא בזה, וכיוצא פירושים, שני רש"י מביא מדוע או המאמר, בעל של שמו רש"י מביא
ולהעמיק  להוסיף היא הכוונה אלא הנ"ל, שאלות ישנן שבהם הפסוקים ליקוט מלבד כלל, והעמקה בעיון
'קלאץֿקושיא', בו שיש בענין ובפרט חדשות. שאלות גם שישאלו באופן רש"י, פירוש בלימוד

כבנידוןֿדידן.

מובן: אינו לכאורה כי

שלאחריֿזה  בפסוק ידעו164מפורש לא אשר "ובניהם -ecnle ernyi,היינו גו'", אלקיכם ה' את ליראה
גו'". ולמדו ד"ישמעו הענין שייך ל"טף" בנוגע שגם

לבניך" "ושננתם חיוב שישנו כשם כולל 165ובלאוֿהכי, ומצוותיה, תורה עניני בכל לחנכם חיוב יש -
"הקהל" במצות .166גם

קהל  שבראותם - כו' והבנה דעה לכלל עדיין באו שלא לקטנים בנוגע גם - במוחש שרואים [וכפי
את  מבינים שאינם (אף המלך שאומר לדברים ומקשיבים עומדים יחד שכולם וטף, נשים אנשים גדול,
לתוכן  בנוגע אצלם גם נפעל ועלֿידיֿזה רושם, עליהם עושה כשלעצמו המחזה ראיית הרי הדברים), תוכן

יחד]. כולם נקהלו שבגללו הענין

לצורך  אינו בואם שטעם לחדש צורך שיש עד באו", למה "הטף לשאלה מקום מה - שכן ומכיון
בלבד?! למביאיהם" שכר "לתת כיֿאם גו'", ולמדו "ישמעו עצמם,

.‰Ï:בזה הביאור לומר ויש

על בחיוב מיירי לא זה שכתוב מכיון הרי, - לבניך" ד"ושננתם מהחיוב לשאלה להביא a`dבנוגע
על בחיוב כיֿאם בנו, "lidwndאת ,ldwdוהנשים האנשים העם החינוך,shdeאת לחיוב שייך זה אין - "

על כפשוט.a`dהמוטל המקהיל, על ולא ,

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

א.163) כט, מגילה
יג.164) לא,
ז.165) ו, ואתחנן

שמיני 166) וש"פ אחש"פ (שיחות בארוכה מהמדובר ולהעיר
הטף  דהבאת והחיוב לבניך", ד"ושננתם לחיוב בנוגע ש.ז.)

ואכ"מ. לאו, אם דחינוך החיוב לגדר שייך אם – בהקהל
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לומר  צריך עלֿכרחך הרי, - גו'" ולמדו ישמעו ידעו לא אשר "ובניהם הכתוב מהמשך לשאלה ובנוגע
גו'"mdipaeש" ולמדו ישמעו ידעו לא צריך `mpiאשר אינו הפסוק (שהרי הקודם בפסוק שנזכר ה"טף"

בפניֿעצמם  סוגים שני כיֿאם פעמים), שתי כבר 167לכפול שבאו אלו - גו'" ולמדו ישמעו גו' "בניהם :
למביאיהם". שכר "לתת - קטנים קטני גם כולל ממש, ו"טף" ודעת, הבנה לכלל

למביאיהם", שכר "לתת הטף, את גם להקהיל שהחיוב - המקהיל על לחיוב בנוגע גם מובן ועלֿפיֿזה
פועלת בשכרם מוסיפה הטף שהבאת הידיעה כי  והנשים, האנשים להקהלת גם fexifeנוגע cecir בהקהלת

עצמם. והנשים האנשים

וכן  ל"בניהם", "טף" הכתוב הקדים מדוע הכתובים: לסדר בנוגע והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,
שכר "לתת כדי אלא אינו הטף הבאת שחיוב בשעה בה - בשעריך" אשר בנוגע mdi`ianl"גרך ואילו ,"

בנוגע הם והתועלת החיוב בשעריך ", אשר ו"גרך mnvrל"בניהם" mdl,"'גו ילמדו ולמען ישמעו "למען ,
עוד" ויחכם לחכם ו"תן גו'"? ולמדו .168"ישמעו

.ÂÏ אאמו"ר הזוהר 169בהערות מאמר וכו'".170מובא דקודשאֿבריךֿהוא בשמא מתגלפי "כולהו '
ב'עקודים' מהֿשאיןֿכן כלים, עשר נתגלו שב'נקודים' ל'נקודים', 'עקודים' שבין החילוק שזהו ונתבאר,

כו'. אחד בכלי הם האורות שכל

נתבאר  (שלא ו'נקודים' 'עקודים' ענין כמו בחסידות, עמוקים הכי לענינים בנוגע שגם - ובהקדמה
האמצעי  אדמו"ר בדרושי ספורים במקומות כיֿאם מספיק 171בחסידות וביאור בהסבר לא ואף ,172- (

לקונו. האדם בעבודת והוראה לימוד למצוא יכולים

נקודה  של באופן היותו עם - קבלתֿעול ופרט: כלל בענין לעיל האמור עלֿדרך – בזה וההסברה
מה  עלֿדרך ממש, בפועל עול' ה'קבלת מתבטא שבהם הענינים פרטי כל בו כלולים מכלֿמקום וכלל,

כו'"173שכתוב  ומדה מדה "בכל מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך בכל  אלקיך ה' את היינו,174"ואהבת ,
בשנת  ולדוגמא: כו'". ומדה מדה ד"בכל הענינים פרטי גם שכולל אלא אהבה, של כללי רגש רק לא
הענינים  פרטי את גם שכוללת אלא וכלל, נקודה של באופן רק אינה הארץ" לי ד"כי שההכרה - השמיטה
שתנועת  - יום כל בעבודת ועלֿדרךֿזה ממש). בפועל שמתגלים לפני (עוד זו הכרה חודרת שבהם
שמתגלים  לפני (עוד היום כל של  הענינים פרטי את גם כוללת לפניך" אני ד"מודה וקבלתֿעול הביטול

ממש). בפועל

הכללית  בנקודה יחד כלולים הענינים פרטי שכל - אחד בכלי הם האורות שכל 'עקודים ', ענין וזהו
שכל  'נקודים', ענין שזהו בפועל, בעבודה ממש, בפרטיות ומתגלים שנמשכים לפני עוד עול', ד'קבלת

עוד". ויחכם לחכם ו"תן זה, בכל להאריך ויש כו'. בפניֿעצמו ומתגלה נמשך פרט

.ÊÏ בפרקיֿאבות ששי אלקים 175בפרק מכתב והמכתב המה, אלקים מעשה והלוחות "ואומר שנינו:
על חרות תורה".הוא בתלמוד שעוסק מי אלא בןֿחורין לך שאין חירות, אלא חרות תקרי אל הלוחות,

ראשונות, בלוחות קאי - הלוחות" על חרות וגו' אלקים מעשה "והלוחות הפסוק בזה: השאלה וידועה
ז"ל  רבותינו נשתברו176וכמאמר לא אלמלי הלוחות, על חרות דכתיב zepey`xd"מאי zegel נשתכחה לא

הלוחות" על "חרות שכתוב ממה התנא דורש ואיך בהן", שולטת ולשון אומה כל אין מישראל.. תורה
על  "חרות נאמר שבהם הראשונות הלוחות שנשתברו לאחרי גם בןֿחורין, נעשה התורה לימוד שעלֿידי

הלוחות"?!
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כאן.167) ואוה"ח רמב"ן גם ראה
ט.168) ט, משלי
ואילך.169) תס ע' (וילך) פרשתנו לוי"צ ליקוטי
ב.170) רפד, (וילך) פרשתנו
ועוד.171) ואילך. ד סה, נח ואילך. א יח, בראשית תו"ח
אור 172) יכולים כיצד – והסבר ביאור דרוש עדיין שהרי

בשאר  וכיו"ב אחד, בכלי שניהם להיות הגבורה ואור החסד
כו'. מובנים שאינם פרטים

ה.173) ו, ואתחנן
עה"פ.174) פירש"י
ב.175) משנה
א.176) נד, עירובין
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צדק' ה'צמח אומה 177ומבאר שלטה לא אז אלקים, מעשה גםֿכן הלוחות שהיו ראשונות "דבלוחות ,
חרות, אלקים מכתב גםֿכן שהן לפי מכלֿמקום אבל שניות, בלוחות מהֿשאיןֿכן ישראל, בכל ולשון
דחירו), עלמא (בינה, עילאה ה' התגלות יום הכיפורים ביום ניתנו שלכן החירות, ממקום נמשכו וגם
החירות  כח אין שניות בלוחות בןֿחורין.. נקרא שיהיה בתורה שעוסק מי לכל עלֿכלֿפנים מהני לכך
בןֿחורין  להיות החירות לו מאיר בתורה שעוסק למי מכלֿמקום אבל בכלל, האומה בכל להתפשט

כו'". מהבינה שמקבל

הוא  לאמיתתו החירות ענין כי: הפרטים, גם כלולים שב'כלל' האמורה הנקודה מודגשת זה בענין וגם
ודאגות  בלבולים שום לו שאין הענינים, פרטי בכל חודרת החירות שנקודת כיֿאם כללי, באופן רק לא -
לענין  סתירה מהווה מסויים לפרט בנוגע והדאגה הבלבול הרי כן, לא שאם הפרטיים, הענינים בכל
לשעבדו  ממשיך ואףֿעלֿפיֿכן שחרור, שטר לו שניתן לעבד - דומה הדבר למה משל לאמיתתו. החירות

כו'.

.ÁÏ:ברמב"ם היומי שיעור

הרמב"ם  כותב - טומאה ספק בפרק 178בדין וממשיך טהור". הרבים ברשות טמא, היחיד ש"ברשות
בטומאה 179שלאחריֿזה  פסח עושין הציבור שהרי הרבים, ברשות טומאה ספק חכמים טהרו מה "מפני :

הספקות  כל שאיסור טומאה, לספק קלֿוחומר מפניהן, נדחית ודאית טומאה אם מרובין, שהטמאים בזמן
היא  הרי ספק, שהדבר אףֿעלֿפי שנסתרה סוטה שהרי היחיד, רשות בספק החמירו מה ומפני מדבריהן ..

שתשתה". עד לבעלה טמאה

ולימוד  (מפסח), טהור הרבים ברשות טומאה שספק מיוחד בלימוד הצורך מהו מובן: אינו ולכאורה
ברשות  טומאה שספק מפסח כשלמדים לכאורה, - (מסוטה) טמא היחיד ברשות טומאה שספק מיוחד
טמא. ספקו היחיד ברשות מהֿשאיןֿכן הרבים, ברשות אלא אינו זה שדין מובן מעצמו הרי טהור, הרבים
היחיד, ברשות רק זה הרי טמא, היחיד ברשות טומאה שספק לימוד שכשישנו לאידך, ועלֿדרךֿזה

עוד". ויחכם לחכם ו"תן מיוחדים? לימודים בשני הצורך ומהו הרבים. ברשות מהֿשאיןֿכן

.ËÏשל כחו גדול כמה עד - הדעות" ב"לתקן והוראה  לימוד יש זה כך,xeaivdובענין כדי עד ,
מפניהן! הטומאה נדחית חסֿושלום, נטמאו אם שאפילו

ימי  בעשרת גם שהרי - תשובה ימי ועשרת לראשֿהשנה ההכנה ימי - אלו לימים והשייכות והקשר
ז"ל  רבותינו כמאמר הציבור, מעלת גודל מודגש אליו"180תשובה קראנו והכתיב 181"בכל ה'182, דרשו

הכיפורים", ליום ראשֿהשנה שבין ימים עשרה אלו אימת.. ביחיד בציבור, הכא ביחיד התם בהמצאו,
כמה  עד מובן ומזה כולה, השנה בכל הציבור כמעלת היא תשובה ימי בעשרת היחיד שמעלת היינו,

תשובה  ימי בעשרת הציבור מעלת מדברים 183גדלה שאינם "אף הציבור, מעלת עצם מצד - זה וכל .
תורה" תורה 184בדברי בעניני ועוסקים מישראל וכמה כמה מתאספים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ובפרט זו, כבהתוועדות cgeinומצוותיה, onfaלאחרי אלול, בחודש -i"g עד שבו, השבת וביום אלול,
וגם בעצמו, מברכו שהקב"ה סליחות', 'שבת אלול, חודש של האחרון cgeinלשבת mewna ביתֿכנסת -

שגדול  ובוודאי בוודאי הרי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בארבע ובפרט וביתֿמדרש,
הציבור. ומעלת כח ביותר

.Ó העבודה עניני בכל להוסיף כדי הציבור מעלת של הנתינתֿכח לנצל - העיקר הוא והמעשה
לשנה  ולהתכונן השמיטה, שנת החולפת, השנה כל על החשבוןֿנפש את להשלים זה, לזמן השייכים
כ"ק  שליחות במילוי עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - ובכללות בארוכה), (כנ"ל הקהל" "שנת הבאה,

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

ב'כב.177) ע' תשא אוה"ת
ספט"ו.178) הטומאות אבות הלכות
פט"ז.179) ריש
ה"ו.180) פ"ב תשובה הל' רמב"ם וראה וש"נ. א. יח, ר"ה

ז.181) ד, ואתחנן
ו.182) נה, ישעי'
א'תסב.183) ע' ש"ש אוה"ת ראה
ב).184) (קלו, סכ"ג אגה"ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oixcdpq(iying meil)

s` dilr miaiig 'mipt zcear' dpi`y s`y ,dnvr lr cnll `l`
dcear lkay llkd lr cnll d`vi m`y meyn ,dkxck `ly
gaFf' azkp dn myl dywi ,dkxck `ly s` miaiig ceak jxc¥©
oi` ,d`egzydk ceak jxc `id dgiaf s` `ld ,'mxgi midl`l̈¡Ÿ¦¨¢¨

ixdy ,gxken dfàîéàok`y ,jtidl xen` -äàåçzLä äàöé ¥¨¨§¨¦§©£¨¨
,Blek ììkä ìò ãnììmb miaiig ceak jxc ody zeceard lk lry §©¥©©§¨

.dkxck opi`ykàîéz éëåweqtd ok m` ,l`yz m`e -çáæ' §¦¥¨Ÿ¥©
'mxgi midl`l,éì änìaiigl yie ceak jxc `id dgiaf s` `ld ¨¡Ÿ¦¨¢¨¨¨¦

xn`p 'gaFf' weqtdy ,aiydl yi .d`egzydk dilrdéôeâì- ¥©§¥

,envrl oic yecig rinydl,äãBáòì äãBáòî ïéáMçîcm` ,xnelk ¦§©§¦¥£¨©£¨
myl dzeyrl ayg `l [dhigy oebk] dzr caery dceard z`
zeyrl ayg dhigyd zrya wxe ,envr jxevl `l` dxf dcear
aiig ,dxf dcear myl dnecke mcd zwixf oebk zxg` dcear

.ynn dcear dze` zrya z`f ayg eli`k dzin
,df oica epivny zwelgna zelzl yi ef `iyeweèçBMä ,øîzéàc§¦§©©¥

äîäaayg dry dze`ae ,envr jxevlì dîc ÷BøæìmyúãBáò §¥¨¦§¨¨§£©
kì daìç øéè÷äìe íéáëBmy,øîà ïðçBé éaø ,íéáëBk úãBáò ¨¦§©§¦¤§¨§£©¨¦©¦¨¨¨©
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דמשה" "אתפשטותא דורנו, נשיא אדמו"ר -185מו"ח פרשתנו וחותם בסיום הכתוב ובלשון שבדורנו,
תומם" עד הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה -186"וידבר נצחי תוקף של ובאופן ,

זרעו" מפי תשכח לא כי לעד, לפניו הזאת השירה ,187"וענתה

הארץ" ותשמע גו' השמים ד"האזינו הענין נעשה בתפילת 188ועלֿידיֿזה לקרוא שהולכים (כפי
הארץ" מן ורחוק לשמים "קרוב שבדורנו,189מנחה), רבינו משה דורנו, לנשיא שההתקשרות היינו, ,

רוחניים  ענינים שמים, שעניני היינו, הארץ", מן ורחוק לשמים "קרוב שנעשה ואחד אחד כל אצל פועלת
שעוסק  דאף ריחוק, של באופן הם - גשמיים ענינים ארץ, ועניני קירוב. של באופן הם ומצוותיה, תורה -

באמונה" ומתנו ו"משאו ממש, בפועל רק 190בהם (לא טבעו שמצד מכיון ריחוק, של באופן זה הרי ,
טבעו, היפך הם ארץ עניני ואילו שמים, לעניני הוא שייך ויגיעתו) עבודתו מצד

עלֿידיֿזה  שבסביבתו, אלו כל אצל - הארץ מן ורחוק לשמים קרוב - זה ומצב מעמד שפועל ועד
כל  את גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל יחד, אותם שמקהיל
ומתוך  חוצה, התורה פנימיות מעיינות הפצת ובמיוחד כולל והיהדות, התורה הפצת הזאת", התורה דברי
באופן  חוצה המעיינות את להפיץ שיכולים הזה" לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו להקב"ה והודאה שבח
לתוכן  ומכוון המתאים באופן שלו, וסגנון באותיות שמסביר עלֿידיֿזה גם כולל כו', והשגה הבנה של

פשוט. וגם כמובן הרב, דברי של  ולשון

ל" זוכים משה"z`feועלֿידיֿזה ברך אשר ונגלה 191הברכה הנראה באופן ברכות עניני כל המשכת -
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - והפנימית העיקרית לברכה ועד הברכה"), ("וזאת בשר לעיני

ממש. בימינו במהרה צדקנו,

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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רע"א).תק 185) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט ו"ז
ל.186) לא, וילך
כא.187) שם,
האזינו.188) ר"פ

עה"פ.189) ספרי
דעות 190) הל' רמב"ם סע"א. לא, שבת וראה א. פו, יומא

ס"ב. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ספ"ה.
ברכה.191) ר"פ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oixcdpq(ipy meil)

m`e ,l`xyikçð ïa úBéøò ìò àa,[zeixkpÎ]ïBcéðldzinïa éðéãa ¨©£¨¤Ÿ©¦§¦¥¤
çð.siiqa bxdpeeðì ïéà eðàåel` lr e` el` lr `a m` oia welig Ÿ©§¨¥¨

àlàlr `ayk,ãáìa äñøBànä äøòðepivn `l df ote`a wxy ¤¨©£¨©§¨¨¦§¨
zycewnd l`xyi za lr `a m` okle ,gp ipaa dzin yper
oicdy ,opgei iax ixack x`eane .l`xyik dliwqa oecip l`xyil
`aa `l` epi` ,l`xyi ipica oecip l`xyi zeixr lr `ay gp oay

.l`xyil zqxe`nd dxrp lr
:`xnbd dywnénð áeLçðål`xyi za mb `ziixad dpnze - §¦§©¦

e l`xyil d`yipy,äìòáð àìå äteçì äñðëðdilr yprpy ¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨
.gp ipaa dzin yper epivn `l ef dexra mby ,wpga l`xyik

:`xnbd zvxznøîàc ,àeä äMðî éác àðz àpz éàäyäúéî ìk ©©¨¨¨§¥§©¤§¨©¨¦¨
àlà Bðéà çð éðáì äøeîàäzzin÷ðç,ezhiylyéãéàå éãéàoia - ¨£¨¦§¥Ÿ©¥¤¨¤¤¦¦§¦¦

zy` iabl l`xyia dxen`d dzin oiae ,gp ipaa dxen`d dzin
,dlrap `le dtegl dqpkpy yi`,àeä ÷ðçoeikemdipice eppicy ¤¤

s` ,l`xyi zzina oecipy hxtl `pzd jxved `l ,ef dexra miey
.zn`d efy

:`ziixaa xi`n iax zhiy lr dywn `xnbdåy xnel ozip ikøáñ §¨©
øéàî éaøy,äéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL äåøò ìks`çð ïa ©¦¥¦¨¤§¨¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦¨¤¨¤Ÿ©

øb ,àéðz àäå .äéìò øäæeî§¨¨¤¨§¨©§¨¥
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oixcdpq(iying meil)

s` dilr miaiig 'mipt zcear' dpi`y s`y ,dnvr lr cnll `l`
dcear lkay llkd lr cnll d`vi m`y meyn ,dkxck `ly
gaFf' azkp dn myl dywi ,dkxck `ly s` miaiig ceak jxc¥©
oi` ,d`egzydk ceak jxc `id dgiaf s` `ld ,'mxgi midl`l̈¡Ÿ¦¨¢¨

ixdy ,gxken dfàîéàok`y ,jtidl xen` -äàåçzLä äàöé ¥¨¨§¨¦§©£¨¨
,Blek ììkä ìò ãnììmb miaiig ceak jxc ody zeceard lk lry §©¥©©§¨

.dkxck opi`ykàîéz éëåweqtd ok m` ,l`yz m`e -çáæ' §¦¥¨Ÿ¥©
'mxgi midl`l,éì änìaiigl yie ceak jxc `id dgiaf s` `ld ¨¡Ÿ¦¨¢¨¨¨¦

xn`p 'gaFf' weqtdy ,aiydl yi .d`egzydk dilrdéôeâì- ¥©§¥

,envrl oic yecig rinydl,äãBáòì äãBáòî ïéáMçîcm` ,xnelk ¦§©§¦¥£¨©£¨
myl dzeyrl ayg `l [dhigy oebk] dzr caery dceard z`
zeyrl ayg dhigyd zrya wxe ,envr jxevl `l` dxf dcear
aiig ,dxf dcear myl dnecke mcd zwixf oebk zxg` dcear

.ynn dcear dze` zrya z`f ayg eli`k dzin
,df oica epivny zwelgna zelzl yi ef `iyeweèçBMä ,øîzéàc§¦§©©¥

äîäaayg dry dze`ae ,envr jxevlì dîc ÷BøæìmyúãBáò §¥¨¦§¨¨§£©
kì daìç øéè÷äìe íéáëBmy,øîà ïðçBé éaø ,íéáëBk úãBáò ¨¦§©§¦¤§¨§£©¨¦©¦¨¨¨©
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È˘Â˜‰Â ,"ÌÈ·ˆ Ì˙‡"Ï È"˘¯ È¯·„

(היום)" נצבים "אתם המילים רש"י:1על אומר
ביום  הקדושֿברוךֿהוא לפני משה שכינסם "מלמד

בברית". להכניסם מותו

"מלמד  באומרו רש"י מחדש מה להבין: וצריך
באופן  בפסוק כתוב והרי בברית", להכניסם שכינסם...

היום... נצבים "אתם zixaaמפורש jxarl?"אלקיך ה'

המפרשים  של 2יש בענין איננו רש"י של שחידושו ,
ש"כינסם  בכך אלא בפסוק, הכתוב בברית", "להכניסם

וייתכן 3משה..." נצבים", "אתם רק נאמר בפסוק :
שחנו  כפי מקומם, על עמדו הם אלא אספם, לא שמשה
משה  שכינסם "מלמד רש"י אומר עלֿכך הארון. סביב
והוכחת  בברית", להכניסם הקדושֿברוךֿהוא... לפני

מ"להכניסם היא ש"כינסם" לכך שהרי zixaaרש"י – "
באמצעות נעשית לברית יש dxard4כניסה כך ולשם ,

בהתכנסות. צורך

זה  לפי א) כי: רש"י, דברי את כך להבין קשה אך
את  גם המתחיל" ב"דיבור לצטט רש"י היה צריך
לדבריו. ההכרה את המהוות בברית", "לעברך המילים
אלא  "להכניסם", לאמר צריך היה לא רש"י ב)

"mxiardl."ש"כינסם המוכיח הפסוק, כלשון בברית",
משה... שכינסם "מלמד רש"י מלשון mqipkdlג)

zixaa להכניסם" במילים הוא שחידושו משתמע, "
ש"כינסם". לכך הוכחה רק מהוות שהן ולא בברית",

.·

È"˘¯ Ï˘ È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰

לאחר  עד הפסוקים, את מפרש שרש"י לאחר
לך  יהי' והוא לעם לו היום אותך הקים "למען
לפסוקנו: נוספים ביאורים שני מוסיף הוא לאלקים",

אגדה  נצבים 5"ומדרש אתם פרשת נסמכה למה :
התחיל  קללות... מאה ישראל ששמעו לפי לקללות,

קיימין  אתם הרי היום... נצבים אתם לפייסם משה
– "היום" המילה את מסביר הוא אחרֿכך לפניו".

אחר  "דבר וממשיך קיים...", שהוא הזה אתם 6"כיום :

ממשה  לפרנס מפרנס יוצאין ישראל שהיו לפי נצבים,
לזרזם...". כדי מצבה אותם עשה לפיכך ליהושע,

להבין: צריך

נזקק  שבגללו הראשון בפירוש הקושי מהו א)

ובמיוחד  אגדה", מ"מדרש שהוא אחר, לפירוש רש"י

הפירוש  ועל אגדה", "ומדרש שזה מדגיש שרש"י
לפי פירשתי כאן "עד מדגיש הוא של eheytהראשון

נזקק  והוא מספיק, אינו השני הפירוש וגם פרשה",
אתם...". "ד"א לשלישי,

של  הראשון פירושו רבות, פעמים כאמור שני, מצד

של  לפשוטו השלישי מן קרוב והשני העיקר, הוא רש"י
השלישי  הפירוש רחוק במה קשה: ואםֿכן מקרא,

השני? מן יותר מקרא, של מפשוטו

מ"מדרש  הפירוש את מביא אינו שרש"י מכך ב)

הראשון  בפסוק מיד אחר.." "דבר הפירוש ואת אגדה"
מובן, הקים..." "למען הפסוק על אלא הפרשה, של

עד  הפסוקים לכל קשר יש הללו הפירושים שלשני

כדברי  היום", נצבים ל"אתם רק ולא הקים...", "למען
" o`kרש"י crשל פשוטו לפי ומדרש dyxtפירשתי

כל  את מפרש אגדה" "מדרש כלומר, אגדה...".

רש"י  אין זאת, ולמרות שונה, באופן כאן עד הפסוקים
אגדה" "מדרש לפי הפסוקים לכל ההסבר את מפרש

אחר" "דבר לפי 7ולפי רש"י מפרש מדוע מובן: ואינו .

שהוא  הזה היום "היום, המילה את רק אגדה" "מדרש
הפסוקים  כל את ולא ?8קיים...",

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

בדפוס 1) – נצבים" "אתם התיבות רק בפרש"י נעתקו דפוסים בכמה
היום  מתחיל) (ובר"פ נצבים אתם "פרשת אי' תבוא) פרשת (בסיום ראשון
כולכם". היום נצבים "אתם פרש"י בתחלת נעתק שני בדפוס כו'", מלמד

היום". נצבים "אתם דפרש"י הכת"י וברוב
בתחלתו.2) כאן גו"א וראה ברא"ם. כן שמפרש ונראה ש"ח. ראה
הוא 3) תבא) (בס"פ משה" "ויקרא שלמע' דפ' ורע"ב, רא"ם ראה

בפנים. לקמן ראה אבל בפ"ע. וענין כינוס
(4i"yxtk.יא פסוק לקמן

ב.5) כאן באבער תנחומא בתחלתו. פרשתנו תנחומא ראה
שם.6) תנחומא ראה
"לעברך 7) שלאח"ז הפסוקים זה דלפירוש מעצמו מובן שזה י"ל כי

לפרשו. אי"צ ורש"י לפניו קיימין שהם מזה חלק הם גם גו'" בברית
אותם  שעשה מזה חלק הם וגו'" בברית ד"לעברך שמובן הג' לפי' וכצ"ל

כו'. מצבה
לגמרי 8) אחר פי' הוא "היום" בתיבת הפי' שם שבתנחומא ובפרט

שם), האחרון פי' – כו'".le`("ד"א" נסמכה "למה לפי' המשך
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כלשון  אומר איננו שרש"י מכך הוא: לכך ההסבר
שכינסם  "מלמד אלא בברית" "להעבירם הפסוק
את  מפרש הוא שאין מובן, בברית", להכניסם משה...
לעברך  כולכם... היום נצבים "אתם משה דברי
ענין  מחדש הוא אלא בפסוק, המפורשים בברית",

היום". נצבים "אתם המילים מן הנלמד אחר,

היום  נצבים "אתם פרשת מופיעה פשוט, באופן
mklek משה "ויקרא הקודמת הפרשה לסיום כהמשך "

אם lkאל שהרי ראיתם...", אתם אליהם ויאמר ישראל
שוב  להיכתב צריך היה נפרדת התכנסות כאן היתה

ישראל" כל אל משה "ויקרא פרשתנו ,9בתחילת
וכדומה.

אל  משה "ויקרא של שהמטרה לומר, יש ובפשטות
פרשת  בסוף ישראל כל של כינוסם – ישראל" כל
אחרֿכך  מיד הנאמר את להם לומר כדי היתה "תבוא"
המסות  ראיתם... אתם אליהם "ויאמר – בפרשה
ועשיתם  הזאת הברית דברי את ושמרתם הגדולות...

ורק נצבים jyndkאותם...", "אתם של הענין בא לכך
היום...".

המילים  מן "מלמד": ואומר רש"י מחדש כך ועל
משה "שכניסם להסיק יש היום" נצבים iptl"אתם

d"awd...zixaa mqipkdl היתה לא הכינוס מטרת – "
אלא  תבוא, פרשת בסוף אשר דבריו את להם לומר כדי

בברית" להכניסם – משה..." .10"כינסם

זה: לביאור ההכרח

במקומן, נמצאות אינן נצבים" "אתם המילים א)
אל משה "ויקרא כתוב כן לפני ישראל",lkלכאורה.

משה  היה צריך כן ואם במעמד, אז היו ישראל שכל כך
אלה  במלים דבריו את מסיבה 11להתחיל משה רצה לו .

וכדומה) אלקיך", ה' "לפני להדגיש (כדי כלֿשהיא
– ניצבים" "ואתם לומר היה צריך כאן זאת בכל לומר

e"`ea על – ותבואו..." ראיתם... "אתם לאחר החיבור,
משהו. "מלמד" זה שביטוי איפוא כרחנו,

כולכם הים נצבים "אתם `mkiwlב) 'd iptl,"

את  לשמוע כדי משה", לפני "נצבים היו הם ולכאורה,
?12דבריו 

בסוף  כי מותו", "ביום היא הכוונה – "היום" ג)
תבוא  עד 13פרשה לדעת.. לב לכם ה' נתן "ולא נאמר

נתן  כאשר זה שהיה שם, מסביר ורש"י הזה", היום

וילך, בפרשת כמסופר לוי, לבני התורה ספר את משה
באותה  התרחשה וילך ופרשת מותו, ביום זה שהיה

נצבים  כפרשת כדי 14תקופה היא ההתכנסות מטרת אם .
המסות  עשה... אשר כל את ראיתם "אתם להם  לומר

התורה  בשמירת לחזקם כדי – ושמרתם..." הגדולות...
אמר  ולא מותו, יום עד משה חיכה מדוע והמצוות,

"משנה  את לומר התחיל משה והרי לפניֿכן, זאת

לחודש" באחד חודש עשר "בעשתי ?15תורה"

ההתכנסות  שמטרת לומר, הכרחי לעיל האמור מכל

להכניסם  כדי היתה ישראל" כל אל משה "ויקרא
את  שיעברו לאחר בעיקר הנוגעת שבפרשתנו בברית

פרשתנו  בהמשך רש"י שאומר כפי דחה 16הירדן, ולכן .
שבו  לזמן האפשר ככל קרוב מותו", "יום עד משה זאת

הירדן. את ישראל עברו

.„

ÒÂÈÎ· ÛË‰ ÛÂ˙È˘Ï ¯·Ò‰‰

הוא  היום..." נצבים ש"אתם לעיל, המוסבר לפי
ישראל", כל "אל משה של הקודמת לקריאתו המשך

הקדושֿברוךֿהוא... "לפני הוא ההתכנסות ומטרת
הם  תבוא פרשת בסוף משה ודברי בברית", להכניסם

עוד  מובנים לכך, כהקדמה מוסגר, מאמר שני כעין
שרש"י בפשוטוֿשלֿמקרא, מסבירם:`epiפרטים

אין  לכאורה, "טפכם". את כאן מזכירה התורה א)

ישראל, את בכנסו ל"טף" גם יקרא שמשה בתורה מצוי
בפרשת  יותר, מאוחר יתרֿעלֿכן: שהיא. מטרה לכל

והנשים17וילך  האנשים העם את "הקהל כתוב ,shde,"
" שם מסביר e`aורש"י dnl."למביאיהם שכר לתת

בענין  להבאתם הסיבה זו אין רש"י, שלפי מובן,
זאת אומר היה רש"י כי בפעם o`kשבפרשתנו, ,

בפרשה  פירושו על מסתמך היה ולא הראשונה,

zxge`n 18יותר.
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כאן.9) שמואל נימוקי כאן, בגו"א כמ"ש
שם.10) אברבנאל א. כט, תבוא הראב"ע מפי' וכ"מ
כאן.11) שמואל נימוקי וראה קצת. באו"א לדרך צדה ראה
לשון 12) העתקת הוא שבפרש"י הקב"ה" "לפני דתיבת י"ל עפ"ז

המורגל  ללשון אלקיכם" "ה' הכתוב מלשון שמשנה אלא הכתוב
וב)פרש"י. ב(תושבע"פ

ג.13) כט,
שם.14) תבוא אברבנאל גם וראה כאן. שמואל ונימוקי בגו"א כמ"ש
ג.15) א, דברים
כח.16) כט,
יב.17) לא,
א)18) כי: שם, שבפרש"י הטעם שייך אינו שכאן י"ל, מזו יתירה
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להשתתף  הטף היה צריך בפרשתנו אמנם,
אך  הכללית, הברית בכריתת להיכלל כדי בהתכנסות

סוף  של הכינוס המשך הוא נצבים" ש"אתם כיוון

הכינוס, בתחילת גם נכח שהטף יוצא, תבוא, פרשת
הגדולות... המסות ראיתם... "אתם משה בדברי

והרי  אותם", ועשיתם הזאת הברית דברי את ושמרתם
חייבים  שאינם מפני זה, לכל קשורים הם אין

?19במצוות 

משה" ש"ויקרא רש"י, על הנ"ל ההסבר לפי אך
הקדושֿברוךֿהוא.. "לפני zixaaהיה mqipkdl,מובן ,"

מטרת  כי הקריאה, בתחילת מיד הטף את שהביאו
ראיתם..." ו"אתם בברית, להכניסם היתה ההתכנסות

בלבד. הקדמה זוהי

מסויימת, התחייבות מישהו על שמטילים לפני ב)
הסברים. לכך להקדים מוכרחים וכדומה, שבועה או

שבועה  או התחייבות אדם על להטיל איֿאפשר
הקדמה. ללא מיידי, באופן וכדומה

" למען היה נצבים" "אתם zixaaבעניננו, jxarl
ezl`ae jiwl` 'd כל על ושבועה ברית הטלת – "...

ייתכן  וכיצד ישראל, עם של השונים לסוגיו יהודי,

וחמור  גדול לדבר כלשהוא הסבר הקדים לא שמשה
כל  אל משה "ויקרא אם גם קיימת זו שאלה כך? כל

ראיתם...", "אתם להם לומר כדי היה linne`ישראל"
ובאלתו", אלקיך ה' בברית "לעברך של הענין התבצע

נאמר  אם היה 20ובודאי, שבפרשתנו נצבים" ש"אתם

עצמו. בפני כינוס

משה  "כינסם היתה שהמטרה רש"י, פירוש לפי אך

מובן, בברית", להכניסם הקדושֿברוךֿהוא... לפני
הסבר  היווה הגדולות..." המסות ראיתם... ש"אתם
אלקיך  ה' בברית "לעברך של זו למטרה והקדמה

ובאלתו".

.‰
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בביטוי  השימוש ברור אינו זה, פירוש לפי אך
מצוי שאיננו להבהיר jkÎlk"נצבים", היא הכוונה אם .

"להכניסם  הקדושֿברוךֿהוא... לפני משה ש"כינסם
הביטוי  ולא "נצבים", הביטוי כתוב מדוע בברית",

אף שנאמר וכפי בתורה, יותר שמצוי eppipra"עומדים"
הפרשה  היום"?cner"עמנו21בהמשך

לפסוק  מתאים זה ביטוי אין לכאורה, יתרֿעלֿכן:
מצד רש"י okezdגם בדברי הוא, "נצבים" "בקומה 22. ,

"עומדים" לעומת לפני 23זקופה", "כינסם והרי .
שהם  ומובן, בברית", להכניסם הקדושֿברוךֿהוא...
המילה  לכאן מתאים וכיצד ובהתבטלות, בהכנעה עמדו

וחשיבות  עוצמה על המורה ?24"נצבים",

אגדה", "ומדרש אחר פירוש רש"י מביא לפיכך
לפייס  משה ו"התחיל לקללות, כהמשך הם ם שהדברים

עשה miavpאתם ולא למקום הכעסתם הרבה היום,
הרגשת  תוך – לפניו" קיימין אתם והרי כלי' אתכם

איתנה. עמידה על המורה "נצבים" המלה

"נצבים", המילה משמעות רק לא שונה זה לפי
"היום": המילה משמעות גם אלא

לומר  יש הקללות, על פיוס דברי הם שאלה מכיוון
סביר  לא ולפיכך התוכחה, לזמן בסמוך נאמרו שהם
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"שכר  ע"ז פרש"י ולכן והנשים", "האנשים אחרי "טף" נאמר וילך בפ'
mdi`ianl בהקהל ב) "נשיכם". לפני "טפכם" נאמר בפרשתינו ואילו ,"

וילך  בפ' ג) יחד. כינסם שרק בפרשתנו משא"כ לביהמ"ק, הבאה צ"ל
נאמר  שלא בפרשתנו משא"כ "הקהל", שצ"ל ל"והטף" בנוגע מפורש
הביאום  שאחרים (שמודגש להקהלה – משה" ל"כינסם בנוגע מפורש טף

"שכר –mdi`ianlאתם" ורק ,("miavp."היום
כל 19) ד"אל לאורויי אתי נצבים דאתם דקרא כתב שמואל בנימוקי

אתם  דקאמר דלעיל אלא כו' וטף ונשים אנשים כולל הוא דלעיל ישראל"
והכא  ישראל כל אל ואמר הכתוב סתם להכי לאנשים דשייך גו' ראיתם
לבארם  הוצרך וטף ונשים אנשים בי' שייכי דכולהו בברית הכנסתם בענין
הוא  תבוא דס"פ דהדבור דאת"ל צ"ע אבל כו'. ופרט פרט כל ולפרטם
השייך  ולאמור האנשים את מתחלה לכנוס אפשר הי' הרי בפ"ע, ענין
(וכמ"ש  והטף הנשים גם יכנס בברית להכניסם בא כאשר ואח"כ לאנשים

בפנים. המבואר ע"פ משא"כ לפנ"ז), שם שמואל בנמוקי
כאן.20) הרא"ם כפי'
יד.21) פסוק
ז.22) לז, וישב פרש"י וראה כז. טז, קרח

(מה,23) ויגש בפ' נצבים ל' לפרש רש"י שהוצרך מה יובן ועפ"ז
שאחיו  ושומעין עליו נצבים מצרים "שיהיו – הנצבים" "לכל א)
– אחיו לגבי נצבים אלא סתם עמידה אי"ז שם שגם כו'", מתביישין

oiyiiaznד"שומעין eig`y ואת משה את "ויפגעו כ) (ה, שמות ובס"פ ."
ורבותינו  וגו'", אהרן ואת משה את מישראל "אנשים פרש"י נצבים" אהרן
תיבת  מוסבר הא' לפי' דגם כו'". היו ואבירם דתן ונצבים נצים כל דרשו
ובפ' האנשים. שאר לגבי ואהרן משה חשובים באנשים מדובר כי נצבים,
כי  לפרש, רש"י הוצרך לא עליו" נצבים אנשים "שלשה ב) (יח, וירא

סתם. עמידה ואי"ז במלאכים שם מדובר שהרי מעצמו מובן
ואין  כמ"פ בתורה הנאמר "נצבת" "נצבו" "נצב" בתיבת י"ל וכן
טו, בשלח טו. ז, וארא יג. כח, ויצא מג. יג. כד, שרה חי' מפרשם: רש"י
מובן  בכולם כי – ועוד ב. לד, כא, ח. לג, תשא יד. יח, יתרו ט. יז, ח.
מובן  ועד"ז בהעמידה, מיוחדת הדגשה כ"א סתם, לעמידה הכוונה שאין
לג, וישלח כט. כח. כא, וירא – וכיו"ב מצבה בהקמת הנאמר "ויצב" ל'
אוה"ת  ועומדים, דנצבים החילוק החסידות ע"ד גם וראה כ. יד. לה, כ.

ואכ"מ. בתחלתו. נצבים
כאן.24) הטורים מבעל להעיר
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מותו  ביום זה שהיה התוכחה 25לומר כוונת א) כי: ,
לא  בודאי והוא ומצוות, התורה לקיום לזרזם היתה
לומר  מסתבר אין ב) מותו. יום עד זה בענין חיכה

קללה  דברי משה יאמר מותו ביום 26שביום להיפך, ,
אותם  בירך למיתתו בסמוך .27מותו,

באופן  "היום" המילה את גם רש"י מסביר לכן
לפירוש כהמשך אם dfשונה, נצבים". "אתם של

לפניו... קיימין אתם "הרי היא הכוונה נצבים" ב"אתם
אתכם  ומציבין אתכם מקיימין והיסורין והקללות
שהוא  הזה "כיום הוא "היום" של הפירוש הרי לפניו",
בסמוך  להיאמר צריכים הפיוס שדברי וכיוון קיים...".
לכך  ביותר הסמוכים שהפסוקים רש"י, מוסיף לתוכחה,

ראיתם...". אתם הם פיוסין מזו שלמעלה "פרשה

.Â

˘Â¯ÈÙÏ ¯·Ò‰‰Â ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰
È˘ÈÏ˘‰

צריך  זה לפי א) קשיים: ישנם זה בפירוש גם אך
"אתם  ואחרֿכך נצבים", "אתם קודם להיכתב היה

משמעות שזו אתכם xwirראיתם...", עשה "לא הפיוס
והיסורין  והקללות לפניו... קיימין אתם והרי כלי'

אתכם... ומציבין אתכם מקיימין

באו  מדוע משה, של פיוס דברי היא הפרשה אם ב)
הם  אין ולפיכך התוכחה, את מבינים שאינם "טפכם",

פיוס? לדברי זקוקים

ישראל  שהיו "לפי שלישי פירוש רש"י מביא לכך
עשה  לפיכך ליהושע, ממשה לפרנס מפרנס יוצאין

השימוש davnאותם מובן לפיו אשר לזרזם...", כדי
גם  מורה שהוא כיוון "עומדים", ולא "נצבים", בביטוי

זירוז. על

היא  "היום" המילה משמעות א) זה: פירוש לפי
כרוך  זה ענין כי הראשון, כבפירוש מותו", "ביום
תחילה  משה אמר מדוע מובן ב) לפרנס, מפרנס במעבר

כי  היום", נצבים "אתם אחרֿכך ורק ראיתם..." "אתם
כאשר  למיתתו, הסמוך ככל להיאמר היה צריך זה
גם  אשר הטף, הבאת מובנת ג) לפרנס. מפרנס יוצאין

לפרנס. מפרנס עוברים הם

.Ê
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קשורים  שהדברים כיון קושי: ישנו זה בפירוש גם
d`ivil מאוחר לאומרם משה היה צריך לפרנס, מפרנס

וילך, פרשת לאחר ומדוע ynnיותר, למיתתו, בסמוך
כאן? אמרם

מותו  ביום ש"כינסם... הראשון הפירוש לפי
הירדן, מעבר לאחר הענין קשור בברית", להכניסם

בסמוך הדברים באמירת הכרח אין ynnולכן ezzinl,
בסמוך  להיאמר יכולים הם אין כך ובין כך שבין כיוון

mpiprl קשורים שהדברים השלישי, הפירוש לפי אבל .
ממש  להיאמר הדברים צריכים לפרנס, מפרנס ליציאה

ליציאה. בסמוך

אגדה", "מדרש הוא השני שהפירוש למרות ולכן,
יותר קרוב הוא הפירוש eheytlהרי מאשר מקרא של

עצמו, בפני ענין הוא נצבים" "אתם שלפיו השלישי,
בסוף  אשר ישראל" כל אל משה ל"ויקרא קשור שאיננו

תבוא  הרי 28פרשת השני, הפירוש לפי זאת, לעומת :
"אתם  משה לדברי המשך רק אינו נצבים" "אתם
ועיקר  "לפייסן", הכינוס מטרת זוהי אלא ראיתם...",
יותר  קרוב ובזה כדלעיל, נצבים", "אתם הוא הפיוס
של  שהמטרה הראשון לפירוש זה פירוש יותר ודומה
בברית". "להכניסם בפרשתנו מוסברת משה" "כינסם

.Á
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פרשת  זה: רש"י בפירוש אשר תורה', של מ'יינה
ראשֿהשנה  לפני תמיד נקראת נרמז 29נצבים והדבר ,

השנה  לראש הרומזת "היום" .30במילה
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להם 25) אמר זאת "ועל ג: כט, תבוא ס"פ דמפרש"י צע"ק אבל
הי' ט) כז, (תבוא ואילך משם הדיבור שגם משמע לעם" נהיית הזה היום
כל  אל משה דויקרא א) כט, (תבוא ברמב"ן מפורש וכן יום. באותו
שם, בפרש"י יצחק באר וראה מלפניו*. הלכו ולא ללפנ"ז מחובר ישראל
עה"פ  ט) כז, (תבוא פירושו לפי פירושים: ב' מפרש דרש"י י"ל ואולי
עמו  באת היום כאילו בעיניך יהיו יום "בכל – לעם" נהיית הזה "היום
"היום  ג) (כט, הפרשה בסוף כפירושו הזה" "היום לפרש אין בברית",
משא"כ  מותו. ביום הי' לא ולפי"ז כו'", דבקים שאתם הבנתי הזה

ועצ"ע. תבוא. בס"פ לפירוש
סמוך 26) אלא הוכיחן שלא "מלמד ג: א, דברים שפרש"י ומה

dzinl כבודן מפני ב"רמז הי' שזה ע"ז (נוסף הרי – כו'" מיעקב למד ..
– סמוך זה הי' דברים)), ר"פ (פרש"י ישראל" שאמר jxramixacdשל

וכו' ברכות דברים, ריבוי הי' זה לאחר גם אבל – שנה. כארבעים במשך
באדר. בשבעה מותו יום ועד שבט מר"ח –

שם.27) ובפרש"י ברכה ר"פ
שם.28) בפרש"י רע"ב ראה
ס"ד.29) סתכ"ח או"ח טושו"ע ב. לא, מגילה שבת"כ קללות תוד"ה

נצבים. ר"פ לקו"ת
הובא 30) הבעש"ט תורת שם. לקו"ת נצבים ס"פ רזא פענח ראה

אלול. כה יום בהיום

.r"ta qepik 'idc jlie t"xa eyexit d`x ± ezen meia 'id `l jlie 't cr zeiyxtdc l"i ezrcl la` (*
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לפני  משה שכינסם "מלמד רש"י מפרש כך על
אמנם, בברית": להכניסם מותו ביום הקדושֿברוךֿהוא
לישראל  משה דברי כתובים כבר תבוא פרשת בסוף
דברי  את ושמרתם הגדולות... המסות ראיתם... "אתם
והמצוות. התורה קיום – אותם" ועשיתם הזאת הברית
יום  – מותו" "ביום ההתכנסות מטרת זאת, למרות אך
הנעלה  ענין שזהו בברית", "להכניסם היא – הדין

שכלית  ומהשגה מתהווה 31מהבנה בראשֿהשנה .
– הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל של ה"עצמותי" הקשר

d"awdכינסם iptl ֿ הקדוש עם והתכללות התאחדות ,"
ומצוות  לתורה מעל אף בעצמו, .32ברוךֿהוא

שיביאו  הדברים נאמרו לכך, כהקדמה זאת, למרות
כי  אותם", ועשיתם הזאת הברית דברי את ל"ושמרתם
כולא  והקדושֿברוךֿהוא ישראל שבה זו, התקשרות
היא  התורה כי התורה, באמצעות גלוי באופן באה חד,

לה' ישראל בין המחבר .33האמצעי

בזוהר  "34כנאמר ;zlz,בדא דא מתקשראן קשרין
 ֿ בקודשאֿבריך ואורייתא באורייתא מתקשראן ישראל
לזה  זה המתקשרים דברים שלושה בין לכאורה, הוא".
שישראל  שלאחר אלא בלבד, קשרים שני קיימים
הם  התורה, באמצעות הקדושֿברוךֿהוא עם קשורים
מן  הנעלית התקשרות עצמם, מצד גם לה' מתקשרים

התורה  שבאמצעות שלושה 35הקשר כאן ונוצרים .

– ישראל הקדושֿברוךֿהוא, התורה, (ישראל, קשרים
כעיגול).

אך  "ושמרתם...", של ההקדמה הכרחית לפיכך
ההתקשרות  היא ראשֿהשנה ביום הכינוס מטרת

לקדושֿברוךֿהוא. ישראל בין ה"עצמותית"

ה"עצמותית", ההתקשרות הברית, בכך: די אין אך
שפע  שיהא כך ובגשמיות, ברוחניות להתגלות צריכה

והנגלה. הנראה בטוב ה' מאת גשמי טוב של

מישראל  דורש שהקדושֿברוךֿהוא כשם בדיוק
בפועל, יתבצע והמצווה טוב") ("לקח התורה שקיום
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב



עי

ֵבי ָהָאֶרץ  ׁשְ חִֹרי ֹיֽ ִעיר ַהֽ י־ׂשֵ ה ְבֵנֽ בראשית לו, כ: ֵאלֶּ
ה: לוָֹטן ְוׁשוָֹבל ְוִצְבעוֹן ַוֲעָנֽ

הביאור — הקדמה כללית

להבנת הענין שיתבארו בהסימנים הבאים, יש לבאר 

התהו"  ועולם  התיקון  "עולם  המושגים  את  בקצרה 

ו"שבירת הכלים" דעולם התהו שנזכר בכתבי האריז"ל 

תורה  לקוטי  א־ב.  פרק  הכללים  שער  חיים  עץ  )ראה 

להאריז"ל ס"פ וישלח. ובכ"מ(. ראה בכל זה ד"ה אחרי 

לאדמו"ר  תרס"ה  הנערים  ויגדלו  וד"ה  תרמ"ט  מות 

הרש"ב:

בתורת הסוד מבואר, שיש עולמות רוחניים שקדמו1 

ארבעה  הם  ובכללות  הגשמי,  הזה  עולם  לבריאת 

עולמות "אצילות, בריאה, יצירה עשי'"2. עולמות אלו 

נקראים בשם "סדר השתלשלות" )"שלשלת" ושרשרת 

והדרגה,  בסדר  מהשני  אחד  הנמשכים  עולמות,  של 

ממדריגה למדריגה(.

זה  השתלשלות"  ש"סדר  האריז"ל,  לנו  וגילה 

נקרא  האצילות(  עולם  הראשון,  העולם  )ובמיוחד 

העולמות  מכל  למעלה  אך  התיקון",  "עולם  בשם 

"עולם התהו" —  אחר המכונה  רוחני  עולם  יש  הללו 

"שבירת  המכונה  "חורבן"3  שורר  זה  שבעולם  לפי 

הכלים"; ונרמז בכתוב )בראשית א, ב( "והארץ היתה 
תהו וגו'". ואח"כ "יהי אור" — תיקון.

טו.  יב,  פרשה  רבה  )בראשית  רז"ל  שאמרו  וזהו 

פרש"י שם א, א( "מתחלה עלה במחשבה לברוא את 

העולם במדת הדין ואח"כ שיתף עמו מדת הרחמים".

ביאור הדבר:

בספרי קבלה מבואר שבכוחות האלקיים ]הנקראים 

בשם "ספירות"[ המלובשים בכל עולם ועולם להחיותם 

ו"כלים". פירוש: "אורות" הם  יש "אורות"  ולקיימם, 

עצם החיות והאור האלקי המתגלה בעולם, ו"כלים" הם 

הכוחות הרוחניים המגדירים את האור בציור והגבלה 

וכלי  לאור  דוגמא  ידם.  על  מתגלה  והאור  מסויימים, 

בהאדם: כח השכל )שעל ידו מבינים ומשיגים דברים 

יותר  גבוהים  שהם  היינו  למעלה  והאיחור  הקדימה  בחינת   )1

בזמן  קדימה  ולא  במדריגות השתלשלות, בצמצום אחר צמצום — 

ח"ו.

2( גם עוה"ז הגשמי נק' "עולם העשי'" )תניא פרק ז' — יא, ב( — אך 

יש גם עולם רוחני שנק' "עולם העשי'". ואכמ"ל.

יא  פי"ג,  ז. קהלת רבה  פ"ג,  )בראשית רבה  רז"ל  ונרמז במאמר   )3

)א(( שהקב"ה הי' בונה עולמות ומחריבן, שלפי פירוש האריז"ל אין 

אינם במציאות( אלא  וכבר  )שנחרבו  רז"ל לעולמות גשמיים  כוונת 

לעולם רוחני גבוה מאד )שלמעלה מכל סדר ההשתלשלות ו"קדם" 

אליו(, שתכונת העולם היא — חורבן ושבירה.

ה"אור",  הוא  הנפש,  של  רוחני  כח  שהוא  שכליים(, 

והמוח הגשמי שבו מלובש כח השכל )ועל ידו השכל 

פועל( הוא ה"כלי".

היא,  התהו  בעולם  הכלים"  ל"שבירת  והסיבה 

היינו  מועטים".  וכלים  מרובים  "אורות  יש  ששם  לפי 

הם  הקב"ה  של  והגילויים  האורות  התהו"  שב"עולם 

התהו  שבעולם  ה"כלים"  ואין  מאד  ועצומים  גדולים 

המרובים שבהם,  האורות  את  ולהכיל  לקבל  מסוגלים 

ולכן הכלים דעולם זה הם בבחינת "שבירה" )כמו על 

דרך משל בכלים גשמיים, שכאשר הכלים נשברים אזי 

אין שברי הכלים שנשארו יכולים להחזיק כלום(.

לענין  ב(  יד,  )חגיגה  רז"ל  מאמר   — לדבר  דוגמא 

ונפגע",  הציץ  זומא  "בן  לפרדס,  שנכנסו  ארבעה 

היו  לא  וליבם  שמוחם  דהיות  בנטיעות",  קצץ  ו"אחר 

מסוגלים להכיל את עומק הסודות והגילויים הרוחניים 

מאומה  "קיבלו"  שלא  בלבד  זו  לא  הנה  שב"פרדס", 

מכניסתם לשם, אלא אדרבה, היא גרמה להם לנפילה 

ממדריגתם, שבן זומא נפגע )נטרפה דעתו(, ואחר נפל 

היינו שיצא לתרבות  בנטיעות",  יותר עד ש"קצץ  עוד 

רעה, היפך קדושת ה"פרדס"4.

מועטים  "האורות   — התיקון"  ב"עולם  משא"כ 

נכון של "אורות"  היינו שיש מיזוג  והכלים מרובים", 

ו"כלים", באופן שהאור נתפס ונקלט כראוי בתוך הכלי.

מובן ופשוט ש"שבירת הכלים" שבעולם התהו היא 

כך בכוונה תחילה, שכך הוא רצונו של הקב"ה שיהי' 

הגדולים  האורות  את  יכילו  לא  שהכלים  כזה  עולם 

וישברו.

והטעם לכך:

תכלית הכוונה היא שיהי' עולם גשמי שיהי' "מלא 

קליפות וסטרא אחרא שהן נגד ה' ממש לומר אני ואפסי 

עוד" )תניא ר"פ לו. וראה שם פ"ו(, היינו עולם שאין שם 

אור  "להחזיק"  "כלי" שיוכל  כאן  )שאין  גילוי אלקות 

בו  ומסתתר  ואור הקדושה מתעלם  גלוי(  אלקי באופן 

בתכלית, ובנ"י ע"י עבודתם יגלו את אור הקדושה שבו. 

עבודתם  וזהו  התחתונים  ענין מעשה  כל  סוד  זהו  "כי 

שניתן להם.. במה שנתן בתחלה מקום להתהוות הרע, 

ספר  )ראה  ישראל"  נשמות  ידי  על  הוא  לטוב  וחזרתו 

זו  4( משל גשמי לדבר — אדם שרואה אור גדול וחזק מאד, שלא 

בלבד שלא נתוסף בו אור ויכולת לראות, אלא שזה עוד מזיק לכח 

הראי' שלו. או עד"מ כשאומרים לאדם בשורה טובה ונפלאה פתאום, 

יתפעל בנפשו מאד עד שיוכל להתעלף, או לצאת מדעתו או אפילו 

למות רחמנא ליצלן, משום שאין לבו ומוחו מסוגלים להכיל את גודל 

השמחה והאושר שקיבל מהבשורה, וכידוע בשרה שפרחה נשמתה 

כשנאמרה לה בשורת עקדת יצחק.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עב

המצות להצמח צדק מצות מילה חלק ב' פרק א', עיין 

שם(.

והנה, על ידי "השתלשלות העולמות", שהיא ירידה 

בסדר והדרגה מעולם עליון לעולם תחתון, אי אפשר 
שמעולם של קדושה "ישתלשל" עולם הקליפה שהוא 

הפכי בתכלית ואין שום ערך ודמיון ביניהם.

ולפיכך, כדי שייברא עולם גשמי, שהחיות האלקית 

וסטרא  קליפות  "מלא  שהוא  עד  כך  כל  בו  מוסתרת 

ל"נפילת"  הגורמת  ב"שבירה",  צורך  הי'   — אחרא" 

שכולו  מעולם  גדול,  בדילוג  האלקית  החיות  וירידת 

קדושה לעולם הקליפות.

וזהו מה שמבואר בתורת הסוד שמ"שבירת כלים" 

זו של עולם התהו "נופלים" ויורדים "ניצוצות" קדושה 

לעולם הזה הגשמי, ומתפזרים בכל הדברים הגשמיים 

עלי  האדם  עבודת  וזוהי  ולהחיותם.  לקיימם  שבעולם 

וכן  גשמיים,  בחפצים  המצות  קיום  ידי  שעל  אדמות, 

ומעלה  "מברר"  שמים,  לשם  הגשמיים  צרכיו  במילוי 

את הניצוצות העליונים מעולם התהו הטמונים בדברים 

הגשמיים.

*  *  *

והנה מבואר )ראה תורת חיים פרשת תולדות עמוד 

עולם  קודם  שבא  ה"תהו"  שעולם  ועוד(  ואילך.  קסא 

התהו,  עולם  עשו  ויעקב,  עשו  כנגד  זהו  ה"תיקון" 

מלכו  "אשר  מלכים  שהז'  וזהו  התיקון,  עולם  ויעקב 

בארץ אדום" — "עשו" הם כנגד הז' מדות דתהו )וכפי 

שיבואר בהסימנים לקמן(, ואח"כ בא התיקון ע"י יעקב 

ובניו וכו'.

*  *  *

מאמרי  ספר  )ראה  ובחסידות  בקבלה  מבואר  והנה 

אדמו"ר האמצעי דברים חלק א' עמוד ח ואילך. ספר 

המאמרים תקס"ה חלק ב' עמוד תתקנא ועוד(, דעיקר 

)בחכמה  ובאו"א  וכו'(,  )המדות  בזו"ן  הי'  השבירה 

ובינה( הי' רק השבירה ב"אחוריים".

יז,  יד על כס יה" )שמות  וזהו סוד הענין מ"ש "כי 

"יה",  אותיות  על  "כס"  כיסוי  יש  הגלות  דבזמן  טז(, 

ד.  פרק  התשובה  אגרת   — )תניא  בחסידות  ומבואר 

בחי'   — "י"  כנגד  הם  הוי'  שם  אותיות  דארבע  ועוד( 

חכמה, "ה" — בחי' בינה, "ו" — בחי' מדות, "ה" בחי' 

דיבור ומעשה, וזהו דעיקר השבירה הי' באותיות ו"ה 

)המדות ומעשה(.

והנה בחכמה יש ב' במדרגות, אבא )חכמה(, וישראל 

סבא.

וכן בבינה גופא, יש ב' מדרגות, בינה ותבונה.

הזהר  ביאורי  )ראה  בחסידות  מבואר  פירוש: 

כד  ר"ח  אמר  ד"ה  ויצא  פרשת  האמצעי  לאדמו"ר 

עמוד  א'  חלק  תער"ב  המשך  יח.  עמוד  שמשא  אזיל 

רס ואילך. המשך תרס"ו עמוד שלח )קה"ת תשע"א(. 

ועוד(, דבחכמה ובינה )מוחין־שכל( ישנם שני שלבים 

כלליים, והם:
השכלה,  עצם  המוחין,  עצם  קליטת   — א'  שלב 

שהוא  כמו  הענין  והבנת  בהשגת  ההתעסקות  והיא 

האדם צריך  בעצם השכלת הדבר, מבלי לקבוע כיצד 

להתייחס אל הדבר )היינו האם התוצאות — מההשכלה 

יראה   — לגבורה  או  אהבה,   — לחסד  יהי'  והבנתו 

וכיוצא בו(.

ובינה,  החכמה  והתגלות  התפשטות   — ב'  שלב 

היינו ה"מדות" של השכל, המסקנא והבכן של הדבר, 

לגבורה  או  לחסד  הנוטה  בשכלו  הקביעה  כלומר, 

)אהבה, או יראה(, ושלב זה שהשכל כבר מתייחס אל 

הענין המדות, זהו שנקרא "תבונה".

ובינה(  )חכמה  ואם  אב  נק'  הראשון  השלב  והנה 

עילאין, ושלב הב' נק' ישראל סבא ותבונה.

ובפרטיות:

בחי' מדות שבחכמה נק' ישראל סבא, ובחי' מדות 

"תבונה"  בתיבת  נרמז  זה  ודבר  תבונה.  נק'  שבבינה 

ויראה  אהבה  למדות  נרמזים  והם  ובת"  "בן  אותיות 

)ראה תניא פרק מג )עמוד סב, א( ועוד(. האהבה )חסד( 

נק' בן בחי' זכר, והיראה )גבורה( נק' בת, בחי' נקבה.

ועיין בהביאור בכל זה בלקוטי לוי יצחק, ליקוטים 

על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קיח.

שנפלו  בחי'  י"א  יש  דבפועל  הנ"ל,  מכל  נמצא 

)זו"ן(,  וכו'  מדות  בהז'  השבירה  דתהו  בשבירה 

לד'  הנחלק  ובינה,  דחכמה  בה"אחוריים"  והשבירה 

בחי' כנ"ל, ז' וד' בגי' י"א. והוא כנגד )ובגי'( האותיות 

ו"ה כנ"ל, השבירה בהז' מדות )זו"ן( מרומז באותיות 

)חו"ב(  דהמוחין  באחוריים  והשבירה  עצמם,  ו"ה 

וכפי  יא.  בגי'  ו"ה  דאותיות  בה"גימטריא"  מרומז 

שיבואר בהסימנים לקמן.

ילקוט לוי יצחק על התורה

כיוון שכל אחד ואחד מישראל, גם בשעת החטא בהיותו נידח רחמנא־לצלן, יש בו בחינת אחד, הנה מצד ה'אחד' שבו, יקובץ גם הוא, 
כההבטחה שלא ידח ממנו נידח.

ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



עג

כט, כח – הנסתרות לה' אלקינו והנגלות 
דברי  כל  את  לעשות  עולם  עד  ולבנינו  לנו 

התורה הזאת

זמנים  שני  יש  כי  נ"ל  וכו'.  אלקינו  לה'  הנסתרות  א. 
סתום  והוא  אדם  לשום  ידוע  שאין  נסתר  זמן  לגאולתינו, 
וחתום ואפילו משה לא ידע אותו, ויש זמן הגלוי לכל כמ"ש 
)תהלים צה, ז( היום אם בקולו תשמעו. והנה משה ניבא על 
הגלות ואמר וישליכם אל ארץ אחרת, ועד מתי קץ הפלאות 
לא נודע לו הגם שהי' ראש הנביאים, כי זמן הגאולה אינו 
גלוי רק לה' לבדו. וז"ש הנסתרות פירוש הנסתר שבגאולה 
הוא לה' אלקינו ולא גלה סודו לעבדיו הנביאים אבל הנגלות 
הזמן גלוי לכל לנו ולבנינו הוא לעשות את כל דברי התורה 
כמ"ש  יום  בכל  ולהביאה  הגאולה  לקרב  שבידינו  הזאת, 

היום אם בקולו תשמעו והוא נכון.
כתב סופר

לה, ג – ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך 
ה'  הפיצך  אשר  העמים  מכל  וקבצך  ושב 

אלקיך שמה

ב. רבי נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
עמהם1. גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר )שמואל-א ב, 
לבית  במצרים  בהיותם  אביך  בית  אל  נגליתי  הנגלה  כז( 
יד(  מג,  )ישעי'  שנאמר  עמהם,  שכינה  לבבל  גלו  פרעה. 
למענכם שולחתי בבלה. גלו לעילם שכינה עמהם, שנאמר 
)ירמי' מט, לח( ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך 
ושרים. גלו לאדום שכינה עמהם, שנאמר )ישעי' סג, א( מי 
זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה. וכשהם חוזרים שכינה 
ורחמך,  שבותך  את  ה'  ושב  ג(  ל,  )דברים  שנאמר  עמהם, 
והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך2. ואומר )שיר השירים 
מראש  תשוב  תבואי  מלבנון  אתי  כלה  מלבנון  אתי  ח(  ד, 
אמנה מראש שניר וחרמון ממעונות אריות ומהררי נמרים.

רבי אומר משל למה הדבר דומה, למלך שאמר לעבדו 
אם תבקשוני הריני אצל בני, כל זמן שאתה מבקשיני הריני 
אצל בני. וכן הוא אומר )ויקרא טז, טז( השוכן אתם בתוך 
טומאותם. ואומר )שם טו, לא( בטמאם את משכני אשר 
יטמאו את מחניהם אשר  ולא  ג(  ה,  )לעיל  ואומר  בתוכם. 
אני שוכן בתוכם. ואומר )כאן( ולא תטמא את הארץ אשר 
אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך 

בני ישראל.
ספרי

* * *

1( חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת אמור סימן שלט סעיף ח. פרשת בשלח סימן קכ.

וגאולה על התורה  ילקוט משיח  וכו': עיין  והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך   )2

פרשת נצבים פרק ל פסוק ג, ובהנסמן שם.

נתן  ר'  דברי  על  רבי  מוסיף  מה  מובן:  אינו  ולכאורה 
ש"חביבים ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהם . . כשהם 
חוזרים שכינה עמהם", הרי גם מדברים אלו מובן שהקב"ה 

נמצא עם ישראל תמיד, בכל מקום.
אלא החילוק בין שני המ"ד הוא:

"ר' נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
שהיא  כפי  היהודי  של  הנשמה  על  מדבר  נתן  ר'  עמהם". 
בני  )בלשון  החביבות  רגש  בדוגמת  שהוא  לענין  קשורה 
בגילוי,  ונראה   – וגילוי  רגש  אלא  הנפש  עצם  לא  אדם(, 
העולם,  אומות  מכל  נבדלים  הם  שבזה  ישראל,  חביבים 

ומצד הנשמה אומרים שבכל מקום שגלו שכינה עמהם,
ממעל  אלקה  חלק  היא  עצמה  מצד  שהנשמה  ומאחר 
לא  שהגלות  כדי  עמהם"  ש"שכינה  בכך  די  בגלוי,  ממש, 

תפעל עליהם.
ולכן  גם מצד הגוף,  כיצד הדבר הוא  על כך מוסיף רבי 
הוא מביא את המשל "למלך שאמר לעבדו אם תבקשוני 
הריני אצל בני כל זמן שאתה מבקשני הריני אצל בני וכה"א 
דבר  על  המדובר  אין  כאן  טומאתם":  בתוך  אתם  השוכן 
הקשור עם ענין של "חביבים" – רגש וגילוי, אלא עם ענין 
גוף,  עם  קשור  שזה  ובן,  אב  של  השייכות  בדוגמת  עצמי 

שבו יש בחירת העצמות3 כנ"ל4.
מבקשני",  שאתה  זמן  "כל  שזהו  מדגיש  הוא  א(  ולכן: 
כל  בזה  שייך  לא  ית'  עצמותו  עם  קשור  שהדבר  היות 
חילוק ושינוי5. ב( הוא מביא את הפסוק )ועל דרך זה שאר 
להגוף  ששייך  טומאתם",  בתוך  אתם  "השוכן  הפסוקים( 
אין  תורה  דברי  ש)אפילו(   – ועניני'  לנשמה6  ולא  ועניניו, 

מקבלין טומאה7.
לקוטי שיחות חלק כג עמוד 214 ואילך. תרגום מאידית

3( ראה ד"ה וה' אמר המכסה שם. 

רבה  לבמדבר  הספרי  בין  ה'"  "נקמת  בפירוש  החילוק  תוכן  גם  שזהו  לומר  ויש   )4

)ותנחומא( שם: בבמדבר רבה )ותנחומא( מה שנקרא נקמת ה' הוא "בשביל תורה 

ומצות שנתת לנו הלכך הנקמה שלך לתת נקמת ה'", היינו מצד בחי' הגילויים, מצד 

היותם מקושרים בגילוי להקב"ה )על ידי תורה ומצוות(, וזה שייך בעיקר להנשמה; 

משא"כ בספרי הוא מצד עצם ענינם של ישראל שקדמו לתורה, לא מצד התקשרות 

וזה שייך בעיקר להגוף שלכן: א( צריך כאן לשלול  ומצוות(  ידי תורה  הגלוי' )שעל 

אשר "לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים". ב( ממשיך בהחיוב: "אלא נקמת מי שאמר 

והי' העולם" – שבענין "הי' העולם" נדמה גוף דבני ישראל לגופי אומות העולם.

]ולהעיר שבתורת שלום שם )עמוד 120( מוכח דבחירת העצמות בהגוף שייכת לזה 

שהתהוות יש מאין הוא בכח העצמות. עיין שם. וראה שם עמוד 122. ולהעיר מספר 

המאמרים תרע"ח עמוד קיד ואילך. ואין כאן מקומו[.

5( ואף שגם בדברי ר"נ אומר "שבכל מקום כו'" – אינו דומה לנדון דידן כי ר"נ מדגיש 

"כל מקום שגלו" ולא "בכל זמן" כבדברי רבי )ראה ספרי דבי רב לספרי שם(.

6( שהיא מעין גנים באר מים חיים )ראה ד"ה אז ישיר ישראל )לקוטי תורה חקת סב, 

ב. ספר המאמרים תש"ב עמוד 129 ואילך. ד"ה הנ"ל תשמ"ג(. וד"ה מעין גנים )ספר 

שאינם  ועוד((  א.  ר,  א  חלק  קונטרסים  המאמרים  ספר   .133 עמוד  שם  המאמרים 

מקבלים טומאה ואדרבה מטמאים את הטמא.

7( ברכות כב, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים־וילך
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מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹואבאבאבאב .... .... ט־י)ראראראראׁשׁשׁשׁשיכםיכםיכםיכם ּבּבּבּבברית ברית ברית ברית (כט, ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכּוּוּוּונתנתנתנת ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
ּבּבּבּבערבערבערבערבּוּוּוּותתתת להכניסםלהכניסםלהכניסםלהכניסם ההההּוּוּוּואאאא החיים)זהזהזהזה ׁשל (אור ּבאחדּותם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשלׁשה  יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים ׁשּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻיׂשראל,
ּבֹוא א א א אֹופּנים. יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.(מימי (ׁשֹואב רגל וגם (ראׁשיכם) ראׁש אבר ב ב ב ב ּגם ּכל . ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

זקּוקים  והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשּפיע
זה. את זה ּומׁשלימים לזה ׁשהיא ג ג ג ג זה הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשוה
מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ְְְֵֶֶַַַָָָֻורגל;
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dn `weC rnWn ,"lfxA LW`x lr©Ÿ§©§¤©§¨©§¨©
x`W W`x lrX dn `le LW`x lrX¤©Ÿ§§Ÿ©¤©Ÿ§¨
dWwi oM m` ,xhn didi mW iM zFO`d̈ª¦¨¦§¤¨¨¦¥¦§¤
on d`EaY dpw`e Kl` xnFl FRxr̈§©¥¥§¤§¤§¨¦
oke .mlv` "xaW Wi iM" zFO`d x`W§¨¨ª¦¥¤¤¤§¨§¥
,iWtp lr dhlO` xn`i "axge xaC"¤¤§¤¤Ÿ©¦¨§¨©©§¦

xn`PW FnkE(d ak ilyn)migR miPv" §¤¤¡©¦¦©¦
."mdn wgxi FWtp xnFW ,WTr KxcA§¤¤¦¥¥©§¦§©¥¤
EwixFd `l zFllTd lkA oM m`e§¦¥§¨©§¨Ÿ¦
mdn lvPdl mFwn Wi Exn` iM ,mdipR§¥¤¦¨§¥¨§¦¨¥¥¤

:ziWFp` dlEAgY ici lr©§¥©§¨¡¦
íðîàFfi` Fl zFUrl mc`l mfbY m` ¨§¨¦¦§Ÿ¨¨¨©£¥

oM m` ,FWpr WxtY `le xaC̈¨§Ÿ§¨¥¨§¦¥
rci `l iM LOn xnXdl lFki Fpi ¥̀¨§¦¨¥¦§¦Ÿ¥©
zFllw ozF`A dPde .xdfp didI dOn¦©¦§¤¦§¨§¦¥§¨§¨
iM ,md d`n i`Ce a`Fn zFaxr lW¤©§¨©©¥¨¥¦



jlieÎmiavpעו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא) ּכנענים ׁשּבאּו מלּמד ≈…≈≈∆ְְֲִֵֶַַָ
מׁשה, ּבימי ּגב להתּגּיר ׁשּבאּו יהֹוׁשע,ּכדר ּבימי עֹונים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

ּבּגבעֹונים: האמּור ט)וזהּו הּמה (יהושע ּגם "וּיעׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
מים  וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם .ּבערמה", ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

::::מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשאבאבאבאב עדעדעדעד עציעציעציעצי ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽמחטבמחטבמחטבמחטב ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
מׁשה  ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמלּמד

מים וׁשֹואבי עצים רש"י)חֹוטבי ובפירוש י. (כט, ְְֲִִֵֵֵַ
הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּד"עצי"(הובא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָ

ּולהסיח  "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא
רֹומז  "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים א)על פרק ועל (תניא , ְְֲִִִִֵַַַַַַַָ
את  ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהאדם

ּגׁשמּיּות. לעניני ְְְְֲִִֵַַַהּתאוֹות
ּבהֹוראה  נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבתֹורה  האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹזֹו.
הּקדּׁשה  ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי אז ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻּובתפּלה,

חס־וׁשלֹום  ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוסק
הּגּוף; ותאוֹות אחרֹות ְֲֲֲֵַַַָמחׁשבֹות

אכילה  זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאבל
את  לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּוׁשתּיה
איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח מּלּבֹו ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתאוֹות
האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּדלכאֹורה

מל  ּכ מּלׁשֹון ועל "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ּמדנּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ
ועוד)סֹוחר ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת ּובכל , ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹ

ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשֹואבי
ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּובעניני

מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ יּתכן ולא ּבברית. עֹובר להיֹות ¿»¿¿ְְְְִִִִֵֵָֹ
ּכמֹו אּלא ,'להעביר' ּכמֹו ד)לפרׁשֹו 'לעׂשֹותכם (לעיל ְְְְְְְֲֲִֶֶַַָָ

È¯·a˙.אֹותם' E¯·ÚÏ∑ ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ָ¿»¿¿ƒ¿ƒְֲֵֶֶַָָָָ

ועֹוברים  מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִָָָָּבריתֹות
ׁשּנאמר: ּכמֹו לד)ּבנּתים, ּכרתּו(ירמיה אׁשר "העגל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבתריו  ּבין וּיעברּו ."לׁשנים, ְְְִִֵַַַַָָ

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

xcde fer - xwi ilk

K` ,d`n dpnE m`pn WxcOd lrA©©©¦§¨§¨¨¨¨¥¨©
mzEdn WxR `NW mipW mdA EllkPW¤¦§§¨¤§©¦¤ŸŸ©©¨

xn`PX dn `Ede ,md dn(`q gk lirl) ©¥§©¤¤¡©
aEzk `l xW` dMn lke ilg lM mB"©¨¢¦§¨©¨£¤Ÿ¨
lrAW wtq ilaE ."dGd dxFYd xtqA§¥¤©¨©¤§¦¨¥¤©©
'dMn lke ilg lM' dpn `l df Wxcn¦§¨¤Ÿ¨¨¨Ÿ¦§¨©¨
la` ,dpFnWE mirWY xRqn llkA¦§©¦§©¦§¦§¤£¨
Wi mdOre mzlEf dpFnWE mirWY dpn̈¨¦§¦§¤¨¨§¦¨¤¥
,'miYW xqg' d`n ozF` on K` ,d`n¥¨©¦¨¥¨¨¥§©¦
WxR `NW Exqg `N` WOn Exqg `lŸ¨§©¨¤¨¨§¤ŸŸ©
xnXdl xWt` i` oM m`e mzEdn©¨§¦¥¦¤§¨§¦¨¥
dcrx EfRgp Eldap" oM lr ,mdn¥¤©¥¦§£¤§¨§¨¨

"mzfg`(fÎe gn mildz)EN` miYW xEarA £¨¨©©£§©¦¥
mdn E`xie ,mzEdn mYqpe ExqgW¤¨§§¦§©©¨§¨§¥¤

:oFiNM mdA dUrIW¤©£¤¨¤¦¨
øaãéåoM xaCd oi` ,mAl lr dWn ©§©¥Ÿ¤©¦¨¥©¨¨¥

milrd KkNW mYaWgW FnM§¤£©§¤¤§¨¤¡¦
mkl didi `NW icM EN` miYW zEdn©§©¦¥§¥¤Ÿ¦§¤¨¤
dAxd ixdW ,mdn xnXdl mFwn̈§¦¨¥¥¤¤£¥©§¥

zFllw iYW Elg `le mYqrkd minrR§¨¦¦§©§¤§Ÿ¨§¥§¨
.ElEgIW oiiE`x mziidW iR lr s` EN ¥̀©©¦¤¡¦¤§¦¤¨
cEriA Exn`p dOl oM m` Exn`Y m`e§¦Ÿ§¦¥¨¨¤¤§§¦
mdW itl .EWxRzp `l dOle zFllTd©§¨§¨¨Ÿ¦§¨§§¦¤¥
iM ,mlrPd `Ad mlFr WprA mixAcn§©§¦§Ÿ¤¨©¨©¤¡¨¦
Fxng zkWgA KAqn mc`d zFid cSn¦©¡¨¨¨§ª¨§¤§©¨§
,`Edd Wprd zEdn oiadl lFki Fpi ¥̀¨§¨¦©¨Ÿ¤©
xkVd zEdn dxFYd dnilrdW KxcM§¤¤¤¤¡¦¨©¨©©¨¨
,oiprd xE`aE .mrHd dGn ipgExd̈¨¦¦¤©©©¥¨¦§¨
mirWY mkl crin ippd xn` dWOW¤Ÿ¤¨©¦§¦§©¥¨¤¦§¦
mB' ,dGd mlFrA mNM zFllw dpFnWE§¤§¨ª¨¨¨©¤©
`hFgd l` KIXd 'dMn lke ilg lM̈Ÿ¦§¨©¨©©¨¤©¥
`l xW`' "FzrWx icM" `Ad mlFrl̈¨©¨§¥¦§¨£¤Ÿ
dxFYd iM 'dGd dxFYd xtqA aEzM̈§¥¤©¨©¤¦©¨
`Ed mB ,mElM Wprd df on dxAC `lŸ¦§¨¦¤¨Ÿ¤§©

"lEgi mirWx W`x lr"(hi bk dinxi): ©Ÿ§¨¦¨
eäæåxn`PWmFId miaSp mY`mFIM' §¤¤¤¡©©¤¦¨¦©©

mY` KM ,'xi`nE lit`Od dGd©¤©©£¦¥¦¨©¤
KWgYW xg` mbe ,igvp mEIwA oinIw©¨¦§¦¦§¦§©©©¤¤§©

EaEWY ,dziOd mFiA gxIde WnXd©¤¤§©¨¥©§©¦¨¨
.`Ad mlFrl igvPd "'d xF`A xF`l"¥§©¦§¦¨¨©¨
mB mc`l zE`ivn WIW gPdW xg`e§©©¤ª©¤¥§¦¨¨¨©
WExR EpiaY dfA dPd ,FzFn xg ©̀©¦¥¨¤¨¦¥
`l xW` dMn lke ilg lM mB' wEqRd©¨©¨Ÿ¦§¨©¨£¤Ÿ

d xtqA aEzMxn`W Edfe .'z`Gd dxFY ¨§¥¤©¨©Ÿ§¤¤¨©
mWM iM ,'xi`dl cizre mkl xi`d KM'¨¥¦¨¤§¨¦§¨¦¦§¥
`Ed gxFf KM ,dGd mlFrA mkl xF`W¤¨¤¨¨©¤¨¥©
oixEQIde zFllTde ,cizrl mB mẄ©¤¨¦§©§¨§©¦¦
,iptl mkz` miaiSnE mkz` oinIwn§©§¦¤§¤©¦¦¤§¤§¨©

Exn`W FnM(.d zekxa)zFpYn dWlW §¤¨§§Ÿ¨©¨
l`xUil `Ed KExA WFcTd ozp zFaFh¨©©¨¨§¦§¨¥
mlFr mdn zg`e ,oixEQi ici lr oNke§ª¨©§¥¦¦§©©¥¤¨

xn`PW `Ad(bk e ilyn)miIg Kxce" ©¨¤¤¡©§¤¤©¦
mdl dNBW xg`e ."xqEn zFgkFY§¨§©©¤¦¨¨¤
miptl xW`" `Ad mlFrd cFq dWnŸ¤¨¨©¨£¤§¨¦

"Erci `l(a b mihtey t"r)dfA dPd , Ÿ¨§¦¥¨¤
iYW zpad ici lr mYrC dxxwzp¦§¨§¨©§¨©§¥£¨©§¥

:xEn`M minlrPd EN` zFMni dxez ©¥©¤¡¨¦¨¨



עז jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ הּוא ּכלּֿכ ¿««»ƒ…¿«¿»ָָ

לעם  לפניו אֹות קּים למען לטרח e‰Â‡.נכנס ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְֲִִִֶֶֶַַ

הּוא  לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
אחר  ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות אתכם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹאֹוסר
לפי  ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ּפרׁשה  ׁשל אּגדה:.ּפׁשּוטֹו לּמה (תנחומא)ּומדרׁש ְְִֶַַָָָָָָָ
ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָנסמכה
ׁשּבתֹורת  ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר קללֹות מאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹּכהנים,
הרּבה  הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: מׁשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹהתחיל

אּתם  והרי ּכליה, אּתכם עׂשה ולא לּמקֹום ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהכעסּתם
לפניו  ב)∑‰ÌBi.קּימים קי"ב ׁשהּוא (סנהדרין הּזה ּכּיֹום ְִַָָָ«ֶֶַַ

וכ  לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא עתיד קּים  ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
והּיּסּורין  והּקללֹות לכם, אתכם להאיר מקּימין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

מּזֹו, ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּומּציבין
ּדבר  וגֹו'". אׁשר ּכל את ראיתם "אּתם הם: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּפּיּוסין
מּפרנס  יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחר:
מּצבה  אֹותם עׂשה לפיכ ליהֹוׁשע, מּמׁשה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻלפרנס,

ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, יב)ּכדי א (שמואל ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָֻ
ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו אּתכם", ואּׁשפטה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ"התיּצבּו

ׁשאּול  ׁשל .לידֹו ְֶָָ

(âé)úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ
:úàfä äìàä-úàå§¤¨«¨−̈©«Ÿ

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

xcde fer - xwi ilk

(bi)úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§Ÿ¦§¤§©§¤¨Ÿ¦Ÿ¥
.'Bâå úàfä úéøaäax ©§¦©Ÿ§Ÿ

Ff drEaWA c`n EXwzp miWxtnd©§¨§¦¦§©§Ÿ¦§¨
Eid `NW mrxf lre mdilr dzidW¤¨§¨£¥¤§©©§¨¤Ÿ¨
zixaA EqpMi Ki`e ,oicr mlFrÄ¨£©¦§¥¦¨§¦§¦
`vnY Ff `iWw WxWe .drEaXd©§¨§Ÿ¤ª§¨¦§¨
i"xdn mB FYrC xg` KWnpe ,dcwrÄ£¥¨§¦§¨©©©§©

:miWxtn x`WE l`pAxA ©̀©§¨¥§¨§¨§¦
úòãål"f EpizFAx(b `negpz)lMW §©©©¥©¤¨

zF`xAdl oicizrW zFnWPd©§¨¤£¦¦§¦¨§
oFWNd iEPXn df EwCwCW Wie .mW Eid̈¨§¥¤¦§§¤¦¦©¨

wEqRAW(ci)EpOr dR FpWi xW` z` iM ¤©¨¦¤£¤¤§Ÿ¦¨
xW` z`e ,Epidl` 'd iptl mFId cnFr¥©¦§¥¡Ÿ¥§¤£¤

,mFId EpOr dR EPpi`z`e' xn` `le ¥¤Ÿ¦¨©§Ÿ¨©§¤
iptl mFId cnFr EpOr dR EPpi` xW £̀¤¥¤Ÿ¦¨¥©¦§¥
s`W zFnWpA xAcOW Dpin rnW ,''d§©¦¨¤§©¥¦§¨¤©
mFwn lMn ,'EpOr dR' mpi`W iR lr©¦¤¥¨Ÿ¦¨¦¨¨
`QM zgY cinY 'd iptl micnFr md¥§¦¦§¥¨¦©©¦¥

micnFr E`xwPW mik`lnM cFaMFnM ¨§©§¨¦¤¦§§§¦§
xn`PW(f b dixkf)mikldn Ll iYzpe" ¤¤¡©§¨©¦§©§§¦

wCwcl d`xp mB ."dN`d micnrd oiA¥¨Ÿ§¦¨¥¤©¦§¤§©§¥
oFWNn df,'EpOr'z`e' xnFl Fl did iM ¤¦§¦¨¦¨¨©§¤

wCwcl `N` ,'mFId dR EPpi` xW £̀¤¥¤Ÿ©¤¨§©§¥
FpWi la` ,EPpi` 'EpOr' `weCW dGn¦¤¤©§¨¦¨¥¤£¨¤§
ike EWwdX dnE .eiptl cnFre 'd mr¦§¥§¨¨©¤¦§§¦
Epivn ,dnWPd z` riAWdl lFkï§©§¦©¤©§¨¨¨¦

l"f EpizFAx Exn`W dfl `nbCª§¨¨¤¤¨§©¥©
dCp zkQnA(:l)oiriAWn dcNd mFiAW §©¤¤¦¨¤§©¥¨©§¦¦

rWx idY l`e wiCv ied mc`d z ¤̀¨¨¨¡¥©¦§©§¦¨¨
:'Eke§

äàøðåmiwEqRd KWnd lM iM §¦§¤¦¨¤§¥©§¦
Wi iM ,df oiprn mixAcn§©§¦¥¦§¨¤¦¥

xn`W Edn zFWwdl(eh weqt)mY` iM §©§©¤¨©¦©¤
.'Fbe EpaWi xW` z` mYrciipW oke §©§¤¥£¤¨©§§§¥§¥

minrR'oR',il dOl,Wi` mkA Wi oR §¨¦¤¨¨¦¤¥¨¤¦
dxR WxW mkA Wi oR(fi weqt), ¤¥¨¤Ÿ¤Ÿ¤

oYl `AW `N` .Edpipzle Edpiaxril¦¨§¦§§¦§¦§¤¨¤¨¦¥
mipAd riAWdl Kxhvi dOl mrh©©¨¨¦§¨¥§©§¦©©¨¦
KxC xn` oM lr .EclFp `l oicrW¤£©¦Ÿ§©¥¨©¤¤

oYnE `VnxW` z` mYrci mY` iM ©¨©¨¦©¤§©§¤¥£¤
,mixvn ux`A EpaWiEpiid" mWe ¨©§§¤¤¦§¨¦§¨¨¦

lr mXn 'd EpCtIe "drxtl micar£¨¦§©§Ÿ©¦§¥¦¨©
la` ,'d zFvn Epilr lAwPW zpn§¨¤§©¥¨¥¦§£¨
mixvn ux`A EaWi `l xW` mkipA§¥¤£¤Ÿ¨§§¤¤¦§©¦
lr Epilr lAwp dOl Eprhi ECtp `le§Ÿ¦§¦§£¨¨§©¥¨¥Ÿ
oM lr ,'d dcR `l EpzF` iM eizFvn¦§¨¦¨Ÿ¨¨©¥

:zixAA mkipA z` `iadl Kixv ip £̀¦¨¦§¨¦¤§¥¤©§¦
íàåKxhvi dOl oM m` Exn`Y §¦Ÿ§¦¥¨¨¦§¨¥

Fl Wi oiC `ld EpzF` riAWdl§©§¦©¨£Ÿ¦¥
dcR oM zpn lr iM Epilr KxAzi¦§¨©¨¥¦©§¨¥¨¨

xn` df lr .EpzF`Epxar xW` z`e ¨©¤¨©§¥£¤¨©§
,'Fbe mdivETW z` E`xYe miFBd axwA§¤¤©¦©¦§¤¦¥¤§

FOr FxaFWe xhW ixdecSn iM , ©£¥§¨§§¦¦¦©
Kixv did `l mixvn ux`A EpaWIW¤¨©§§¤¤¦§©¦Ÿ¨¨¨¦
ivETW mzi`xW cSn la` ,EpriAWdl§©§¦¥£¨¦©¤§¦¤¦¥

WEgl Wi mkFzA Epxar xW` miFBdoR ©¦£¤¨©§§¨¥¨¤
,'Fbe dX` F` Wi` mkA WiKixv oM lr ¥¨¤¦¦¨§©¥¨¦

:mriAWdl§©§¦¨
íàå`iWw `xcd oM m` Exn`Y §¦Ÿ§¦¥¨§¨ª§¨

EpzF` `nlWA iM ,`Ykcl§ª§¨¦¦§¨¨¨
ivETW Epi`x iM EpriAWdl Kxvdª§©§©§¦¥¦¨¦¦¥
la` ,mdixg` Klp oR WEgl Wie miFBd©¦§¥¨¤¥¥©£¥¤£¨
mdd mivETXd E`x `l xW` EpipÄ¥£¤Ÿ¨©¦¦¨¥

xn` df lr .mdixg` EpFGi dOlWi oR ¨¨¦©£¥¤©¤¨©¤¥
,dprle W`x dxR WxW mkAzn`A iM ¨¤Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨¦¤¡¤

ziA oi` mnvr cSn miclFPd mipAd©¨¦©¨¦¦©©§¨¥¥
`l iM dxf dcFar ixg` EklIW WFgn¥¤¥§©£¥£¨¨¨¦Ÿ
WEgl Wi la` ,mlFrn DzF` E`ẍ¨¥¨£¨¥¨

"rtv `vi Wgp WxXn"W(hk ci diryi), ¤¦Ÿ¤¨¨¥¥¤©
`pih hwp mMn cg`W zFidl lFki iM¦¨¦§¤¤¨¦¤¨©¦¨
rah iM mipA EWxi zFa` dUrnE FAlA§¦©£¥¨¨§¨¦¦¤©
sprd FnM a`d xg` KWnp oAd©¥¦§¨©©¨¨§¤¨¨
Kixv ip` oM lr ,WxXd xg` KWnPW¤¦§¨©©©Ÿ¤©¥£¦¨¦

:dxf dcFar lr mipAd mB riAWdl§©§¦©©©¨¦©£¨¨¨
äæáeipW ahid aXinoR'oR' iM ,EN` ¨¤§ª¨¥¥§¥¤¥¦¤

xW` zFa`d lr i`w oFW`x¦¨¥©¨¨£¤
.mdixg` Ekli oR miOrd ivETW E`ẍ¦¥¨©¦¤¥§©£¥¤
iM ,miclFPd mipAd lr i`w ipW 'oR'¤¥¦¨¥©©¨¦©¨¦¦



jlieÎmiavpעח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׁשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם .לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ מאּוסים ׁשהם ׁשם על «ƒ¿∆ƒ≈∆ְִֵֵֶַ
ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.ּכׁשקצים  ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים ְִִָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈

Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל אֹותן »∆∆ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

אבל  יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים' ה'עֹובדי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלפי
לפי  הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב ּכסף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

יּגנבּו ׁשּמא יראים .ׁשהם ְְִִֵֵֶֶָָ

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑צרי אני לפיכ ∆≈»∆¿ְֲִִִָָ

ÌÎa.להׁשּביעכם  LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש ‡L¯.ׁשּמא ְְֲִֶַ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆
ÌBi‰ ‰Ù B··Ï∑ הּברית עליו t¯‰.מּלקּבל L¯L ¿»…∆«ְְִִֵַַָָ…∆…∆

‰ÚÏÂ L‡¯∑ מר עׂשב מגּדל ׁשהם ׁשרׁש ּכּגידין …¿«¬»ְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה מפרה ּכלֹומר: .מרים, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָ

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

xcde fer - xwi ilk

,miOrd ivETW E`x `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¨¦¥¨©¦
rah ElAwIW WEgl Wi mFwn lMn¦¨¨¥¨¤§©§¤©
xn WxW mdW zFa`d EpidC ,WxXd©Ÿ¤§©§¨¨¤¥Ÿ¤©

:dprle W`x Exti¦§Ÿ§©£¨
Bàon xERQd lMW xnFl lkEimY` iM ©©¤¨©¦¦¦©¤

mYrcicr'Fbe WxW mkA Wi oR §©§¤©¤¥¨¤Ÿ¤§
mrh zpizp lMdxn`i iM ,zFa`d lr ©Ÿ§¦©©©©¨¨¦Ÿ©

'mixvn ux`A mYaWIW' xg`n¥©©¤§©§¤§¤¤¦§©¦
idl`A zlki did `le mXn mz`vie¦¨¤¦¨§Ÿ¨¨§Ÿ¤¥Ÿ¥
KM xg`e ,mixvn z` liSdl mixvn¦§©¦§©¦¤¦§©¦§©©¨
ozp `l xW` 'miFBd axwA mYxar'£©§¤§¤¤©¦£¤Ÿ¨©
dPd ,mvx` z` Wxil zEWx 'd mkl̈¤§¦©¤©§¨¦¥

KkNW xnFl zErh icil E`FaY dfÄ¤¨¦¥¨©¤§¨
idl`A `le mixvn idl`A oiC dUrp©£¨¦¥Ÿ¥¦§©¦§Ÿ¥Ÿ¥
itl ,mkFzA mYxar xW` miOrd̈©¦£¤£©§¤§¨§¦
la` mixvn idl`n wfg mkidl`W¤¡Ÿ¥¤¨¨¥¡Ÿ¥¦§©¦£¨
,mkFzA Epxar xW` miFBd idl`n `lŸ¥¡Ÿ¥©¦£¤¨©§§¨
mYlki `l df mrHn iM Exn`ze§Ÿ§¦¦©©¤Ÿ§¨§¨
iM miFBd ozF`l mElM zFUrl©£§§¨©¦¦
xn`W Edf .mliSdl mdOr mdidl ¡̀Ÿ¥¤¦¨¤§©¦¨¤¤¨©
adfe sqM 'Fbe mdivETW z` E`xYe©¦§¤¦¥¤§¤¤§¨¨

,mdOr xW`lM mzg 'mdOr' zNnA £¤¦¨¤§¦©¦¨¤¨©¨
mdOr mdidl`W Exn`i iM ,mzErḧ¨¦Ÿ§¤¡Ÿ¥¤¦¨¤
ux`A EpaWi `l EN`e .mliSdl§©¦¨§¦Ÿ¨©§§¤¤

iM ,KM lM wfg zErHd did `l mixvn¦§©¦Ÿ¨¨©¨¨¨¨¨¦
`Pwzn `Ed KExA WFcTd oi` ilE`©¥©¨¨¦§©¥
Fpi` oM lr ,"milil` miOrd idl`"A¤¡Ÿ¥¨©¦¡¦¦©¥¥
xg`n la` .mihtW mdA dUFr¤¨¤§¨¦£¨¥©©
`le "mihtW dUr" mixvn idl`AW¤¤¡Ÿ¥¦§©¦¨¨§¨¦§Ÿ
,mkFzA Epxar xW` miOrd idl`A¤¡Ÿ¥¨©¦£¤¨©§§¨
zErh icil `al miaFxw mY` df KFYn¦¤©¤§¦¨Ÿ¦¥¨
.mliSdl mdOr miOrd idl`W xnFl©¤¡Ÿ¥¨©¦¦¨¤§©¦¨

mipAd cbpM xn` KM xg`emkA Wi oR §©©¨¨©§¤¤©¨¦¤¥¨¤
,dxR WxWx`AzPW KxcM Ÿ¤Ÿ¤§¤¤¤¦§¨¥

:dlrnlci dxez §©§¨
(gi)íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¨



עט jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְֲִַָָֹ

קללֹות  יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ְְְְְִִֵַַָָֹֹּברּכת
לי' יהיה ׁשלֹום א בנדיר"א ∑C¯a˙‰Â.הּללּו, ְִִֶַַָָ¿ƒ¿»≈

"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, .שוי"א ְְְְְְִִֵַַַַָ
CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְְִִִַ

רֹואה  ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ְְֲִִֶֶֶַַָֹ"אׁשּורּנּו
‰¯Â‰.לעׂשֹות  ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑לֹו ׁשאֹוסיף לפי ֲַ¿««¿»»»ְִִֶ

מעביר  והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּפרענּות
הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם ואּפרע עליהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּמּנּו
הּׁשגגֹות  אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָחטאי

הּזדֹונֹות  ּכאדם ∑‰¯Â‰.על עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשֹוגג, ְַַ»»»ְֵֶֶָָ
מּדעת  ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשהּוא ∑‰ˆÓ‡‰.ׁשּכֹור ִִֶֶֶַַֹ«¿≈»ֶ

ּובתאוה  מּדעת .עֹוׂשה ְֲִֶַַַָ

xcde fer - xwi ilk

.'Bâå él äéäéxAcn dGd xERQd lM ¦§¤¦§¨©¦©¤§©¥
FnM cal daWgnA `hFgW inA§¦¤¥§©§¨¨§©§

xn`PWKxAzde ,'Fbe dpt Faal xW` ¤¤¡©£¤§¨Ÿ¤§§¦§¨¥
,Kl` iAl zExixWA iM ,'Fbe FaalAiM ¦§¨§¦¦§¦¦¦¥¥¦

oi` iM daWgnA DxTr dxf dcFar£¨¨¨¦¨¨§©§¨¨¦¥
xn`p oM lre ,aNA m` iM dpEn ¡̀¨¦¦©¥§©¥¤¡©

dxf dcFarA(d ci l`wfgi)UtY ornl" ©£¨¨¨§©©§Ÿ
:"mAlA l`xUi ziA z ¤̀¥¦§¨¥§¦¨

ìëáeiM xMfp `l dxf dcFar oFxkf §¨¦§£¨¨¨Ÿ¦§©¦
PW FnM dUrOd m`xn`lirl) ¦©©£¤§¤¤¡©

(eh fklqt dUri xW` Wi`d xEx`"¨¨¦£¤©£¤¤¤
ipin ipW gTi dGnE ,'Fbe "dkQnE©¥¨§¦¤¦©§¥¦¥
on `le 'dUri xW`' xn`i iM ,zFIrḧª¦Ÿ©£¤©£¤§Ÿ¦

EpidC ,xaM iEUrdmiFBd idl`mdd ¤¨§¨§©§¡Ÿ¥©¦¨¥
dlrnl xiMfdW(fi weqt)ipW zErh . ¤¦§¦§©§¨¨¥¦

`le xEq` dUrn `weC xn`IW ,`Ed¤Ÿ©©§¨©£¤¨§Ÿ
xn`W Edf .daWgnz` FrnWA dide ©§¨¨¤¤¨©§¨¨§¨§¤
,z`Gd dl`d ixaCDzF` xnFl dvx ¦§¥¨¨¨©Ÿ¨¨©¨

dxf dcFar lr zfOxnd dN ¥̀¤©§©¤¤©£¨¨¨
lr `weC oiprd zErnWOW zihxtA¦§¨¦¤©§¨¨¦§¨©§¨©
FA zFlzl mFwn `vni oM lr dUrOd©©£¤©¥¦§¨¨¦§

,FzErhmFlW xn`l FaalA KxAzde ¨§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¨
,il didiFnvrl mFlW zMxA oYIW ¦§¤¦¤¦¥¦§©¨§©§

Edfe .'FaalA' xaCd zFid xEarA©£¡©¨¨¦§¨§¤
xn`Wornl Kl` iAl zExxWA iM ¤¨©¦¦§¦¦¦¥¥§©©

,d`nSd z` dexd zFtqlr Knqi iM §¨¨¨¤©§¥¨¦¦§Ÿ©
iOr KFzA" xnFl Wprd on lvPdl df¤§¦¨¥¦¨Ÿ¤©§©¦

"aWi ikp`(bi c 'a mikln t"r)dwWOde , ¨Ÿ¦Ÿ¥§©©§¤
DzF` aB` dwWi minl d`nv dcÜ¤§¥¨§©¦©§¤©©¨
'd glWIW ici lr KM ,dexd mB dcÜ¤©¨¨¨¨©§¥¤¦§©
mi`nSd miwiCSd l` dkxAd z ¤̀©§¨¨¤©©¦¦©§¥¦

xn`PW FnM 'd xacl(a bq mildz) ¦§©§¤¤¡©
oAB` ElAwi ,'Fbe "iWtp Ll d`nv"¨§¨§©§¦§§©§©©¨
miraVd mirWxd mB dkxAd©§¨¨©¨§¨¦©§¥¦
mdl mixgFAW cr mXd zcFarn¥£©©¥©¤£¦¨¤
"E`A axTn miWcg" zFxf zFcFar£¨£¨¦¦¨Ÿ¨

(fi al oldl)zcFarn "mWtp draU iM"¦¨§¨©§¨¥£©
oFCp mlFrdW xg`n xn`i mB .mXd©¥©Ÿ©¥©©¤¨¨¦

FAx iR lr(:n oiyeciw)zEkf oM m` , ©¦ª¦¥§

il glqie il mB cnri miwiCSd©©¦¦©£Ÿ©¦§¦§©¦
:mxEarA©£¨

ìòxn` oMFl glq 'd da`i `lweqt) ©¥¨©ŸŸ¤§Ÿ©
(hidcFar lW dxar ixEdxd iM ,¦¦§¥£¥¨¤£¨

Dnvr dxar on miWw dxf(.hk `nei t"r) ¨¨¨¦¦£¥¨©§¨
dcFar caFrA iM ,aNA xaCd xTr ori©©¦©©¨¨©¥¦§¥£¨

aizM dxf(fi c ryed)miAvr xEag" ¨¨§¦££©¦
`Ed KExA WFcTdW "Fl gPd mixt ¤̀§¨¦©©¤©¨¨
mpn` ,dxf dcFarA ENt` FR` Kix`n©£¦©£¦©£¨¨¨¨§¨

aizM 'd mrn mAl wlgWM(a i my) §¤¨©¦¨¥¦§¦
xn`p Kkl ,"EnW`i 'dYr' mAl wlg"¨©¦¨©¨¤§¨§¨¤¡©

,'d s` oWri f` iMlr dxFn 'f`' zNn ¦¨¤§©©¦©¨¨©
,'dYr' lW onGdf` iMcInE skYoWri ©§©¤©¨¦¨¥¤¦¨¤§©

,'`Edd Wi`A' Fz`pwe 'd s`dvx ©§¦§¨¨¦©¨¨
xYqPA `hgW xg`n iM ,cal FA xnFl©§©¦¥©©¤¨¨©¦§¨

:FpFrA miqRzp mixg` oi ¥̀£¥¦¦§¨¦©£
äöáøåxtQA daEzMd dl`d lM FA §¨§¨¨¨¨¨©§¨©¥¤

,dGdzWxtAW zFl`d Epid ©¤©§¨¨¤§¨¨©
zFl`d lM ExMfp mW mpn` .izTgA§ªŸ©¨§¨¨¦§§¨¨¨
`pin` KYrC `wlq miAx oFWlA¦§©¦©§¨©§¨£¦¨

xn` df lr ,"FpFrA ETOi" miAxWweqt) ¤©¦¦©©£©¤¨©
(kihaW lMn drxl 'd FliCade§¦§¦§¨¨¦¨¦§¥

daEzMd zixAd zFl` lkM l`xUi¦§¨¥§¨¨©§¦©§¨
,dGd dxFYd xtqAzFl`d Epid §¥¤©¨©¤©§¨¨

oFWlA Exn`PW `az iM zWxtAW¤§¨¨©¦¨Ÿ¤¤¤§¦§
zEni FCal cigi `Ed iM zFxFdl ,cigï¦§¦¨¦§©¨

:miIwp l`xUi lke FpFrA©£§¨¦§¨¥§¦¦
äîemzq mipdM zxFY `xTX,xtq ©¤¨¨©Ÿ£¦§©¥¤

`az iM zWxtAW zFllTde§©§¨¤§¨¨©¦¨Ÿ
`xw,dxFYd xtqdXng lMW itl ¨¨¥¤©¨§¦¤¨£¦¨

xtq lke ,dxFY E`xwp llkA mixtq§¨¦¦§¨¦§§¨§¨¥¤
xwp Fnvr iptAxtq Kkitl ,xtq ` ¦§¥©§¦§¨¥¤§¦¨¥¤

llFM Fpi` iM ,'xtq' `xwp mipdM zxFY©Ÿ£¦¦§¨¥¤¦¥¥
on cg` xtq `EdW wx dxFYd lM̈©¨©¤¥¤¤¨¦
iWing xtq la` ,mixtq dXng xRqn¦§©£¦¨§¨¦£¨¥¤£¦¦
lM llFM `Ed iM ,'dxFY' `xwp df¤¦§¨¨¦¥¨
'dxFY dpWn' `xwp Kkl iM ,dxFYd©¨¦§¨¦§¨¦§¥¨

xn`PW FnM(d ` lirl)dWn li`Fd" §¤¤¡©¦Ÿ¤
xn`W Edfe ."z`Gd dxFYd z` x`A¥¥¤©¨©Ÿ§¤¤¨©

dlCadd oiprl'Fbe drxl 'd FliCade §¦§©©©§¨¨§¦§¦§¨¨§
xtqA daEzMd zixAd zFl` lkM§¨¨©§¦©§¨§¥¤

,dGd dxFYdoFWlA Exn`p mNM iM ©¨©¤¦ª¨¤¤§¦§
lHal ,Ff dlCad lr dxFOd cigï¦©¤©©§¨¨§©¥

zxaq EPOnz` dexd zFtq ornl ¦¤§¨©§©©§¨¨¨¤
d`nSdikp` iOr KFzA' xn`i `NW ©§¥¨¤ŸŸ©§©¦¨Ÿ¦

:'aWFi¥
íòhîemipFW`xd `xw df'dl`' ¦©©¤¨¨¨¦¦¨¨

mipFxg`de,'zFl`'itl §¨©£¦¨§¦
iM ,mipFW`xd on milEtM mipFxg`dW¤¨©£¦§¦¦¨¦¦¦
o`M E`vnp zg` dl` lM mFwnA¦§¨¨¨©©¦§§¨
dlrnl Epx`AW mrHd on ,miYW§©¦¦©©©¤¥©§§©§¨

`az iM zWxR(eh gk)mirAx` cbpM F` ¨¨©¦¨Ÿ§¤¤©§¨¦
dxFYd cbpM F` dpiA ixrW drWze§¦§¨©£¥¦¨§¤¤©¨
mipR drWze mirAx`A zWxcPW¤¦§¤¤§©§¨¦§¦§¨¨¦
miYW o`ke ,zg` dMn cg` lM cbpM§¤¤¨¤¨©¨©©§¨§©¦

:zEaxrd xEarA©£¨£¥
eäîexn`Wdl`d lM FA dvaxe ©¤¨©§¨§¨¨¨¨¨

zxFzAW 'dl`' DzF` `weC©§¨¨¨¨¤§©
dcFar `hgA xAcn o`MW itl .mipdMŸ£¦§¦¤¨§©¥§¥§£¨
mipdM zxFzAW dl`d oke ,dxf̈¨§¥¨¨¨¤§©Ÿ£¦
dxf dcFar oFrn oM mB zxAcn§©¤¤©¥¥££¨¨¨

xn`PW(l ek `xwie)z` iYcnWde" ¤¤¡©§¦§©§¦¤
,'Fbe "mkipOg z` iYxkde mkiznÄŸ¥¤§¦§©¦¤©¨¥¤§
`l a`Fn zFaxrAW zFl` ozF` la £̀¨¨¨¤§©§¨Ÿ
xn` oM lr .dxf dcFar oFr mdA xMfp¦§©¨¤££¨¨¨©¥¨©

dpFW`x dl`AFA dvaxe`id iM §¨¨¦¨§¨§¨¦¦
oiprl mpn` ,Flv` uAxY DCal§©¨¦§Ÿ¤§¨§¨§¦§©

W cal dlCaddlMn drxl 'd FliCai ©©§¨¨§©¤©§¦§¨¨¦Ÿ
l`xUi ihaWxn`zixAd zFl` lkM ¦§¥¦§¨¥¨©§Ÿ¨©§¦

,'FbeoFWlA Exn`p zFl`d EN` iM §¦¥¨¨¤¤§¦§
KM xg` xn`PX dnE .cigi(`k weqt) ¨¦©¤¤¡©©©¨

'Fbe ux`d zFMn z` E`xeDpin rnW §¨¤©¨¨¤§§©¦¨
lr i`w df ,xAcn `Ed miAx WprAW¤§Ÿ¤©¦§©¥¤¨¥©

dlrnl xn`PX dn(fi weqt)dgRWn F` ©¤¤¡©§©§¨¦§¨¨
,haW F`miAxA xAcn df iM ¥¤¦¤§©¥§©¦

FnM ux`d zMn E`xi f`e ,mi`hFgd©§¦§¨¦§©©¨¨¤§
:KEnqA x`AzIWhi dxez ¤¦§¨¥§¨



jlieÎmiavpפ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ מתחּמם הּגּוף ּכעס, עלֿידי ∆¿««ְְִֵֵַַַַַ
וכן:והע  האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

מׁשמיע  הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואףֿעלּֿפי

ּכפי  לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאת
הארץ  ּדר.B˙‡˜Â∑,אנפרטמנ"ט חמה, לׁשֹון ֶֶֶָָ¿ƒ¿»ְֵָ

נקמה, לביׁשת הּמּדה אחיזת על מעביר .ואינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑ הּוא ּולמעלה «¿»¿≈∆«»«∆ְְַָ
כח)אֹומר: וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר ְְֳִֵֵֶַַַָָָֹ

'הּתֹורה'. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְֵַַַַָָָָֹמּכה
ּפּסּוק  ועלֿידי 'הּספר'. על מּוסב זכר, לׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ'הּזה',
הּקללֹות  ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָהּטעמים

הּזאת' ו'הּתֹורה 'ּבּספר', ּתחת נתּונה ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹה'טּפחא'
ה'ּטּפחא' וכאן "הּזאת", אמר: לכ לזה, זה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּדבּוקים
ּדבּוקים  הּתֹורה' 'ספר נמצא 'הּתֹורה', ּתחת ְְְִִֵֶַַַַָָָָנתּונה
נֹופל  ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה

ה'ּספר' .על ֵֶַַ

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé§Ÿ̈−¨«

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

xcde fer - xwi ilk

(`k).'Bâå ïBøçàä øBcä øîàåWi §¨©©¨©£§¥
`l iM" ,zFwtq df oiprA§¦§¨¤§¥¦Ÿ

xn`I "dn" `xwOA "WxtxFCd Ÿ©©¦§¨©Ÿ©©
ux`n `ai xW` ixkPde oFxg`d̈©£§©¨§¦£¤¨Ÿ¥¤¤

,dwFgxExn`IW xnFl oi` iMdn lr §¨¦¥©¤Ÿ§©¤
z`Gd ux`l dkM 'd dUr(bk weqt), ¨¨¨¨¨¨¤©Ÿ

xn` df lr ixdW(my)miFBd lM Exn`e ¤£¥©¤¨©§¨§¨©¦
,dkM 'd dUr dn lrmkipA oM m`e ©¤¨¨¨¨§¦¥§¥¤

dNgY xn`W EdnE .Exn`I dn,ixkPde ©Ÿ§©¤¨©§¦¨§©¨§¦
xn` KM xg`e.miFBd lM Exn`ecFre §©©¨¨©§¨§¨©¦§

ux`d zFMn E`xIW mcw LgxM lrW¤©¨§£Ÿ¤¤¦§©¨¨¤
xn` dOl oM m`e ,mElM Exn`i `lŸŸ§§§¦¥¨¨¨©

oFxg`d xFCd xn`emcwz` E`xe §¨©©¨©£Ÿ¤§¨¤
ux`d zFMn: ©¨¨¤

é"øäåoFW`x wEqRW ,WxR l`pAxA ©̀©§¨¥¥¥¤¨¦
,Exn`IX dn oicr FA WxR `lŸŸ©£©¦©¤Ÿ§

mzq xn` `N`oFxg`d xFCd xn`e ¤¨¨©§¨§¨©©¨©£
ixkPde mkixg`n EnEwi xW` mkipAiM §¥¤£¤¨¥©£¥¤§©¨§¦¦

WxR KM xg`e ,df oiprn ExAci mdipW§¥¤§©§¥¦§¨¤§©©¨¥¥
El`Wi miFBd lM iM ,Exn`IX dnlr ©¤Ÿ§¦¨©¦¦§£©

,dkM 'd dUr dnEaiWi mkipaElr ¤¨¨¨¨§¥¤¨¦©
.'Fbe Eafr xW`wiRqn Fpi` FWExtE £¤¨§§¥¥©§¦

dNgYn iM ,EpxMfdW zFwtQd lkl§¨©§¥¤¦§©§¦¦§¦¨
.'miFBd lM' xn` KM xg`e 'ixkp' F`xw§¨¨§¦§©©¨¨©¨©¦
llM wiRqn Fpi` FWExR xaC sFq¨¨¥¥©§¦§¨

:mpt` lr zF`xwOd aXil§©¥©¦§¨©¨§¨
øîBàåiNn iNn EN` miwEqRW ip` §¥£¦¤§¦¥¦¥¦¥

xn` dNgYn iM .ipzw(fi weqt) ¨¨¦¦¦§¦¨¨©
dgRWn F` dX` F` Wi` mkA Wi oR¤¥¨¤¦¦¨¦§¨¨

,haW F`od xAcn `Ed df wEqtaE ¥¤§¨¤§©¥¥
.mi`hFgd miAxA od `hFgd cigiA§¨¦©¥¥§©¦©§¦
oFW`x oFW`x lr WxtE xfg KM xg`e§©©¨¨©¥¥©¦¦

on iM ,oFxg` oFxg` lreFrnWA dide §©©£©£¦¦§¨¨§¨§
z`Gd dl`d ixaC z`(gi weqt)crE`xe ¤¦§¥¨¨¨©Ÿ©§¨

ux`d zFMn z`(`k weqt)xAcn lMd ¤©¨¨¤©Ÿ§©¥
onE ,`hFgd cigi WprAz` E`xe §Ÿ¤¨¦©¥¦§¨¤

ux`d zFMnlMd ,dWxRd sFq cr ©¨¨¤©©¨¨¨©Ÿ
:miAxd `hgA xAcn§©¥§¥§¨©¦

éøöåCWFcTd lW FzCn KMW rcYW §¨¦¤¥©¤¨¦¨¤©¨
cigIW onfA iM ,`Ed KExÄ¦¦§©¤¨¦
icM" FtEbA dwFl `Ed f` `hFg¥¨¤§§¥
mi`hFg miAxW onfA la` ,"FzrWx¦§¨£¨¦§©¤©¦§¦
lv` xn`PX dn mdA mIwl xWt` i ¦̀¤§¨§©¥¨¤©¤¤¡©¥¤

cigId(hi weqt)zgYn FnW z` 'd dgnE ©¨¦¨¨¤§¦©©

,minXdi` l`xUi mW z` cA`l iM ©¨¨¦¦§©¥¤¥¦§¨¥¦
'd rAWp xaMW cSn od ,xWt ¤̀§¨¥¦©¤§¨¦§©
zxg` dO`A mtilgdl `NW zFa`l̈¨¤Ÿ§©§¦¨§ª¨©¤¤

(ai weqt i"yx d`x)xUr mipXW cSn od ,¥¦©¤§¥¨¨
xUr mipW cbpM md l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥¥§¤¤§¥¨¨

riwxAW zFlGn(h w x"a d`x)lEHaaE ©¨¤¨¨¦©§¦
riwxAW lGOd lRi cg` haW ENt £̀¦¥¤¤¨¦Ÿ©©¨¤¨¨¦©
`Ed KExA WFcTd oM lr ,eilr orWPd©¦§¨¨¨©¥©¨¨

aE mipa`e mivrA Fzng dNknux` §©¤£¨§¥¦©£¨¦¨¨¤
Dvx` lk dtxU glne zixtB ,`idd©¦¨§¦¨¤©§¥¨¨©§¨

(akÎ`k weqt):
ïécäå`id iM ,ux`d dwlYW ozFp §©¦¥¤¦§¤¨¨¤¦¦

lW oFW`x `hgl dAq dzid̈§¨¦¨§¥§¦¤
,FA dpzPW xngd ici lr oFW`xd mc`̈¨¨¦©§¥©Ÿ¤¤¨§¨
zFxExA zFi`xA EpgkFd xW`M©£¤©§¦§¨§

zFn ixg` zWxtA dlrnl(dk gi `xwie) §©§¨§¨¨©©£¥
DpFr cwt`e ux`d `nhYe" wEqRA©¨©¦§¨¨¨¤¨¤§Ÿ£¨
miAxd `hg lkA oM lr ,'Fbe "dilr̈¤¨§©¥§¨¥§¨©¦
aizM lEAOd xFcA FnM ,ux`d dwlY¦§¤¨¨¤§§©©§¦

(`i e ziy`xa)`wYe" oke ,"ux`d zgXYe"©¦¨¥¨¨¤§¥©¨¦
"diaWi z` ux`d(my `xwie)`id iM ¨¨¤¤Ÿ§¤¨¦¦

laFq Fpi`e `iwOd dlFgl dnFC¨§¤©¥¦§¥¥



פי jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ
Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe äîãà äøîòå©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−

:Búîçáe©«£¨«

(âë)õøàì äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

xcde fer - xwi ilk

dwlY dnc`d KM ,Fl iE`xd Flk`n©£¨¨¨¨¨£¨¨¦§¤
"oFre z`Hg lkl" dAq dzid `id iM¦¦¨§¨¦¨§¨©¨§¨
`hgA la` .xFce xFC lkA iEvOd©¨§¨¨£¨§¥§
s` wfPd riBi ux`d dwlY m` ,cigï¦¦¦§¤¨¨¤©¦©©¥¤©

:`hg `NW inl§¦¤Ÿ¨¨
eäæåWprA dNgY xn`WF` Wi` §¤¤¨©§¦¨§Ÿ¤¦

,'d mrn dpt Faal xW` dX ¦̀¨£¤§¨Ÿ¤¥¦
,'Fbe `Edd Wi`A 'd s` oWri f` iM¦¨¤§©©¨¦©§
xFCd xn`e .'Fbe drxl 'd FliCade§¦§¦§¨¨§§¨©©
`Fai xW` ixkPde 'Fbe mkipA oFxg`d̈©£§¥¤§§©¨§¦£¤¨

,dwFgx ux`nExRqie ExAci mdipW iM ¥¤¤§¨¦§¥¤§©§¦©§
'd glW xW` zFMn zF`lR i`lR oipr¦§©¦§¥§¨©£¤¨©
WxR `NW iR lr s`e ,`Edd cigId lr©©¨¦©§©©¦¤ŸŸ©
df dnFC mFwn lMn ,ExAci dn `xwOA©¦§¨©§©§¦¨¨¤¤

dgkFYA xn`PX dnl WOn(fl gk lirl) ©¨§©¤¤¡©©¨¨
i"Xx WxR ,"dpipWle lWnl ziide"§¨¦¨§¨¨§¦§¦¨¥¥©¦
,LA ExAci xEAC oFWl dpipWle'§¦§¦¨§¦§©§§
mW mBW iR lr s` ,'ireyle FnEBxzM§©§©©¦¤©¨
`nzQn `N` ,Exn`IX dn WxRzp `lŸ¦§¨¥©¤Ÿ§¤¨¦§¨¨
lcB on LA E`xIX dOn ExAcIW¤§©§¦©¤¦§§¦Ÿ¤
o`M xn`PX dn KM .zFMOd zF`lRd©§¨©©¨©¤¤¡©¨
,'Fbe ixkPde 'Fbe oFxg`d xFCd xn`e§¨©©¨©£§§©¨§¦§
dxTX dn WECg KxC Exn`i mdipW§¥¤Ÿ§¤¤¦©¤¨¨

:`Edd Wi`l̈¦©
à÷åãåxW` ixkPd' F` 'oFxg`d xFCd' §©§¨©¨©£©¨§¦£¤

Exn`i 'dwFgx ux`n `Faï¥¤¤§¨Ÿ§
dxTX dn WECg KxC dfl df ExAcie¦©§¤¨¤¤¤¦©¤¨¨
miFBd oke xFC FzF` la` ,dGd Wi`l̈¦©¤£¨§¥©¦
ozF` mdipirA E`x xW` miaFxTd©§¦£¤¨§¥¥¤¨
z`e Wi`d z`" oixiMnE zFMOd©©©¦¦¤¨¦§¤
daFg skl FzF` EpEci i`Ce ,"FgiU¦©©¨§©¨
xFCd mpn` ,oiCd z` eilr EwiCvie§©§¦¨¨¤©¦¨§¨©
,EdExiMd `l xW` ixkPde oFxg`d̈©£§©¨§¦£¤Ÿ¦¦
didie Fl dxTX dOn dfl df Exn`iŸ§¤¨¤¦©¤¨¨§¦§¤

:'ireyle lWnl' mlv ¤̀§¨§¨¨
øçàå,oFxg` oFxg` lr Wxtl xfg KM §©©¨¨©§¨¥©©£©£

dlrnl xn`X dn lr `Ede§©©¤¨©§©§¨

(fi weqt)haW F` dgRWn F`ilA mde ¦§¨¨¥¤§¥§¦
m` iM ,dlbPA dxf dcFar Ecari wtq̈¥©©§£¨¨¨©¦§¤¦¦
miAxA dPd ,'FaalA KxAzi' cigï¦¦§¨¥¦§¨¦¥§©¦
xnFl KIW oi` drxl EvAwzPW¤¦§©§§¨¨¥©¨©
zcr lM m` oM m`e ,xzQA EdEcarIW¤©©§©¥¤§¦¥¦¨£©
`Ed oiC ,mdA Egni `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¦§¨¤¦
F` dgRWn DzF` oFrA mNM EqtYIW¤¦¨§ª¨©£¨¦§¨¨

xn` df lre .haW(`k weqt)z` E`xe ¥¤§©¤¨©§¨¤
,ux`d zFMnon Exq miAxW onfA iM ©¨¨¤¦¦§©¤©¦¨¦

oM lr ,xWt` i` mzFNkl xW` KxCd©¤¤£¤§©¨¦¤§¨©¥
,zvwn `idd ux`A Fzng 'd dNki§©¤£¨¨¨¤©¦¦§¨

dPOn Elbi iM zvwn mdaEE`xelM ¨¤¦§¨¦¦§¦¤¨§¨¨
miOrd,'Fbe `idd ux`d zFMn z` ¨©¦¤©¨¨¤©¦§

'Fbe Dvx` lk dtxU glne zixtB: ¨§¦¨¤©§¥¨¨©§¨§
ìòåEdnzi dfmiFBd lMoiA oiaFxw oiA §©¤¦§§¨©¦¥§¦¥

miwFgxdkM 'd dUr dn lr §¦©¤¨¨¨¨
z`Gd ux`l(bk weqt)lr" xnFl dvx , ¨¨¤©Ÿ¨¨©©

`le drWR `l "ux`d dca` dn̈¨§¨¨¨¤Ÿ¨§¨§Ÿ
,miwxtn dOde miWwn dOd .dz`hg¥¨©§¦§¥¨§¨§¦
'd zixA z` Eafr xW` lr Exn`e§¨§©£¤¨§¤§¦

mza` idl`(ck weqt)lW `hgl dnFC , ¡Ÿ¥£Ÿ¨¤§¥§¤
l"f EpizFAx Exn`W oFW`xd mc`̈¨¨¦¤¨§©¥©

(:gl oixcdpq)ux`de ,'did xTrA xtFM'¥¨¦¨¨¨§¨¨¤
xEkre ar xng ici lr Fl dnxBW `id¦¤¨§¨©§¥Ÿ¤¨§¨

'd Dl dESX dOn xzFi FA dpzPWd`x) ¤¨§¨¥¦©¤¦¨¨
(my `xwie epiax ixaclNwzPW df ici lre ,§©§¥¤¤¦§©¥

lr `id mB dcwtp FpFr lr mc`d̈¨¨©£¦§§¨©¦©
xn`PW dlNwzpe DpFr(fi b ziy`xa) £¨§¦§©§¨¤¤¡©

mB oM lr ."LxEarA dnc`d dxEx`"£¨¨£¨¨©£¤©¥©
`Ed oiC ,xTrA mixtFM EidW EN ¥̀¤¨§¦¨¦¨¦
micaFrde ux`d mdipW EwlIW¤¦§§¥¤¨¨¤§¨§¦

xn`W Edf ,dxf dcFard(fkÎek weqt) ¨£¨¨¨¤¤¨©
'd mWYIe 'Fbe `idd ux`A 'd s` xgIe©¦©©¨¨¤©¦§©¦§¥

,mznc` lrniM ,mdipiA Wprd wNgl ¥©©§¨¨§©¥¨Ÿ¤¥¥¤¦
iM l`xUi rxf z` dNki `l dfÄ¤Ÿ§©¤¤¤©¦§¨¥¦

.mipWl Wprd wNgzil` mklWIe ¦§©¥¨Ÿ¤¦§©¦©©§¦¥¤
,zxg` ux`ux` DzF`A Eidi `NW ¤¤©¤¤¤Ÿ¦§§¨¤¤

CBzp dPOn xW`xW` mdNW xngd l £¤¦¤¨¦§©¥©Ÿ¤¤¨¤£¤
:`hgl mdl mxB̈©¨¤©§Ÿ

äîezNnA dlFcB c"nl d`AX ©¤¨¨¨¤§¨§¦©
,mklWIemiWlW xg`W fnx ©©§¦¥¤¤¤©©§Ÿ¦

cre mdxa` on iM ,mvx`n Elbi xFC¦§¥©§¨¦¦©§¨¨§©
dnlW onE ,xFC xUr dXng dnlW§ŸŸ£¦¨¨¨¦§ŸŸ
,xFC xUr dXng oM mB EdIwcv cre§©¦§¦¨©¥£¦¨¨¨

izAxA `zi`cM(ek eh x"eny)wEqRA ¦§¦¨§©¨¦©¨
"mkl dGd Wcgd"(a ai zeny)zEklOW' ©Ÿ¤©¤¨¤¤©§

iM cnr `NW gxil lWnp l`xUi lW¤¦§¨¥¦§©§¨¥©¤Ÿ¨©¦
Kkl ,'dpaNd zFniM xFC miWlW m ¦̀§Ÿ¦¦©§¨¨§¨

A dlFcB c"nl d`Aux` l` mklWIe ¨¨¨¤§¨§©©§¦¥¤¤¤
.zxg`xn`X dnE,dGd mFIMLl xnFl ©¤¤©¤¨©©©¤©§

dGd mFIM minIw mdW itl(i ixtq d`x) §¦¤¥©¨¦©©¤
Kkitl ,xWt` i` mzFNkl oM lr©¥§©¨¦¤§¨§¦¨

:ux`d oiaE mpiA Wprd wNgzp¦§©¥¨Ÿ¤¥¨¥¨¨¤
øîàå(gk weqt)Epidl` 'dl zxYqPd §¨©©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥

,'Fbexn`Pd iEPXd uxzl §§¨¥©¦©¤¡¨
`hgA dlrnlFliCade dX` F` Wi` §©§¨©¥§¦¦¨§¦§¦

drxl 'd`hgaE ,miIwp l`xUi lke §¨¨§¨¦§¨¥§¦¦§¥§
haW F` dgRWnaizMzFMn z` E`xe ¦§¨¨¥¤§¦§¨¤©

,'Fbe ux`dllkA l`xUi lMW rnWn ¨¨¤§©§¨¤¨¦§¨¥¦§©
xn` df lr .Wprd'dl zxYqPd ¨Ÿ¤©¤¨©©¦§¨Ÿ©

,Epidl`xW` cigId iMFaalA KxAzi ¡Ÿ¥¦©¨¦£¤¦§¨©¦§¨
,iN didi mFlW xn`ldn rcFi in ¥Ÿ¨¦§¤¦¦¥©©

oM lr ,"FCal 'd iYlA" FAlAX¤§¦¦§¦§©©¥
.drxl 'd FliCadela`dgRWn `hg §¦§¦§¨¨£¨¥§¦§¨¨

xaCd didIW xWt` i` haW F`¥¤¦¤§¨¤¦§¤©¨¨
zaFg lg l`xUi lM lr oM lr ,xYqPA©¦§¨©¥©¨¦§¨¥¨©

ux`d on milENBd xErAEpl zlbPde ¦©¦¦¦¨¨¤§©¦§Ÿ¨
,mlFr cr EpipalEon mExrai `l m`e §¨¥©¨§¦Ÿ§©£¦

miqRzp Eidi mNMW `Ed oiC f` ux`d̈¨¤¨¦¤ª¨¦§¦§¨¦
xn`W Edf ,haW FzF` oFrAzlbPde ©£¥¤¤¤¨©§©¦§Ÿ

.'Fbe EpipalE EploFkpe xWi d`xPd df ¨§¨¥§¤©¦§¤¨¨§¨
lr zF`xwOd lM aEXiA§¦¨©¦§¨©

:mpt`ak dxez ¨§¨



jlieÎmiavpפב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו ÏÂ‡.לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…
Ì‰Ï ˜ÏÁ∑ ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא »«»∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ

ּולׁשֹון  טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְִִֵֶָָָֹאֹוטיבא

להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", ֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא
חלק  וׁשּום נחלה .ׁשּום ְֲֵֶַָ

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְִֵַָֹ
הּיחיד, הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָלעׂשֹות,
"וראּו ואחרּֿכ וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
יֹודע  אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות ֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת

אני אין חברֹו? ׁשל על מטמֹונֹותיו אתכם מעניׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּנסּתרֹות,

ואם  מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, לנּו הּנגלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָאבל
הרּבים. (את) יענׁשּו ּבהם, ּדין נעׂשה מג)לא (סנהדרין ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לא  הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹנקּוד
מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָענׁש
ונעׂשּו עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָעליהם

לזה  זה .ערבים ֲִֵֶֶָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

xcde fer - xwi ilk

ì(`)éìò eàáé éë äéäåìk E §¨¨¦¨Ÿ¨¤¨
.'Bâå älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§

xn` dNgYn iM opFAzdl WilkA ¥§¦§¥¦¦§¦¨¨©§¨
,dOW Lidl` 'd 'LgiCd' xW` miFBd©¦£¤¦¦£¡Ÿ¤¨¨

xn` KM xg`e(b weqt)xW` miFBd lkA §©©¨¨©§¨©¦£¤

.dOW Lidl` 'd 'Lvitd'lCad Wi iM ¡¦§¡Ÿ¤¨¨¦¥¤§¥
iM ,'LgiCd' oFWll 'Lvitd' oFWl oiA¥§¡¦§¦§¦¦£¦
xn`i LgiCde ,zElBd lr xn`i Lvitd¡¦§Ÿ©©©¨§¦¦£Ÿ©
zFvx`A l`xUi zFidA iM ,zFvOd lr©©¦§¦¦§¦§¨¥§©§
cSn od ,zFvOd on migCp md miOrd̈©¦¥¦¨¦¦©¦§¥¦©

dgkFYA xn`PX dn(el gk lirl)Ycare" ©¤¤¡©©¨¨§¨©§¨
axW cSn od ,"mixg` midl` mẌ¡Ÿ¦£¥¦¥¦©¤Ÿ

:ux`A zFiElY zFvOd©¦§§¨¨¤
ìòå`al miaFxw l`xUi Ff dgcd ici §©§¥£¨¨¦§¨¥§¦¨Ÿ

WFcTd oi`W xnFle zErh icil¦¥¨§©¤¥©¨



פג jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת גוגוגוגו'''' והוהוהוהּקּקּקּקללהללהללהללה ההההּבּבּבּברכהרכהרכהרכה גוגוגוגו'''' עליעליעליעלי כיכיכיכי־־־־יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
::::ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבלבבלבבלבב גוגוגוגו'''' אלהיאלהיאלהיאלהי א־ב)עדעדעדעד־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה (ל, ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ

ּבׁשלמא  . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּב'ׂשפתי
ּבאה  קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָאם

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם אבל הקשה עליו, (וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָ
הקדוש) החיים' .ב'אור

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
מעֹורר  מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהמׁש
לּבֹו לפנימּיּות החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּלעֹורר  ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָונפׁשֹו

ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּובה
הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב

הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּדבר  ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכי
קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹטֹוב,
הרי  עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּטֹוב.

חּייו.צע  ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ּפי ּגדֹול רֹו ֲִִִִֶַַַָָָָָָָ
"הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹּבכחּה

."נפׁש ְְֶַָּובכל

xcde fer - xwi ilk

lr llM mdiUrnA cFr utg `Ed KExÄ¨¥§©£¥¤§¨©
xn`PW KxC(`i ` diryi)ax iN dOl" ¤¤¤¤¡©¨¨¦Ÿ

EW`izi df ici lre ,"'d xn`i mkigaf¦§¥¤Ÿ©§©§¥¤¦§¨£
WFcTdW Exn`i iM dN`Bd on ixnbl§©§¥¦©§ª¨¦Ÿ§¤©¨
dpEkA zFvOd on mgiCd `Ed KExÄ¦¦¨¦©¦§§©¨¨
WFcTd iM ,mciA `Ed zErhe .dxEnB§¨§¨§¨¨¦©¨
dpFW`xe mvrA oEMzp `l `Ed KExÄŸ¦§©¥§¤¤§¦¨
df lrn df mvitdl xEGRd lr m` iM¦¦©©¦©£¦¨¤¥©¤

EPM' iM'mdl rx mirWxl q(:`r oixcdpq), ¦¦¨§¨¦©¨¤
KWnp zFvOd on EgCPX dn mpn`̈§¨©¤¦§¦©¦§¦§¨
mXd oEMzIW `le ,dvtdd on dxwnA§¦§¤¦©£¨¨§Ÿ¤¦§©¥©¥
on mgiCdl dpFW`xe mvrA KxAzi¦§¨©§¤¤§¦¨§©¦¨¦

:zFvOd©¦§
eäæå,Ff dWxtA oEkndE`ai ik dide §¤©§ª¨§¨¨¨§¨¨¦¨Ÿ

dkxAd dN`d mixaCd lM Lilr̈¤¨©§¨¦¨¥¤©§¨¨
l` zaWde Liptl iYzp xW` dllTde§©§¨¨£¤¨©¦§¨¤©£¥Ÿ¨¤

,LaalEdnE ,xaC LaalA aWgYW §¨¤¤©§Ÿ¦§¨§¨¨©
,xaCd,dOW Lidl` 'd LgiCd xW` ©¨¨£¤¦¦£¡Ÿ¤¨¨

on LgiCd Lidl` 'dW aWgY iM¦©§Ÿ¤¡Ÿ¤¦¦£¦
Fpi` iM dpFW`xe mvre dpEkA zFvOd©¦§§©¨¨§¤¤§¦¨¦¥
LizFvn zxinWA `le LA `l utg̈¥Ÿ§§Ÿ¦§¦©¦§¤
daEWYd on W`izY [df] ici lre ,cFr§©§¥¤¦§¨¥¦©§¨
`l ,"EpA 'd utg" El xn`Y iM¦Ÿ©¨¥¨Ÿ

:KxAzi FcIn "dl`M Epz` dp`xwY"¦§¤¨Ÿ¨¨¥¤¦¨¦§¨©
ìò,'d lr drFY aWFg dY`W xn` df ©¤¨©¤©¨¥¤©

utg LizFvnA" `N` oM xaCd oi`e§¥©¨¨¥¤¨§¦§¤¨¥
mlFrl "c`n(` aiw mildz t"r)ogai dfaE . §Ÿ§¨¨¤¦§©

xn`X dnA xaCd(a weqt)'d cr YaWe ©¨¨§©¤¨©§©§¨©
,'FbeaEWl LAlA xnbY xW`M cIn iM §¦¦¨©£¤¦§Ÿ§¦§¨

iR lr s` ,'d cr dnlW daEWzA¦§¨§¥¨©©©¦
iE`xd xaCd ziUr `l oicrW¤£©¦Ÿ¨¦¨©¨¨¨¨
o`M xn`p `l ixdW lrtA zFUrdl§¥¨§Ÿ©¤£¥Ÿ¤¡©¨

oicreizFvn lM z` ziUreFnM £©¦§¨¦¨¤¨¦§¨§
KEnqA xn`PW(g weqt)dxFd dfA , ¤¤¡©§¨¨¤¨

drFh dY` Ki` d`x xnFl rAv`A§¤§©©§¥¥©¨¤

utg LizFvnAW' Ff `l iM ,LYrcA§©§§¦Ÿ¤§¦§¤¨¥
aEWYW skY ENt` `N` ,'c`n'd cr §Ÿ¤¨£¦¥¤¤¨©

LEvn ikp` xW` lkM FlwA YrnWe§¨©§¨§Ÿ§Ÿ£¤¨Ÿ¦§©§
,LWtp lkaE Laal lkA mFIdxTrW ©§¨§¨§§¨©§¤¤¦©

cal Laal lkA `id 'd lFwA drinXd©§¦¨§¦§¨§¨§§©
LAl oFkPW dxdh ipniq LA 'd d`xIW¤¦§¤§¦¨¥¨¢¨¤¨¦§
lkEY `NW `id dripOdW K` 'd l ¤̀©¤©§¦¨¦¤Ÿ©
mFwn lMn ,eizFvn lM lrtA zFUrl©£§Ÿ©¨¦§¨¦¨¨

skYLngxe LzEaW z` Lidl` 'd aWe ¥¤§¨¡Ÿ¤¤§§§¦£¤
'Fbe LvAwe aWe(b weqt): §¨§¦¤§§

ézLminrRaWexg` dfA xiMfdW §¥§¨¦§¨¤¦§¦¨¤©©
zlignA xAcn oFW`xd ,df¤¨¦§©¥¦§¦©

`xwPd mcFTd oFrdLzEaWzAd" FnM ¤¨©¥©¦§¨§§§©©
"daaFXd(`k `l dinxi)KlIe" FnkE , ©¥¨§©¥¤

"FAl KxcA aaFW(fi fp diryi)FnkE , ¨§¤¤¦§
"l`xUi daWn daEW"(ai b dinxi)oke ¨§ª¨¦§¨¥§¥

xn` df lr .miAxz` Lidl` 'd aWe ©¦©¤¨©§¨¡Ÿ¤¤
,Lngxe LzEaW'LzEaW' ENt` iM §§§¦£¤¦£¦§§

KRdzi oFrd EpidC Lil` qgizOd©¦§©¥¥¤§©§¤¨¦§©¥
l"f EpizFAx Exn`M ,zEkfl(:et `nei) ¦§§¨§©¥©

zFpFcGd oiUrp daEWYd ici lrW¤©§¥©§¨©£¦©§
xn`PW Edf ,zFIkfMLngxe`EdW ¦§ª¤¤¤¡©§¦£¤¤

WFcTd didIW xnFl dvx ,dad` oFWl§©£¨¨¨©¤¦§¤©¨
iM ori 'LzEaW' z` adF` `Ed KExÄ¥¤§§©©¦
zFIkfM KxAzi eipirA Eidi zFpFcGd©§¦§§¥¨¦§¨©¦§ª

"c`n mad`e"(fqw hiw mildz): ¨Ÿ£¥§Ÿ
éðMäåon l`xUi zaiWA xAcn §©¥¦§©¥§¦©¦§¨¥¦

xn`PW Edf ,zElBdaWe ©¨¤¤¤¡©§¨
'd Lvitd xW` miOrd lMn LvAwe§¦¤§¦¨¨©¦£¤¡¦§

,dOW Lidl`YaWgW FnM `l ¡Ÿ¤¨¨Ÿ§¤¨©§¨
mvrA oEMzpe Lidl` 'd LgiCdW¤¦¦£¡Ÿ¤§¦§©¥§¤¤
zxinW lrn LgiCdl dpFW`xe§¦¨§©¦£¥©§¦©
oEMzp dpFW`xe mvrA `N` ,zFvOd©¦§¤¨§¤¤§¦¨¦§©¥

vitdl 'dzFvOd on dgcdd mpn` ,L ©£¦§¨§¨©£¨¨¦©¦§
mFwn lMnE .uERPd on dxwnA KWnp¦§¨§¦§¤¦©¦¦¨¨

minXd dvwA LgCp didi m`(c weqt), ¦¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦
la` zFvOd on gCn dY` zn`A iM¦¤¡¤©¨ª¨¦©¦§£¨
m` iM KxAzi eil` xaCd qgil oi ¥̀§©¥©¨¨¥¨¦§¨©¦¦
ziUr dY` iM 'LgCp' `xwpe Lil ¥̀¤§¦§¨¦©£¦©¨¨¦¨
s`e ,uEgnE ziAn Ff dgCd Ll Ynxbe§¨©§¨§©¨¨¦©¦¦§©
gcEn zFidl Ll YnxB dY`W iR lr©¦¤©¨¨©§¨§¦§¨
lMn ,c`n wFgx zFvOd mEIw mFwn on¦¨¦©¦§¨§Ÿ¦¨

mFwnLgTi mXnE 'd LvAwi mXn(my), ¨¦¨§©¤§¦¨¦¨¤
mXnE' ,zFIlB uEAw Edf 'LvAwi mXn'¦¨§©¤§¤¦¨ª¦¨
:zFvOd zxinWl Ll rIql eil` 'LgTi¦¨¤¥¨§©¥©§¦§¦©©¦§

EàéáäåLAxde Lahide 'Fbe ux`d l` ¤¡¦£¤¨¨¤§§¥¦§§¦§§
Liza`n(d weqt)WExRd oi` , ¥£Ÿ¤¥©¥

ixdW ,LizFa`n xzFi 'LizFa`n'¥£¤¥¥£¤¤£¥
KEnqA(h weqt)xn`lr UU xW`M §¨¨©©£¤¨©

,Liza``N` mdn xzFi `l rnWn £Ÿ¤©§¨Ÿ¥¥¤¤¨
Ll xnFl 'Liza`n' `N` .mdl deẄ¤¨¤¤¨¥£Ÿ¤©§
'd l` "LAl zFpikd" dY` xW` xg`n¥©©£¤©¨£¦¨¦¤¤
l` LYaWgn d`vi `l oicr la £̀¨£©¦Ÿ¨§¨©§©§§¤
oM lr ,oicr zFvOd YnIw `l iM lrRd©Ÿ©¦Ÿ¦©§¨©¦§£©¦©¥
Ll aihdl Ll wiRqn LzEkf oi` oicr£©¦¥§§©§¦§§¥¦§
`Ed LizFa` zEkf m` iM ,LzFAxdlE§©§§¦¦§£¤
.'LzFAxdlE Ll aihdl' Ll dcnrW¤¨§¨§§¥¦§§©§§

xn`W Edf,'LizFa`n'df xaCW ¤¤¨©¥£¤¤¨¨¤
:LizFa`n Ll KWnp¦§¨§¥£¤

íðîàmlW LAl"W xg`n mFwn lMn ¨§¨¦¨¨¥©©¤¦§¨¥
zFUrl LAlA Yxnbe "'d mr¦§¨©§¨§¦§©£
devOd `aY m` lrtA mB 'd zFvn lM̈¦§©§Ÿ©¦¨Ÿ©¦§¨
"LcrA xnbi 'd" df zOrl mB ,Lcil§¨§©§ª©¤¦§Ÿ©©§

Eaal z`e Laal z` Lidl` 'd ln̈¡Ÿ¤¤§¨§§¤§©
'd z` dad`l Lrxf(e weqt)oYIW , ©§¤§©£¨¤¤¦¥

iM ,d`xIn `l dad`n Fcarl LAlA§¦§§¨§¥©£¨Ÿ¦¦§¨¦
:dgnUA 'd z` caFr dad`n dUFrd̈¤¥©£¨¥¤§¦§¨

Cà`Ed KExA WFcTd oi`W onf lMW ©¤¨§©¤¥©¨¨
`xFn cinY LiaiF`n mTpzn¦§©¥¥§¤¨¦¨
lre LA mgNdl Exfgi oR Lilr LiaiF`§¤¨¤¤©§§§¦¨¥§§©



jlieÎmiavpפד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 45 'nr e jxk zegiy ihewl t"r)

?diptl didW oFr xFwrl daEWY dlFki Ki ¥̀§¨§¨©£¨¤¨¨§¨¤¨

ּבּגמרא איתא הּתׁשּובה, ּפעּולת ובפרש"י אֹודֹות ב פו, (יֹומא ְְְִַַַָָָָָ

לֹושם) נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ּפֹועלת מאהבה ּתׁשּובה ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
יכֹולה  זֹו ּתׁשּובה ּכלֹומר, מּתחילתֹו". עֹונֹו ו"נעקר ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֻּכזכּיֹות",

ּגם לא למפרע למפרע למפרע למפרע לפעֹול ּכאילּו ונחׁשב לגמרי, העֹון ׁשּנעקר - ְְְְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
מעֹולם. ֵָָָהיה

מּוכרחת  'סיּבה' אׁשר ּבעֹולם, הּוא ּכלל ּתמּוּה: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָולכאֹורה
(הּתֹוצאה) ל'מסֹובב' קדּומה ּכיצד להיֹות ואם־ּכן מּמּנה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

העבירה  רֹוע את לעקֹור סיּבה ּתהּוה ׁשהּתׁשּובה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּי
זמן  מׁש ּבאה ׁשהיא מאחר (ה'מסֹובב'), ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"מּתחלתֹו"

ְֲֶַָלאחריה?
לבאר: ְְְִֵֶָונראה

- לּה ׁשּקדם ּדבר על לפעֹול יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכלל
ּבּזמן  היה ׁשּלא חדׁש, ּדבר לפעֹול רֹוצים ּכאׁשר רק ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

מ  ּכאׁשר אבל ּׁשהיה הּקֹודם. מה ׁשל וגילּוי ּבברּור רק דּוּבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
זמן  על לברר יכֹולה מאּוחרת ּפעּולה ׁשּגם מּובן מאז, ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכבר

ֵַהּקֹודם.
ּופנימּיּות  מהּותֹו מּצד יׂשראל איׁש ּכל ּבּנידֹון־ּדידן: הּוא ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן
מציאּותֹו החטא, ׁשּבזמן אּלא ּוקדּוׁשה, טֹוב הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנׁשמתֹו,
ּׁשּיכֹולה  מה מּובן ׁשּכן, וכיון ּבהעלם; היא (הּטֹובה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמיּתית
צריכה  ׁשאינּה ּכיון - למפרע לפעֹול (מאהבה) ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  ּולגּלֹות לברר רק אּלא הּקֹודם, ּבּזמן חדׁש ּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלפעֹול
החטא). (ּבׁשעת לכן קֹודם ּגם ּבּיהּודי ׁשהיּו והּקדּוׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּטֹוב

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑:לכּתב לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְִָָֹ

ּכביכל  מּכאן, למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ"והׁשיב
ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשהּׁשכינה
עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֻּוכׁשּנגאלין
ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, יׁש ְְְִִֵֵֶָָָֹֻועֹוד

איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ְְְְִִִִֵַַָָָָּכאּלּו
ׁשּנאמר: ּכענין מּמקֹומֹו, כז)איׁש ּתלּקטּו(ישעיה "ואּתם ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻ

האּמֹות  ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻלאחד
ּכן: כט)מצינּו מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִִֵֶַַָ

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

xcde fer - xwi ilk

,dgnUA 'd z` carl iEpR LAl oi` oM¥¥¦§¨©£Ÿ¤§¦§¨
oM lrzFl`d lM z` Lidl` 'd ozpe ©¥§¨©¡Ÿ¤¥¨¨¨

xW` Li`pU lre Liai` lr dN`d̈¥¤©Ÿ§¤§©Ÿ§¤£¤
LEtcx(f weqt)`NW gEhA didY f`nE , §¨¥¨¦§¤¨©¤Ÿ

dfg iM wiCv gnUi"e cFr Lilr E`Faï¨¤§¦§©©¦¦¨¨
"mwp(`i gp mildz)okEn didY f`n dPd , ¨¨¦¥¥¨¦§¤¨

,lrtA mB dgnUA 'd zFvn lM zFUrl©£¨¦§§¦§¨©§Ÿ©

xn`PW Edf(g weqt)aEWz dY`e ¤¤¤¡©§©¨¨
lM z` ziUre 'd lFwA YrnWe§¨©§¨§§¨¦¨¤¨

.eizFvnzEkfl KxhvY `l f`e ¦§¨§¨Ÿ¦§¨¥¦§
xn`PW Edf ,LizFa`,'dY`e'LA iM £¤¤¤¤¡©§©¨¦§
f`e .xaCd dlY calUEUl 'd aEWi §©¨¨©¨¨§¨¨¨

Liza` lr UU xW`M Lilr(h weqt)iM , ¨¤©£¤¨©£Ÿ¤¦
zEkf LciA Wi iM LizFa`l deW didY¦§¤¨¤©£¤¦¥§¨§§

FnM ,lk`Y `l mixdd l`e Lnvr©§§§¤¤¨¦ŸŸ©§
l"f EpizFAx EWxCW(.`t oixcdpq)on ¤¨§©¥©¦

"lk` `l mixdd l`" wEqR(e gi l`wfgi) ¨¤¤¨¦Ÿ¨¨
ici lre .'eizFa` zEkfA lk` `NW'¤Ÿ¨©¦§£¨§©§¥
lkA zFwtq dAxd EaXizp df xE`A¥¤¦§©§©§¥§¥§¨
oian lkl x`anM ,Ff dWxR KWnd¤§¥¨¨¨©§Ÿ¨§¨¥¦

:zEppFAzd hrnAa dxez ¦§©¦§§



פה jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck jxk zegiy ihewl)

לבבלבבלבבלבב ואתואתואתואת לבבלבבלבבלבב ו)אתאתאתאת אלאלאלאלּוּוּוּולללל(ל, הטורים)ראראראראׁשׁשׁשׁשיייי־־־־ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹותתתת (בעל ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הקּדמה  הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָראׁשי־ּתבֹות
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָָויסֹוד

לללל ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי לידלידלידלידֹוֹוֹוֹו האדם אאאאּנּנּנּנהההה ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, קו א)זהּו י, לדלדלדלדֹוֹוֹוֹודי די די די .(מכות אניאניאניאני ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַָָ

לילילילי ׁשאין ודודודודֹוֹוֹוֹודידידידי אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
יׂשראל  את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלנּו

ׁשּבּׁשמים. לאבילאבילאבילאביֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםלאביהם ּוּוּוּוממממּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו הּקו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש - ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
חסדים חסדים חסדים חסדים ׁשל .ּגּגּגּגמילמילמילמילּוּוּוּותתתת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLé-ìò NN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©
éúáà:E £Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑,מּמ היא מכּסה לא …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְִִָֹֻ
ׁשּנאמר: יז)ּכמֹו יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

א) מכּסה (איכה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻ"וּתרד
ּבּטמּון  .חבּוׁשה ֲַָָ

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

xcde fer - xwi ilk

(`i)àì 'Bâå úàfä äåönä ék¦©¦§¨©Ÿ§Ÿ
.Enî àéä úàìôðxg`e ¦§¥¦¦§§©©

mzq xn`e 'LOn' xn` `l KM`le ¨Ÿ¨©¦§§¨©§¨§Ÿ
.`id dwgxWxtl "iY` mFwn dPd" §Ÿ¨¦¦¥¨¦¦§¨¥

mzq lr od ,mikxC ipWA Ff dWxR̈¨¨¦§¥§¨¦¥©§©

xW` daEWYd lr od ,dxFYd zFvn¦§©¨¥©©§¨£¤
:dlrnl xiMfd¦§¦§©§¨

CøcWIW ,dxFYd zFvn lM lr cg` ¤¤¤¨©¨¦§©¨¤¥
zg`d .zFpigA ipW devn lkA§¨¦§¨§¥§¦¨©©
devOd zFUrl Dnvr dIUrd `id¦¨£¦¨©§¨©£©¦§¨

,devOd zpEM `Ed dIpXd .lrtA§Ÿ©©§¦¨©¨©©¦§¨
xW` dxFYd zFcFqA liMUdlE oiadl§¨¦§©§¦§©¨£¤
xn`PW FnM zFO`d on 'd milrd¤¡¦¦¨ª§¤¤¡©

(ci dk mildz)aizkE ,'Fbe "ei`xil 'd cFq"¦¥¨§§¦
(k fnw my)iFB lkl ok dUr `l"Ÿ¨¨¥§¨



jlieÎmiavpפו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(áé)äîéîMä eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

xcde fer - xwi ilk

on 'd milrd iM ,"mErci lA mihRWnE¦§¨¦©§¨¦¤¡¦¦
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היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים יב)לאלאלאלא ואמר ואמר ואמר ואמר (ל, רגליורגליורגליורגליו עלעלעלעל יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ררררּבּבּבּביייי עמדעמדעמדעמד ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
סיניסיניסיניסיני מהרמהרמהרמהר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ננננּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכברברברבר .... .... היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים (בבא לאלאלאלא ֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ב) נט, מּגבּורה מציעא נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידּוע
וקׁשה: מקּלים. - מחסד ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים, -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ּתֹורה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹהרי

הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּנׁשמה?
מּצד אצלם ׁשהּונח ּבהבנת ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשּבמה התיּגעּו אּלא הּנׁשמה, ְְִֶֶַַַָֹֹ ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ל  ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, נׁשמההענין ּפסקּוּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוףףףףמּטה, ואז - ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ
הּדין. ִֶַאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c jxk `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ויויויויּקּקּקּקחה חה חה חה  ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמימהמימהמימהמימה יעלהיעלהיעלהיעלה־־־־ּלּלּלּלננננּוּוּוּו מימימימי לאמרלאמרלאמרלאמר הואהואהואהוא בבבבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ֹֹלאלאלאלא ִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשּנּנּנּנהההה:::: אתאתאתאתּהּהּהּה ויויויויׁשׁשׁשׁשמענמענמענמענּוּוּוּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹּלּלּלּלננננּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ

לעלֹות  צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים ְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלא
ּוללמדּה רש"י)אחריה ובפירוש יב. (ל, ְְֲֶַָָָ

אפׁשר  ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלכאֹורה
"על  ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ"לעלֹות
ׁשאי־אפׁשר  "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ׁשּתעלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמנת

ְְַלקּימֹו".
אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהאמת
ל"ט  לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדלכאֹורה
ׁשהּתֹורה  יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשנה
ּבּׁשמים  ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים ְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"לא

ִהיא"?
ׁשּבכתב  ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּתרּוץ
ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותֹורה
ּתֹורה  ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו נכּתבה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדהא
מׁשה  ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּבכתב
סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה מּפי ׁשּקּבלּה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָרּבנּו
מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָּומּׁשּום
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹלעלֹות
ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותּה".
מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

הּזה. ֶַָָּבעֹולם

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּובעלּֿפה הּתֹורה .ּבכתב ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

ß lel` a"k iriax mei ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ל הרי - רע ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי - טֹוב ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב .הּמות, ְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

xcde fer - xwi ilk

(eh)éðôì ézúð äàøúà íBiä E §¥¨©¦§¨¤©¤
.áBhä úàå íéiçäm` iM ©©¦§¤©¦¦

miIgl dRv ,WTan dY`aFhzFUrl ©¦©¨§©¥©¥§©£
`l dOl xn`Y m`e ."'d ipirA aFHd"©§¥¥§¦Ÿ©¨¨Ÿ
dUrn ici lr ixdW ,aFHd miCwd¦§¦©¤£¥©§¥©£¤
`AW ,xaCl daEWY .miIgl dMfi aFHd©¦§¤§©¦§¨©¨¨¤¨
aFHd zFUrl WTai `NW Fxidfdl§©§¦¤Ÿ§©¥©£©

icM digi `N` ,digIW icM 'd ipirA§¥¥§¥¤¦§¤¤¨¦§¤§¥
M iptEB miIg WTai `NW ,aFh dUrIWi ¤©£¤¤Ÿ§©¥©¦¨¦¦

carl lkEIW icM miIgd WTai m ¦̀§©¥©©¦§¥¤©©£Ÿ
xn`PW FnM .F`xFA z` eiIg iniA¦¥©¨¤§§¤¤¡©

(bi cl mildz)ad` miIg utgd Wi`d in"¦¨¦¤¨¥©¦Ÿ¥
mini adF` KkNW ,"aFh zF`xl minï¦¦§¤§¨¥¨¦
'd aEhA mdA zF`xl lkEIW icM§¥¤©¦§¨¤§

KEnqA xn`PW FnM ,devnE dxFzA§¨¦§¨§¤¤¡©§¨
(k weqt)dwaclE Lidl` 'd z` dad`l§©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨

,LiIg `Ed iM FazilkY Edf xnFl dvx ¦©¤¨¨©¤©§¦
Ll ozFp `Ed KExA WFcTd oi` iM ,LiIg©¤¦¥©¨¨¥§

:df zilkY xEarA m` iM miIg©¦¦¦©£©§¦¤
eäæåo`M xn`W(fh weqt)z` dad`l §¤¤¨©¨§©£¨¤

,ziaxe ziige 'Fbe Lidl` 'do`M ¡Ÿ¤§§¨¦¨§¨¦¨¨



jlieÎmiavpפח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

נתּתי  "ראה נאמר ּומצֹות ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאזהרֹות
לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני
"חּיים  היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"רֹואה"

צר יׁש מה ּולׁשם ּבחּיים?להזהירלהזהירלהזהירלהזהירֹוֹוֹוֹווטֹוב", ׁשּיבחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹ
ּובמצוֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא,
הּוא  והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּתתּבסס

עדין יהא העבד עעעעֹוֹוֹוֹובד בד בד בד לא ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי ה'. ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
מה ּכל עליו ׁשׁשׁשׁשהעבד העבד העבד העבד לאדֹונֹו: ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּובמצוֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאדֹונֹו.
ּבחּיים".צצצצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י על "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְִִִִִַַַַַָָָָ

וגם  - נתּתי..." "ראה ואֹומר הּפסּוק מקּדים כן לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָא
"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּכי ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּיים ים ים ים ּבצּוּוי - " ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
להבין  הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמציאּותֹו

והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַַָָולחּוׁש

(æè)éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLàE £¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìå åéëøãa úëììåéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¨¤´¤¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçåäzà-øLà õøàa E §¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬
:dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑ ּתלּוי ּובֹו הּטֹוב, È·¯Â˙.הרי ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçäzøçáe äììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑ «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆

הרעה, אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהם
זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים האזינו)יהיּו (ספרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָֹ

וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּדבר

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

xcde fer - xwi ilk

,'ziaxe ziige' l` 'd zad` miCwd¦§¦©£©¤§¨¦¨§¨¦¨
KEnqaE(kÎhi weqt)xn`digY ornl §¨¨©§©©¦§¤

,'d z` dad`l Lrxfe dY`miCwd ©¨§©§¤§©£¨¤¦§¦
`dA `d zn`A iM .'d zad`l miIgd©©¦§©£©¦¤¡¤¨§¨
,miIgd d`ian 'd zad` iM ,`ilŸ§¨¦©£©§¦¨©©¦
miIgd WTaY `l dY` mFwn lMnE¦¨¨©¨Ÿ§©¥©©¦

m` iM LMxvl'd z` dad`l: §¨§§¦¦§©£¨¤

íàåLaal dpti(fi weqt)LAl dptYW , §¦¦§¤§¨§¤¦§¤¦§
minId lM wqrY `le dlHal§©¨¨§Ÿ©£Ÿ¨©¨¦

f` ,KxAzi l`d zcFarA,YgCpeLtFq ©£©¨¥¦§¨©¨§¦©§¨§
'd on lke lMn gCn zFidlziegYWde ¦§ª¨¦Ÿ¨Ÿ¦§¦§©£¦¨

,mixg` midl`ld`ian dlHAd' iM ¥Ÿ¦£¥¦¦©©¨¨§¦¨
'mEnrW icil(:hp zeaezk)on Laal xiqze ¦¥¦£§¨¦§¨§¦

.'dokix`z `l 'Fbe mFId mkl iYcBd¦©§¦¨¤©§Ÿ©£¦ª

'Fbe mini(gi weqt)Exn`W Epide , ¨¦§§©§¤¨§
EpizFAxl"f(d"n b"t zea`)FAl dPtnd' ©¥©©§©¤¦

:'FWtpA aIgzn dlHalfh dxez §©¨¨¦§©¥§©§
(hi).Eòøæå äzà äéçz ïòîìxiMfd §©©¦§¤©¨§©§¤¦§¦

Exn`W itl 'Lrxfe' o`M̈§©§£§¦¤¨§
WxcOAminXd z` mFId mka izcird ©¦§¨©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦

ux`d z`e(hi weqt)dOgA ElMYqd' §¤¨¨¤¦§©§©©¨



פט jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy
הסּתּכלּו ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאמר
את  ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּׁשמים
והאיר  הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה לא ׁשּמא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמּדתם?!

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! א)לכל הּׁשמׁש(קהלת "וזרח ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו הּׁשמׁש". ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּובא
צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא
אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
מקּבלין  אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּנעׂשּו
את  ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻׂשכר,

ואם  ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָמּדתם
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה! ּפרענּות, ּתקּבלּו .חטאתם, ְְְְֲֶַַַַַַָָָָֻ

ÌÈiÁa z¯Á·e∑ ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני »«¿»««ƒְְֲֲִִֵֶֶֶֶָ
יפה  חלק ל 'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהחּיים,
'את  לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבנחלתי',

נאמר: זה ועל .'ל ּברר טז)זה חלקי (תהלים מנת "ה' ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
הּטֹוב  ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה ְְִִִִִַַַַָָָָָוכֹוסי,

'ל קח זה 'את .לֹומר: ְֶֶַַ

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨
éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìò úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàá÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ
:íäì úúì̈¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. «≈∆…∆¿

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

xcde fer - xwi ilk

dzPW `OW mkWOWl iz`xAW¤¨¨¦§©¤§¤¤¨¦§¨
`l E`xap `NW EN` dnE ,'Ek DzCn¦¨¨¨¥¤Ÿ¦§§Ÿ
lr miqg opi`e cqtdl `le xkUl§¨¨§Ÿ§¤§¥§¥¨¨¦©
z` EPW `l mdizFpA lre mdipA§¥¤§©§¥¤Ÿ¦¤
Wpre xkUl E`xaPW mY` ,mzCn¦¨¨©¤¤¦§§§¨¨¨Ÿ¤
mkizFpA lre mkipA lr miqg mY`e§©¤¨¦©§¥¤§©§¥¤
EPWY `NW dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨¤Ÿ§©
hEwlIA `gqPd `id KM ,'mkzCn¦©§¤¨¦©ª§¨©©§

Epif`d zWxR(anwzz fnx)Dil `pnE , ¨¨©©£¦§¨¥
df xnge lwA xiMfdW df Wxcn lral§©©¦§¨¤¤¦§¦§©¨Ÿ¤¤
aEzM `vOW itl `N` .zFpaE mipÄ¦¨¤¨§¦¤¨¨¨

wEqR df zEcr xg`dY` digY ornl ©©¥¤¨§©©¦§¤©¨
,Lrxfedf cEriA xiMfd dOl Dil dWwe §©§¤§¨¤¥¨¨¦§¦§¦¤

KMW `N` ,micErId lkAn xzFi Frxf©§¥¦§¨©¦¦¤¨¤¨
oi` m` ,`Ed KExA WFcTd Fl xn`̈©©¨¨¦¥
LiUrn zEpipbhv`n `vFi dY ©̀¨¥¥¦§©§¦©£¤
ziWgEOd d`pdd iM LpibA mirxd̈¨¦§¦§¦©£¨¨©¨¦
,cizrA WEgY `NW LzF` uglY¦§©§¤Ÿ¨§¨¦
wlg mdl oi` iM Lrxf oibA `v zFgtl§¨¥§¦©§£¦¥¨¤¥¤

:wlg mdl Wi WprA la` Ff d`pdA©£¨¨£¨§Ÿ¤¥¨¤¥¤
øîàå(hi weqt),mFId mka izcirdiM §¨©©¦Ÿ¦¨¤©¦

caFrW inFi lBlbA lMYqY¦§©¥§©§©¦¤¥

dY` KM ,dad`n'Fbe 'd z` dad`l ¥©£¨¨©¨§©£¨¤§
(k weqt)W FnkExn`P(`l d mihtey) §¤¤¡©

oIre ."FzxabA WnXd z`vM eiad`e"§Ÿ£¨§¥©¤¤¦§ª¨§©¥
gx` ohTd ixEAgA df xn`n lM xE`A¥¨©£¨¤§¦¦©¨¨Ÿ©

:'e xn`n miIglk dxez ©©¦©£¨
íéávð úLøt úìñç©§©¨¨©¦¨¦

àì(`)úà øaãéå äLî Cìiå©¥¤Ÿ¤©§©¥¤
.älàä íéøácälM ©§¨¦¨¥¤¨

`l iM" Ff dkildA Ewgcp miWxtnd©§¨§¦¦§£©£¦¨¦Ÿ
Wxtl d`xp ile ,Kld okidl "WxtŸ©§¥¨¨©§¦¦§¤§¨¥
itl ,`Ed cg`d .mipR ipWA DzF`¨¦§¥¨¦¨¤¨§¦

xnFl dWn dvxWcFr lkE` `l ¤¨¨Ÿ¤©Ÿ©
`Fale z`vl(a weqt)'lkE` `l' zNnE , ¨¥§¨¦©Ÿ©

WOn lkE` `l F` ,mipR ipW Fl Wi¥§¥¨¦Ÿ©©¨
ipi` lkE` `l F` ,"zlki iYlAn"¦¦§¦§Ÿ¤Ÿ©¥¦
lk`l lkEz `l" oFWNn i`Xx©©¦§Ÿ©¤¡Ÿ

"LixrWA(fi ai lirl)o`MW zn`aE . ¦§¨¤¤¡¤¤¨
`ale z`vl cFr i`Xx ipi`' FWExR¥¥¦©©¨¥§¨Ÿ

'rWFdil zEWxd dpYp xaMW itld`x) §¦¤§¨¦§¨¨§¦ª©
(i"yxl`xUi Epiai oR `xi dWn dide ,§¨¨Ÿ¤¨¥¤¨¦¦§¨¥

zlki iYlAn FrnWnM 'lkE` `l'Ÿ©§©§¨¦¦§¦§Ÿ¤
mrtk mdiptl z`vle `al Klil¥¥¨Ÿ§¨¥¦§¥¤§©©

lM iptl Kld ,dWn dUr dn .mrtA§©©¤¨¨Ÿ¤¨©¦§¥¨
iM ,DAgxlE DMx`l zEfixfA l`xUi¦§¨¥¦§¦§¨§¨§¨§¨¦
dYr oM f` FgkM iM mdl d`xd dfÄ¤¤§¨¨¤¦§Ÿ¨¥©¨
Epiai f`e ,mdiptl `ale z`vle Klil¥¥§¨¥§¨Ÿ¦§¥¤§¨¨¦
ipi` FzpEMW 'lkE` `l' xn`n mnvrn¥©§¨©£©Ÿ©¤©¨¨¥¦

xn`p Kkl .i`Xx,dWn KlIeKldW ©©§¨¤¡©©¥¤Ÿ¤¤¨©
mzF`xdl zEfixfA l`xUi lM iptA¦§¥¨¦§¨¥¦§¦§©§¨

:i`Xx Fpi` la` Klil lFki `EdW¤¨¥¥£¨¥©©
íòhîemdl xn` df(a weqt)d`n oA ¦©©¤¨©¨¤¤¥¨

,mFId ikp` dpW mixUres`e §¤§¦¨¨¨Ÿ¦©§©
lkA iM dYr oM f` igkM oM iR lr©¦¥§Ÿ¦¨¥©¨¦§¨
ztFn dfe ,igM xq `l ElNd minId©¨¦©¨Ÿ¨Ÿ¦§¤¥
df KxcaE .i`Xx ipi` la` ip` lFkIW¤¨£¦£¨¥¦©©§¤¤¤

xnFl WidWn KlIe,xg` xacl mB ¥©©¥¤Ÿ¤©§¨¨©¥
i"Xx WxRW`Fale z`vl lkE` `l' ¤¥¥©¦Ÿ©¨¥§¨

oM lr ,'dkld xacAdWn KlIeKldW ¦§©£¨¨©¥©¥¤Ÿ¤¤¨©
dfaE ,dxFze dkld xacA mdiptl¦§¥¤¦§©£¨¨§¨¨¤
xacA dYr oM f` FgkMW mdl d`xd¤§¨¨¤¤§Ÿ¨¥©¨¦§©
dpYp iM i`Xx Fpi` la` lFkie ,dkld£¨¨§¨£¨¥©©¦¦§¨
EnYqp' gxkdaE ,rWFdil zEWxd̈§¦ª©§¤§¥©¦§§

'dnkgd zFpirn EPOn(my i"yx oeyl), ¦¤©©§©¨§¨
:xEn`M i`Xx Fpi`W Ff dnizqE§¦¨¤¥©©¨¨



jlieÎmiavpצ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑ׁשּתׁשׁש יכל …«»≈¿»ֶַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד לד)ּכחֹו? נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא ְְֲֵַַָָָֹֹֹ
ׁשּנּטלה  רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחה".

ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות ‡ÈÏ.מּמּני ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְִִִִֶַָָֻ«»«≈«ֶ
ולבֹוא", לצאת עֹוד אּוכל "לא אמר ּפרּוׁש ׁשה' לפי ְְִֵֵֶַַָָָֹ

‰ÌBi.אלי  ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ֵַ»…ƒ«ְְַַַָָ
"לצאת  אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּביֹום
מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָולבֹוא",

החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

xcde fer - xwi ilk

éðMälr mfxfl dWn dvxW ,`Ed ©¥¦¤¨¨Ÿ¤§¨§¨©
,mixacA DxTr xW` daEWYd©§¨£¤¦¨¨¦§¨¦

xn`PW FnM(b ci ryed)mkOr Egw" §¤¤¡©§¦¨¤
xn`p Kkl ."'d l` EaEWe mixaCKlIe §¨¦§¤§¨¤¡©©¥¤

lM l` dN`d mixaCd z` xAcie dWnŸ¤©§©¥¤©§¨¦¨¥¤¤¨
,l`xUiKM xg` xn`wCnE(a weqt) ¦§¨¥¦§¨¨©©©¨

dpW mixUre d`n oA mdl` xn`Ie©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦¨¨
mFId ikp`okidl oFW`x xEAC oM m` ¨Ÿ¦©¦¥¦¦§¥¨

lW 'dWw xEAC' `EdW `N` .lf`̈©¤¨¤¦¨¤¤
xqEn(.`i zekn d`x)lM l`' Fxn` okle , ¨§¨¥£¨¤¨

aiWdl Fl WIW in lM xnFl 'l`xUi¦§¨¥©¨¦¤¥§¨¦
dn lr i"Xx WxRW FnM ,aiWie `Faï§¨¦§¤¥¥©¦©©

xn`PX(` ` lirl)xW` mixaCd dN`" ¤¤¡©¥¤©§¨¦£¤
o`M oke ,"l`xUi lM l` dWn xAC¦¤Ÿ¤¤¨¦§¨¥§¥¨
diElYd daEWYd oipr mNkl xn`̈©§ª¨¦§©©§¨©§¨

:mixacA¦§¨¦
éôìeFnvrl daFg d`Fx mc` oi`W §¦¤¥¨¨¤¨§©§

mlFrl(.hiw zay)axe `hFg lke , §¨§¨¥§©
mkgd l` `Ed Kli `l mlFrl ixn¤¦§¨Ÿ¥¥¤¤¨¨
ilgA Fzlgnl dtExY WTal `tFxd̈¥§©¥§¨§©£¨¨¢¦
"eil` F`xwA rnWI"W i`elde ,WtPd©¤¤§©§©¤¦§©§¨§¥¨
FAl lr xAcnE eil` KlFdd mkgd¤¨¨©¥¥¨§©¥©¦
xn` oM lr ,daEWYd KxC lr FzFYtl§©©¤¤©§¨©¥¨©

,dWn KlIeld`l ld`n Kld `EdW ©¥¤Ÿ¤¤¨©¥Ÿ¤§Ÿ¤
lr xAcn dide ,l`xUIn cg` lM l ¤̀¨¤¨¦¦§¨¥§¨¨§©¥©

FAldN`d mixaCd z`ipipr Epid ¦¤©§¨¦¨¥¤©§¦§§¥
aqEn `Ede ,mixacA diElYd daEWYd©§¨©§¨¦§¨¦§¨

dlrnl xn`PX dn lr(ci l)aFxw iM" ©©¤¤¡©§©§¨¦¨
oipr EpidC ,"LitA c`n xaCd Lil ¥̀¤©¨¨§Ÿ§¦§©§¦§©

:'mixaC mkOr Egw'§¦¨¤§¨¦
éìeàåEWxCW ,mFlXd oipr `Edx"wie) §©¦§©©¨¤¨§

(h hmFlW WTA" wEqR lr©¨©¥¨
"Edtcxe(eh cl mildz)Fpi` mFlXd iM §¨§¥¦©¨¥

zFvOd x`W lM iM ,zFvOd x`WM¦§¨©¦§¦¨§¨©¦§
Lcil `aY m` dNge dfEfnE zivivM§¦¦§¨§©¨¦¨Ÿ§¨§
dY` oi` la` DzFUrl aIgn dY ©̀¨§ª¨©£¨£¨¥©¨
dY` mFlXd la` ,dixg` xGgl aIgn§ª¨§©¥©£¤¨£¨©¨©¨
mrh oYl Wie .eixg` xGgl aIgn§ª¨§©¥©£¨§¥¦¥©©
lMn xzFi mFlXd dPYWP dn xaCA©¨¨©¦§©¨©¨¥¦¨
oFkp lr `aie .dxFYAW zFvn x`W§¨¦§¤©¨§¨Ÿ©¨
zFUrl `Ed df mFlXW xn`p m ¦̀Ÿ©¤¨¤©£
minXAW mdia`l l`xUi oiA mFlẄ¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦
Kixv dY` oM lre ,daEWYd ici lr©§¥©§¨§©¥©¨¨¦
cSn m` ,miccv ipXn eixg` xGgl§©¥©£¨¦§¥§¨¦¦¦©
"FWtpA mW` miUi" `l `hFgdW¤©¥Ÿ¨¦¨¨§©§

mlFrl(i bp diryi t"r)daFg d`Fx Fpi`e §¨§¥¤¨
d`Fx dY`W FnM mlFrl Fnvrl§©§§¨§¤©¨¤
eixg` xGgl dY` Kixv oM lr ,FzaFg¨©¥¨¦©¨§©¥©£¨
cSn m` .Lixg` `Ed xGgi `l iM¦Ÿ§©¥©£¤¦¦©
lM iM mFlXd df l` Kixv dY`W¤©¨¨¦¤¤©¨¦¨
EpizFAxe ,df crA df miaxr l`xUi¦§¨¥£¥¦¤§©¤§©¥

Exn` l"f(:et `nei)daEWY dlFcB' ©¨§§¨§¨
Fl oilgFn D`Ur cigIW onfA ENt`W¤£¦¦§©¤¨¦£¨¨£¦

xn`PW FNM mlFrd lklE(d ci ryed) §¨¨¨ª¤¤¡©

,"EPOn iR` aW iM mzaEWn `Rx`"¤§¨§¨¨¦¨©¦¦¤
`Ed oiC Lz`pdl `Ed df mFlW oM m ¦̀¥¨¤©£¨¨§¦

:eixg` dY` xfgYW¤©§Ÿ©¨©£¨
óàåWi` oiA FhEWtM mFlXd m` §©¦©¨¦§¥¦

Kxv FA Wi mFwn lMn ,Edrxl§¥¥¦¨¨¥Ÿ¤
miaXd EidIW icM daEWYd l` lFcB̈¤©§¨§¥¤¦§©¨¦
WFcTd oi` dpXd zFni lkA iM ,miAx©¦¦§¨§©¨¨¥©¨
zaEWY m` iM lAwn `Ed KExÄ§©¥¦¦§©
ini zxUrA zni` cigie ,miAxd̈©¦§¨¦¥©©£¤¤§¥

`weC daEWY(.gi d"x d`x)xn`p oM lr . §¨©§¨©¥¤¡©
(hi fp diryi)wFgxl mFlW mFlW"¨¨¨¨

axwzpe wFgx `EdW in iM ,"aFxTle§©¨¦¦¤¨§¦§¨¥
mFlW od ,EN` zFnFlW ipWl Kixv̈¦¦§¥§¥¥¨
,Edrxl FpiA mFlW od ,eidl` oiaE FpiA¥¥¡Ÿ¨¥¨¥§¥¥

"eiz`txE 'd xn`" f`e(my): §¨¨©§¨¦
BîëedaEWYd aAqnd df mFlXW §¤¨¤©§©¥©§¨

KM ,eixg` xGgl mc` lM aIg©¨¨¨¨§©¥©£¨¨
xn`PW Edf ,dWn dUr,dWn KlIeiM ¨¨Ÿ¤¤¤¤¡©©¥¤Ÿ¤¦

daEWYd lr mfxfe mdixg` Kld `Ed¨©©£¥¤§¥§¨©©§¨
,daEWYd miaAqnd mikxCd lre§©©§¨¦©§©§¦©§¨
,EpxMfdW zFnFlW ipXd EpidC§©§©§¥§¤¦§©§

Fxn`A Ellkp mdipWEz` xAcie §¥¤¦§§§¨§©§©¥¤
,dN`d mixaCdmc` oiA iECe ixaC od ©§¨¦¨¥¤¥¦§¥¦¥¨¨

,Fxagl mc` oiA qEIR ixaC od ,mFwOl©¨¥¦§¥¦¥¨¨©£¥
mixaC mkOr Egw' xn`p mdipW lr iM¦©§¥¤¤¡©§¦¨¤§¨¦

:''d l` EaEWea dxez §¤



צי jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

ß lel` b"k iying mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְֲֵֵַ

ׁשּבּדֹור  'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעם
ה  אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,עּמ ֿ יהיּו ּקדֹוׁש ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

ּבני  את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ְִִִֵֶַַַָָָָֻּברּוֿהּוא

להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ אל לג)יׂשראל ּתביא,(לקמן , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, ְְְְֳֵַַַַַָָָָָֹֹעל

לּדֹור ּדּבר  ּדּברים ׁשני ולא לּדֹור ח)אחד .(סנהדרין ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

xcde fer - xwi ilk

(e)éäìà 'ä ék.Cnò Cìää àeä E ¦¡Ÿ¤©Ÿ¥¦¨
Ff dWxtA dkild oFWl Epivn̈¦§£¦¨§¨¨¨
aizM l`xUi lv` iM ,mipR dWlWA¦§Ÿ¨¨¦¦¥¤¦§¨¥§¦

,KOr Kldd `Ed Lidl` 'd iMrnWn ¦¡Ÿ¤©Ÿ¥¦¨©§¨
"KlY KxcA Lkixcn" LciA wifgn©£¦§¨§©§¦§§¤¤¥¥

(fi gn diryi)aizM rWFdiA la` .(g weqt) £¨¦ª©§¦
.Liptl Kldd `Ed 'denaEaizM dW ©©Ÿ¥§¨¤§Ÿ¤§¦

mzq(` weqt)dWn KlIe:llM crq `lA §¨©¥¤Ÿ¤§Ÿ©©§¨
ékdidW gpA xn`PX dnl dnFC df ¦¤¤§©¤¤¡©§Ÿ©¤¨¨

midl`d z`" dpn` iPhTn¦§©¥£¨¨¤¨¡Ÿ¦
"gp KNdzd(h e ziy`xa)Kixv didW ¦§©¤Ÿ©¤¨¨¨¦
Fknzl crq(my i"yx d`x)l`xUi KM , ©©§¨§¨¦§¨¥
mlv` aizMKldd `Ed Lidl` 'd iM §¦¤§¨¦¡Ÿ¤©Ÿ¥

,KOrmknzl crq oikixv Eid iM ¦¨¦¨§¦¦©©§¨§¨
FA xn`p rWFdi la` .'d z`xiA'de §¦§©£¨§ª©¤¡©©

Liptl Kldd `Ed`l iM ,eixg` `Ede ©Ÿ¥§¨¤§©£¨¦Ÿ
FnM Fknzl crq KM lM Kixv did̈¨¨¦¨¨©©§¨§§
riBd `l mFwn lMn la` ,l`xUi¦§¨¥£¨¦¨¨Ÿ¦¦©

mdA xn`PW zFa`d zbxcnl(eh gn my) §©§¥©¨¨¤¤¡©¨¤
"eiptl iza` EkNdzd xW` midl`d"¨¡Ÿ¦£¤¦§©§£Ÿ©§¨¨
,mdixg` dzid dpikXdW rnWn©§¨¤©§¦¨¨§¨©£¥¤

xn`PW dWn riBd Ff dbxcnlEKlIe §©§¥¨¦¦©Ÿ¤¤¤¡©©¥¤
dWncrq `lA FCal Kld rnWn Ÿ¤©§¨¨©§©§Ÿ©©

zvw Fl Wi 'd ixg` KlFdd iM ,llM§¨¦©¥©£¥¥§¨
:'d mr KlFdW inM `l la` crq©©£¨Ÿ§¦¤¥¦

íòhîeExn` df(.dr a"a)dWn ipR' ¦©©¤¨§§¥Ÿ¤
dOgd FnM ,'dOg iptM¦§¥©¨§©©¨
KM ,xg` lBlBn xF` zlAwn Dpi`W¤¥¨§©¤¤¦©§©©¥¨
rWFdie' ,eil`n FwcvA xi`d dWnŸ¤¥¦§¦§¥¥¨¦ª©
.dOgd xF` on crq dkixSW 'dpalM¦§¨¨¤§¦¨©©¦©©¨

miakFkl ElWnp l`xUi la`(i ` lirl), £¨¦§¨¥¦§§§¨¦
cr "mW xirf mW xirf" mxF` iM¦¨§¥¨§¥¨©

:xzFiA lFcB crq oikixSW¤§¦¦©©¨§¥
éîëçåEaAqIX dOW ,Exn` dpEkYd §©§¥©§¨¨§¤©¤§©§

,dpW miraWA miakFMd©¨¦§¦§¦¨¨
KM .cg` mFiA dpaNde dOgd EaAqi§©§©©¨§©§¨¨§¤¨¨
mnlFr oipFw rWFdie dWnM minlXd©§¥¦§Ÿ¤¦ª©¦¨¨
mFiA zEnlXd on zFpwl cg` mFiA§¤¨¦§¦©§¥§
zFpwl ipFpiA mc` lFki `NX dn ,cg ¤̀¨©¤Ÿ¨¨¨¥¦¦§

iMxW` ipFpiA onf dpW miraWA m` ¦¦§¦§¦¨¨§©¥¦£¤
,FznlW FA zFpwl mc` lkl 'd avẅ©§¨¨¨¦§§¥¨
`l `Ede FA dwxf daiU mB" minrtle§¦§¨¦©¥¨¨§¨§Ÿ

"rci(h f ryed):f dxez ¨¨
(f)åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨Ÿ¤¦ª©©Ÿ¤¥¨

.'Bâå ìàøNé ìë éðéòìike §¥¥¨¦§¨¥§§¦
"zFlFTd z` mi`x" Eid "mrd lM"t"r) ¨¨¨¨Ÿ¦¤©

(ci k zenyEdn ,.l`xUi lk ipirl xn`Ie ©©Ÿ¤§¥¥¨¦§¨¥
EdnE,un`e wfgm` iM ,`ilY FA ike ©£©¤¡¨§¦¨§¨¦¦

"iM `Ed dn rWFdie" Fci wGgi `l 'dŸ§©¥¨¦ª©©¦
:'un`e wfg' Fl xn`iŸ©£©¤¡¨

íbmiiEPXA opFAzdl liMUn lkl Wi ©¥§¨©§¦§¦§¥©¦¦
oiaE rWFdil dWn ixaC oiA E`AW¤¨¥¦§¥Ÿ¤¦ª©¥
iM ,rWFdil `Ed KExA WFcTd ixaC¦§¥©¨¨¦ª©¦

xn` dWn,mrd z` `FaY dY` iM Ÿ¤¨©¦©¨¨¤¨¨
xn` `Ed KExA WFcTde(bk weqt)iM §©¨¨¨©¦

,`iaY dY`dWOW' i"Xx WxRX dnE ©¨¨¦©¤¥¥©¦¤Ÿ¤
itl lMd LOr xFCAW mipwf xn`̈©§¥¦¤©¦§©Ÿ§¦

xn` Kkl mzvre mYrCdY` iM ©§¨©£¨¨§¨¨©¦©¨
,`FaYxn` `Ed KExA WFcTd la`iM ¨£¨©¨¨¨©¦

`iaY dY`Kde lTn lh mgxM lrA ©¨¨¦§©¨§¨Ÿ©¥§©
Ki` ,df lr zFWwdl Wi ,'mcwcw lr©¨§¢¨¥§©§©¤¥
iM ,dWn ixaC `Ed KExA WFcTd xzq̈©©¨¨¦§¥Ÿ¤¦
.'d iRnE d`EapA Exn`p eixaC lM̈§¨¨¤¤§¦§¨¦¦

xn` dWn,mrd z`KExA WFcTde Ÿ¤¨©¤¨¨§©¨¨
xn` `EdipA z` `iaY dY` iM ¨©¦©¨¨¦¤§¥

.l`xUixn` dWnxW` ux`d l` ¦§¨¥Ÿ¤¨©¤¨¨¤£¤
mza`l 'd rAWpux`d zXxi dlY ¦§©©£Ÿ¨¨¨§ª©¨¨¤

xn` `Ed KExA WFcTde ,mzFa`AiM ©£¨§©¨¨¨©¦
ux`d l` l`xUi ipA z` `iaY dY ©̀¨¨¦¤§¥¦§¨¥¤¨¨¤
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(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

xcde fer - xwi ilk

mdl iYrAWp xW`dlY `le £¤¦§©§¦¨¤§Ÿ¨¨
xn` dWn .mzFa`AdPligpY dY`e ©£¨Ÿ¤¨©§©¨©§¦¤¨

,mzF`oM xn` `l `Ed KExA WFcTde ¨§©¨¨Ÿ¨©¥
xn` `N`.KOr did` ikp`elM ¤¨¨©§¨Ÿ¦¤§¤¦¨¨

"`Ed xaC `Fld" ElNd miiEPXdl`eny) ©¦¦©¨£¨¨
(hk fi '`:

éðàåFpirA WOn dnFC df xaCW xnF` ©£¦¥¤¨¨¤¤©¨§¥
`Ed KExA WFcTd xn`X dnl§©¤¨©©¨¨

dWnl(ai k xacna)iA mYpn`d `l ori" §Ÿ¤©©Ÿ¤¡©§¤¦
`l okl l`xUi ipa ipirl ipWiCwdl§©§¦¥¦§¥¥§¥¦§¨¥¨¥Ÿ
ipaA ligzd ,'Fbe "ldTd z` E`iaz̈¦¤©¨¨§¦§¦¦§¥
Epx`A xakE .ldTA mIqe l`xUi¦§¨¥§¦¥©¨¨§¨¥©§

zTg zWxR dlrnl(my)EidW §©§¨¨¨©ª©¤¨
'l`xUi ipA' ,zFYM ipW cinY l`xUiA§¦§¨¥¨¦§¥¦§¥¦§¨¥
mipin`n' awrie wgvi mdxa` rxf md¥¤©©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©£¦¦

'mipin`n ipA(.fv zay t"r)axrd la` , §¥©£¦¦£¨¨¥¤
E`xwp l`xUiAW mizEgRd oke ax©§¥©§¦¤§¦§¨¥¦§§

:'mr' F` 'ldw' mWA§¥¨¨©
äpäå,rlQd z`MdA dWn `hgX dn §¦¥©¤¨¨Ÿ¤§©¨©©¤©

m`iadl mi`Fxd l` mxB `NW¤Ÿ¨©¤¨¦©£¦¨
on xnge lw cnll 'dA dpEn` icil¦¥¡¨©¦§Ÿ©¨Ÿ¤¦
FnkE mW i"Xx WxRW FnM ,rlQd©¤©§¤¥¥©¦¨§
`NW ,'iA mYpn`d `l ori' xn`PW¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦¤Ÿ
mW Eid `l EN`e .iA oin`dl mYnxB§©§¤§©£¦¦§¦Ÿ¨¨
Kixv did `l mipin`n mipA m` iM¦¦¨¦©£¦¦Ÿ¨¨¨¦
mdl mxFBd xaC mdipirl zFUrl©£§¥¥¤¨¨©¥¨¤
mW didW cSn la` ,dpEn`A wEGg¦¤¡¨£¨¦©¤¨¨¨
lr ,dpEn`A wEGg mikixSd mixB ldw§©¥¦©§¦¦¦¤¡¨©
mYpn`d `l ori' xn`e 'd ciRwd oM¥¦§¦§¨©©©Ÿ¤¡©§¤
E`iaY `l okl l`xUi ipA ipirl iA¦§¥¥§¥¦§¨¥¨¥Ÿ¨¦
ipA mNM Eid EN` iM ,'ldTd z ¤̀©¨¨¦¦¨ª¨§¥
xg`n la` ,WWFg iziid `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¨¦¦¥£¨¥©©

A on` `l mipA" 'ldw' mB mdA WIW"m ¤¥¨¤©¨¨¨¦Ÿ¥ª¨
(k al oldl)miUrnl cinY mikixv mde§¥§¦¦¨¦§©£¦

,dpEn`A "zFlWM miMxA" EwGgi xW £̀¤§©§¦§©¦Ÿ§¤¡¨
l` ldTd z` E`iaY `l' oM lr©¥Ÿ¨¦¤©¨¨¤
Wi`"l oikixv 'ldw' FzF` iM ,'ux`d̈¨¤¦¨¨§¦¦§¦

"FA gEx xW`(gk fk xacna)dUri xW` £¤©£¤©£¤
mici" miwifgOd miQp mdipirl cinŸ¦§¥¥¤¦¦©©§¦¦¨©¦

:dpEn`A "zFtẍ¤¡¨
äîBãårWFdil dWn xn` WOn dfl §¤¨¤©¨¨©Ÿ¤¦ª©

iM un`e wfg l`xUi lk ipirl§¥¥¨¦§¨¥£©¤¡¨¦
,dGd mrd z` `FaY dY`ipirl' zNnE ©¨¨¤¨¨©¤¦©§¥¥

xnFl ,dHnNX` aqEn 'l`xUi lk̈¦§¨¥¨©¤§©¨©

l`xUi lk ipirlmixBd zFAxl 'lM' §¥¥¨¦§¨¥¨§©©¥¦
mNM ipirl ,mrAW mivwOdewfg §©ª§¦¤¨¨§¥¥ª¨£©

,un`emdipirl dUr xnFl dvx ¤¡¨¨¨©£¥§¥¥¤
ori ,dpEn`A wEGg minxFBd mixaCiM §¨¦©§¦¦¤¡¨©©¦

,dGd 'mrd' z` `FaY dY`ipaA Wi iM ©¨¨¤¨¨©¤¦¥¦§¥
'mr' mWA E`xwPW mivwn mB l`xUi¦§¨¥©ª§¦¤¦§§§¥©
md "rxa iM" dpEn`A miwfg opi` mde§¥¥¨£¨¦¤¡¨¦§¨¥
zFUrl dY` Kixv oM lr ,cinŸ¦©¥¨¦©¨©£
dpEn`A uEO`e wEGg ixaC mdipirl§¥¥¤¦§¥¦§¦¤¡¨
iM ,il dxTW KxcM Ll dxwi `NW icM§¥¤Ÿ¦§¤§§¤¤¤¨¨¦¦
z` E`iaY `l okl' il xn`p mCSn¦¦¨¤¡©¦¨¥Ÿ¨¦¤
mYWCwd `l ori ux`d l` ldTd©¨¨¤¨¨¤©©Ÿ¦§©§¤
ip` oM lr ,'l`xUi ipA ipirl mXd©¥§¥¥§¥¦§¨¥©¥£¦

W Lxidfnl`xUi lk ipirldidYwfg ©§¦§¤§¥¥¨¦§¨¥¦§¤£©
un`ef`e ,dpEn`d miaAqnd mixacA ¤¡¨¦§¨¦©§©§¦¨¡¨§¨

ux`d l` dGd mrd z` `FaY dY ©̀¨¨¤¨¨©¤¤¨¨¤
:il dxTW KxcM Ll dxwi `le§Ÿ¦§¤§§¤¤¤¨¨¦

äòväáemiiEPXd lM miaXin Ff §©¨¨§ª¨¦¨©¦¦
dWn ixacA iM ,mixMfPd©¦§¨¦¦§¦§¥Ÿ¤

xn`p rWFdilz` `FaY dY` iM ¦ª©¤¡©¦©¨¨¤
,mrdon mrAW mivwOA xAcn dfe ¨¨§¤§©¥©ª§¦¤¨¨¦

Kxvd mCSn iM EpxMfdW mrHd©©©¤¦§©§¦¦¦¨ª§©
Fxidfdl,un`e wfg l`xUi lk ipirl §©§¦§¥¥¨¦§¨¥£©¤¡¨

xn` oM lremrd z` `FaY dY` iM §©¥¨©¦©¨¨¤¨¨
dGdlMd LOr xFCAW mipwf' xnFl ©¤©§¥¦¤©¦§©Ÿ

zgY" zn`A iM ,'mzvre mYrC itl§¦©§¨©£¨¨¦¤¡¤¥©
"d`n liqM zFMdn oiana dxrBilyn) §¨¨§¥¦¥©§¦¥¨

(i fimilAwn opi` mrAW mivwOde ,§©ª§¦¤¨¨¥¨§©§¦
lrA `Vl mMxC oi`e xTr lM zExn̈¨¦¨§¥©§¨¦¨¨Ÿ
oM lr ,mdibidpn ixaC mdilr lAwlE§©¥£¥¤¦§¥©§¦¥¤©¥

dWn xn`mrd z` `FaY dY` iM ¨©Ÿ¤¦©¨¨¤¨¨
,dGd:'mzvre mYrC itl lMd' mrd iM ©¤¦¨¨©Ÿ§¦©§¨©£¨¨

øîàå'd rAWp xW` ux`d l` §¨©¤¨¨¤£¤¦§©
,'Fbe mza`lmnvr cSn iM ©£Ÿ¨§¦¦©©§¨

cSn m` iM ux`d l` `al oikFf opi ¥̀¨¦¨Ÿ¤¨¨¤¦¦¦©
,mza`l 'd rAWp xW`zEkf iM £¤¦§©©£Ÿ¨¦§

xn`p Kkl .mdl cnri LzEkfE mzFa £̀¨§§©£Ÿ¨¤§¨¤¡©
mdl zzl mza`l 'd rAWp xW £̀¤¦§©©£Ÿ¨¨¥¨¤

,mzF` dPligpY dY`eLzEkf mB iM §©¨©§¦¤¨¨¦©§§
la` ,ux`d z` mligpdl mdl cnri©£Ÿ¨¤§©§¦¨¤¨¨¤£¨

:mnvr cSn zEkf oi` mdl̈¤¥§¦©©§¨
ìáàrWFdil xn` `Ed KExA WFcTd £¨©¨¨¨©¦ª©

mzqun`e wfgdevnE dxFzA §¨£©¤¡¨§¨¦§¨
`Ed iM ,'l`xUi ipA ipirl' xn` `le§Ÿ¨©§¥¥§¥¦§¨¥¦

opi`W l`xUiAW miaFHA xAcn§©¥©¦¤§¦§¨¥¤¥¨
miaFHde ,dpEn`A wEGg oikixv§¦¦¦¤¡¨§©¦
oM lr ,mdibidpn zECxn milAwn§©§¦©§©§¦¥¤©¥

xn`,l`xUi ipA z` `iaY dY` iM ¨©¦©¨¨¦¤§¥¦§¨¥
ipA' E`xwPW mdAW miaFHd iM¦©¦¤¨¤¤¦§§§¥

mirnFW 'l`xUis` mdibidpn lFwA ¦§¨¥§¦§©§¦¥¤©
`EdW mYrC cbpM `EdW xacA§¨¨¤§¤¤©§¨¤

' xn`p Kkl ,dIUrA gxknM`iaY §ª§¨©£¦¨§¨¤¡©¨¦
milAwn miaFHd iM ,'mgxM lrA§©¨§¨¦©¦§©§¦

:xEn`M zExnE zECxn©§¨¨¨
øîàå,mdl iYrAWp xW` ux`d l` §¨©¤¨¨¤£¤¦§©§¦¨¤

itl ,'mzFa`l' xiMfd `lŸ¦§¦©£¨§¦
ux`d l` mikFf l`xUiAW miaFHdW¤©¦¤§¦§¨¥¦¤¨¨¤
.zFa` zEkfl oikixv opi`e mnvr cSn¦©©§¨§¥¨§¦¦¦§¨

xn`e,KOr did` ikp`elW mzEkf iM §¨©§¨Ÿ¦¤§¤¦¨¦§¨¤
,LOr did` ikp`W Ll dnxB l`xUi¦§¨¥¨§¨§¤¨Ÿ¦¤§¤¦§
milFr opi` l`xUi ibidpn lM iM¦¨©§¦¥¦§¨¥¥¨¦
FnM ,l`xUi zEkfA m` iM dNcbl¦§ª¨¦¦¦§¦§¨¥§

xn`PW(` gk zeny)Lil` axwd dY`e" ¤¤¡©§©¨©§¥¥¤
:"l`xUi ipA KFYn Lig` oxd` z ¤̀©£Ÿ¨¦¦§¥¦§¨¥

LéåKxC FcOl dWOW mixnF` §¥§¦¤Ÿ¤¦§¤¤
dkixSW zipicOd dbdpdd©©§¨¨©§¦¦¤§¦¨
mrHd on mzvre mYrC itl zFidl¦§§¦©§¨©£¨¨¦©©©

qgpR zWxR dlrnl x`AzPWfk xacna) ¤¦§¨¥§©§¨¨¨©¦§¨
(gi,"eilr Lci z` Yknqe" wEqRA©¨§¨©§¨¤¨§¨¨

xn`W wEqRd sFq df lr di`xde§¨§¨¨©¤©¨¤¨©
.mzF` dPligpY dY`eWFcTd la` §©¨©§¦¤¨¨£¨©¨

dxFzA dbdpdd KxC FcOl `Ed KExÄ¦§¤¤©©§¨¨§¨
wEqRd sFqA xn`p KMW devnEikp`e ¦§¨¤¨¤¡©§©¨§¨Ÿ¦

,KOr did`xnFl KIW oi` i`Ce dfaE ¤§¤¦¨¨¤©©¥©¨©
'lTn lh' `N` ,mYrC itl lMd didIW¤¦§¤©Ÿ§¦©§¨¤¨Ÿ©¥

:dxFYd zxinW lr mtEkl 'Ek§¨©§¦©©¨
øácxg`,un`e wfg l`xUi lk ipirl ¨¨©¥§¥¥¨¦§¨¥£©¤¡¨

eilr l`xUi lk ipirW itl§¦¤¥¥¨¦§¨¥¨¨
'EUri oke E`xi EPOnE'(fi f mihtey t"r)lr , ¦¤¦§§¥©£©

A oMdxFzA wGgzdl Kixv `Ed xzFi ¥§¥¨¦§¦§©¥§¨
hWw' KxC lr mdipirl 'd z`xie§¦§©§¥¥¤©¤¤§Ÿ

'dNgY Lnvr(:fw n"a)cziM' `Ed iM , ©§§§¦¨¦§¨¥
'FA oilFY lMdW(a"d `"t `"c 'qn t"r)Edfe . ¤©Ÿ¦§¤

xn`W,'mrd' z` `FaY dY` iMdvx ¤¨©¦©¨¨¤¨¨¨¨
oicWFg opi` l`xUiAW miaFHd xnFl©©¦¤§¦§¨¥¥¨§¦
,mizEgRd FnM KM lM mixWkA¦§¥¦¨¨§©§¦
xdfp zFidl dY` Kixv mxEaraE©£¨¨¦©¨¦§¦§¨

:mdipirl xzFiAg dxez §¥§¥¥¤



צג jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרּה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑,ׁשמּטה ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְִִֶָָָָ
"ׁשנת  אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

ׁשל  ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהׁשמּטה"?
ׁשביעית ׁשביעית  למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְִִִִֵֵַָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

xcde fer - xwi ilk

(`i)ãâð úàfä äøBzä úà àø÷z¦§¨¤©¨©Ÿ¤¤
.íäéðæàa ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¥¤
Fpi` eipf`A Fxagl `xFTd lM dPd¦¥¨©¥©£¥§¨§¨¥
o`Mn ilE`e .FCSn m` iM FCbpM cnFr¥§¤§¦¦¦¦§©¦¨

oixn`p EN` wxR EpizFAx Ecnldheq) ¨§©¥¤¤¥¤¡¨¦
(.`nbg lW oFW`x aFh mFi i`vFnA'§¨¥¦¤©

,dxfrA ur lW dniA KlOl oiUFr¦©¤¤¦¨¤¥¨£¨¨
"'mixaCd dN`" zNgYn `xFwe` lirl) §¥¦§¦©¥¤©§¨¦

(`ligzOW oM xnFl Ecnl okidnE ,'Ek¥¥¨¨§©¥¤©§¦
oFkp did xzFi iM ,'mixaCd dN`' on¦¥¤©§¨¦¦¥¨¨¨
x`A dWn li`Fd" on xn`IW xnFl©¤Ÿ©¦¦Ÿ¤¥¥

"z`Gd dxFYd z`(d weqt my): ¤©¨©Ÿ
àlàxn`PX dOn df EcnNWlM cbp ¤¨¤¨§¤¦©¤¤¡©¤¤¨

,l`xUidN`' wEqR lM iM ¦§¨¥¦¨¨¥¤
iM l`xUi lkl cBpzn did 'mixaCd©§¨¦¨¨¦§©¥§¨¦§¨¥¦
zFnFwOd lM fnxA xiMfn did̈¨©§¦§¤¤¨©§
`Ed KExA WFcTdl mdA EqirkdW¤¦§¦¨¤§©¨¨

xaCde ,l`xUi lW ocFaM ipRn¦§¥§¨¤¦§¨¥§©¨¨
Wgln did EN`M dnFC fnxA xEn`d̈¨§¤¤¤§¦¨¨§©¥
mEW mipian mirnFXd oi`W eipf`A§¨§¨¤¥©§¦§¦¦
`hgW FnvrA WiBxOW in m` iM xaC̈¨¦¦¦¤©§¦§©§¤¨¨
dfinxd oiaOd `Ed `Edd xaCA©¨¨©©¥¦¨§¦¨

W xn` df lre ,`idddxFYd z` `xwI ©¦§©¤¨©¤¦§¨¤©¨
z`Gd`idWl`xUi lM cbp ©Ÿ¤¦¤¤¨¦§¨¥

E,mdipf`AdxFYd xnFl dvx §¨§¥¤¨¨©©¨
mdipf`A dxEn`e ,l`xUil zcBpzOd©¦§©¤¤§¦§¨¥©£¨§¨§¥¤
xW` mixaCd dN`' xn`p mWe .fnxA§¤¤§¨¤¡©¥¤©§¨¦£¤
xn` Kkl ,'l`xUi lM l` dWn xAC¦¤Ÿ¤¤¨¦§¨¥§¨¨©

o`M,l`xUi lM cbpi` df ldwdA iM ¨¤¤¨¦§¨¥¦§©§¥¤¦
lkAW l`xUi lM mW EidIW xWt ¤̀§¨¤¦§¨¨¦§¨¥¤§¨
zxin` on xAcn `EdW K` ,ux`d̈¨¤©¤§©¥¦£¦©

:l`xUi lM cnrnA dzidW dWnŸ¤¤¨§¨§©£©¨¦§¨¥
ïàkîeilr zFgkFY ixaC lkl cEOl ¦¨¦§¨¦§¥§£¥

xAcl gikFOd KixSW ,oFr̈¤¨¦©¦©§©¥

Wi` Ffi` FA `hgW `hg on fnxA§¤¤¦¥§¤¨¨¥¦
m` iM xaCd qpMi `NW ot`A ,ihxR§¨¦§Ÿ¤¤Ÿ¦¨¥©¨¨¦¦
ipRn mixg` FA Epiai `le eipf`A§¨§¨§Ÿ¨¦£¥¦¦§¥

:dWn dUrW KxcM ,FcFaMai dxez §§¤¤¤¨¨Ÿ¤
(ai)íéLðàä íòä úà ìä÷ä©§¥¤¨¨¨£¨¦

.óhäå íéLpäåExn` §©¨¦§©©¨§
l"f EpizFAx(.b dbibg)E`A miWp`' ©¥©£¨¦¨

,mi`A dOl sh ,rnWl miWp ,cnll¦§Ÿ¨¦¦§Ÿ©©¨¨¨¦
dGn rnWn .'odi`ianl xkU oYl¦¥¨¨¦§¦¥¤©§¨¦¤
m`C ,KEPgl EriBd `NW shA xAcOW¤§©¥§©¤Ÿ¦¦§¦§¦
'xkU oYl' mrhl Ekxvd `l ok `lŸ¥Ÿª§§§©©¦¥¨¨
EN`M dnFC df iM ,lFcB wgC dfe .'Ek§¤Ÿ©¨¦¤¤§¦
mivrn `Vn mdilr E`VIW dEv¦¨¤¦§£¥¤©¨¥¥¦
xkU oYl icM 'd zial mipa`e©£¨¦§¥§¥¦¥¨¨

:mdi`ianl¦§¦¥¤
äàøðådid df ldwd Kxv xTr lMW §¦§¤¤¨¦©Ÿ¤©§¥¤¨¨

Exn`W itl ,daEWYd xEarA©£©§¨§¦¤¨§
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(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

xcde fer - xwi ilk

l"f EpizFAx(ak xen` `negpz)mFIW' ©¥©¤
oFAWgl oFW`x `xwp bg lW oFW`x¦¤©¦§¨¦§¤§
skY zFUrl mikixv md oM lr ,'zFpFr£©¥¥§¦¦©£¥¤
`id Ff dpkde ,daEWYd l` dpkd£¨¨¤©§¨©£¨¨¦
mrd z` lidwn KlOdW df ldwd©§¥¤¤©¤¤©§¦¤¨¨

"mixaCd dN`" on mdiptl `xFwelirl) §¥¦§¥¤¦¥¤©§¨¦
(` `ixaC xtQd ax iM ,ilr zFgkFY ¦Ÿ©¥¤¦§¥§£¥

:miWEAM ixace oFr̈§¦§¥¦¦
øáëelFcB Kxv FA Wi ldwddW rEci §¨¨©¤©¤§¥¥Ÿ¤¨

mdW ici lr iM ,daEWYd l ¤̀©§¨¦©§¥¤¥
mkW EHie zg` dCb` Eidi mildwn§Ÿ¨¦¦§£ª¨©©§©§¤
miaXd EidIW icM 'd l` aEWl cg ¤̀¨¨¤§¥¤¦§©¨¦
oiAW mini dxUrA `weCW itl ,miAx©¦§¦¤©§¨©£¨¨¨¦¤¥
WFcTd mixERMd mFil dpXd W`xŸ©¨¨§©¦¦©¨
la` ,cigId zaEWY lAwn `Ed KExÄ§©¥§©©¨¦£¨
`Ed KExA WFcTd oi` dpXd zFni lkA§¨§©¨¨¥©¨¨

miAxd zaEWY m` iM lAwnd"x d`x) §©¥¦¦§©¨©¦
(.gi:

eäæål"f EpizFAx EWxCWxen` `negpz) §¤¤¨§©¥©
(ak"oFW`xd mFIA mkl mYgwlE"§©§¤¨¤©¨¦

(n bk `xwie)dXng `lde `Ed oFW`x ike'§¦¦©£Ÿ£¦¨
'zFpFr oFAWgl oFW`x `N` ,`Ed xUr̈¨¤¨¦§¤§£
`weC df oipr aEzMd xiMfd dOle ,'Ek§¨¨¦§¦©¨¦§¨¤©§¨
drAx` zgiwl on xAcnd wEqtA§¨©§©¥¦§¦©©§¨¨
wEqtA df xiMfd `l dOle ,mipin¦¦§¨¨Ÿ¦§¦¤§¨
itl `N` .dMQd zaiWin xAcnd©§©¥¦¦©©ª¨¤¨§¦
lM Efnxp mipin drAx` zgiwlAW¤¦§¦©©§¨¨¦¦¦§§¨
dCb`A EidIW l`xUi lW zFYM rAx ©̀§©¦¤¦§¨¥¤¦§©£ª¨
xn` zWxtA dlrnl x`anM zg ©̀©©§Ÿ¨§©§¨§¨¨©¡Ÿ

(my)mrh aEh" oYl wEqRd Kxvde ,§ª§©©¨¦¥©©
EEhvp df mFiA `weC dOl "zrcë©©¨¨©§¨§¤¦§©
d`xFd DA WIW Ff devn zFUrl©£¦§¨¤¥¨¨¨
ExRkIW zg` dCb` l`xUi lM EidIW¤¦§¨¦§¨¥£ª¨©©¤§©§

:EN` lr EN ¥̀©¥
àlàmFi cr dpXd W`x oOW itl ¤¨§¦¤¦Ÿ©¨¨©

lAwn `Ed KExA WFcTd xERM¦©¨¨§©¥
opi` oM lr ,cigId zaEWY ENt £̀¦§©©¨¦©¥¥¨
icM zg` dCb` zFidl oicr oikixv§¦¦£©¦¦§£ª¨©©§¥
cr xERM mFi onE .miAx miaXd EidIW¤¦§©¨¦©¦¦¦©
lM iM ,zFpFr oiUFr oi` zFMQd bg©©ª¥¦£¦¨
devnE ,alEle dMq zevnA wqFr cg ¤̀¨¥§¦§©ª¨§¨¦§¨

dP`i `l" `nzQn oM lr .devn zxxFB¤¤¦§¨©¥¦§¨¨Ÿ§ª¤
"oe` lM wiCSl(`k ai ilyn)mFi cr ©©¦¨¨¤©

oFW`x' `EdW zFMq lW oFW`x¦¤ª¤¦
zFUrl oikixv oM lr ,'zFpFr oFAWgl§¤§£©¥§¦¦©£
`id Ff dpkde ,daEWYd l` dpkd£¨¨¤©§¨©£¨¨¦

FnM zg` dCb` mNM EidIWdrAx` ¤¦§ª¨£ª¨©©§©§¨¨
mkl mYgwlE' xn`p Kkl .EN` mipin¦¦¥§¨¤¡©§©§¤¨¤
dOl gaWl mrh ozFpM ,'oFW`xd mFIA©¨¦§¥©©§¤©¨¨
drAx` zgiwl lr mkl iziEv df¤¦¦¦¨¤©§¦©©§¨¨
itl ,`weC df mFiA dCb`A EN` mipin¦¦¥©£ª¨§¤©§¨§¦
lr zFpFr oFAWgl oFW`xd mFi `EdW¤¨¦§¤§£©
l` dpkd zFUrl oikixv mY` oM¥©¤§¦¦©££¨¨¤
Ff dpkde ,dpXd zFni lM lW daEWYd©§¨¤¨§©¨¨©£¨¨
FnM zg` dCb`A EidYWM `id¦§¤¦§©£ª¨©©§
'd lAwi f` ,EN` mipin drAx ©̀§¨¨¦¦¥¨§©¥
"q`ni `l xiAM l` od" iM mkzaEWY§©§¤¦¤¥©¦Ÿ¦§¨

(.g zekxa d`x ,d el aei`):
eäæålr sqFp iM ,df ldwd mrh oM mB §¤©¥©©¤§¥¤¦¨©

mFiA EN` mipin drAx` zgiwl§¦©©§¨¨¦¦¥§
cFr zFUrl 'd dEv bg lW oFW`x¦¤©¦¨©£

dfl dnFC mWxmipW raW uTnweqt) Ÿ¤¤¨¤¦¥¤©¨¦
(ildwdd oM mB mxFB dHnXd zpW iM ,¦§©©§¦¨¥©¥©¤§¥

ginvi `le rxfi `NW ici lr mFlXde§©¨©§¥¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¦©
FOr "ipia` Elk`e" FA(`i bk zeny t"r)iM , §¨§¤§Ÿ¥©¦

zpW z`EazA wifgdl i`Xx Fpi ¥̀©©§©£¦¦§©§©
zAq wtq ilA dfe ,ziAd lraM raXd©¤©§©©©©¦§¤§¦¨¥¦©
oikWnp zFaix ixaC lM iM mFlXd©¨¦¨¦§¥¦¦§¨¦

'iNW iNW' zCOn(i"n d"t zea` t"r)df' ¦¦©¤¦¤¦¤
'iNW DNM xnF`(.a n"a t"r)Fpi` df lke , ¥ª¨¤¦§¨¤¥

mEwA iM ,ziriaXd dpXA KM lM̈¨©¨¨©§¦¦¦§
l`e aWA la` mieW lMd oi` dUre©£¥¥©Ÿ¨¦£¨§¥§©
oipr zn`A dfe oieW lMd dUrY©£¤©Ÿ¨¦§¤¤¡¤¦§©
cg` lMW zFMQd bgA oke .mFlXd©¨§¥§©©ª¤¨¤¨
aWFie i`xr zxicl raw zxiCn `vFi¥¦¦©¤©§¦©©§©§¥
oFW`x mFiA dPd ,'FnFlW zMq' zgY©©ª©§¦¥§¦
zFUrl KlOd dEhvp crFOd lg lW¤Ÿ©¥¦§©¨©¤¤©£
iM ,ldwdd oipr Edfe ,mFlXd l` mWxŸ¤¤©¨§¤¦§©©¤§¥¦
`xFwe ,daEWYd l` dpkd df lM̈¤£¨¨¤©§¨§¥
ixacA 'mixaCd dN`' on mdiptl¦§¥¤¦¥¤©§¨¦§¦§¥

:zFgkFze miWEAM¦¦§¨
eäæåsh 'Ek cnll miWp`' Exn`W §¤¤¨§£¨¦¦§Ÿ©

iM ,'mdi`ianl xkU oYl mi`A dOl̈¨¨¦¦¥¨¨¦§¦¥¤¦
f` daEWY miUFr l`xUIW onfA¦§©¤¦§¨¥¦§¨¨
lr KxAzi eiptNn mipEpgY miWTan§©§¦©£¦¦§¨¨¦§¨©©
Epprnl `l m` Exn`ie ,oFrd zlign§¦©¤¨§Ÿ§¦Ÿ§©£¥
alg ilEnB liaWA dUri if` dUri©£¤£©©£¤¦§¦§¥¨¨
Epia`' lW gQpA `zi`cM ,ErWR `NW¤Ÿ¨§¦§¦¨§ª©¤¨¦
,'EpRhe EpillFr lre Epilr lng EpMln©§¥£Ÿ¨¥§©¨¥§©¥
'alg ilEnB ornl dUr' mixnF` oke§¥§¦£¥§©©§¥¨¨
on mdi`ianl oYPd xkVd Edfe .'Ek§¤©¨¨©¦¨¦§¦¥¤¦
dUr KxAzi eiptl Exn`IW ,sHd©©¤Ÿ§§¨¨¦§¨©¨¨
KxcM ,'d ziA mi`aEOd EN` sh ornl§©©©¥©¨¦¥§¤¤

l`FiA xn`PW(fh a)EWCw mr Etq`" ¤¤¡©§¥¦§¨©§
iwpFie millFr Etq` mipwf Evaw ldẅ¨¦§§¥¦¦§¨¦§§¥

:'Fbe "micẄ¨¦§
éôìeEriBd xaMW shA xAcn FhEWR §¦§§©¥§©¤§¨¦¦

xn`PW FnM ,KEPglornl §¦§¤¤¡©§©©
ErnWi,miWPd EN`Ecnli ornlEEN` ¦§§¥©¨¦§©©¦§§¥

,miWp`dErnWi Erci `l xW` mdipaE ¨£¨¦§¥¤£¤Ÿ¨§¦§§
Ecnle(bi weqt)riBdW sh df §¨§¤©¤¦¦©

:KEPglbi dxez §¦
(bi).'Bâå eòãé àì øLà íäéðáem` §¥¤£¤Ÿ¨§§¦

EriBdW shA xAcn df¤§©¥§©¤¦¦
xn`w xiRW KEPglEcnle ErnWi §¦©¦¨¨©¦§§§¨§

'd z` d`xilxaC oircFi opi` oicr iM §¦§¨¤¦£©¦¥¨§¦¨¨
xn` milFcbA la` ,'d z`xi oiprn¥¦§©¦§©£¨¦§¦¨©

(ai weqt)Ecnli ornlE ErnWi ornl§©©¦§§§©©¦§§
,'d z` E`xiem` iM oikixv opi`W §¨§¤¤¥¨§¦¦¦¦

d`xId la` ,zFvOd cnlle rnWl¦§Ÿ©§¦§Ÿ©¦§£¨©¦§¨
ElBxd xaM iM 'd z` E`xi mnvrn¥©§¨¦§¤¦§¨ª§§

"mFId lM 'd z`xiA"(fi bk ilyn): §¦§©¨©
ìáàzFxFCA xAcn df wEqR m` £¨¦¨¤§©¥©

`Adlr df Wxtl d`xp ,mi ©¨¦¦§¤§¨¥¤©
awr zWxR xn`PW KxC(ai i lirl) ¤¤¤¤¡©¨¨©¥¤

iM KOrn l`W 'd dn l`xUi dYre"§©¨¦§¨¥¨Ÿ¥¥¦¨¦
DixzA aEzMW itl .'Fbe "d`xil m ¦̀§¦§¨§§¦¤¨©§¥

(fÎa `i my)`l xW` mkipA z` `l iM"¦Ÿ¤§¥¤£¤Ÿ
"mkidl` xqEn E`x `l xW`e Ercï§©£¤Ÿ¨©¡Ÿ¥¤
lM z` z`xd mkipir iM" cr 'Fbe§©¦¥¥¤¨ŸŸ¥¨
dfA uxzl dvx iM ,"lcbd 'd dUrn©£¥©¨Ÿ¦¨¨§¨¥¨¤
dn l`xUi dYre' dlrnl xn`X dn©¤¨©§©§¨§©¨¦§¨¥¨
,'d`xil m` iM KOrn l`W Lidl` 'd¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨
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ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

xcde fer - xwi ilk

'`id izxhEf `zNn d`xi Eh`'zekxa) ¨¦§¨¦§¨§¨¦¦
(:blxAcn iziid EN` iM xn` df lr .©¤¨©¦¦¨¦¦§©¥

`le ''d xqEn E`x `l xW` mkipA' mr¦§¥¤£¤Ÿ¨©§Ÿ
l`FW iziid i`Ce ,'d z`xiA EWxWp¦§§§¦§©©©¨¦¦¥
xAcn ip` mpn` .c`n lFcB xaC mdn¥¤¨¨¨§Ÿ¨§¨£¦§©¥
lM z` zF`Fxd mkipir iM' mkOr¦¨¤¦¥¥¤¨¤¨
E`xIW midl`d dUr" xW` ''d dUrn©£¥£¤¨¨¨¡Ÿ¦¤¦§

"eiptNn(ci b zldw t"r)xn`PW FnMzeny) ¦§¨¨§¤¤¡©
(fi k"mkipR lr Fz`xi didY xEaraE"©£¦§¤¦§¨©§¥¤

ip` ohw xaC i`Ce mklv`e ,'Fbe§§¤§§¤©©¨¨¨¨£¦
lFcB xaC d`xIdW zFid mr iM ,l`FW¥¦¦¡¤©¦§¨¨¨§
mklv` mFwn lMn ,c`n `id Kxrd̈¥¤¦§Ÿ¦¨¨¤§§¤
.d`xiA mYWxWp xaM iM DnIwl lwpA§¨¥§©§¨¦§¨¦§©§¤§¦§¨
zNnA ,'l`xUi dYre' xn`W Edf¤¤¨©§©¨¦§¨¥§¦©
dYrW xn`l eixaC lM mzg 'dYre'§©¨¨©¨§¨¨¥Ÿ¤©¨
'd dn'E ,`id izxhEf `zNn df xFcA§¤¦§¨§¨¦¦¨

KOrn l`WdYr:'d`xil m` iM Ÿ¥¥¦¨©¨¦¦§¦§¨
eäæåxFC FzF` lr o`M xn`Wornl §¤¤¨©¨©§©©

z` E`xie Ecnli ornlE ErnWi¦§§§©©¦§§§¨§¤
,'dlM fExf oikixv opi` d`xId lr iM¦©©¦§¨¥¨§¦¦¥¨

.'d z` E`xi mnvrnE KMxW` mdipaE ¨¥©§¨¦§¤§¥¤£¤
Erci `l`l iM' xn`nl WOn dnFC Ÿ¨§¤©¨§©£©¦Ÿ

z`dvxe ,'Fbe 'Erci `l xW` mkipA ¤§¥¤£¤Ÿ¨§§§¨¨
'd xqEn Erci `l xW` mdipA iM dfÄ¤¦§¥¤£¤Ÿ¨§©
fExf oikixv dOd FlcB z` E`x `le§Ÿ¨¤¨§¥¨§¦¦¥

xn`W Edfe ,d`xId lr cEOleErnWi §¦©©¦§¨§¤¤¨©¦§§
'd z` d`xil Ecnled`xId mlv` iM §¨§§¦§¨¤¦¤§¨©¦§¨

:c`n lFcB xaCci dxez ¨¨¨§Ÿ
(ci)éîé eáø÷ ïä.úeîì EizAxAh) ¥¨§¨¤¨§©¨¦

(eWFcTdl dWn xn`' wiQn©¦¨©Ÿ¤§©¨

xn`PW LiYqNw odA `Ed KExAi lirl) ¨§¥¦©§¦¤¤¡©
(ciodaE ,'Fbe "minXd Lidl` 'dl od"¥©¡Ÿ¤©¨©¦§§¥

Dil xn` ,dzin ilr qpFw dY ©̀¨¥¨©¦¨¨©¥
Yxn`X dn xkf `Ed KExA WFcTd©¨¨§Ÿ©¤¨©§¨

"'il Epin`i `l ode"(` c zeny)WxcnE . §¥Ÿ©£¦¦¦§¨
dzin eilr qpwp ike ,xE`A Kixv df¤¨¦¥§¦¦§©¨¨¦¨

:'il Epin`i `l ode' xn`W xEarA©£¤¨©§¥Ÿ©£¦¦
äàøðå"xaCd oFkp zn`"W xnFlt"r) §¦§¤©¤¡¤¨©¨¨

(eh bi lirl`l ode' xn`X dOW¤©¤¨©§¥Ÿ
,dzin eilr dqpwPW Fl mxB 'il Epin`i©£¦¦¨©¤¦§§¨¨¨¦¨
l`xUi lr dWn cirdW xg`n iM¦¥©©¤¥¦Ÿ¤©¦§¨¥

"mA on` `l mipA" mdW(k al oldl t"r), ¤¥¨¦Ÿ¥ª¨
icM rlQd l` xAcl Fl did oM m ¦̀¥¨¨§©¥¤©¤©§¥
EN` iM ,dpEn`A "zFtx mici" wGgl§©¥¨©¦¨¤¡¨¦¦
'il Epin`i `l ode' dWn xn` `lŸ¨©Ÿ¤§¥Ÿ©£¦¦
dWn ipirA miwfgn EidW xnF` iziid̈¦¦¥¤¨ª§¨¦§¥¥Ÿ¤
miwfg mdW xg`nE ,mipin`OA©©£¦¦¥©©¤¥£¨¦
rlQd l` xAci m` wENg oi` dpEn`A¤¡¨¥¦¦§©¥¤©¤©
l` mYxAce" mrh xTr iM .FA dMi F`©¤¦¦©©©§¦©§¤¤

"rlQd(g k xacna)lw EcnlIW icM `Ed ©¤©§¥¤¦§§©
xn`PW FnkE ,'Ek rlQd on xngemy) ¨Ÿ¤¦©¤©§¤¤¡©

(ai weqt'mYpn`' ,"iA mYpn`d `l ori"©©Ÿ¤¡©§¤¦£©§¤
lirtn oFWl 'mYpn`d' `N` xn`p `lŸ¤¡©¤¨¤¡©§¤§©§¦
l`xUil mYnxB `NW ,ipWl `vFi¥§¥¦¤Ÿ§©§¤§¦§¨¥
Ecnli iM rlQd ici lr iA Epin`IW¤©£¦¦©§¥©¤©¦¦§§

xnge lw EPOnirle my epax ixac d`x)weqt l ¦¤©¨Ÿ¤
(fzwfgA mwifgn dWn did m`e .§¦¨¨Ÿ¤©§¦¨§¤§©

lM dlFcB FznW` dzid `l mipin`n©£¦¦Ÿ¨§¨©§¨§¨¨
la` ,dzin qpwl iE`x didIW KM̈¤¦§¤¨¦§Ÿ¦¨£¨
ixd 'il Epin`i `l ode' xn`W xg`n¥©©¤¨©§¥Ÿ©£¦¦£¥

Eide mipin`n iYlA zwfgA mwifgd¤§¦¨§¤§©¦§¦©£¦¦§¨
df ici lr dPd ,dpEn`A wEGg oikixv§¦¦¦¤¡¨¦¥©§¥¤
l` xAC `NX dn c`n FznW` dlcB̈§¨©§¨§Ÿ©¤Ÿ¦¥¤
.dpEn`A "zFlWM miMxA" wGgl rlQd©¤©§©¥¦§©¦Ÿ§¤¡¨

xn`p Kkl,zEnl Lini Eaxw odFzF` §¨¤¡©¥¨§¨¤¨
'od'mxB ,'il Epin`i `l ode' Yxn`W ¥¤¨©§¨§¥Ÿ©£¦¦¨©

WzEnl Lini Eaxw: ¤¨§¨¤¨
øácl"f EpizFAx Exn`W itl ,xg` ¨¨©¥§¦¤¨§©¥©

(.fv zay)dwFl mixWkA cWFgd'©¥¦§¥¦¤
`l ode' xn`W dWOn ol `pn ,FtEbA§§¨¨¦Ÿ¤¤¨©§¥Ÿ
`Ed KExA WFcTd xn` ,'Ek 'il Epin`i©£¦¦¨©©¨¨
xn`PW oin`dl LtFq oi` dY` dWnl§Ÿ¤©¨¥§§©£¦¤¤¡©
iR lr s`e .''iA mYpn`d `l ori'©©Ÿ¤¡©§¤¦§©©¦
lMn ,zrxvA dwNW `Ed FhEWRW¤§¤¨¨§¨©©¦¨
Wxtl oFkp xzFi ipirA d`xp mFwn̈¦§¤§¥©¥¨§¨¥
,FtEbA dwFl mixWkA cWFgd lMW¤¨©¥¦§¥¦¤§
cWg FzF`A FtEbA dwlIW xnFl dvẍ¨©¤¦§¤§§£¨
,FA cWgp `Ed didi FzlEf FA cWgW¤¨©¨¦§¤¤§¨

'lqFR FnEnA lqFRd lM' iM(.r oiyeciw), ¦¨©¥§¥
di`xE .'FtEbA dwFl' oipr mvrA Edfe§¤§¤¤¦§©¤§§¨¨
sFQle ,'Epin`i `l ode' xn`W dWOn¦Ÿ¤¤¨©§¥Ÿ©£¦§©
xn`PW Fnvr cWg FzF`A FtEbA dwl̈¨§§£¨©§¤¤¡©
df Wxcnl iM ,'iA mYpn`d `l ori'©©Ÿ¤¡©§¤¦¦§¦§¨¤
oM m` .dWn lr 'mYpn`d `l' i`ẅ¥Ÿ¤¡©§¤©Ÿ¤¦¥
xn`W xg`n iM ,FSw axw 'od' FzF`¥¨¥¦¦¥©©¤¨©
Fnvrl drx mxB ,'il Epin`i `l ode'§¥Ÿ©£¦¦¨©¨¨§©§
`l ori' xn`PX dnA lWkPW¤¦§©§©¤¤¡©©©Ÿ
eilr dqpwp df ici lre ,'iA mYpn`d¤¡©§¤¦§©§¥¤¦§§¨¨¨

xn`PW Edfe ,dzinLini Eaxw 'od' ¦¨§¤¤¤¡©¥¨§¨¤
zEnl:eh dxez ¨
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(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

xcde fer - xwi ilk

(fh)päéúáà íò áëL Eíòä í÷å E ¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤§¨¨¨
.'Bâål"f EpizFAx(:v oixcdpq) §©¥©

on mizOd zIgzl Knq o`Mn Ecnl̈§¦¨¤¤¦§¦©©¥¦¦
xn`PW ,dxFYdLiza` mr akW LPd ©¨¤¤¡©¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤

.mwe`l in" iM ,c`n DEnY df cEOle §¨§¦¤¨©§Ÿ¦¦Ÿ
"dN` lkA rci(h ai aei` t"r)xn`OW ¨©§¨¥¤¤©£©

mwel` KEnqdpfe mrd: §¨¨¤¨¨§¨¨
äàøðåzNn xEYi on EWxCW Wxtl §¦§¤§¨¥¤¨§¦¦¦©

dpfe' xnFl Fl did iM ,'mwe'§¨¦¨¨©§¨¨
,FWExR KM `N` .'mwe' Edn 'mrd̈¨©§¨¤¨¨¥
mEwi xW`M" oFWNn `Ed 'mwe' oFWNW¤§§¨¦§©£¤¨

"Wtp FgvxE Edrx lr Wi`(ek ak lirl), ¦©¥¥§¨¤¤
mWA dkld xnF`d cinlY lMW mWkE§¥¤¨©§¦¨¥£¨¨§¥

xaTA zFaaFC eizFztU FAxzenai d`x) ©¦§¨§©¤¤
(.fvgiCwn cinlYdW onfA KM ,¨¦§©¤©©§¦©§¦©

dgEpn FAxl oi` miAxA FliWaY©§¦¨©¦¥§©§¨
xg` dxdf` xidfdl Fl did iM ,xaTA©¤¤¦¨¨§©§¦©§¨¨©©
icil `Fai `NW FcinlY z` dxdf ©̀§¨¨¤©§¦¤Ÿ¨¦¥
iF`' Exn`i iE`xM FcOl `l m`e ,`hg¥§§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ§

'FcOl KMW df lW FAxl(.et `nei d`x), §©¤¤¤¨¦§
mw `hFgd cinlYd EN`M dnFC dfaE¨¤¤§¦©©§¦©¥¨
FlHanE axF`e aiF`M FAx lr©©§¥§¥§©§

xn`W Edfe .xaTA FzgEpOnakW LPd ¦§¨©¤¤§¤¤¨©¦§Ÿ¥
Liza` mrxaTA dghaaE hwWdA ¦£Ÿ¤§©§¥§¦§¨©¤¤

"rx rbR oi`e ohU oi`"(gi d '` mikln), ¥¨¨§¥¤©¨
zcr" miaxF` Lilr EnEwi mF`ztE¦§¨¨¤§¦£©
mdiUrn lEwlw ici lr iM ,"mirxn§¥¦¦©§¥¦§©£¥¤

xn`p Kkl ,Lilr minw md ixdmwe £¥¥¨¦¨¤§¨¤¡©§¨
,'Fbe dpfe dGd mrdEpfIW ici lr iM ¨¨©¤§¨¨§¦©§¥¤¦§

:Lilr minw md ixd dxf dcFar xg ©̀©£¨¨¨£¥¥¨¦¨¤

àåíon mizOd zIgzl di`x o`Mn oM §¦¥¦¨§¨¨¦§¦©©¥¦¦
m` mizOd Eigi `l m`W ,dxFYd©¨¤¦Ÿ¦§©¥¦¦
dlg `l' mnEC oa`M xaTA sEBd oM¥©©¤¤§¤¤¨Ÿ¨¨

'WiBxn `le(:ak `nei t"r)dn didie §Ÿ©§¦§¦§¤©
ici lrW xn` Ki`e ,FzFn ixg` didIX¤¦§¤©£¥§¥¨©¤©§¥
.eilr EnEwi dxf dcFar xg` EpfIW¤¦§©©£¨¨¨¨¨¨
sEbe mizOd zIgY WIW i`Ce `N ¤̀¨©©¤¥§¦©©¥¦§

"FA`a EPcr" minlXd(ai g aei` t"r)`l ©§¥¦Ÿ¤§¦Ÿ
lM WiBxnE rcFie lke lMn shwp¦§©¦Ÿ¨Ÿ§¥©©§¦¨
EnEwi oR WEgl Fl Wi oM lr ,dUrPd©©£¤©¥¥¨¤¨
,dxf dcFar xg` EpfIW ixg` eilr̈¨©£¥¤¦§©©£¨¨¨
mxidfdlE xfgl Kixv dY` Kkitl§¦¨©¨¨¦©§Ÿ§©§¦¨
gxkn df WExtE .dxdf` xg` dxdf ©̀§¨¨©©©§¨¨¥¤ª§¨
cSn od ,'mwe' oFWl xEYi cSn od¥¦©¦§§¨¥¦©

FxnF`Liza` mr akW LPdFl did iM §¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤¦¨¨
Fxidfdl dvxW `N` ,'zn LPd' xnFl©¦§¥¤¨¤¨¨§©§¦
ici lr hwWdA eizFa` mr aMWIW¤¦§©¦£¨§©§¥©§¥

:dxf dcFar lr cFr mxidfIWfi dxez ¤©§¦¥©£¨¨¨
(fi).úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª¨©§¨

dbibg zkQnA(.d)iAx' §©¤¤£¦¨©¦
`xw i`dl ihn iM opgFiiM dide ¨¨¦¨¥§©§¨§¨¨¦

zFxve zFAx zFrx Fz` o`vnzweqt) ¦§¤¨Ÿ¨©§¨
(`kFl `ivnn FAxW car xn` ,ikÄ¥¨©¤¤¤©©§¦

i`n .Fl Wi dpTY zFAx zFrx,'zFxve' ¨©©¨¨¥©§¨
oFbM Ffl Ff zFxv EUrPW ax xn`̈©©¤©£¨¨§
df xn` l`EnWE .`Axwre `xEAif¦¨§©§©¨§¥¨©¤
,FwgC zrWA zFrn iprl `ivnOd©©§¦¤¨¦¨¦§©¨¢
Epid `ax xn` .mcw `l xnFl dvFx¤©ŸŸ¤¨©¨¨©§
igikW `l `llrl ifEf iWpi` ixn`C§¨§¥¦§¥¥Ÿ§¦¥
WxR i"Xx .'`gikW `zilzl§¦¨©¦¥¥

WxCW wEqRd lr i`w l`EnXW¤§¥¨¥©©¨¤¨©
"rx m`e aFh m`" dlrnl(ci ai zldw), §©§¨¦§¦¨

dOl eixaC lr dWwd mY EpAxe§©¥¨¦§¨©§¨¨¨¨
tdi`Ce `N` ,opgFi iAx ixacA wiq ¦§¦§¦§¥©¦¨¨¤¨©©

oke .opgFi iAx ixaC lr i`w l`EnXW¤§¥¨¥©¦§¥©¦¨¨§¥
hEwlIA mB rnWn(`nwzz fnx)`iaOW ©§¨©©©§¤¥¦

wEqR lr l`EnW ixaCiM dide ¦§¥§¥©¨§¨¨¦
Fz` o`vnz: ¦§¤¨Ÿ

Léåxn`W opgFi iAx ixacA wtql §¥§¨¥§¦§¥©¦¨¨¤¨©
zFrx Fl `ivnn FAxW car'¤¤¤©©§¦¨
`Ed `Ed KExA WFcTd ike ,'zFAx©§¦©¨¨
`l oFilr iRn" `ld ,zFrxd `ivnOd©©§¦¨¨£Ÿ¦¦¤§Ÿ

"zFrxd `vz(gl b dki`)drxd `N` , ¥¥¨¨¤¨¨¨¨
eipR zxYqd ici lr Dnvrn d`Ä¨¥©§¨©§¥©§¨©¨¨

xn`PW FnM KxAzimdn ipt iYxYqde ¦§¨©§¤¤¡©§¦§©§¦¨©¥¤
,lk`l didelk`l didi `liOn Epide §¨¨¤¡Ÿ§©§¦¥¨¦§¤¤¡Ÿ

wtql Wi mB .`ivnn iExw df oi`e§¥¤¨©§¦©¥§¨¥
aizM xaM `ldezFAx zFrx Ed`vnE ©£Ÿ§¨§¦§¨ª¨©

,zFxveopgFi iAx dkA `l dOle §¨§¨¨Ÿ¨¨©¦¨¨
wEqR mcw aYkPd df wEqR F`xwA§¨§¨¤©¦§¨Ÿ¤¨

,Fz` o`vnz iM dideiM' xn`wCn iM §¨¨¦¦§¤¨Ÿ¦¦§¨¨©¦
`xTW rnWn '`xw i`dl `hn̈¨§©§¨©§¨¤¨¨

:dNgYn dWxRd©¨¨¨¦§¦¨
ïäoFWNn wCwCW xnFl lkEPW zn` ¥¡¤¤©©¤¦§¥¦§

FnM ,i`CEd lr dxFOd 'dide'§¨¨©¤©©©©§
xn`PW(ci `k lirl)Yvtg `l m` dide" ¤¤¡©§¨¨¦Ÿ¨©§¨

DtFQW aEzMd ciBn' i"Xx WxR "DÄ¥¥©¦©¦©¨¤¨
wCwCW ozp x"xden WxtE ,'DzF`pUl¦§¨¥¥¨¨¤¦§¥
didi KMW rnWOW 'dide' oFWNn i"Xx©¦¦§§¨¨¤©§¨¤¨¦§¤
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:WOn©¨
eøîà""oFr `UY lM eil`(my)lMOW , ¦§¥¨¨¦¨¨¤¦¨

aXd KxcM oi`vgl `l ,oFr `VY lke§¨¦¨¨Ÿ©£¨¦§¤¤©¨
`N` FNM `Vpn FpFr oi`W d`xIn¦¦§¨¤¥£§ª¨ª¤¨

mpn` ,bbFW cifOd on zFUrl oi`vgl©£¨¦©£¦©¥¦¥¨§¨
lM Exn`' f` dad`n aEWYW ici lr©§¥¤¨¥©£¨¨¨§¨
didIW oFr `VY lke lMn ,'oFr `VY¦¨¨¦Ÿ¨Ÿ¦¨¨¤¦§¤
`l ,"c`n Dabe" `Vpnd xaC ,devnM§¦§¨¨¨©§ª¨§¨©§ŸŸ

xn`PW FnM(hi f dkin)KilWze" §¤¤¡©§©§¦
oFrd `N` ,"mz`Hg lM mi zFlvnA¦§ª¨¨©Ÿ¨¤¨¤¨
WFcTd EgwIW ,"aFh gwe" .`Vpn didi¦§¤§ª¨§©¤¦§©¨
did EN`M aFh xaCM eil` `Ed KExÄ¥¨©¨¨§¦¨¨
KxhvY `l f`e ,aFh xaC zEkf oFrd¤¨§¨¨§¨Ÿ¦§¨¥
mixt dnNWpE" xn`W Edf ,oAxwl mB©§¨§¨¤¤¨©§©§¨¨¦

:"EpiztU§¨¥
íðîàl`wfgiA(ci bl)ixn`aE" aizM ¨§¨¦¤§¥§¦§¨§¦

aWe zEnY zFn rWxl̈¨¨¨§¨
xn`p `le ,"digi Fig" 'Fbe "Fz`Hgn¥©¨§¨¦§¤§Ÿ¤¡©
xAcn dGW itl ,'digi Fig mdilr'£¥¤¨¦§¤§¦¤¤§©¥
'zEnY zFn' mEGB zngn d`xIn aWA§¨¦¦§¨¥£©¦¨

xn` KM xg` mpn` .d`xIn EpidCmy) §©§¦¦§¨¨§¨©©¨¨©
(hi weqtEpidC ,"FzrWxn rWx aEWaE"§¨¨¥¦§¨§©§

'FzrWxn' m` iM zeOd z`xIn `lŸ¦¦§©©¨¤¦¦¥¦§¨
xW` KxCd aFh `NW xiMi iM Fnvrn¥©§¦©¦¤Ÿ©¤¤£¤

FA KlFd `Ed,"digi `Ed mdilr" f` , ¥¨£¥¤¦§¤
FzrWx zpigAn dad`n aW df iM¦¤¨¥©£¨¦§¦©¦§¨

:cal§©
äîexn`PX(fk gi my)rWx aEWaE" ©¤¤¡©§¨¨

mW aizM `le 'Fbe "FzrWxn¥¦§¨§§Ÿ§¦¨
aWA xAcOW itl ,'digi Fig mdilr'£¥¤¨¦§¤§¦¤§©¥§¨

mW xn`p ixdW d`xIn(gk weqt) ¦¦§¨¤£¥¤¡©¨
`Ed 'd`xie' zNnE ,'Fbe "aWIe d`xIe"©¦§¤©¨¨§¦©§¦§¤
oixEQiA lMYqOW `Ede dI`x oFWl§§¦¨§¤¦§©¥§¦¦

skY mW xn`p Kkl .eilr E`AWweqt) ¤¨¨¨§¨¤¡©¨¥¤
(lmkl didi `le 'Fbe EaiWde EaEW"§¨¦§§Ÿ¦§¤¨¤

d`xIn aXdW rEci iM ,"oFr lFWknl§¦§¨¦¨©¤©¨¦¦§¨
Fnvr z` liSdl m` iM WTan Fpi ¥̀§©¥¦¦§©¦¤©§
la` ,mixg` aiWdl WTan Fpi`e§¥§©¥§¨¦£¥¦£¨
iM mixg` mB aiWn dad`n aXd©¨¥©£¨¥¦©£¥¦¦
lMdW dvFx KlOd z` adF`d̈¥¤©¤¤¤¤©Ÿ
'EaiWde EaEW' xn`p Kkl ,EdEad`iŸ£§¨¤¡©§¨¦
`N` ,'oFr lFWknl mkl didi `l' f`e§¨Ÿ¦§¤¨¤§¦§¨¤¨
mWx x`Xi `le lke lMn miTpn EidY¦§§ª¦¦Ÿ¨Ÿ§Ÿ¦¨¥Ÿ¤

:lFWkOd©¦§
äàøðon rExB d`xIn aXdW dGn ¦§¤¦¤¤©¨¦¦§¨¨©¦

xg` aXd la` .dad`n aXd©¨¥©£¨£¨©¨©©
`Ed eilr oixEQi E`A xaMW gxkdd©¤§¥©¤§¨¨¦¦¨¨
aEWi gixkOd xEqA iM ,xzFi rExB̈©¥¦§©©§¦©¨

drxtA xn`PW FnM .FxEql(`i g zeny) §§¤¤¡©§©§Ÿ
z` cAkde dgexd dzid iM `xIe"©©§¦¨§¨¨§¨¨§©§¥¤

xn`PW FnkE ,"FAl(b i my)izn cr" ¦§¤¤¡©©¨©
`l xnFl dvx ,"ipRn zprl Yp`n¥©§¨¥¨Ÿ¦¨¨¨¨©Ÿ
iM ,'ipRn' m` iM oixEQi zngn¥£©¦¦¦¦¦¨©¦
Dpi` oixEQId ici lr d`AW drpkdd©©§¨¨¤¨¨©§¥©¦¦¥¨



צט jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

xcde fer - xwi ilk

dY` oixEQId ExarIW xg` iM mElM§¦©©¤©©§©¦¦©¨
ziUrPd daEWY lM KM .LxEql xfFg¥§§¨¨§¨©©£¥
iM ,mElM Dpi` oixEQId gxkd KFYn¦¤§¥©©¦¦¥¨§¦
aEWi f` "dxrqE dtEq" xFarM©£¨§¨¨¨¨

xn`PW FnM ,FzEncwl(ck gk diryi) §©§§¤¤¡©
lWOd lke "Wxgd Wxgi mFId lkd"£Ÿ©©£Ÿ©Ÿ¥§¨©¨¨

:oiprd df lr xn`p `Edd©¤¡©©¤¨¦§¨
eäæåxn`PWzFAx zFrx Ed`vnE §¤¤¤¡©§¨ª¨©

`ld `Edd mFIA xn`e ,zFxve§¨§¨©©©£Ÿ
zFrxd ipE`vn iAxwA idl` oi` iM lr©¦¥¡Ÿ©§¦§¦§¨¦¨¨

,dN`dEN` zFaY ipWA dPdmFIA' ¨¥¤¦¥¦§¥¥¥©
'`Eddod mdA hrn iM ,oiprd lM mzg ©¨©¨¨¦§¨¦¦¥¨¤¥

.mixg`nd minId od ,mincFTd minId©¨¦©§¦¥©¨¦©§ª¨¦
zFxve zFAx zFrx EdE`vOW mcw iM¦Ÿ¤¤§¨¨©§¨
Fnvrn FAl l` ozFp did `NW `hiWR§¦¨¤Ÿ¨¨¥¤¦¥©§
xg` ENt` `N` .'d l` aEWl̈¤¤¨£¦©©
mFwn lMn ,mdd zFrxd EdE`vOW¤§¨¨¨¨¥¦¨¨
'`Edd mFIA' m` iM dCezn Fpi ¥̀¦§©¤¦¦©©
`l la` ,FnkW lr zFxExv zFxSdW¤©¨§©¦§£¨Ÿ
xFarM Fzxgnl cIn iM ,zxgOd mFiA§©¨¢¨¦¦¨§¨¢¨©£

"dng 'd zxrq"e dtEq(hi bk dinxi t"r) ¨§©£©¥¨
:FxEql xfgi skY f`̈¥¤©§Ÿ§

CëéôìipR xiYq` xYqd ikp`emB §¦¨§¨Ÿ¦©§¥©§¦¨©©
,`Edd mFIAmFiA ENt` ©©£¦§

"dOdn xzie" ,ipR xiYq` dCezOW¤¦§©¤©§¦¨©§Ÿ¥¥¥¨
m` iM ,xarWl ipR iYxYqdX dOn¦©¤¦§©§¦§¥§¤¨©¦¦

mipW iR miltkA,ipR xiYq` xYqdiM §¦§©¦¦§©¦©§¥©§¦¨©¦
s`e FYgYn`A zFxExv zFxSd d`ẍ¨©¨§§©§©§§©
iM ,"'d mr mlW" FAl oi` ok iR lr©¦¥¥¦¨¥¦¦
apFbM' drpkdA xn`i mFIdW 'd rcFi¥©¤©Ÿ©§©§¨¨§¥

'dpFilr zrC(bi gk x"a t"r)xfgi xgnlE ©©¤§¨§¨¨©§Ÿ
:FxEql§

eäæåiprl delOd df' l`EnW xn`W §¤¤¨©§¥¤©©§¤§¨¦
Fpi` FwgC zrWaE ,'FwgC zrWA¦§©¨¢¦§©¨¢¥
FwgC lr `N` ,iprl WIW wgC lr i`ẅ¥©Ÿ©¤¥¤¨¦¤¨©¨¢

Fpi`W delOd Edf iM ,delOd lW¤©©§¤¦¤©©§¤¤¥
FwgC zrWA m` iM mElM iprl deln©§¤¤¨¦§¦¦¦§©¨¢
oYl FzF` miwgFC zFxSdW ozFPd lW¤©¥¤©¨£¦¦¥
wgCd xari xW`ke ,FpFnOn dwcv§¨¨¦¨§©£¤©£Ÿ©Ÿ©
.dpFW`xaM "uO`e wfg" FAl f` `Edd©¨¦¨¨§©¦§¨¦¨

dC zg` devn hwpe,dwcSd Epi §¨©¦§¨©©§©§©§¨¨
mzxv zrA mixcFPW mlFrAW bdPAW¤©Ÿ©¤¨¨¤§¦§¥¨¨¨
oipzFp opi`e oihxgzn dxSd xg`e§©©©¨¨¦§¨§¦§¥¨§¦
opi`W zFvn x`Wl oiCd `Ede ,mElM§§©¦¦§¨¦§¤¥¨
aMxn gxkddW drWA m` iM oiUrp©£¦¦¦§¨¨¤©¤§¥©ª§¨

:FtzM lr©§¥
ìòå,dxFYd zFvn lkl fnxi fnxd cv §©©¨¤¤¦§Ÿ§¨¦§©¨

l` dwcvE d`eld FnM mdW¤¥§©§¨¨§¨¨¤
"oMqn cli"d(bi c zldw)xvId EpidC ©¤¤¦§¥§©§©¥¤

lnbl KldW lNd xn`W FnM ,aFHd©§¤¨©¦¥¤¨©¦§Ÿ
'Ek i`pqk` i`dl cqg(b cl x"wie): ¤¤§©©§§©

øîàåifEf iWpi` ixn`C Epid' `ax §¨©¨¨©§§¨§¥¦§¥¥
`zilzl igikW `l `llrlŸ§¦¥
onfA lFGd onf Epid `llrl ,'`gikW§¦¨©§§©©¦§©
zrW WOn Edfe ,mlFrA lFGdW¤©¨¨§¤©¨§©
delXd mlFrA lFGdW onfA iM delXd©©§¨¦¦§©¤©¨¨©©§¨
xn`PW FnM `ilY `dA `d iM ,mlFrÄ¨¦¨§¨¨§¨§¤¤¡©

(ci fnw mildz)alg mFlW KlEaB mVd"©¨§¥¨¥¤
`llrdy onf FzF`aE ,"KriAUi miHg¦¦©§¦¥§§©
FzF`A ,mlFrA `gikW d`EaYd EpidC§©§©§¨§¦¨¨¨§
FpFnn on oYIW llM `gikW `l onf§©Ÿ§¦¨§¨¤¦¥¦¨

"hraIe oExWi onWIe" dwcvlal oldl) ¦§¨¨©¦§©§ª©¦§¨
(ehWExtl od ,`gikW `zilzl la` .£¨§¦¨¥§¥

cqtd oFWl `zilz WxRW i"Xx©¦¤¥¥§¤§¥
WxRW mY EpAx WExtl od ,cEA`e§¦¥§¥©¥¨¤¥¥
oiA ,FcigtOd lWFOd zni` `zilzl¥©©¥©©§¦¥
zFxSdW onfA xAcn `Ed KM oiaE KM̈¥¨§©¥¦§©¤©¨
F` cEA`e cqtd EpidC mlFrA zFiEvn§¨¨§©§¤§¥§¦
milWFOd zFO`d ilWFn zni ¥̀©§¥¨ª©§¦
gxkdd onfA xAcn lMd ,l`xUiA§¦§¨¥©Ÿ§©¥¦§©©¤§¥©

:dnlW daEWY df oi`e§¥¤§¨§¥¨
íbdHnNW oiC ziaA wgcPd l` fnxi ©¦§Ÿ¤©¦§¨§¥¦¤§©¨

oiC ziaA FzF` oitFMW dwcSd lr©©§¨¨¤¦§¥¦
dwcSd lr(:g a"a d`x)EN` lM , ©©§¨¨¨¥

oi` iM ,zFnlW opi` zFaEWYd©§¥¨§¥¦¥
iEvn gxkddW onfA m` iM mz`ivn§¦¨¨¦¦¦§©¤©¤§¥©¨

:FxEql aEWi gixkOd xEqaE§©©§¦©¨§
Cëìxn`p(hi weqt)mkl EazM dYre §¨¤¡©§©¨¦§¨¤

,z`Gd dxiXd z`'dYre' zNnA ¤©¦¨©Ÿ§¦©§©¨
xnFl oiprd lM mzgdYrcInE skY ¨©¨¨¦§¨©©¨¥¤¦¨

`l xW` cr" mkzelWA mY`W cFrA§¤©¤§©§©§¤©£¤Ÿ
"drxd ini E`ai(` ai zldw),mkl EazM ¨Ÿ§¥¨¨¨¦§¨¤

z`Gd dxiXd z`lr dwEwg didYW ¤©¦¨©Ÿ¤¦§¤£¨©
daEWY 'd l` EaEWY ornl ,mkaal§©§¤§©©¨¤§¨

:gxkdd cv lr `l dnlW§¥¨Ÿ©©©¤§¥©
éøeaçáelM EpWxR miIgl gx` ohTd §¦¦©¨¨Ÿ©©©¦¥©§¨

W" ,xg` KxcA Ff dWxR"ipR ¨¨¨§¤¤©¥¤¨©
FnM mrf lW mipR md o`M mixMfPd©¦§¨¦¨¥¨¦¤©©§

"`Edd Wi`A ipR iYnUe"(d k `xwie), §©§¦¨©¨¦©
xiYqi dGd mlXd iECEd xg`W xn`e§¨©¤©©©¦©¨¥©¤©§¦

xYqdd ltM oM lr ,Fnrf ipR 'dweqt) §¥©§©¥¨©©¤§¥
(gi.dlEtM daFh dCn iMdrxd lM lr ¦¦¨¨§¨©¨¨¨¨

'Fbe(my)dUrW iR lr s` ,hwp `zEax , §§¨¨©©©¦¤¨¨
iM zFrxd lM zllFMd zg` drẍ¨©©©¤¤¨¨¨¦
lkA xtFkM dxf dcFarA dcFOd'©¤©£¨¨¨§¥§¨

'dxFYd(`iw gly ixtq)lM' xn`p Kkl , ©¨§¨¤¡©¨
s` ,'drxddrxd lM lrdlFcBdxW` ¨¨¨©©¨¨¨¨©§¨£¤

,mixg` midl` l` dpt iM dUrlMn ¨¨¦¨¨¤¡Ÿ¦£¥¦¦¨
mFwnxiYq` xYqdqrM lW mipR ¨©§¥©§¦¨¦¤©©

iECEd xg` lignE ixW lMde ,EPOn¦¤§©Ÿ¨¥¨¦©©©¦
Fxn`aE .mlXd'Fbe `Edd mFIA xn`e ©¨¥§¨§§¨©©©§

icFqi lM llFM df wEqRW mW Epx`A¥©§¨¤¨¤¥¨§¥
aEWYdmWe "EWxcz FpkWl" ,d ©§¨§¦§¦§§§¨

:x`an oiprd lM E`vnYgi dxez ¦§§¨¨¦§¨§Ÿ¨
Cìiå úLøt úìñç©§©¨¨©©¥¤



jlieÎmiavpק zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

ß lel` d"k ycew zay ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, לׁשֹון ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈
ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל Èk.על ְְְִִֵֶַַָָƒ

BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï∑,ליׂשראל הבטחה זֹו הרי …ƒ»«ƒƒ«¿ְְְֲִֵֵַָָָ
לגמרי  מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה .ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה להם מּוסב נׁשּבעּתי אׁשר הארץ .""אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: ."ׁשמֹור", »…«ְָָָ
'‰Œ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ∑ יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו ƒ«¬¿ƒְְְְִֵֵֶַָ

ּבֹולט  היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש ּבתרא': ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּב'בבא

אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם מּבחּוץ, הארֹון ְְְִִִֵַָָָָָָֻמן
הארֹון' ּבתֹו מּנח, היה הּלּוחֹות .'מּצד ְִַַָָָָָֻ

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ



קי jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ולא «¿ƒ≈«ְְַָֹ

ׁשּנאמר: לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות (במדבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבחּייו  ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט ולא ,"ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֻ"עׂשה

מֹותֹו יֹום קדם מֹותֹו)נגנזּו ּביֹום אחרים: מה (ספרים לקּים , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ
ח)ר:ּׁשּנאמ  הּמות"(קהלת ּביֹום ׁשלטֹון ."ואין ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑ ואם ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִ
למעלה: העיד ּכבר הרי ל)ּתאמר: "העידתי (לעיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

לּׁשמים  אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָבכם
הּׁשמים  "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹוארץ

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם
ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות

הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון
החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"'ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ
ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹאליו
ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמות"
ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש

ע  ׁשּביכלּתֹוׁשֹולט עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, ל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט
עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,
ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפי־זה
נפסק  יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר
"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו
ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",
ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ
מׁשה". הּוא ויׂשראל ְְְִִֵֵֶָָֹיׂשראל,

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑ ּכל והרי «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒֲֵַָ

ׁשּנאמר: הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ב)ימֹות (שופטים ְְְֱִִֶֶַַֹֻ
מּכאן  יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ"וּיעבדּו

זמן  ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתלמידֹו
נראה  היה חי, חי ׁשּיהֹוׁשע הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìàñø ¯ åðø íéãåîò ïî÷ì



קב

יום ראשון - י"ט אלול
מפרק צ

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

יום רביעי - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז
ופרקים סד-סו

יום שני - כ' אלול
מפרק צז

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

יום חמישי - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום שלישי - כ"א אלול
מפרק קד

עד סוף פרק קה
ופרקים סא-סג

יום שישי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

שבת קודש - כ"ה אלול
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו ופרקים עג-עה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נצבים־וילך

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



קג lel` h"i oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ט ראשון יום
אגרת טו  ,akw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî

ìkì òãBð íãàä úîLðaL úBøéôñ øNòä úeììk ,äpäå§¦¥§¨©¤¤§¦¤§¦§©¨¨¨©©Ÿ
.ììk Cøãa]àúéì ãé-áúëáììk Cøãa úB÷ìçð úBcnäL ,[ §¤¤§¨¤©¦¤¡¨§¤¤§¨

íãàaL úBcnä éèøt ìëå ,úBcî 'æìly zepeyd eizeihp - §¦§¨§¨¥©¦¤¨¨¨
zeihp e` ,odil` jynp `edy ,zeiaeig zeihp od m` ,mc`d

cner `edy ,zeilily
,odn cxtpaúçàî úBàä¥©©

ïäL ,elà úBcî 'æî- ¦¦¥¤¥
,zecnd rayìk LøLŸ¤¨

,ïúeììëe úBcnä- ©¦§¨¨
zeihpde zecnd lk yxey
zecn ray md ,mc`a
lk mpyi odae ,el`
iptl ,illk ote`a mihxtd
ly mihxta mi`a mdy

,zeihxt zeihp:ïäL- ¤¥
:od zecnd rayúcî¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkläøeábä úcîe¦©©§¨
-ìk òétLälî íöîöì§©§¥¦§©§¦©¨

,Ck,xnelk - ¨
`id ,drtyddy
dnk cr ,dlabda

,ritydlàlL Bà¤Ÿ
] òétLäìøçà çqð,ììk [øwò ìk :milawnly ,xnelk - §©§¦©ª¨©¥¨¦¨§¨

i`vga aezky itk e` ,llk drtydd didz `l miniieqn
`a df lke ,llk mdl ritydl ligzdl `l ,"xwir lk" :reaixd

,mevnvde oicd zcn `idy "dxeab"d cvníéîçøä úcîe¦©¨©£¦
iML éî ìò íçøìì CïBL24,åéìò úeðîçøoi`y zexnly - §©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨

eilr mgxl mikixv zepngxd cvn j` ,el erityiy ie`x `ed
,el ritydleàéäå`id ,mingxd zcn -ïéa úòvîî äcî §¦¦¨§ª©©¥

àéäL ,ãñçì äøeáb`id "cqg"d zcn -íb ,ìkì òétLäì §¨§¤¤¤¦§©§¦©©Ÿ©
iL àlL éîìì Cøñç BðéàL éðtî ,ììk åéìò úeðîçø ïBL §¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨§¨¦§¥¤¥¨¥

ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk25.zcn cvn ,z`f lkae - §§¥¨§©©§¨
mb ritydl `vei ,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d

lkzd mb da yiy "mingx"d zcn cvn ,j` .dfklly zel
df znerle ,dfk cg`l ritydl `ly dlabd zniiw ,"dxeab"
cvn yxcp ,ie`x `ed oi`y zexnl ixd ,eilr zepngxy in

.el ritydl zepngxàéäL éôìe`id ,"mingx"d zcn -äcî §¦¤¦¦¨
úòvîî,"dxeab" mbe "cqg" mb da yiy -,"úøàôz" úàø÷ð §ª©©¦§¥¦§¤¤

íéðåâa òeáö ãâa àeäL ,ìLî-Cøc-ìò ,úøàôz éãâa Bîk§¦§¥¦§¤¤©¤¤¨¨¤¤¤¨©¦§¨¦
íéáøòî äaøä]Ba`zil ciÎazkaúøàôz àeäL Cøãa [ ©§¥§Ÿ̈¦§¤¤¤¦§¤¤

ãâa ïk-ïéàM-äî ,éBðå§©¤¥¥¤¤
àì ¯ ãçà ïåâa òeávä©¨©§¨¤¤¨Ÿ

iLì Ba C.úøàôz ïBL- ©¨§¦§¤¤
wx `id "zx`tz" ,oky
,mipeeb dnk ly zellkzd
"mingx"d zcnay iptne
cqg ly zellkzd dpyi
z`xwp `id - dxeabe

."zx`tz" myaøçàå§©©
,Ckdpyiy ixg` - ¨

m` ,ritydl zexxerzdd
cvn `id zexxerzddy
cvn e` "cqg"d zcn
cvn e` ,"dxeab"d zcn

,"mingxd" zcnàBáa§
,äNòî éãéì äòtLää©©§¨¨¦¥©£¤
äòtLää úòLa eðéäc§©§¦§©©©§¨¨

Lnî26`l ,xnelk - ©¨
oiprd z` cnel `edyk
dpkda - `l` ,envrl
ynn oipr eze` ritydl

,okn xg`léøöC ¨¦
õòéúäì,opeazdle -éàC §¦§©¥¥

ìëeiL Cøãa ,òétLäì§©§¦©§¤¤¤©
äòtLää ìa÷ì ìa÷îä27øác òétLäì äöBøL ïBâk , ©§©¥§©¥©©§¨¨§¤¤§©§¦©§©

,Bðáì dãnìì äîëçdn oal ritydl lecb wyg yi a`ly - ¨§¨§©§¨¦§
,xzeiyìëeé àì ¯ BìëNa àéäL Bîk dlk Bì äpøîàé íà¦Ÿ§¤¨ª¨§¤¦§¦§Ÿ©

,ìa÷ìe ïéáäì ïaäa`d lv` `edy itk lkydy iptn mb - ©¥§¨¦§©¥
`l` - ehlwle epiadl lkei oady ickn icn oicr (ritynd)
jkÎlk `l xg` oipra lkyd z` yialdl mcew gxken `ed
zexiyrd lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr
dhepd `xaqe cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly

l (lawnd) oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipyd cvllaw
lkyd z` cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd z`
miniieqn mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl

,lawl el lw didiy ,lkyd lyéøvL ÷øøãña Bì øcñì C ©¤¨¦§©¥§¥¤
,øçà ïéðòålkyd ly oipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - §¦§¨©¥

,lynpde,åéðôà ìò øác øácel dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨
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ùã÷ä úøâà
äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë

.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [
úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
ë"çàå úøàôú ïåùì åá êééù àì ãçà ïååâá òåáöä
äòôùää úòùá åðééäã äùòî éãéì äòôùää àåáá
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä
àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì
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לכאורה.24. מיותרת רחמנות", "לשון "לשון", שהמלה ותיקונים", ב"הערות מעיר שליט"א ˘ËÈÏ"‡:25.הרבי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
עליו". לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ המבואר לגבי הרבי 26."חידוש

אינן". אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה ותיקונים" ב"הערות מעיר ˘ËÈÏ"‡:27.שליט"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



`lelקד h"i oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqd izycg`z` e` -
e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd

,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtlèòî§©
,èòîmb ,xnelk .lkyd lk `le ,el rityn `ed lkyd on - §©

zcixia ,lkyd jxe`a
on ,lkyd zcxedae
mevnv didiy gxkdd
dhilwd xyekl m`zda
agexa mbe ,lawnd ly
ly miaxd eihxta ,lkyd
didiy gxkdd on ,lkyd
lawndy ick ,mevnv
,mze` helwl lkei

Bæ äöò úðéçáe- §¦©¥¨
ritydl ji` el zvriind

,lkyd z`úàø÷ð¦§¥
ïäL ,"ãBä"å "çöð"¥©§¤¥

;"úBöòBé úBéìk"myk - §¨£
zeilkl yi mc`d sebay
dvr ly ciwtz (mb)
,ytpa mb jk ,(uriin)
od "ced"e "gvp" zecn
cvik zevriind zeilkd

,ritydl] íâå:øçà çqð §©ª¨©¥
[ïäå,zeipgexa -ïéøz" §¥§¥

,"ïéòéaoiriad ipy -,òøfä íéìMáîä,zeinybay enk - ¥¦©§©§¦©¤©
xaca ,zeipgexa jk ,"oiria oixz"d iciÎlr `ed rxfd leyia

,"ced"e "gvp" zecnd iciÎlr df ,drtydäthä àéäL¤¦©¦¨
ìëOî CLîpä ìëNå äîëç øác eðéäc ,çnäî úëLîpä©¦§¤¤¥©Ÿ©§©§§©¨§¨¨¥¤©¦§¨¦¥¤

,áàä,epal lky ritynd -ìëN àeäL Bîk CLîé àlL ¨¨¤Ÿª§©§¤¥¤
BìëN úewcî úö÷ äpzLé ÷ø ,BìëNå Bçîa ãàî ÷c©§Ÿ§Ÿ§¦§©¦§©¤§¨¦©¦§
ìa÷ì ïaä ìëeiL éãk ,Ck-ìk ÷c BðéàL ìëN äeäúéå§¦§©¤¥¤¤¥©¨©§¥¤©©¥§©¥

,Lnî àeäå ,Búðáäå Bçîaätèk ,ìLî-Cøc-ìòly - §Ÿ©£¨¨§©¨©¤¤¨¨§¦¨
,rxfäqb úéNòðå ,[ãàî] ãàî äwc àéäL çnäî úãøBiä©¤¤¥©Ÿ©¤¦©¨§Ÿ§Ÿ§©£¥©¨

.ïéòéa ïéøúe úBéìka Lnî úéøîçådnybdde dcixid idef - §¨§¦©¨©§¨§¥¥¦
.lawnd lky jxr itl didiy ,ritynd lkya dyrpyíâå§©

ïî íé÷çBML "íéçø"å "íé÷çL" íéàø÷ð "ãBä"å "çöð"¥©§¦§¨¦§¨¦§¥©¦¤£¦¨
,íé÷écvìmiwgey"y my lr `ed "miwgy" riwx ly myd - ©©¦¦

"miwicvl on28z` zewlgn ody "ced"e "gvp"a sqep oipr dfe ,
:owfd epax oeylae .miax miwlgl lkyd[íéhç] ïçBhä Bîk§©¥¦¦

ãàî íéwc íé÷ìçì íéhçä øøônL ,ìLî-Cøc-ìò ,íéçøa§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥©¦¦©£¨¦©¦§Ÿ
éøö Ck ¯äöBøL äîëç øáãe ìëOä ïéè÷äì áàä C ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤§©¨§¨¤¤

èòî Bì øîBìå ,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦§©§©
èòî,lkyd on -.úòãå úBöòBîa`l dne el xnel dn - §©§¥¨¨©

cala miniieqn miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel

minevnvd lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn
zeevwd zyy lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d
zeilkd ly "dlert"d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd ly

."ced"e "gvp" ly zevreid,ììka íâåàeä "çöð" úðéça §©©§¨§¦©¥©
ìk ãâð ãîòìå çvðì§©¥©§©£Ÿ¤¤¨
ãenläå äòtLää òðBî¥©©©§¨¨§©¦

,õeçîe úéaî Bðaî- ¦§¦©¦¦
miinipt mdy mixac mb
el ritydln mirpene
mixac mbe ,ez` cenllne
,zeipevig zeripn mdy
÷fçúäì eðéä ¯ úéaî¦©¦©§§¦§©¥
äøeábä úcî ãâð¤¤¦©©§¨
,Bîöò áàaL íeöîväå§©¦§¤¨¨©§
íéðéc úøøBòî àéäL¤¦§¤¤¦¦
øîBì ,Bða ìò BðBöøa¦§©§©

Cëì éeàø BðéàLïéãò- ¤¥¨§¨£©¦
dwenr dnkg el ritydl
`l` - df wenr lkye
- df cbpk wfgzdl eilr
zernyn ef .el ritydle
zeripnd iabl "gvp"
lr hlzydl ,zian
zeiniptd zeripnd

.`ed ekezayãé-áúëá)
.(øñç :íùøðzexb`l zeeydl ick mda epiiry cidÎiazka -

"`ipz" epikdyk - zeqtcpd ycewddfqetcl29myxp -
zeripn ,"uegn" zeripn (` :`id jkl dxaqdd ."xqg"
:`"hily iaxd jk lr azeke .xiaqn owfd epax oi` ,zeipevig
zeripnd xy`n zeheyt xzei uegn zeripnd m` oeir jixvy

,"zian"`axc`eiaxd azek - `l` .heyt xzei "zian" -
o`k oiievy dna lelk "uegn" zeripnd lr xe`iad - `"hily
llkae" ly yexitd epcnly dnl m`zda (a .zxb`a xqgy
,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae llkay ,"gvp zpiga
xqg `l - drtydd cbp miaekirde zeripnd lr xabzdl
,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi` owfd epaxy dna melk
- "ced" zpiga ly llka llkeiy dnec oipr oi` "ced"a oky
cenll mb xyt` ,mxa .oegvpd oipr ,"gvp"a xacdy itk
dpeekdy ,zxg` dxeva ,"gvp zpiga llka mbe" milnd yexit
deezyn `id eay "gvp"d zcna hxt `l - llka "gvp"l `id
,"oiria oixz"e ,"zevrei zeilk" od odizyy ,"ced" zcnl
oipr zellk - llka "gvp"d oipr `l` ,"on miwgeyy miwgy"e
micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne` `ed jk lrye ,"gvp"d
zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad o`k xqg ,dfk ote`a
zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"a dpeekd edfe - "ced"
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ùã÷ä úøâà
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå

] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå
ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå

) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(
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כדלקמן". ויסוד מל' - ˘ËÈÏ"‡:28."שזהו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב יב, מחגיגה שהיחוה"א, סוף ‡„ÂÓ"¯29."כנ"ל ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(עצמו דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב הרר"א בהקדמת "ככתוב



קה lel` h"i oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."ceqi"dúeøM÷úää ,ìLî-Cøc-ìò ,àéä "ãBñé" úðéçáe§¦©§¦©¤¤¨¨©¦§©§
äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN áàä øM÷nL¤§©¥¨¨¦§§¥¤§¦§©¦¦§©£¨

;Bða ïéáiL äöBøL ,ïBöøå,zexywzdd dpyi oevxd cvny - §¨¤¤¤¨¦§
lky mr (ritynd) a`d lky ly zexywzdde zexqnzdd

,(lawnd) oadéãòìáe¦§£¥
,äæzexywzdd ila - ¤

,"ceqi"d zcn lyíà íb©¦
íéøeac òîBL ïaä äéä̈¨©¥¥©¦¦
åéáà étî íîöò elà¥©§¨¦¦¨¦
ãîBìå Bãòa øaãnL]¤§©¥©£§¥

Bîöòìùãå÷ ãé-áúëá) §©§
÷ãö-çîö ìòá ø"åîãà
éë" ùåøãá ,ïãò-åúîùð

éòñ "åéúòãéâ"é ó
,(äæ ïåùì íù ÷úòåäù

[åìà úåáéú àúéìàì ¯Ÿ
Bîk Ck-ìk ïéáî äéä̈¨¥¦¨©§
øM÷î åéáàL ,åLëò©§¨¤¨¦§©¥

à BìëNBnò øaãîe åéì ¦§¥¨§©¥¦
íéðt ìà íéðt30 ¨¦¤¨¦

÷LBçL ,÷Lçå äáäàa§©£¨¨¥¤¤¥
,Bða ïéáiL ãàîdfy - §Ÿ¤¨¦§

`edy dn ,oevx wx `l
`l` ,oiai oady dvex
lelky oevx ,oevxe wyg
oipr dfy) beprz ea
ly dfk beq ,"ceqi"
milnd ixg` .(zexywzd
cnele ecra xacny"

lra x"enc` ycew ciÎazka :zephw zeize`a aezk ,"envrl
b"i sirq eizrci ik yexca) "wcv gnv"31oeyl my wzredy

dnec epi`y cala ef `l ,oky - [el` zeaiz - oi` - `zil (df
,dad`a epa mr eze` cnelykl envrl oipr eze` cnelyk
oi` - 'eke zexywzd ila epal rityne cnel `edyk mb `l`
zexywzda epal rityn `edy drya enk ote` eze`a df

.oad zpada mitiqen zexywzdde wygd ,'ekeäî ìëå§¨©
ìBãb âeðòzäå ÷LçäM32ìBãb ãenläå äòtLää Ck ¯, ¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨§©¦¨

,øúBé òétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeé ïaäLmvr - ¤©¥©§©¥¥§¨¨©§¦©¥
mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcna "hlew" oady dcaerd

,xzei rityi a`dyäaøúî âeðòzäå ÷Lçä éãé-ìò ék¦©§¥©¥¤§©©£¦§©¤
BìëN ìcbúîe,a`d ly -òétLäì úòcä úáçøäa ¦§©¥¦§§©§¨©©©©§©§¦©

,Lnî úeiîLâa ìLî-Cøc-ìò Bîëe) Bðáì ãnììe- §©¥¦§§©¤¤¨¨§©§¦©¨

,inyb beeifa "ceqi"d zpigaa÷Lçä áøî àeä òøfä éeaø¦©¤©¥Ÿ©¥¤
éLîî äæ éãé-ìòå ,âeðòzäå,çnäî äaøä Cd`a myn - §©©£§©§¥¤©§¦©§¥¥©Ÿ©

,rxfd ztih,éîLb âeeæì úîàä éîëç eìéLîä ïëìå,oky - §¨¥¦§¦©§¥¨¡¤§¦©§¦
rityn ly drtyda mdy enk mipipr mpyi lkyd zrtyda

,inyb beeifa lawnlBîk§
.(øàaúiLlk lr - ¤¦§¨¥

ly dpipr ,miptzpiga
`ed - "ceqi"d
wyga zexywzdd
l` rityndn beprze

lawnd33.
elà úBcî ,äpäå- §¦¥¦¥

oipra o`k exaqedy
,drtyddúBðéça ïä¥§¦
úBiðBöéçzecnd - ¦¦

,zeipevigd,LôpaL¤©¤¤
úBcî úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨¦

,úBiîéðtody zecn - §¦¦
zeaiqd ode ,zeiytp xzei
zeipevigd zecnl
oipra ze`haznd

,drtyddïäLzecnd - ¤¥
od ,zeiniptdúBðéça§¦

.'eë äàøéå äáäà©£¨§¦§¨
,ìLî-Cøc-ìò ,eðéäc§©§©¤¤¨¨
Bðáì òétLnä áàä¨©©§¦©¦§

,Búáäà úîçîixd - ¥£©©£¨
cqgd zcn zeinipt
,dad`d `id drtydde

,dad`d iabl cala zeipevig `id "cqg"d zcneòðBîe¥©
ìBLëî éãéì àáé àlL ,Búàøéå Bãçtî BúòtLä©§¨¨¦©£§¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§

.íBìLå-ñçzcn ly zeiniptd md d`xide cgtdy ixd - ©§¨
myke ,drtyda hrnl e` ritydl `ly dpipry ,"dxeab"d
wxta xne`y itk) d`xine dad`n mitpr od zecnd x`yy
itk ixd - ("`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly iyilyd
"cqg" zecn ly zeiniptd ody ,d`xiae dad`a xacdy
zecn opyiy ,zecnd x`ya ,oditpra mb xacd jk ,"dxeab"e

.ytpd ly zeipevig ody zecnd iabl zeinipt odyøB÷îe¨
-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå úBiîéðtä ,elà úBcî LøLå§Ÿ¤¦¥©§¦¦§©¦¦¥¨§¨
ïä Ck ¯ íãàä ìëN éôì ék ,BLôðaL úòc-äðéa¦¨©©¤§©§¦§¦¥¤¨¨¨¨¥

,åéúBcî,milecb mipipra od eizecn - lecb elky m` - ¦¨
,miphw mipipra od eizecn - ohw elky m`e,Leça äàøpk©¦§¤§
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ùã÷ä úøâà
áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî
'éçá ïä åìà úåãî äðäå .('úéù åîë éîùâ âååéæì
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן והרי בעדו".‰ÈÎיותר, דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - באוה"ת 31.נעלות נדפס

ב). (צח, שם ˘ËÈÏ"‡:32.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: בחינת 33."אולי מבאר הזקן רבנו שאין מה על
מציין - ˘ËÈÏ"‡:‰"מלכות" È·¯'בבי הטעם: להשפיעÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות ההשפעה (‰‰˘ÚÙ‰)ו' בבוא כו' לצמצם ,

שישנהÚÓ˘‰לידי מובן שמזה -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' היא ‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו ההשפעה כי המשפיע של
בערך·‰ÚÈÙ˘Óעדיין בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(המקבל



`lelקו 'k ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' שני יום
,bkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,246 'nr cr.äàøéáå äîéàá

úòc-äðéa-äîëçäL ïèwäLlkyd -úðéçáa ïä BlL ¤©¨¨¤©¨§¨¦¨©©¤¥¦§¦©
.Cøòä épè÷ íéøáãa ïä åéúBcî ìk Ck ¯ úeðè÷- ©§¨¨¦¨¥¦§¨¦§©¥¨¤¤

mipipra f` od eizecn - lcbzn elky f`y ,lcb `edyke
,xzei milecbíéìBãba íâåxacd ielz ,mnvr mixbeana - §©©§¦

lky zelcbe zephwa mb
,xbeandBìëN éôì"§¦¦§

"Léà ìläé34,"yi`" - §ª©¦
itk ,zecnd x`ez `ed

aezky35yi`k" :
gay ixd ;"ezxeab
md mb zecnd lelide

,lkyl m`zdaéôì ék¦§¦
àeä Ck ¯ Búîëç áøŸ¨§¨¨
ïëå .Bcñçå Búáäà áøŸ©£¨§©§§¥
åéúBcî ìk øàL§¨¨¦¨

.BaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ïøB÷î ,úBiðBöéçå úBiîéðt§¦¦§¦¦§¨¥¨§¨¦¨©©¤
,BaL úòcä àeä øwòäå`ed ,zecnl rbepa xwird - §¨¦¨©©©¤

,mc`a "zrc"d,BaL äðéáe-äîëçä úðéçaî CLîpä- ©¦§¨¦§¦©©¨§¨¦¨¤

zcewp ,dnkgd geka lkyd z` qtez `edy xg`ly
geka eihxt lk lr lkyd z` oian `ede ,lkyd zwxade
xacd) - lkyend mr xywzne ezrca wnrzn `ed - dpiad
mb `l` epiadl wx `l ,ea yegle eyibxdl (oian `edy
ly xwird dfe ,eyibxdl

,zecnd,Leça äàøpk©¦§¤§
úBòc éepL éôì ék- ¦§¦¦¥

,"zrc" zpiga lyéða§¥
Ck ¯ äfî äæ íãà̈¨¤¦¤¨

.íäéúBcî éepL àeä- ¦¦¥¤
ly "zrc xa"d zcn itk
:eizecn od jk - mc`d
lecb zrcÎxa `ed m`
zelecb eizecn - xzei
oi` m` ;xzei zeaivie
,oky .zeaivi izlae zephw eizecn - lecb zrcÎxa `ed
xne` owfd epaxy itk ,zecnd ly zeigde meiwd `id "zrc"

."`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly iyily wxta

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî-Cøc-ìò ÷ø àeäopipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

,ytpa "zexitq" ly izin`dúéìëOä Lôpa àeä äæ ìk ék¦¨¤©¤¤©¦§¦
.dâð útìwî äàaä ,íãàaL äðBzçzä`id ef ytp - ©©§¨¤¨¨¨©¨¨¦§¦©Ÿ©

zkynpy "dpezgz"
(miivx`) mipiprl
lkyd oipr s`e ,mipezgz

ymipipra `ed ef ytpa
ly mipipra ,mipezgz
oiadl ,"ze`ivn"e "yi"
.dnecke mze`ivn z`
ly ytp efy oeeik ,oky
efy zexnl ixd ,dtilw
mb da yiy "dbep" ztilw
dxeyw `id z`f lka ,aeh
"ze`ivn"e "yi"a

,mipezgz mipipraeCà©
,Bzîàì úîàa- ¤¡¤©£¦

- dfy ,mc`d ytpa zexitqd oipr zzin`läðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨
,"ìònî dBìà ÷ìç" àéäL ,úéäìàäipy wxta xaqenk - ¨¡Ÿ¦¤¦¥¤¡©¦©©

dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly
,milrp mipipra drewyd dpeilr ytp `id ef ytpy ,"lrnn

,zewl` ly mipipra'äì ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä ìk̈©¦§¦¦§¦¦¥©
.Bcáì`idy dad`d mbe zipevig dcn `edy "cqg"d mb - §©

,ecal `ed jexa yecwdl mdipy md - cqgd zeinipték¦
õôç àeä ,Ba ä÷áãì Böôç áøîe 'ä úáäà úîçî- ¥£©©£©¥Ÿ¤§§¨§¨¨¥

zeyrl inipt oevxa,åéúBcîa ÷ácì éãk ãñçyecwd ly - ¤¤§¥¦¨¥§¦¨
,`ed jexa÷eñt ìò ì"æø øîàîk36÷ácä" ¯ "Bá ä÷áãìe" : §©£©©©©¨§¨§¨¦¨¥

."åéúBcîaleki cvik - §¦¨
yecwda waczdl mc`
ici lr df ixd - `ed jexa
,eizecna waczn `edy
megx `ed d"awdy enke
enke ,megx `ed jk -
- cqg utg `ed d"awdy
iniptd ripnd df ixd
zeyrl epevxa oenhd
waczdl ick z`fe - cqg

.d"awdaúcîa ïëå§¥§¦©
,äøeábäzeipevig - ©§¨

wx ok mb `id - d`xid
,zewl` ly mipipra

,äøBzä éLðòa íLðòìe íéòLøä ïî òøtäìly oipr dfy - §¦¨©¦¨§¨¦§¨§¨§¨§¥©¨
,"dxeab"c÷ìe ,Bøöé ìò øabúäì ïëåBîöò úà L- §¥§¦§©¥©¦§§©¥¤©§
,lcaidläøBzì âéñe øãb úBNòìå ,Bì øzna`ed df lk - ©ª¨§©£¨¥§¨©¨

.íBìLå-ñç àèç éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî- ¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§©§¨
`ly ,xzid ly "mixry" daxda envr ycwn `ed jk llbay

xeqi` l` cg` xry icil `eai37envrl dyer `ed df cvne ,
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
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ח.34. יב, כא.35.משלי ח, יב.36.שופטים יא, ובכ"מ.37.עקב פט"ו. הקדושה שער ר"ח
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melyeÎqg xeari `ly ick - dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb
`id ,ziniptd dcnd `idy ,"d`xi"dy ,ixd .`hg s` lr
ly mipipra ok mb `id ,zipevigd dcnd ,"dxeab"de ,d"awdl

.zeevne dxez ly mipipr - d"awdïëå,"zx`tz"d zcna - §¥
BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨

,øàt éðéî ìëaenk - §¨¦¥§¥
oilitz ,xecd dxez xtq
zcn efy ,dnecke ,zeti
,itei oeyln ,"zx`tz"d

åéçáLa ä÷áãìe- §¨§¨¦§¨¨
,d"awdl gay oznaìëa§¨

,BLôð úBðéçadfy - §¦©§
"x`tl" oeyln ,"zx`tz"

,gayleeðéäc§©§
BìëN úeððBaúäa§¦§§¦§

BzáLçîe`edy dny - ©£©§
z` gayne x`tn
jezn didi ,d"awd
ly dwenr zeppeazd
ezaygn lye elky

,d"awd zelcbaíb©
.Bøeaãaezxin`y - §¦

d"awd ly eigay
xeaic didz `l ,xeaica
mb `l` ,cala dta
dwenr zeppeazd jezn

lky ,eytp zepiga lk o`k opyiy jk .daygn lye lky ly
ixd `ed xeaicy ,xeaice daygne - "zx`tz"d zcn - zecne

"`hef dyrn"38dpeekdy e` ;dyrn zpiga ok mb df ixd -
lky ,ode ,migayd oipra zekiiyd ytpd zepiga lkl `id

.xeaice daygneïëå,"gvp"d zcna -ãâð ïBçvða ãîòì §¥©£Ÿ§¦¨¤¤
òðBî ìk ãâðå ,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî òðBî ìk̈¥©¥£©¦§¨§¨§¤¤¨¥©

àìî 'ä ãBák úBéälî,zelbzdae -,õøàä ìk úà ¦¦§§¨¥¤¨¨¨¤
BìMä-åéìò Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä úBîçìîk.í- §¦§££¤¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

ytpd ly "gvp"d zcn cvn `a zepegvpde zenglnd oipry
,ziwl`dïëå,"ced"d zcna -,'äì úBãBäìe úBåçzLäì §¥§¦§©£§©

oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`ced ly dpigaa -
,oian `edìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî øLà£¤§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥

dén÷ àlëå ,Bìöà úeàéöîajexa yecwd iabl lkd - ¦§¦¤§§ª¨©¥
,`ed,áéLç àìk,melkl aygp -óàå .Lnî ñôàå ïéàëe §¨¨¦§©¦¨¤¤©¨§©

éà íéâéOî eðà ïéàLdén÷ Lnî ñôà ìkä àeä C- ¤¥¨©¦¦¥©Ÿ¤¤©¨©¥
"oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd `xa ixd d"awd ,oky .eiabl

,`xeade deednd iwl`d gekd cvn mb -,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥

úézîà äàãBäa eðçðà íéãBî,ytpa zizin` dgpd - ¦£©§§¨¨£¦¦
,zn`d z` dyibxnd.Bzîàì úîàa àeä ïkLzn`dy - ¤¥¤¡¤©£¦

"ynn `l"k `ed lkdy ,"oeilr zrc" enk `id zizin`d
"oezgz zrc"a `edy itk `ly ,d"awd iabl ze`ivna lhae
"yi"dy `l` "yi" miiwy

zewl`l lha39`a df ,
,"ced"d zcn cvn
zn`l lehiade d`cedd
mipian `ly zexnl

.dze`äæ ììëáely - ¦§©¤
,"ced"d zcn,ïk-íb©¥

ìk ìò 'äì úBãBäì§©©¨
,eðìîb øLà úBáBhä©£¤§¨¨
äáBè éeôk úBéäì àìå§Ÿ¦§§¨

.íBìLå-ñçepi`y - ©§¨
,el eyry aeha xikn
d"awdl dcez oziy `l`
d"awdy daehd lk lr
,"ced" df ,epz` dyr
,zecedl - d`ced oeyln

,äæ ììëáezcn ly - ¦§¨¤
,"ced"dìk ìò úBãBäì§©¨

åéúBcîe åéçáL§¨¨¦¨
úeìéöàa åéúBlòôe§ª¨©£¦
íéðBéìò úBàéøáe§¦¤§¦
íäL ,íéðBzçúå§©§¦¤¥

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî:øçà çqðçíéeàøe íéàðå ,[ø÷ §ª¨¦©¥©§¦ª¨©¥¥¤§¨¦§¦
lî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìàïëå ."øãäå ãBä" ïBL ¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§§¨¨§¥

úcîaz`xwpd ,ceqi -"íìBò ãBñé ÷écö"40,,`id mby - §¦©©¦§¨
xaecy jxcÎlre itk ,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk
zexywzdd oipr `ed "ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl
owfd epax xn`i jk ,(lawnd) epal ritydl beprze wyga

,zewl`a beprzae wyga zexywzd ,"ceqi" oipra oldlúBéäì¦§
,íéiçä éiç 'äa äøeL÷ BLôð,mnvr miigd z` dignd - ©§§¨©©¥©©¦

Ba ä÷áãìe,`ed jexa yecwda -÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãa §¨§¨¦§¦¨©£¦¨§¥¤
.àìôð âeðòúåzexywzdd ,"ceqi"d zcn cvn dfy - §©£¦§¨

,`ltp beprze wyga zewl`a,úeëìî úcîáeytpd ly - §¦©©§
,zewl`a `idy ziwl`dBúãBáòå Búeëìî ìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ©§©£¨

.äàøéáe äîéàa BðBãàì ãáò ìk úãBáòkz` ceari jk - ©£©¨¤¤©£§¥¨§¦§¨
laiwy "lerÎzlaw"d cvn d`xiae dni`a `ed jexa yecwd
zray lk o`k xiaqd owfd epax .miny zekln ler envr lr
eytpa - zewl`a olek ody itk ,"zekln" cr "cqg"n ,zecnd

.icedi ly ziwl`d
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ùã÷ä úøâà
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
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`lelקח `"k iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א שלישי יום
,246 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë ùøåùå øå÷îå,ckw 'nr cr.åîå÷îá
ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨
úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤

íéðBéìò úBîìBòä ìk̈¨¨¤§¦
,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦

z`f lk oiand lkyd ly
"dnkg"d zxitq `ed -
ly ziwl`d eytpay

,icediàéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly
÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤

,Búðéaxaqedy itk - ¦¨
iyilyd wxtd epcnla
ly oey`xd wlgd ly
lkyay ,"`ipz"d xtq
ly zeevw dyy opyi
:wnere agex ,jxe`
lkyd zcixi - "jxe`"
didiy ,dnecke milyna

inl mb oaenbiyn epi`y
itk wenrd lkyd z`
;dcixid iptl `edy
lkyd zeagx - "agex"
zeietrzqde mihxta
"wnere" ;lkyd ly zeax
yiy dn zewnrd -
miptl wner ,lkya

,wnernøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41ãéìBäìe , ¦¨¨§¦

,äéúBãìBz Bæ äâOäî¥©¨¨§¤¨
äáäà úBcî ïäL¤¥¦©£¨

äàøéåzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - §¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`edÎjexaÎyecwd

,d"awdn,úéäìàä Lôpa úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék .'ä úlãâa úððBaúîe úìkNnä©©§¤¤¦§¤¤¦§ª©¦¦§ª¨¥¥¤
úéäìàä Lôpä úeððBaúä éãé-ìòL ,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©¤©§¥¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦

,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ da- ¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨
,dpezgz d`xi'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©

,äàlò äàøé äàa äpnnL,dpeilr d`xi -,úLa äàøé ¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨Ÿ¤
,d"awd zlecbn yea `edy -äðéça Léå,'d zlecba - §¥§¦¨

äàa äpnnLz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -äáäà ¤¦¤¨¨¨©£¨
äðéça Léå ,äaø,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnL ©¨§¥§¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

zecna `ed xen`d lk ;dad`a xzei dphwd dbixcnd -
,zrcÎdpiaÎdnkgn ze`ad - d`xi lye dad` ly zeiniptd

,'d zlecba zeppeazdne dpadn,úBiðBöéçä úBcna ïëå§¥©¦©¦¦
.'eë ãñç :ïäLdxeab"e -Îdnkgn olek ze`a od - 'eke " ¤¥¤¤

zeppeazddn ,zrcÎdpia
,'d zlecbaïlëáelka - §ª¨

,zecndéøöúBéäì C ¨¦¦§
úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©
úðéça àeäL ,úòcä©©©¤§¦©
,Lôpä úeøM÷úä¦§©§©¤¤
äòe÷úe äøeLwä©§¨§¨
úâOnL Bæ äâOäa§©¨¨¤©¤¤
,'ä úlãbî ïéðò äæéà¥¤¦§¨¦§ª©

da äãìBð äpnnL- ¤¦¤¨§¨¨
,ytpaäcî äæéà¥¤¦¨

,úBcnäîdrya ixd - ¥©¦
,oiprd z` dpian ytpdy
gek didiy yxcp
xeyw didiy ,"zrc"d
,biyn `edy oipra oezpe
òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤
äãìBpä äcnä ïk-íb©¥©¦¨©§¨

éelbäî ,äpnî- ¦¤¨¥©¦
,ielba df iptl dzidy

,íìòää ìà Lôpa- ©¤¤¤©¤§¥
ly ote`a `id ytpay

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka
lreta la` ,d`xid
dze` el oi` ielibae
dad`dy `ian in .dcn
ici lr ,oky ."zrc"d gek df ixd - lreta didz d`xid e`
s` epnn ezrc giqn `ed oi`y ote`a lkyd l` zexywzdd
zelbzda od lkyd on zeclepd zecnd - cg` rbxl `l

,"lreta"eìa âeefä àø÷ð ïëìå"úòc" ïBL42àeäL éðtî , §¨¥¦§¨©¦¦§©©¦§¥¤
ì.úeøM÷úä ïBLoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - §¦§©§

,zecn ly dclez dpyi lky ly zexywzddúðéça eäæå§¤§¦©
ïBzçz úòc,"zrc" zpigaa dpezgzd dbixcnd -]gQp ©©©§ª©

:xg`ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤
,ïBéìòä úòc úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäìdbixcnd - §©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§

"zrc" zpigaa dpeilrdøeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦
÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnä ÷îò âéOnä ìëOä øB÷î§©¥¤©©¦Ÿ¤©ª¨¤¦§ª¨§¨¨
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ùã÷ä úøâà
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
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קט lel` a"k iriax mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב רביעי יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æè,248 'nr cr.'ô óã

,BìëN ìò ÷éøánäz`f lk xywi -,ähîì èMtúiL ©©§¦©¦§¤¦§©¥§©¨
Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥©¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤
,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä ,äðéa úðéça àéäL ,áçøå§Ÿ©¤¦§¦©¦¨©¦§¥§©¨¨

BîB÷îa øàaúiL Bîk43:"zrc"d zpiga ef ,xnelk - §¤¦§¨¥¦§
"dnkg" zxagnd
`idy "dnkg"y ,"dpia"l
dlbznd wxake ,dcewp
zxagn ,cin mlrpe
`eazy "zrc"d zpiga
`le "dpia" ly dbyda

,dbyda mihxt daxdae zehytzda `l` ,dcewp ly dxeva
df ixd - xzei dhnl lkyd z` micixend mixaqde milyne
"dnkg"d zcewp zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd
oitih epnn miraep mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l
zehytzda ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih
xdpl `eai dnkgd oirnny `id dpeekde - zeagxzdae

,zecnl oigend z` xywn "oezgz zrc" eli`e .dpiad
zeig zecnl wiprn `ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny
zegekd zxyr lk ji` o`k xaqen miptÎlkÎlr .meiwe
ixd mciÎlre ,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde
,"dwl` dfg` ixyan"
zexitqa oiadl mileki

.zepeilrd
ø"åîãà ÷"ë úøòä
ùãå÷ä úøâàì à"èéìù

å"è ïîéñ óåñ
,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye) mipipr dnk dxe`kl
oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie .(p"dgx
ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye xewne :ligzn
jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcc z"pyntre .`ed

'a md p"dgxezeceqi,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc
.(p"ye p"dgx

'eëå úlä÷ éLðàìazk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd epax

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zeldwl epted

itk ,zniieqn dldwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dldw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dldw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n dlclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

ilany ,mytpa xacd rbep

minrh oiivne ,l`xyi ux` zwcvl "cnrn"d z` ewifgi ,mavn lr had

.oicd zxeyn miptl mbe oic it lr mb jk lr

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðk- £©©©§¥©£¤§©§¦
ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn dpyi

xage cici ly ezexiqne1"iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp zxb`dy ,"iirx"eäpä¦¥
,íézòä ÷Bö épnî íìòð àì,elld -äìcìcúð øLà Ÿ¤§¨¦¤¦¨¦¦£¤¦§©§§¨

íëéðçnî éì íéòeãéä èøôáe ,äñðøtä,mkzldwn -øLà ©©§¨¨¦§¨©§¦¦¦©£¥¤£¤
íãé äèî,dhn cxi mzqpxt avne -ïòLî íeL éìa ¨¨¨¨§¦¦§¨

äðòLîe2,`ly ,xnelk - ©§¥¨
dy`d `le lrad

,dqpxtl migieexnLnîe©¨
íéìëBàå íéåBì3,- ¦§§¦

ick mitqk zeell mivl`p
,lke` ikxv zepwl'ä

áéçøéå íäéìò íçøé§©¥£¥¤§©§¦
,áBø÷a øva íäìixd - ¨¤©©§¨

owfd epax azek - df avn
,il reci -äæ ìk íòå- §¦¨¤

avnd lr had ilan
,mei`dáBè àìíä Ÿ¥

éôì ,íLôðì íéNBò¦§©§¨§¦
íãé eöô÷ øLà ,òîLpä©¦§©£¤¨§¨¨

ïzì ,äfä íBiä ãò íãBòî äçeútä,zzl -ïéòå äàìî ãéa ©§¨¥¨©©©¤¦¥§¨§¥¨§©¦
äôé4íéðBéáàä éøBñçî éãì úBiçøëää úeëøèöä ìëì ¨¨§¨¦§¨§©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦

íéi÷ð5,eðéìà úBàeNð íäéðéò øLà ,,mzxfrl `eapy - §¦¦£¤¥¥¤§¥¥
dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y l`xyi ux` iiprl dpeekd

,"llek"dn mdl mixfery,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤
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˘ËÈÏ"‡:3.עתה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דתרתי ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר

מנכסיו'". 'נקי מל' גם משמע
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לו.6. כה, א.7.בהר סב, (לעיין 8.ב"מ ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ב"מ
˘ËÈÏ"‡:9.בד"ס). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:בנוגע"

וחיי". לבני גם (2 להווה, (1
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àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
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כ.11. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה
(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-

˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם Â¯„Î˘"ובמילא
נתעלמו ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, חגיגה

טו.24. א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, זח"א
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zeigd - zenlerd lk
znvnevnd ziwl`d
,`xapd zbxcl zn`zene
zeinipta zyalzne

,`xapaúðéça àeäL¤§¦©
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ixd `id - dxhr ,"dxhr"
ey`xl ziyz" ,y`xd lr

"ft zxhr22mdizexhre" ,
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dbixcnl m`zda cg`elyziigz ly ielibde xe`d ,`l` -

xi`n `l` mvnvzn epi` "xzk" ly siwn xe` `edy ,miznd
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áéúk "àönz ïéàî äîëçä" ék ,ïãò-ïâaL28úðéça àeä , ¤§©¥¤¦©¨§¨¥©¦¦¨¥§¦§¦©
LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä "ïBéìò øúk"29BúòtLäå , ¤¤¤§©¦§¨©¦©Ÿ©©¨§©§¨¨

,éelb úðéçáa Búøàäå,zednd zbyda ebiydl elkeiy -àeä §¤¨¨¦§¦©¦
æ óeâa Laìúz äîLpäLk à÷åc,äiçzä øçà çöå C- ©§¨§¤©§¨¨¦§©¥§©§©©©©§¦¨

dnypdyk ,ocr obay ,jk xacd recne ,miznd ziigz ixg`
`idila,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki `id oi` ,seb

zyaeln didz dnypdyk ,miznd ziigza `eal cizrl eli`e
recik) seba30o"anxd zrck drxkdd31didz xkyd zilkzy ,

biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba dnypl `wec
:owfd epiax jk lr xne` ?xzkd xe` z` ielibaékõeòð" ¦¨

ïúlçz,"dlgz"ay xzeia dpeilrd dbixcnd -"ïôBña §¦¨¨§¨
,à÷åcdxivi xtqa aezkk -32yexit itk ,xacd zernyne ©§¨

zeciqgd33enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly "dlgz"dy ,
"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeia zepeilrd zebixcndseq"

dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d zbixcna ,`wec
`idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd dbixcndn elit`
.(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x" z`xwpd "dnkg"
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ùã÷ä úøâà
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
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.20‡"ËÈÏ˘ È·¯‰" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות שלו Ú"ÎÂÒהעיר, גילוי -
ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון המדינה È¯Ó‚Ïהעליון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -
‰ÂÂ˘·."(דעצמו ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע ד.22."שזה כא, תפלת 23.תהלים
ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה כא.24.ר' ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הובא"

"ועמך בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי לקו"ת ÌÏÂÎכאן ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",
אומר  כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'".

-ÌÏÂÎ"ועמך ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב ‚Ï„Âעד
וכו'". (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, Î"˜איוב ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קכא משפטים "ראה
ובכ"מ". כו '. והחכמה ג.30.סע"א: טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר פרק 32.בשער

ז'. משנה שמו.33.א' ע' תרס"ו המשך



קטו lel` d"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba cxei df okid
f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz dnypdyk
geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd zelbzdd
xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl ocr oba dnypd

dlrnl `edy oeeik ,df
eiabl oi` ,zelylzydn
dnyp oia lcad mey
ob ly ielibd iabl - .sebl
`ed lirl xen`ky ocr
zelylzyda cxeid ielib
dnyp oia lcad miiw -

`ed ocr oba dnypl ,sebllekiseba dnypl eli`e ,zelbzdl
oi`dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl leki `ed

lcad mey oi` ,zelylzydn ixnbl`l` - sebl dnyp oia
(`vnp) "uerp" my `wec - "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc`

,"xzk"d xe` "ozlgz","'eë älçz äáLçîa äNòî óBñ"å§©£¤§©£¨¨§¦¨
.òãBpka -daygn,"daygnd seq"e "daygnd zlgz" mpyi ©©

aedyrn" ixde - "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyiseq
zeevn ici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn
- inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn
xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr
mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr ici lr o`k

dwcv34zeevn ,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici lry ,
ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq" ody zeiyrn
.zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd zilkz - daygn
,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn xaqen mipt lk lr
jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek jnre") miwicvl
mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw `edy xe` dlbzie
mnvr md okl - zelbzda mda didiy xe`d mr envrzi

."yecw"øLôà éà Cà35,Bæ äâøãîì òébäìhelwl - ©¦¤§¨§©¦©§©§¥¨
,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzdaïãò-ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤

äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz,dpeilr dnkg -('eë §¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨
]l"v xWt`36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìkitk cg` lk - ¤§¨¨©§¦¨¦¥

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,ezbixcne exeriymewi f"g`le
l"fgnk - dxez lh i"r - n"dgza37(,"eäiçî äøBz ìè"å§©¨§©¥

dxez lh dxeza wqerd lk" mixne` l"f epinkgy itk -
:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd ziigza - "ediign

(y f"kg`leúBöé÷äå"©£¦¨
"'eë EçéNú àéä38éãå , ¦§¦¤§©

.ïéánìxaqend itky - ©¥¦
zea` zkqna39aqen df

oky ,`ad mler lr
weqtd zlgzd40`id

eviwd 'ebe jizn eigi"
lry "jilh zexe` lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe
,"ediign dxez xe` ,dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk
dbixcnl ribdl ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk
aaeq"d xe`d z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy
biyze ocrÎoba dfÎiptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk
zbydy zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg"
xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr oba dnypd
"xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt
ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a
onfay ,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici" ly
zbydae zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl lkez diigzd
ihewl"a "riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na `aenk) zednd
ocr oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez
`id dnypd zbydy ocrÎobay ,ixd ,("siwn" ly ote`a
oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa
jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre iciÎlre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr
"e`id."jgiyz
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ùã÷ä úøâà
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéä
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לב.34. סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה "לכאורה
מחז"ל מובן אינו ס"ג,·Ó"Îהנ"ל לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

מאי  לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל
ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני -ÂÚ„נפק"מ שטל ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין ע"י בא

שייך שזהו - מחייהו Ê‰)תורה Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל ˘ÂÚ¯‡סוג
'ÈÏÈ„ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע ‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ!ע"ע אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע יבוא ‡Ê"Áאלא

האגרת בתחלת אבל מאד. מצותך בי'‡ÔÈלרחבה ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ‰Ú¯˙36.שע"י
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' ‡„ÂÓ"¯37."במקום ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלים



היום יום . . . קטז

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ּוֵפֵרׁש:  ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֶלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד –  ִיְתּבָ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּותֹו  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
נטילת  ואחר  אחרא,  וסטרא  קליפה  איז   שטָאך  יעדער  אחידן,  בטופרהא  כי  זיך, 

הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קיז היום יום . . . 

י  ּכִ ִלְדֹקר,  לֹא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ַלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
ַכת  ַהְמׁשָ ֲחִסידּות[,  ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ דא"ח  ּבְ ִעְנָיָנּה  ְמֹבָאר  ּכַ ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמשֶׁ
ֵני  ׁשְ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמּדֹוַתי",  נּו  "ׁשְ ם  ׁשָ יֹוָחאי[  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ]=ַרּבִ "י  ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּבְ ק  ּפֵ ִנְסּתַ א(  )סז  ין  ִגּטִ ּבְ
ַדְרּכֹו  ִנּגּון, ּכְ ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֵני  ּוׁשְ ְוטֹוב,  ֶחֶסד  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהם  ּה  ּבָ ׁשֶ ין  ָהֳעָנׁשִ ֲאִפּלּו  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ּה  ּלָ ּכֻ ָלנּו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּקֶֹדׁש:  ּבַ
ּתֹוָרה,  ִלי  ּבְ ִמּדֹות טֹובֹות  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  לּוי[:  ּתָ ֶזה  ּבָ ]=ֶזה  ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ ְוָהא  ֵהם,  ֶאָחד  ים  רּוׁשִ ַהּפֵ
ָנה. ִגיל ח־יא ׁשָ ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ָ ּשׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
דֹוׁש־ ַהּקָ ָנה,  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהֹחֶדׁש  ָמתֹו־ֵעֶדן:  ִנׁשְ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  ּוְבֹכַח  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָבְרכֹו  ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ
ָנה  ָ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבַ ים י"א ּפְ ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
 – ִבים  ִנּצָ ם  ְו"ַאּתֶ א",  ַרּבָ יָנא  ּדִ יֹום  "ַוֲהָוה  ם  ְוִתְרּגֵ ּגֹו'"  ַהּיֹום  "ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים",  ִמים  ַקּיָ
ת ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש  ּבָ ׁשַ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים", ּדְ ם ִנּצָ ת "ַאּתֶ ָרׁשַ ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ

ָנה. ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ רֹב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



v"ndqeקיח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  אלול י"ט ראשון יום העדות? את פוסלים פסולים עדים מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéãò ïéc úéáì eàBáiLk§¤¨§¥¦¥¦
úeãò ,ìeñt Bà áBø÷ ãéòäì eðekúpL elàa àöîð íà ...ïéaøî§ª¦¦¦§¨§¥¤¦§©§§¨¦¨¨¥

.äìèa ïlkª¨§¥¨
התוספות  אבל)לדעת  ד"ה א, קי"ד שראו(ב"ב פסולים  עדים 

אבל  והעידו , דין לבית  באו אם  רק  אותה פוסלים המעשה  את 

כי העדות , את  מבטלים אינם  העידו ולא  המעשה  את  ראו  אם 

דהיינו: מדבר , הכתוב דבר במקיימי  – דבר ' 'יקום  קרא  "אמר 

בבית שיעידו עד  נפסלין  אין  ידיהן  על מתקיים  שהדבר  עדים 

אחר  ובמקום דבר ". ויקיימו  שמואל)דין אמר ד"ה א ו, כתבו(מכות

מצינו "היאך  כן  לא  שאם  פוסלת , לא  פסולים  עדים  שראיית 

לנו והיה  קרובים , במעמד שיש  גט, כשנותנין ורגלינו ידינו

בטל ". הכשרים  שעדות לומר

נמצא "אם  כתב : כאן הרמב "ם epeekzpyאבל el`a
הש "ך  מדייק  ומזה  בטלה ". כולם  עדות  פסול  או  קרוב  להעיד 

סק"י) לו סי' העדות(חו"מ את  פוסלים  הפסולים הרמב"ם  שלדעת 

כי העידו , לא  אם  גםdpeekdגם  וכן אותם , מצרפת  להעיד

והרשב "ם  רש "י  שלשה)שיטת  ד"ה ב. קיג, .(ב"ב

נזכר לא  שהרי הרמב"ם  כשיטת  שהלכה  הש "ך והוסיף 

שכתבו ומה  פוסלת , הפסולים של בפועל  עדות  שרק בש "ס 

שעדים מוכיחה  הקרובים  במעמד הגט שנתינת  התוספות 

לומר אפשר  - מצטרפים  אינם להעיד ולא לראות  המתכוונים 

העדים  את  מזמנים כך משום  אכן כי ראיה  זו mixykdשאין 
הקרובים אין זה ידי  ועל הגט, נתינת  לפני  אותם  ומייחדים 

אותה . מבטלים  ואינם  בעדות נכללים 

יעקב ' ה 'משכנות  יח)אך סי' הש "ך:(חו"מ דברי  על תמה

הגירושין, בשעת  עדים  לייחד מקובל  היה לא  חז "ל בימי  הרי 

יש הקרובים  בגלל הגט את  לפסול חששו שלא  מזה  כן  ואם 

מצטרפים . אינם להעיד  באים  שאינם  שהקרובים  ללמוד 

אם רק  פוסלים  הפסולים  שהעדים  סובר הרמב"ם  גם ולדעתו ,

שנתכוונו באלו נמצא  "אם  הרמב "ם  דברי  ואת בפועל , העידו

כך: מפרש  הוא  בטלה", כולם  עדות פסול  או קרוב  להעיד

העדים בין מפרידים  דין , לבית  באים  העדים  כאשר 

הגדת אחרי ואם  להעיד . התכוונו שלא  לאלו  להעיד שהתכוונו

– פסול  מהם  שאחד  יתברר  להעיד שהתכוונו אלו  של העדות

זו בעדות  נפסלו לא  להעיד התכוונו  שלא  הכשרים  העדים

של  עדותם  את  מקבלים  ומעתה  ביניהם ). שהפרידו  (כיון 

הדבר וראה "הואיל  כי להעיד, התכוונו לא  שבתחילה  העדים

התכוונו שלא  ואף  פיו ", על  הדין  חותכין  עדותו ... וכיוון

העדות . הגדת בעת עתה  עדים  נעשו להעיד,

ה'תשע"ז  אלול כ' שני יום רשות  ללא חברו בחפץ שימוש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰èòeî øác ç÷lL ñéøà̈¦¤¨©¨¨¨
ízëàìî øîbzL íã÷ ,éøLz éîéå ïñéð éîéa eøkaL úBøtä ïî¦©¥¤¦§¦¥¦¨¦¥¦§¥Ÿ¤¤¦¨¥§©§¨
øLëå ,ápb Bðéà ¯ äãOä ìòa úòcî àlL ç÷lL ét-ìò-óà Y©©¦¤¨©¤Ÿ¦©©©©©¨¤¥©¨§¨¥

.äæ ìò ãét÷î äãOä ìòa ïéàL ;úeãòì§¥¤¥©©©¨¤©§¦©¤
כאשר רשות , ללא  חברו  של בחפץ  להשתמש  מותר  האם 

ברצון ? לכך  מסכים  שהיה לחלוטין ברור 

אפרים' ה 'מחנה  י)כתב סי' גזילה שנוי(הלכות שהדבר

התוספות  לדעת  לרמב "ם. התוספות  בין  א)במחלוקת  כב, ,(ב"מ

שה ברור  אם רשותגם  ניתנה  לא  עוד  כל מסכים , היה בעלים

שמותר כותב כאן הרמב "ם  אך להשתמש , אסור  בפועל 

שבעל  משום ניסן בימי הפירות  מן מועט דבר לקחת לאריס

מותר . הדבר שלדעתו הרי עליו , מקפיד  אינו  השדה 

הסמ"ע  לז)אמנם , לד, משום(חו"מ מתיר  שהרמב "ם  פירש 

הדין אין שבאמת  ואע "פ  לקחת , היתר  לעצמו מורה  שהאריס

כשר והוא שקר  להעיד כך מחמת  נחשד אינו מקום מכל כן,

לעדות .

משמע לעדות" וכשר  גנב  "אינו  הרמב"ם  מלשון אמנם,

היתר ומורה  שטועה  ולא  איסור , על  עובר  אינו שבאמת  יותר

כדין שלא ב)לעצמו  שם, המחנ"א על משה ברכת בספר(ראה אך  ,

אליהו' ב)'קול אהע"ז היתר(ח"ב מכאן ללמוד אין  כי  כתב 

בגמרא כי  רשות , ללא  חברו  בנכסי ב)לשימוש  כו, (סנהדרין

נאמר שההיתר qix`aמבואר  wx. אחר באדם  ולא

הרי האריס את  לוקח הבית  בעל  כאשר  כי החילוק , וטעם

וכאילו לכך מסכים הוא מלכתחילה  האריסים , דרך שכן  כיון

העלה לא  שהבעלים  רגיל  לא  במקרה  אך  מפורשת , רשות  נתן 

מסכים היה יודע  היה  שאם שברור למרות אסור דעתו , על 

שם) למחנ"א משה ובברכת שם, לסנהדרין רמ"ה יד .(ראה

הזקן  אדמו "ר פסק דֿה)וכן ופיקדון, מציאה "ואפילו(הלכות :

מפני ויגילו ישמחו  אזי נטלה  שהוא  לבעליו  שכשיודיע לו ברור 

ומכל  הבעלים ". דעת  בלא  בה ליהנות  לו אסור אותו, אהבתם 

מדעתו, שלא  לעני פרוסה  ליתן אדם  של ביתו לבן  "מותר  מקום ,

בכך ". הבית  בעל נתרצה  ומתחילה בתים בעל  נהגו  שכך לפי

ה'תשע"ז  אלול כ"א שלישי יום ממונו' אצל קרוב אדם 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰åéìò ãéòäL ïáeàø§¥¤¥¦¨¨
óà ...'úéaøa äåìä éì' :øîàå éåì ãéòäå ,úéaøa äåìäL ïBòîL¦§¤¦§¨§¦¦§¥¦¥¦§¨©¦¦§¨§¦¦©
ïîàðå ;òLø Bîöò íéNî Bðéà ,úéaøa äålL éåì äãBäL ét ìò©¦¤¨¥¦¤¨¨§¦¦¥¥¦©§¨¨§¤¡¨
àeä ¯ 'éøBL úà òáø éðBìt' ...Bîöò ìò ïîàð Bðéàå ,ïáeàø ìò©§¥§¥¤¡¨©©§§¦¨©¤¦

.BðBîî ìöà áBø÷ íãà ïéàL ,Bâøäì ïéôøèöî øçàå§©¥¦§¨§¦§¨§¤¥¨¨¨¥¤¨

העדות את  מחלקים  לו, שהלוה ראובן  על שהעיד לוי

בריבית הלווה שראובן  ונאמן דיבוריה ', 'פלגינן  מדין  לשנים,

שלווה  עצמו  על נאמן  א)ולא  כה, .(סנהדרין

הראשונים  א)והקשו י, סנהדרין ר"ן. יונה, 'עדות(רבינו הרי  :

כולה ' בטלה  מקצתה  ה"ג)שבטלה  פ"ה נאמר(לעיל לא ומדוע ,



קיט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  אלול י"ט ראשון יום העדות? את פוסלים פסולים עדים מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéãò ïéc úéáì eàBáiLk§¤¨§¥¦¥¦
úeãò ,ìeñt Bà áBø÷ ãéòäì eðekúpL elàa àöîð íà ...ïéaøî§ª¦¦¦§¨§¥¤¦§©§§¨¦¨¨¥

.äìèa ïlkª¨§¥¨
התוספות  אבל)לדעת  ד"ה א, קי"ד שראו(ב"ב פסולים  עדים 

אבל  והעידו , דין לבית  באו אם  רק  אותה פוסלים המעשה  את 

כי העדות , את  מבטלים אינם  העידו ולא  המעשה  את  ראו  אם 

דהיינו: מדבר , הכתוב דבר במקיימי  – דבר ' 'יקום  קרא  "אמר 

בבית שיעידו עד  נפסלין  אין  ידיהן  על מתקיים  שהדבר  עדים 

אחר  ובמקום דבר ". ויקיימו  שמואל)דין אמר ד"ה א ו, כתבו(מכות

מצינו "היאך  כן  לא  שאם  פוסלת , לא  פסולים  עדים  שראיית 

לנו והיה  קרובים , במעמד שיש  גט, כשנותנין ורגלינו ידינו

בטל ". הכשרים  שעדות לומר

נמצא "אם  כתב : כאן הרמב "ם epeekzpyאבל el`a
הש "ך  מדייק  ומזה  בטלה ". כולם  עדות  פסול  או  קרוב  להעיד 

סק"י) לו סי' העדות(חו"מ את  פוסלים  הפסולים הרמב"ם  שלדעת 

כי העידו , לא  אם  גםdpeekdגם  וכן אותם , מצרפת  להעיד

והרשב "ם  רש "י  שלשה)שיטת  ד"ה ב. קיג, .(ב"ב

נזכר לא  שהרי הרמב"ם  כשיטת  שהלכה  הש "ך והוסיף 

שכתבו ומה  פוסלת , הפסולים של בפועל  עדות  שרק בש "ס 

שעדים מוכיחה  הקרובים  במעמד הגט שנתינת  התוספות 

לומר אפשר  - מצטרפים  אינם להעיד ולא לראות  המתכוונים 

העדים  את  מזמנים כך משום  אכן כי ראיה  זו mixykdשאין 
הקרובים אין זה ידי  ועל הגט, נתינת  לפני  אותם  ומייחדים 

אותה . מבטלים  ואינם  בעדות נכללים 

יעקב ' ה 'משכנות  יח)אך סי' הש "ך:(חו"מ דברי  על תמה

הגירושין, בשעת  עדים  לייחד מקובל  היה לא  חז "ל בימי  הרי 

יש הקרובים  בגלל הגט את  לפסול חששו שלא  מזה  כן  ואם 

מצטרפים . אינם להעיד  באים  שאינם  שהקרובים  ללמוד 

אם רק  פוסלים  הפסולים  שהעדים  סובר הרמב"ם  גם ולדעתו ,

שנתכוונו באלו נמצא  "אם  הרמב "ם  דברי  ואת בפועל , העידו

כך: מפרש  הוא  בטלה", כולם  עדות פסול  או קרוב  להעיד

העדים בין מפרידים  דין , לבית  באים  העדים  כאשר 

הגדת אחרי ואם  להעיד . התכוונו שלא  לאלו  להעיד שהתכוונו

– פסול  מהם  שאחד  יתברר  להעיד שהתכוונו אלו  של העדות

זו בעדות  נפסלו לא  להעיד התכוונו  שלא  הכשרים  העדים

של  עדותם  את  מקבלים  ומעתה  ביניהם ). שהפרידו  (כיון 

הדבר וראה "הואיל  כי להעיד, התכוונו לא  שבתחילה  העדים

התכוונו שלא  ואף  פיו ", על  הדין  חותכין  עדותו ... וכיוון

העדות . הגדת בעת עתה  עדים  נעשו להעיד,

ה'תשע"ז  אלול כ' שני יום רשות  ללא חברו בחפץ שימוש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰èòeî øác ç÷lL ñéøà̈¦¤¨©¨¨¨
ízëàìî øîbzL íã÷ ,éøLz éîéå ïñéð éîéa eøkaL úBøtä ïî¦©¥¤¦§¦¥¦¨¦¥¦§¥Ÿ¤¤¦¨¥§©§¨
øLëå ,ápb Bðéà ¯ äãOä ìòa úòcî àlL ç÷lL ét-ìò-óà Y©©¦¤¨©¤Ÿ¦©©©©©¨¤¥©¨§¨¥

.äæ ìò ãét÷î äãOä ìòa ïéàL ;úeãòì§¥¤¥©©©¨¤©§¦©¤
כאשר רשות , ללא  חברו  של בחפץ  להשתמש  מותר  האם 

ברצון ? לכך  מסכים  שהיה לחלוטין ברור 

אפרים' ה 'מחנה  י)כתב סי' גזילה שנוי(הלכות שהדבר

התוספות  לדעת  לרמב "ם. התוספות  בין  א)במחלוקת  כב, ,(ב"מ

שה ברור  אם רשותגם  ניתנה  לא  עוד  כל מסכים , היה בעלים

שמותר כותב כאן הרמב "ם  אך להשתמש , אסור  בפועל 

שבעל  משום ניסן בימי הפירות  מן מועט דבר לקחת לאריס

מותר . הדבר שלדעתו הרי עליו , מקפיד  אינו  השדה 

הסמ"ע  לז)אמנם , לד, משום(חו"מ מתיר  שהרמב "ם  פירש 

הדין אין שבאמת  ואע "פ  לקחת , היתר  לעצמו מורה  שהאריס

כשר והוא שקר  להעיד כך מחמת  נחשד אינו מקום מכל כן,

לעדות .

משמע לעדות" וכשר  גנב  "אינו  הרמב"ם  מלשון אמנם,

היתר ומורה  שטועה  ולא  איסור , על  עובר  אינו שבאמת  יותר

כדין שלא ב)לעצמו  שם, המחנ"א על משה ברכת בספר(ראה אך  ,

אליהו' ב)'קול אהע"ז היתר(ח"ב מכאן ללמוד אין  כי  כתב 

בגמרא כי  רשות , ללא  חברו  בנכסי ב)לשימוש  כו, (סנהדרין

נאמר שההיתר qix`aמבואר  wx. אחר באדם  ולא

הרי האריס את  לוקח הבית  בעל  כאשר  כי החילוק , וטעם

וכאילו לכך מסכים הוא מלכתחילה  האריסים , דרך שכן  כיון

העלה לא  שהבעלים  רגיל  לא  במקרה  אך  מפורשת , רשות  נתן 

מסכים היה יודע  היה  שאם שברור למרות אסור דעתו , על 

שם) למחנ"א משה ובברכת שם, לסנהדרין רמ"ה יד .(ראה

הזקן  אדמו "ר פסק דֿה)וכן ופיקדון, מציאה "ואפילו(הלכות :

מפני ויגילו ישמחו  אזי נטלה  שהוא  לבעליו  שכשיודיע לו ברור 

ומכל  הבעלים ". דעת  בלא  בה ליהנות  לו אסור אותו, אהבתם 

מדעתו, שלא  לעני פרוסה  ליתן אדם  של ביתו לבן  "מותר  מקום ,

בכך ". הבית  בעל נתרצה  ומתחילה בתים בעל  נהגו  שכך לפי

ה'תשע"ז  אלול כ"א שלישי יום ממונו' אצל קרוב אדם 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰åéìò ãéòäL ïáeàø§¥¤¥¦¨¨
óà ...'úéaøa äåìä éì' :øîàå éåì ãéòäå ,úéaøa äåìäL ïBòîL¦§¤¦§¨§¦¦§¥¦¥¦§¨©¦¦§¨§¦¦©
ïîàðå ;òLø Bîöò íéNî Bðéà ,úéaøa äålL éåì äãBäL ét ìò©¦¤¨¥¦¤¨¨§¦¦¥¥¦©§¨¨§¤¡¨
àeä ¯ 'éøBL úà òáø éðBìt' ...Bîöò ìò ïîàð Bðéàå ,ïáeàø ìò©§¥§¥¤¡¨©©§§¦¨©¤¦

.BðBîî ìöà áBø÷ íãà ïéàL ,Bâøäì ïéôøèöî øçàå§©¥¦§¨§¦§¨§¤¥¨¨¨¥¤¨

העדות את  מחלקים  לו, שהלוה ראובן  על שהעיד לוי

בריבית הלווה שראובן  ונאמן דיבוריה ', 'פלגינן  מדין  לשנים,

שלווה  עצמו  על נאמן  א)ולא  כה, .(סנהדרין

הראשונים  א)והקשו י, סנהדרין ר"ן. יונה, 'עדות(רבינו הרי  :

כולה ' בטלה  מקצתה  ה"ג)שבטלה  פ"ה נאמר(לעיל לא ומדוע ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לגבי גם  תתבטל כך  עצמו , לגבי העדות  שבטלה שכשם

ראובן ?

ותירצו:

בעדים נאמר כולה' בטלה  מקצתה  שבטלה  'עדות הכלל 

שאם אלא  עדות  בגדר  שהיא  פסול או  קרוב בהם שנמצא 

אינם עצמו על אדם  דברי אבל בטלה , כולה  פסולה  מקצתה 

הגמרא כדברי  כלל, עדות  א)בתורת  ו, עדים(מכות שנים  פי  "על

- דבר  זריםiniiwnaיקום  רק  כלומר, מדבר ". הכתוב  דבר

ולכן,miiwlיכולים  הדבר . בעלי  ולא  עדותם  ידי  על הדבר  את 

' זו אין בריבית  שלווה  מחלקיםzecrהמעיד אלא שבטלה '

על  נאמן  ואינו כלל עדות אינם עצמו  על שדבריו כך  דיבורו,

נאמנה . עדות  הם  ראובן  על  ודבריו  זה ,

לגבי גם  עדותו  מתקבלת  שורי' את  רבע  'פלוני  ובאומר

אדם ש 'אין  כיון כי דיבוריה' 'פלגינן  אומרים ואין השור ,

בעליו פי על  נסקל השור  שאין ואף  נאמן. ממונו ', אצל קרוב 

עליו העדות שמתקבלת  מתוך הרובע , על  עדות  יש  אם –

השור על הבעלים  עדות  גם הדר)מתקבלת ד"ה שם, סנהדרין .(רש"י

לחלוטין: שונה ההלכה הראב "ד  לדעת  אך

אבל  כנ"ל , עדות , בגדר  אינם  אכן עצמו  על  האדם  דברי

אצל  קרוב  אדם  "אין  כי עליה  עדות  תורת  שורו על  עדות 

עדות זו אלא דבוריה ', 'פלגינן בה  אומרים ואין  ממונו"

שורו, על  נאמן  שאינו  "וכשם  כולה, בטלה מקצתה  שבטלה 

אותו ולא שורו  לא נהרג "אינו ולכן הרובע " על נאמן  אינו כך 

.(כס"מ)פלוני "

ה'תשע"ז  אלול כ"ב רביעי יום בטל? הדין דין לבית הצטרף פסול כשדיין האם

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìñBtL íLk§¥¤§¦
íéðL ïéøãäðña ïéëîBñ ïéà ,Cëéôìe .ïéðiãa ïéìñBt Ck ,íéãòa§¥¦¨§¦§©¨¦§¦¨¥§¦§©§¤§¦§©¦

.äæì äæ íéáBøwä©§¦¤¨¤
הריב "ש  בשם  למלך' ה 'משנה  תיג)כתב  היו(סי' שאם 

הקרוב רביעי  דיין אליהם  והצטרף  כשרים  דיינים  שלשה

המהרח"ש  אך  קיים , דינם  - הדיינים  שבתי)לאחד חיים (רבינו

"נמצא אם  עדים , מאה  שאף  העדים  כדין  הדיינים שדין סובר 

העדות " בטלה  פסול  או  קרוב  מהם  ה"ג).אחד  פ"ה וכן(לעיל

קרוב מהם אחד נמצא  אם  משלשה, יותר  הם  אם  גם  בדיינים ,

בטל. הדין  פסול, או 

החושן' סק"ז)וה'קצות לו הריב"ש :(סי' לשיטת  ראיה  הביא 

בגמרא א)מבואר  ג, כשר(סנהדרין אחד דיין  תורה שמדין ,

מסוימים)לדון "משום(בדינים דיינים  שלשה  הצריכו חכמים אך

ואינו קרנות' מ'יושבי הוא  הדיין  שמא  היינו קרנות", יושבי

דיינים בשלושה  גם הרי הגמרא : ושואלת  ממונות . בדיני בקי

שאין יתכן לא ומתרצת : קרנות ', 'יושבי הם שמא  לחוש  יש 

הדיינים אחד אם הרי המהרח"ש , ולדברי  שלמד. אחד בהם

דין")פסול דינו אין סביר ולא גמיר שלא תועיל ("מי ומה  בטל, הדין -

אחד  אם מתבטל הדין שאין  מכאן אלא  היחיד, של ידיעתו 

פסול. או קרוב  הדיינים 

משפט' 'שער סק"ב)ובספר יג זו:(סי' ראיה  דחה 

מהם אחד ואם  ראויים  להיות  צריכים  הדיינים  כל לעולם 

וחבריו בדין בקי אחד דיין  רק  אם  ואכן  בטל, הדין ראוי אינו

יתכן שלא  הגמרא  ודברי תועלת . כל בכך  אין קרנות ' 'יושבי

יושבים הדיינים  אין  כך: יתפרשו שלמד, אחד  בהם  שאין 

לידי יבואו  שלא  כדי  בדינים , בקי  אחד  ביניהם  אין אם  לדון

יסכים לא זה  דיין כן ואם  לשלם . יצטרכו  יטעו  אם  כי טעות ,

דבר של  ובסופו  בטל יהא  הדין  כי בקי שאינו מי בצירוף  לדון

לדון. ראויים  הדיינים  כל יהיו 

גדול' סנהדרין)וה 'אור  ריש הרמב "ם(משניות דעת  את  הביא 

הדור' קפו)ב'פאר  הדיינים(סי' אחד נמצא  אם  בטל הדין  שאין 

דין דינם  כשרים  דיינים  שלשה  של דין ובית  פסול, או  קרוב 

הוסיף : אך  לדון, הפסול דיין  אליהם הצטרף אם גם

עם יצטרפו שלא  כדי  בסוף , לחתום  שלשה אותם  "שצריכים

פסלות". לשום  או  קרבות  לשום לחתום  ראוי שאינו  מי

ה'תשע"ז  אלול כ"ג חמישי יום עדות  בדיני הרוב' אחר הולכין 'אין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰äàîe ,äàîk íéðM ...§©¦§¥¨¥¨
ïéëìBä ïéà ¯ Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãò ézk ézLa ïëå .íéðLk¦§©¦§¥¦§¥¦¥¥¦©©§¦¤¥§¦

.ïäézL úà ïéçBc àlà ,áøä øçà©©¨Ÿ¤¨¦¤§¥¤
הש "ך סקט"ו)מבאר פז סי' המכחישות(חו"מ עדים  כתי שתי  :

וכאילו העדויות  משתי אחת  לאף  מאמינים  אנו  אין זו, את זו

כלל. אינם 

הארץ  דיבת  את  הוציאו  שהמרגלים בעת  יד,והנה , (במדבר

ואחרי) מאד", מאד הארץ  "טובה ואמרו וכלב יהושע  העידו 

אותם  לרגום העדה  כל "ויאמרו  רש"י)כך – וכלב יהושע (את

החיים ' ה 'אור והקשה  ישראל (שם)באבנים ". בני  קיבלו  מדוע :

עדים שני  אם התורה פי  על הרי המרגלים , עדות  את 

כמאה "שנים  כי יותר נאמנים המאה  אין עדים  מאה  מכחישים 

שתיהן"? את ודוחין  כשנים ... ומאה

נאמן ואינו לעדות  כפסול יהושע  את  שדנו יתכן ותירץ :

את קיבלו ולכן  משרתו שהיה  כיון  משה , על לעדות  בנוגע 

המרגלים . דברי

צדיק ' שם)וב'שפתי  'נוגע(במדבר נחשב יהושע  אם  הקשה :

הרי יהושע , את  לשלוח מתחילה  הסכימו  מדוע  בעדות'

המרגלים אם  הקשה : ועוד  רבו? כרצון  תהיה  עדותו  לדעתם 

איש משה  שלח מדוע  עיניהם , שיראו  מה  על להעיד נשלחו

אנשים ? בשני הסתפק  ולא  שבט מכל

בתורת להעיד כדי  נשלחו לא שהמרגלים מכאן אלא 

לחיות יוכלו ואיך הארץ  על דעתם  את  לשמוע  כדי אלא עדות ,

אנשיו את  המכיר שבט  מכל נציג לשלוח  צריך היה  ולכך בה ,

תכונותיהם . ואת

לשמוע היתה  המרגלים  בשילוח ישראל בני  שכוונת וכיון
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דיני פי על לקבוע ולא  השבט נציגי של  דעתם  חוות את 

אלא כשנים ' ומאה  כמאה  'שנים  כאן לומר  שייך  לא  עדות ,

האמינו כן ועל  הלב  ונטיית  ההבנה  פי על היא  הכרעתם

וכלב . יהושע  לדברי  ולא  הרוב , שהם  המרגלים , עשרת  לדברי

בגמרא  שמצינו א)[וכמו עב, זרה וקבעו(עבודה שדהו במוכר 

מחירו, את  שישומו  אנשים  ארבעה על  בהסתמך  המחיר את 

אמירת  פי על  נקבע  drax`dשהמחיר lk פי על aexולא 
בתורת  זה  אין  כי רוב)oicהדעות , אחר הולכים הדין אלא(שמצד

הארבעה ] כל  דעת  על להסתמך  הוחלט

ה'תשע"ז  אלול כ"ד שישי יום מכהונתו  כהן לחלל שקר עדות

:Á ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïäk ìò eãéòä ?ãöék¥©¥¦©Ÿ¥
äöìçð' Bà 'Bnà äLøbúð eðéðôa' :eãéòäL ïBâk ,ììç àeäL¤¨¨§¤¥¦§¨¥¦§¨§¨¦¤§§¨

.ïé÷Bì elà éøä ¯ enæeäå ,'éðBìt íBéa éðBìt íB÷îa§¨§¦§§¦§©£¥¥¦
או מלקות  או  מיתה  שחייב אדם על בשקר שהעידו  עדים 

ככתוב : להענישו, רצו שבו העונש  את  בהם לקיים  יש  ממון ,

העידו כאשר  אך לאחיו", לעשות  זמם  כאשר לו  "ועשיתם 

לכהונה אותם פוסלים אין לכהונה , ופסול 'חלל ' שהוא  עליו

במלקות . נענשים  הם  אלא 

בגמרא  מבואר הדבר  א)וטעם ב, לפסול (מכות וזממו  מאחר  :

לכהונה , פסול  חלל של בנו גם  שכן  זרעו, ואת  אותו לכהונה 

אלא בשלימות  זמם ' כאשר  לו 'ועשיתם בהם  לקיים  נוכל  לא 

שהרי לעשות  בידינו אין זאת  ואת  זרעם , את  גם  נפסול אם 

'ועשיתם  אלאelנאמר  חללים  נעשים  אינם  ולכן  לזרעו, ולא  ,'

במלקות . נענשים 

הרמב "ן לדעת  זה : בדין ראשונים שם)ונחלקו  רק(מכות ,

בן  שהוא  העידו בגרושהdyexbכאשר אסור  כהן כי  לוקים,

אם אך מהתורה, פסול לו  לגרום  שזממו  ונמצא  התורה  מן

בן שהוא  בחלוצהdvelgהעידו כהן איסור כי לוקים , אינם 

פסול  בעדותם  לו גורמים  היו  ולא  ומאחר מדרבנן, הוא 

אך  לוקים . ואינם  מהתורה  איסור  בכך עברו לא  מהתורה,

שהוא העידו אם  שגם  מפורש  dvelgברמב"ם  oa. לוקים

איסור על בכך ועברו נזק  לו לגרום רצו סוף  סוף  כי  וטעמו,

שקר ' עד ברעך  תענה קעט)'לא הגרעק"א, שו"ת .(ראה

שהרי ממון  הפסד  גם  לו לגרום זממו הרי דנו : והראשונים 

לא ומדוע כשר , ככהן תרומה  לקבל  זכאי  אינו  חלל כהן

לקבל  ראוי שהיה התרומות  של המשוער בערך  יתחייבו

חייו ? במהלך 

שהיה וודאות ואין  מאחר  ברור  אינו זה  הפסד כי  ותירצו,

ישירות ידם  על נעשה  לא  זה  נזק  כי  ועוד, תרומות . מקבל

רק אלא  בידיים  הכהונה מתנות את  ממנו  לקחו לא שהרי 

זמם  כאשר  לו  'ועשיתם  ונאמר אותן יקבל  שלא  'zeyrlגרמו 

זמם  'כאשר  שם)'mexblולא  מכות .(ריטב"א

ה'תשע"ז  אלול כ"ה קודש שבת תסור'? 'לא על עוברים אין מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰äNBò BðéàL éî ìk̈¦¤¥¤
øácä (ìkî) øeñú àì" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò ¯ ïúàøBäk§¨¨¨¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¨¦¨©¨¨
ãçàå ãçà ìk ¯ úBâäðnäå úBðwzäå úBøæbä ..."Eì eãébé øLà£¤©¦§©§¥§©©¨§©¦§¨¨¤¨§¤¨

ìMä elàîàìa øáBò ,ïäî ãçà ìk ìò øáBòä ...íéøác äL ¥¥©§Ÿ¨§¨¦¨¥©¨¤¨¥¤¥§Ÿ
.äNòú©£¤

גזירות על או  דרבנן מצוות על העובר  הרמב"ם , לדעת

הרמב"ן והקשה  תסור '. 'לא  הלאו  על  עובר  חכמים , שגזרו

א') שורש לסהמ"צ, איסור(בהשגותיו גם יש  דרבנן  איסור בכל  אם  :

אמרו מדוע  התורה , ב)מן ג, לחומרא(ביצה דאורייתא  'ספיקא 

מן איסור יש  דרבנן  איסור  בכל והרי לקולא', דרבנן  וספיקא 

התורה ?

שמעתתא ' ה 'שב  פ"ג)ומיישב  :(ש"א

הרמב "ם  אין לשיטת  הספיקות... "כל הי"ב, פ"ט טו"מ הל' (ראה

סופרים") מדברי אלא להן לחומרא 'חוששין דאורייתא  ש 'ספק  זה דין ,

בספק רק  להחמיר  גזרו שחכמים  לומר ויש  מדרבנן. הוא 

בספק ולכן החמירו  לא  דבריהם  של בספק  אבל דאורייתא ,

תסור '. 'לא  נאמר  לא  דרבנן

ומשיב ' נז)וה 'שואל  סי' ח"ב מבאר :(רביעאה

כדי חכמים , כבוד  משום היא  תסור ' 'לא  התורה  אזהרת 

אסרו חכמים אם  ספק  יש  כאשר אך בקולם. ישמע  שהעם

יש כי זה , באיסור  מקילים  אם בכבודם  פגיעה  זו  אין זה , דבר 

דבריהם . על עבר  שלא  לומר  מקום 

יעקב ' כב)וב 'נאות  מיישב :(סי'

חכמים שאסרו  האיסור  כאשר רק  הוא  תסור ' 'לא  הציווי 

נאסר לא  דרבנן  שאיסור  וכיון שקבעו, הכללים פי על הוא 

תסור '. 'לא  בזה  נאמר לא ספק, במקום 

על  הרמב "ן  של הנוספת  השגתו  גם  מיושבת  זה ולפי 

ואיסורים(שם)הרמב "ם מצוות מפני  נדחים  מדרבנן איסורים  :

שיבוא מדאורייתא  קודם לרדותה לו התירו בתנור, פת בשבת הדביק (לדוגמא:

א) ד, שבת - סקילה איסור איסורלידי יש  מדרבנן  באיסורים ואם 

התורה ? מצוות  מפני  נדחים  הם מדוע תסור ', 'לא  של תורה 

כלפי עצמו מצד מדרבנן  באיסור  דנים אנו שכאשר  אלא 

כאילו מדרבנן  והאיסור עדיף התורה  שדין  וודאי  התורה , דין 

תסור '. 'לא  בזה  נאמר לא ולכן  קיים  אינו

עיקר התפילה הוא קריאת־שמע, ועיקר קריאת־שמע הוא פרשה ראשונה, ובפרט פסוק ראשון, שמע ישראל.
ממאמר שבת פרשת נצבים־וילך, ה'תשכ"ז
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו
לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  אחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא

אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא
כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,

(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א
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דיני פי על לקבוע ולא  השבט נציגי של  דעתם  חוות את 

אלא כשנים ' ומאה  כמאה  'שנים  כאן לומר  שייך  לא  עדות ,

האמינו כן ועל  הלב  ונטיית  ההבנה  פי על היא  הכרעתם

וכלב . יהושע  לדברי  ולא  הרוב , שהם  המרגלים , עשרת  לדברי

בגמרא  שמצינו א)[וכמו עב, זרה וקבעו(עבודה שדהו במוכר 

מחירו, את  שישומו  אנשים  ארבעה על  בהסתמך  המחיר את 

אמירת  פי על  נקבע  drax`dשהמחיר lk פי על aexולא 
בתורת  זה  אין  כי רוב)oicהדעות , אחר הולכים הדין אלא(שמצד

הארבעה ] כל  דעת  על להסתמך  הוחלט

ה'תשע"ז  אלול כ"ד שישי יום מכהונתו  כהן לחלל שקר עדות

:Á ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïäk ìò eãéòä ?ãöék¥©¥¦©Ÿ¥
äöìçð' Bà 'Bnà äLøbúð eðéðôa' :eãéòäL ïBâk ,ììç àeäL¤¨¨§¤¥¦§¨¥¦§¨§¨¦¤§§¨

.ïé÷Bì elà éøä ¯ enæeäå ,'éðBìt íBéa éðBìt íB÷îa§¨§¦§§¦§©£¥¥¦
או מלקות  או  מיתה  שחייב אדם על בשקר שהעידו  עדים 

ככתוב : להענישו, רצו שבו העונש  את  בהם לקיים  יש  ממון ,

העידו כאשר  אך לאחיו", לעשות  זמם  כאשר לו  "ועשיתם 

לכהונה אותם פוסלים אין לכהונה , ופסול 'חלל ' שהוא  עליו

במלקות . נענשים  הם  אלא 

בגמרא  מבואר הדבר  א)וטעם ב, לפסול (מכות וזממו  מאחר  :

לכהונה , פסול  חלל של בנו גם  שכן  זרעו, ואת  אותו לכהונה 

אלא בשלימות  זמם ' כאשר  לו 'ועשיתם בהם  לקיים  נוכל  לא 

שהרי לעשות  בידינו אין זאת  ואת  זרעם , את  גם  נפסול אם 

'ועשיתם  אלאelנאמר  חללים  נעשים  אינם  ולכן  לזרעו, ולא  ,'

במלקות . נענשים 

הרמב "ן לדעת  זה : בדין ראשונים שם)ונחלקו  רק(מכות ,

בן  שהוא  העידו בגרושהdyexbכאשר אסור  כהן כי  לוקים,

אם אך מהתורה, פסול לו  לגרום  שזממו  ונמצא  התורה  מן

בן שהוא  בחלוצהdvelgהעידו כהן איסור כי לוקים , אינם 

פסול  בעדותם  לו גורמים  היו  ולא  ומאחר מדרבנן, הוא 

אך  לוקים . ואינם  מהתורה  איסור  בכך עברו לא  מהתורה,

שהוא העידו אם  שגם  מפורש  dvelgברמב"ם  oa. לוקים

איסור על בכך ועברו נזק  לו לגרום רצו סוף  סוף  כי  וטעמו,

שקר ' עד ברעך  תענה קעט)'לא הגרעק"א, שו"ת .(ראה

שהרי ממון  הפסד  גם  לו לגרום זממו הרי דנו : והראשונים 

לא ומדוע כשר , ככהן תרומה  לקבל  זכאי  אינו  חלל כהן

לקבל  ראוי שהיה התרומות  של המשוער בערך  יתחייבו

חייו ? במהלך 

שהיה וודאות ואין  מאחר  ברור  אינו זה  הפסד כי  ותירצו,

ישירות ידם  על נעשה  לא  זה  נזק  כי  ועוד, תרומות . מקבל

רק אלא  בידיים  הכהונה מתנות את  ממנו  לקחו לא שהרי 

זמם  כאשר  לו  'ועשיתם  ונאמר אותן יקבל  שלא  'zeyrlגרמו 

זמם  'כאשר  שם)'mexblולא  מכות .(ריטב"א

ה'תשע"ז  אלול כ"ה קודש שבת תסור'? 'לא על עוברים אין מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰äNBò BðéàL éî ìk̈¦¤¥¤
øácä (ìkî) øeñú àì" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò ¯ ïúàøBäk§¨¨¨¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¨¦¨©¨¨
ãçàå ãçà ìk ¯ úBâäðnäå úBðwzäå úBøæbä ..."Eì eãébé øLà£¤©¦§©§¥§©©¨§©¦§¨¨¤¨§¤¨

ìMä elàîàìa øáBò ,ïäî ãçà ìk ìò øáBòä ...íéøác äL ¥¥©§Ÿ¨§¨¦¨¥©¨¤¨¥¤¥§Ÿ
.äNòú©£¤

גזירות על או  דרבנן מצוות על העובר  הרמב"ם , לדעת

הרמב"ן והקשה  תסור '. 'לא  הלאו  על  עובר  חכמים , שגזרו

א') שורש לסהמ"צ, איסור(בהשגותיו גם יש  דרבנן  איסור בכל  אם  :

אמרו מדוע  התורה , ב)מן ג, לחומרא(ביצה דאורייתא  'ספיקא 

מן איסור יש  דרבנן  איסור  בכל והרי לקולא', דרבנן  וספיקא 

התורה ?

שמעתתא ' ה 'שב  פ"ג)ומיישב  :(ש"א

הרמב "ם  אין לשיטת  הספיקות... "כל הי"ב, פ"ט טו"מ הל' (ראה

סופרים") מדברי אלא להן לחומרא 'חוששין דאורייתא  ש 'ספק  זה דין ,

בספק רק  להחמיר  גזרו שחכמים  לומר ויש  מדרבנן. הוא 

בספק ולכן החמירו  לא  דבריהם  של בספק  אבל דאורייתא ,

תסור '. 'לא  נאמר  לא  דרבנן

ומשיב ' נז)וה 'שואל  סי' ח"ב מבאר :(רביעאה

כדי חכמים , כבוד  משום היא  תסור ' 'לא  התורה  אזהרת 

אסרו חכמים אם  ספק  יש  כאשר אך בקולם. ישמע  שהעם

יש כי זה , באיסור  מקילים  אם בכבודם  פגיעה  זו  אין זה , דבר 

דבריהם . על עבר  שלא  לומר  מקום 

יעקב ' כב)וב 'נאות  מיישב :(סי'

חכמים שאסרו  האיסור  כאשר רק  הוא  תסור ' 'לא  הציווי 

נאסר לא  דרבנן  שאיסור  וכיון שקבעו, הכללים פי על הוא 

תסור '. 'לא  בזה  נאמר לא ספק, במקום 

על  הרמב "ן  של הנוספת  השגתו  גם  מיושבת  זה ולפי 

ואיסורים(שם)הרמב "ם מצוות מפני  נדחים  מדרבנן איסורים  :

שיבוא מדאורייתא  קודם לרדותה לו התירו בתנור, פת בשבת הדביק (לדוגמא:

א) ד, שבת - סקילה איסור איסורלידי יש  מדרבנן  באיסורים ואם 

התורה ? מצוות  מפני  נדחים  הם מדוע תסור ', 'לא  של תורה 

כלפי עצמו מצד מדרבנן  באיסור  דנים אנו שכאשר  אלא 

כאילו מדרבנן  והאיסור עדיף התורה  שדין  וודאי  התורה , דין 

תסור '. 'לא  בזה  נאמר לא ולכן  קיים  אינו
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ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא

נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם
להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
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‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ
elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
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ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

(29 ֿ בבית שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(32 ֿ (בבא הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«
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BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
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השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י

בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד
חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תשע"ז  אלול כ' שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות
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קכז zecr zekld - mihtey xtq - lel` 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו

לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
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„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»
Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»

Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ
,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿

„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»

·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»
˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה
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הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿

ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ
ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆
¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈

a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈
Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ

ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈
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שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו
הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר

שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
שהוא  אלא נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן

לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול
מכיון  אלא נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש

לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו
שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:

מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות שנחשד (הל' שמי מצינו והרי ,
יחשד  מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר על
לגדר  כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות על

נאמנות.
לו  אסור רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:

אמת" עדות שהוא אע"פ עמו מהל'להעיד פ"י ריש (רמב"ם 

לו עדות) אסור - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ
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ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆
ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈

CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿
È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈

ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»

,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈
‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»

È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈

ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«
ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ
B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
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חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).
גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד

ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים
לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי

ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל

לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת
תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה

יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום
(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי

וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים
מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל

לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל
מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.

הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
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וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל
הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים

בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

ה'תשע"ז  אלול כ"א שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי

.‡‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡L ÈÓ2C¯„a ‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…¿∆∆
ı¯‡3˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ,ÚL¯ ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆¿∆¿«»»»¿≈

Ì‰È¯·cÓ4‡e‰L ‰˜ÊÁ - Ck „Ú „¯iL ÈÓ ÏkL . ƒƒ¿≈∆∆»ƒ∆»««»¬»»∆
B„ÈÏ e‡B·iL ˙B¯·Ú‰ ·¯ ÏÚ ¯·BÚ5. ≈«…»¬≈∆»¿»

משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב.4)טובה מ, רש"י 5)קידושין כפירוש

היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם
פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין

.·ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ6ÔÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú ¿ƒ»≈¿ƒ≈¿«»»∆¿≈
˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈

ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
כשרות, בחזקת שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
אלא  להעיד כשרים בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם

חכמים . תלמידי הם אםֿכן

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ

ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
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ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

."mdixacn zecrl oileqt oiiefad oke"

שכתב  מה על־פי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר
כח  אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז
הבא", ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות
שהעונש  בעבירות אפילו דוגמתה מצינו שלא אזהרה
של  תוכנו כל הוא: והביאור בית־דין. מיתות ארבע עליהם
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של ו"היושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה

על  נאמר שהרי עדי"כביכול, "אתם ישראל מג,עם (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
הקב"ה, של ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
תוכנו  כל את נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן
- הקב"ה על להעיד יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã
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ב.)בגמרא כו, אחר (סנהדרין דבר אוכלי נחמן, רב "אמר
כו'". לא בצנעא אבל בפרהסיא מילי הני לעדות, פסולים

אפ  אי כל ואם ופירשו בפרהסיא". אף מותר לי' שר
מעכו"ם". צדקה לוקחי היינו אחר, דבר ש"אוכלי המפרשים
ממון, מחמת ה' "חילול שהוא רש"י כתב האיסור ובטעם
כתב  כאן הרמב"ם אבל ממון". מחמת חמס עד לי' והוי
בכלל  הם בפרהסיא גויים של צדקה שהאוכלין הטעם,

לעדות. שפסולים הבזויין
כי  הי"ד, בספר לרמב"ם רש"י בין החילוק סיבת לומר ויש
פ"א  בסוף הוא לעדות פסולים שהבזויין הדין מקור

הישוב, מן שאינו למי בנוגע `mixneדקידושין, yie שפסול
פנים  בושת לו ואין עצמו על מקפיד שאינו כיון לעדות

וליפסל. בעצמו לזלזל בוש ואינו
כה'יש  רק ולא דכו"ע, אליבא פירש בסנהדרין רש"י
וממילא  לעדות, פסול בשוק האוכל שדווקא אומרים'
עלמא, לכולי לפסול נחשב לא העכו"ם מן צדקה הלוקח
מצד  אסור מעכו"ם צדקה שלקיחת לפרש הוצרך ולכן

ה'. חילול

ה'יש  של דהלכתא אליבא פירש הי"ד בספר הרמב"ם אבל
ש"מכלל  כתב ולכן לעדות", "פסול בשוק שאוכל אומרים'
את  מבזין כו' בפרהסיא עכו"ם של צדקה האוכלים אלו

חוששין". ואינן עצמן
(`"q h"w ,'g zeniyx t"r)

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
כמו  חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל
של  שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו
הב"ח  ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל
לתלמיד  גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז
ט"ז). פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" קידושין 18)לעדות

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי 19)בוש ב כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים,
צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
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לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי על אף תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
רבינו  דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י)
שם  שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.

הלכה  ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר

.ËÏ‡¯OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï -36ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»

ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ
ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿

e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות
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א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו ֿ 13)כלשון (בבא שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום

לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי
התרו  שלא אע"פ רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את

התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו
בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי - עושים
להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל

(כסףֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב, הם טועים כי

.·‰¯·Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡16?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ ·bL ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯a17BÈ‡ - ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ18‰¯eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï· ÏÎ‡L ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .19 ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים

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



קלז zecr zekld - mihtey xtq - lel` `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו
ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת

להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל
ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות

וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",

רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«
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ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד
ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה

(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם

"איש  (שם) נאמר כבר הרי אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

ב). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב, אחי בני שהם האבות, בני כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני שני והם
וראה  א. כח, שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב, גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט"ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני

ליורשו",6) הראוי "וכל שם במשנה עקיבא רבי כדברי
אינם  האם קרובי אבל האב, קרובי שהם רש"י: ומפרש
"ואחי  א): קח, (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע"י 8)בכת "י לו שבאו
בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ

פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»

ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
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ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ
ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
ֿ 15)אביו. רבינו ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."xyk epa oa oa mre"

אביו, אבי אבי את לכבד הנין על חיוב אין אב, כיבוד לעניין
בהלכה שמצינו סכ"ד)וכל ר"מ סי' לכבד (שו"ע שחייב הוא

אביו, אבי
אביו  לאלקי זבחים "ויזבח הפסוק על ברש"י הוא ומקורו

א.)יצחק מו, אביו (ויגש מאבי יותר אביו בכבוד אדם "חייב
פחות), שהוא אלא אביו, אבי על חיוב גם שיש (והיינו כו'"

כשר. בנו בן בן עם - ולכן
משלושה  יותר ואם אב לכיבוד ראיה מצינו שלא והגם

חז"ל ממאמר לכך רמז יש ב.)דורות, צא, בתרא על (בבא

ומדבר  בשלמה האמור המלך", לאם כסא "וישם הפסוק
הלכה, ולעניין בעלמא. רמז אלא אלא זה אין ומ"מ ברות,

בנו. בן עד ובעדות אביו, אבי עד הוא ואם אב בכיבוד
(644 cenr 'k wlg y"ewl t"r)

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ

רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
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zecrקמ zekld - mihtey xtq - lel` a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿
Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈

E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»
‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש
אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם

בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום
(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.

אותו. תימן: בכת"י דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין
לו  אסור לכתחילה ודאי לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי  בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי"ף
וכתב  עדות). קבלת ק אות ב"העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט: סעיף לג סי' בחו"מ הרמ"א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï - ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ

B˙Ú¯Ï ‡ÏÂ B˙·BËÏ ‡Ï54‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,55. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ ¯Lk - ‡BO‰Â ·‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ

˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰L56ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«
ÌÈ·B¯w‰57. «¿ƒ

זו 54) והרי וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב: כדברי
לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא

אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

ה'תשע"ז  אלול כ"ב רביעי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין

להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

¯LÎÂ ˜Á¯˙ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈
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ו.2) הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז,
בפירוש  ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק

שם). לרבינו המשנה

.·‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»

ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»
CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»

ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו
לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה

עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,

ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם
או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה

ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה

הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן
רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,

הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,
בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי

העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת
משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית
ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב

אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈ¯·c LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯·c Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡¯M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È·‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa¯ ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯ËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ ¯eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL ·¯Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰È¯·cÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Ò¯t‰ ˙Èa24Ì‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»
˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ

Ì‰È¯·cÓ „·Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈

¯Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29·¯ÚÏ B˙Óe¯˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆
‰Óe¯z enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»

˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ ¯Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ
‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»

ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈
˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆

BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…
Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין

שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י,

אמה,24) מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
לומר  זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום
בתוספות  ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות

א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
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ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה
מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,

ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל
כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח

ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר
אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ¯·„ ‰‡¯Lk „·Ú B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯¯ÁzLÂ ¯ib˙pL ¯Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ - ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙È·a ‰Ê ¯ËLaL B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ -42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ -44ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»

‰¯·Úa45„eLÁ ‰¯·Úa ÏeÒt‰L ,‰·È¯˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,

שלפני  תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר
בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית

שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט, בתרא בבא
שם. בשטרו.43)התוספות לחותנו שחתם לאחר

להעיד.44) פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן כגון,
למרות 46) בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש

בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך
חשוד  שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף,
ולפיכך  היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי
זייף  חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים
י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב

ט"ו. הלכה

.Â„·Ïa ÌÈ„Ú ÈL Ba LiL ¯ËL47ÌÈ·B¯˜ Ì‰ÈLe , ¿»∆≈¿≈≈ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê48Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯·Úa ÏeÒt Ì‰ÈMÓ „Á‡ B‡ ∆»∆∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»««ƒ

BÏ ¯ÒnL49ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa ¯ËM‰50‡e‰ È¯‰ - ∆»««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈
BÎBzÓ ÛiÊÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ò¯Ák51. ¿∆∆ƒ¿≈∆¿À»ƒ

אפילו 47) כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים

הירושלמי 48) כדברי לאחרים, להעיד פסולים הם והרי
קרובים  העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין
עד  נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה
שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי זה א.וכעין או 49)ח, ללוקח המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל,
מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב
והשווה  וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט"ו. הלכה א, פרק גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י"ז. הלכה

.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ

˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««
¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈

˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿
Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈

˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»
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עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם
הלווה. נכסי על המערער נגד

.‡BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓ2Èa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ¯ÈÚ‰3B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
¯ÈÚ ÏL ·BÁ¯a4„ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê ¯·„a5BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ6,¯eÓb ÔÈ˜a ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â7. ¿««»»ƒ»ƒ

סי'2) לחו"מ ובסמ"ע א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב שאדם מנמק: ספר" וב"קרית א). ס"ק לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפיֿזה ה"ב, פי"ב לעיל כמבואר
לעיל  כמבואר הכתוב, גזירת שהביא קריבה, משום אלא

הט"ו. שלהם.3)פי"ג שאינו לומר לכולם, המשותף
יז)4) יג, (דברים הכתוב מלשון ידים, רחב ציבורי מגרש

(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ שללה כל "ואת
עיר". של ברחובה "ולנים מ"ב) עירו,5)פ"ג, בני לטובת

בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי
חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ על לי אין ודברים דין שיכתוב:

מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי לשאר
מועיל.7) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בקבלת

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ

ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8Ù‡ È‡LBÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿
epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

ש"סילוק"8) שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בבאֿבתרא
לגבי  שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי אלא מועיל
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז). עדות
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח בימי 9)סעיף בו שקוראים מה לשמוע
בשמיעתו.10)הקריאה. ויוצא בו נהנה את 11)שהרי

אחרת. טענה שום או בדמים, לקחתיו הטוען: הגנב

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ - È¯ÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ12‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,13ÌÈL e¯Ó‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ ·eˆw‰ ¯·c Ôz e‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó14 ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈

Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆
el‡ ÌÈiÚ e¯MÚ˙iL15Èa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈

¯ÈÚ‰16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

עירם,12) של ספר שזה מעידים או גונב, שראוהו המעידים
שם). (בבאֿבתרא בעדותם ונוגעים בו שותפים שכולם
ספר  להם יש אם להעיד, מכשיר יב סעיף ז סימן ובחו"מ
לקרוא  להם מותר עצמם הדיינים אפילו ואז אחר, תורה
קוראים  רצו ואם הואיל להם, הנאה זו שאין הספר, באותו
ס"ק  שם (סמ"ע כנסת בית באותו הנמצא אחר, מספר הם

העיר.13)כח). אנשי בעדותם,14)על נוגעים נמצאו
והעדים  הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן אם שהרי

משלהם. להם ושנה.15)לתת שנה בכל ולא 16)לתת
הבאות. בשנים עוד להם לתת יצטרכו

.„ÔÈaL Ú˜¯˜17d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ18‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ -19; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡20d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏ21BlL ·BÁ ÏÚa ‡a22„iÓ dÙ¯Ëe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰23‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ -24BÏ „ÈÚÓ Ck ¯Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ25. »∆»¿≈…«≈»∆

סמוכים 17) שאינם עניים הרדב"ז: וכתב שם. בבאֿבתרא
מתפרנסים  הם שאין כיום, בירושלים, כגון העיר, בני על
נראה  לארץ, חוץ קהילות להם ששולחים ממה אלא

ולהעיד. לדון יועיל סעיף 18)שה"סילוק" לז סימן בחו"מ
שותפים. שני של הנוסח: להם 19)א, שמכרה שזה לומר,

ממנו. חלקו 20)גזלה על ואפילו המערער, עדי לפסול
יטול  אם ביניהם, חלקו שלא זמן שכל יעיד, לא השותף של
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מעיד  זה ונמצא שניהם יפסידו השדה, מן כלום המערער
וברשב"ם). א מג, (בבאֿבתרא דין 21)לעצמו לו: שכתב

שלך. שהכל זו, שדה על לי אין גם 22)ודברים כלומר,
זה. תנאי עצמו על קודם 23)יקבל ממנו שלוה המלוה,

חלקו. את לשותפו חציה 24)שהקנה שהרי מידו, יקחנה
השותף  מידי חובו כנגד לטרוף ודינו חוב, לבעל משועבדת

ירצה 25)הקונה. שאם בדבר, נוגע אינו שעכשיו
"לווה  יהיה שלא חובו, בעל מפני השותף אצל להעמידה
ישאר  ממילא הרי ה"ג), פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע
דמיה  לשלם עליו שקיבל השותף כלפי רשע" "לווה
אחריות  שום עליו קיבל שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא
בידו, היתה גזולה ויטעון מערער איזה יבוא שאם אחרת,
נוגע  זה נותן הרי כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין
כשיקחוה  לפצותו יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו

(שם). ממנו

.‰‰„O‰ ÏÚ ¯¯BÚ‰26ÔÈ‡ - ˙B¯t da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ¯‡‰27ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙B¯ta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï28; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙B¯t da ÔÈ‡ Ì‡Â29„ÈÚÓ -30¯ÎBO‰ Ï·‡ .31Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙e¯ÈÎO‰ Á˜Ï32‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :¯Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙e¯ÈÎO‰ Ô˙ ¯·k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
‰„O‰ ‡ˆz Ì‡L ÔÂÈk .„ÈÚÓ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚ·Ï¿«««»∆≈≈ƒ≈»∆ƒ≈≈«»∆
,da ·LiL ÌÈM‰ Ïk ¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁ - ¯Ú¯ÚÓÏ«¿«¿≈«»ƒ≈¿«»«»ƒ∆»«»

„ÈÚÓ BÈ‡33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈≈ƒ¿≈…«≈»∆

בלבד,26) השותף חלק על אלא טוען המערער אין אם אבל
שאז  תנאי, שום בלא לו להעיד זה יכול השותף, לו שמכרה

א). סעיף לז סי' (חו"מ בעדותו נוגע שטוען 27)אינו
ממני. גזלתיה חבירו 28)למחזיק: שדה לעבד היורד

מנהג  כפי בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת
עם 29)המדינה. השדה יטול המערער, יזכה שאם

נגזל. כל כדין זו 30)פירותיה בשנה בה טרח לא וגם
אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי  תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש
מי  וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע

וברשב"ם). ב מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו את 31)אם
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל השדה,

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי
מידי  השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע"פ א. כט,
(רמב"ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי והשווה שם),
המשכיר  לקח "אם פסק: יב, סעיף לז, סי' חו"מ ובשו"ע
בדין  שיזכה למי שיתנם כדי לשוכר, והחזירם השכירות דמי

לו". מעיד (=השוכר) זה הרי -

.Â·¯Ú Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,‰ÂlL ÔBÚÓL34‰„e‰È ‡·e , ƒ¿∆»»¿»»¿≈»≈»¿»
B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Â ‰Âl‰ ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ35, ¿«¿≈«ƒ¿«…∆¿ƒ«¿«ƒ««»

Ï LÈ Ì‡·BÁ‰ „‚k ˙¯Á‡ ‰„O ÔBÚÓL36È¯‰ - ƒ≈¿ƒ¿»∆«∆∆¿∆∆«¬≈
BÏ LÈ ·¯Ú‰ Ô·e‡¯37‡È‰L Ú˜¯˜ d˙B‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¿≈∆»≈≈¿»ƒ«»«¿«∆ƒ

‰„e‰È dÁ˜Ï Ì‡L ;‰Êa ‰‡‰ BÏ ÔÈ‡L .ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿∆≈¬»»»∆∆ƒ¿»»¿»

B·BÁ ÏÚa ‰pnÓ Ú¯tiL ˙¯Á‡ ‰„O È¯‰ -38ÔÎÂ . ¬≈»∆«∆∆∆ƒ»«ƒ∆»««¿≈
‰fL ÂÈ¯Á‡ Á˜lL ÈL Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»∆∆

BlL ‰„O‰39ÔÈ¯BÁ Ôa ‰„O ¯ÎBnÏ LiL ‡e‰Â .40 «»∆∆¿∆≈«≈»∆∆ƒ
Á˜BÏÏ ÔÈ‡L .ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL ‰„O ÈÓc „‚k¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆≈¿≈«
;ÈL Á˜BÏ „Èa ‰„O‰ ‰Ê ˙„ÈÓÚa ‰‡‰ ÔBL‡ƒ̄¬»»«¬ƒ«∆«»∆¿«≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Á˜BÏ - Û¯Ë elÙ‡L41‡e‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ∆¬ƒƒ¿«≈«»ƒ««≈
¯ÊBÁ42‰pnÓ ‰a‚iL ˙¯Á‡ ‰„O BÏ LÈ È¯‰Â ,43. ≈«¬≈≈»∆«∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆»

מה 34) ללווה יהיה לא אם חובו, לו לפרוע למלוה אחראי
שהיא.35)לשלם. טענה סכום 36)באיזו שוה שהיא
לו.37)החוב. שדה 38)מותר ללווה אין אם אבל

שיפרע  כדי הלווה, ביד להעמידה לערב הנאה יש אחרת,
והואֿהדין  שם). (בבאֿבתרא, מעיד ואינו חובו, בעל ממנה
כנגד  אחרת שדה לו יש אם ללווה להעיד שיכול במלוה

שם. כמבואר שדות 39)החוב, שתי שקנו ויהודה לוי כגון
ובא  באייר, - והשני בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח ללוי לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף לז סי' בחו"מ
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח:

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף ללוי והלך המערער, בה שזכה מפני כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע אינו
את  השני ללוקח להעמיד הראשון ללוקח הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי שדהו,
גובה  בעלֿחוב אין הדין: ע"פ השני, הלוקח אצל ידחנו
ה"ה, פי"ט מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי לטורף: אומר הקודם הלוקח "שהרי
בעדותו  הוא נוגע שהרי לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",

שם). (בבאֿבתרא

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡ - ‡È‰3BÊ ÔÈ‡L Ô·e‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ
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קמה zecr zekld - mihtey xtq - lel` a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿

Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿
ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח, טורף החוב
הלוקח, ביד השדה בהעמדת רווח שום למוכר ואין המוכר,

(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ
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מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈
‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין

(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין
עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,

ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ֿ 43)והשווה ה'לחם בנוסח
היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון

ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

ה'תשע"ז  אלול כ"ג חמישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור

עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.
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.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»

ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה
ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mlera da cirnd zyeae xwyd zecr gk mze` oiricene"
."`ad mlerle dfd

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
החומרה  מהי להבין וצריך בית־דין, מיתות ארבע שעונשן
של  תוכנו כל הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של וה"יושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה,

עדי" "אתם ישראל עם על נאמר שהרי מג,כביכול, (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו

כמו  ממש, תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו - אותו שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
שאיזבל  הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו

(שם). בליעל בני קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה
ואומרים. תימן: יד ובכתב הלווה.14)שבדיינים.

יחזיקוהו 15) שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין

א 17)לתובע.16) כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י).

.‚ÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡¯È˙Ó Ï·‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני
שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא
עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)

וכו'.

.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה

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



zecrקמח zekld - mihtey xtq - lel` b"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈
Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«

ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין

עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף
עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,

כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם
קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
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של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון
זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם

שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ

‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ
‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆

‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿
.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆

ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈
,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…

Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...

יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆
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והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים
הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,

הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈

BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿
B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת

אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,
ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר

ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים
ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי
ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
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enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬

BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿
enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב

שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

ה'תשע"ז  אלול כ"ד שישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
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בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב
שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
 ֿ בעדת ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון

לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו

נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
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B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ
‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»

‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««

- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆
˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
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זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול
לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה

מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי
א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא

בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין

דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,
ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»

‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
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מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו
בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.

טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.·ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ ·iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓ14LÓÁ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰17ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ -18¯BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .19ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„·Ïa ¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ - ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜Ê20ÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ - BÎel‰ C¯„a ÌÈÏk ¯aL B‡ ˙B¯t≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל
ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי

החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,

.„Bc·Ú ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰22Ck ¯Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ23„·Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆

BÈÚ ÈÓ„e24ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡25enÊe‰Â ,26ÔB„‡‰L ,CÙ‰ ¯·c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck ¯Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰27ÔÈÓlLÓ - ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„·ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
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‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈

[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…

da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,

ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר

 ֿ (לחם זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
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מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»

ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈

‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.
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‰Òe¯‡ ‡È‰Lk79È¯‰ - ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È·‡ ‡È·‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈
ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈

ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚¯‰ ·‡‰ È„Ú È¯‰ - ·‡‰ È„Ú81 ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈc ¯Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ - ÔÈ‚¯‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc ¯Ó‚pL ÈtÓ - Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈ·iÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È·‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓe85¯BM‰ Ú·¯ ÈBÏt .86, ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò - enÊe‰Â87ÈBÏt ÏL B¯BL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò -88¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,89¯BM‰ ÏÚ·Ï90. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL2„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

¯wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È¯‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ -3ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„È4dÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡·e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó - dÓˆÚ ÈÙa5. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»

ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
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ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"
והי"ג. ה"ז, שם כמבואר ֿ 11)חפץ". שעלֿכל השטר, עדי

כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא
השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»

Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל

ה"ג. פ"א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי והרי
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י שני. מלווה

המלוה  הרי מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז,
מנכסים  שטורף בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי"ף (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
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ה'תשע"ז  אלול כ"ה ש"ק יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מכל תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ
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‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת

היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿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



mixnnקסב zekld - mihtey xtq - lel` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה

י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא

וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי
משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»
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‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
 ֿ (שמונה דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
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הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש

גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי
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.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפת חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה

ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה
כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל

הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
 ֿ תלמוד חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
 ֿ תלמוד מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
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לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…

‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»
[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
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הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
 ֿ (כסף לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך

אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל
הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או

ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,
שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה

מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").
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.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי

ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י
קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה

פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות
ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה

שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י
לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי

ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין
ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל

וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את
"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון

פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` d"kÎh"i -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול י"ט ראשון יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
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בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת
בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת

שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,
שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ

אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה

וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות
נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק

ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
 ֿ (לחם כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»

ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ
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Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד

נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ
בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
 ֿ (כסף מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות
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ה'תשע"ז  אלול כ' שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
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להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

ֿ 35)(שם). לחול בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
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dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תשע"ז  אלול כ"א שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד

ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא
אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»
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‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ

B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ
ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ

¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»
L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ

˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים
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.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:

הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,
לכשרים".

ה'תשע"ז  אלול כ"ב רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
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ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא
שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,

בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם יסוד שזהו לומר ויש המתים. ועם
גם  ולכן המתים עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 

ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת
נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,

מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא

ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.Ê‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.

מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»

˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
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מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה
שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

ה'תשע"ז  אלול כ"ג חמישי יום

א  עּׂשר ּפרק 1רּבעה ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyr zevn"

ואפשר  דווקא שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים, ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)
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ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

לרעך  רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו  יש
אבל  לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצות בתורה

ואהבת מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו jrxlכבר

(המחויב  הרשע את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך
ישראל. אהבת ממצות בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה)
מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה לשנאתם,

הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות
כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב

(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr....jenk jrxl zad`e llka md ixd ..."
."zevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצות משמע מדבריו
לאחיך.." -"עשה המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה
לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות

ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת
...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»

Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»
,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»

ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈
el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ

ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת

שני  ישנם חסדים גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
צרכיהם  סיפוק היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
המארח  של החסד מדת מצד ובנוסף ולינה, משקה במאכל

לאורח. לב ושימת התעניינות גם מצדו להראות צריך
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)
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הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא גילו בבן
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא

נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך
מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו ערב שביקורם ר"ל גילו ובני חולה...
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈
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‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…
ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈
‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר

הכנסת  שס, סי' יו"ד ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת".
תנחומי  לחופה, שנכנסה ולאחר המת, לקבורת קודמת כלה
קודמת  האבל הבראת וכן וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל
אינו  והאבל האחרים, את מאכיל ש"החתן חתן, למשתה

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל

.Ë˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
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Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«
¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
 ֿ בתי מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.

ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו
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.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆

˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆
BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים

(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.„ÎÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»

ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
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איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ז  אלול כ"ד שישי יום

mdizFnglnE mikln zFkld
miklnzFkld-mihteyxtq

¦§§¨¦¦§£¥¤
¦§§̈¦

‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚŒLÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ï‰wÓ ‰ÓÈ ‡lL (· .Ï‡¯OÈa CÏÓ ˙BpÓÏ (‡¿«∆∆¿ƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«
Bl ‰a¯È ‡lL („ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡lL (‚ .ÌÈ¯b≈ƒ∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
ÌÈ¯Á‰Ï (Â .·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡lL (‰ .ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»¿«¬ƒ
(Á .‰ÓL Ïk Ô‰Ó ˙BiÁÏ ‡lL (Ê .ÌÈÓÓÚ ‰Ú·Lƒ¿»¬»ƒ∆…¿«≈∆»¿»»
‰OÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë .˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…«∆»»
B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È .˜ÏÓÚ¬»≈∆…ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»
ÁÏLÏ (·È .ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È .C¯ca«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿…«
,da Ôe„ÏÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»
‡Ï Ì‡Â" ;"ÌÈÏLz Ì‡Â" :‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k«¬∆¿…»«»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ…
·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È ."ÌÈÏL«̇¿ƒ∆…ƒ¿»≈«»
ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk „·Ïaƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÈÏÚa B· e‡ˆiL ,„È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË .¯Bˆna ÏÎ‡Ó«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ .Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË .Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿»
˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÚËBÂ ,ÔÈa ‰B·e ,Ò¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈∆ƒ¿»¿≈«
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓ˙ ‰L ÌÈ˜a ÌÈÁÓO ,Ì¯k∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¬ƒƒ»
,¯·c ÏÎÏ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓÁÏn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»»∆…«¬…¬≈∆¿»»»
‰ÓB„Â „e„b‰ ÈÎ¯ˆÏe ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿∆
˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î .Ì‰Ï»∆∆…«¬…¿«¬…¿»ƒ¿«
¯În˙ ‡lL (·Î .¯‡zŒ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿«…«∆…ƒ»≈
¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL (‚Î .¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««

.‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»
ãycew zegiyn zecewpã

.mihtey xtq meiqa el` zekld excqp recn

למנות  לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות "שלוש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח  הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלמות
ויובלות  שמיטה ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל

כולל  בשלימות, כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצות שלושת

הבחירה. בית ולבנות
(39 dxrde 276 cenr g"i wlg y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.‡ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dny z`ae eyxcz epkyl xn`py dxigad zia zepale..."

נלמד  המקדש בית לבנות שהחיוב היא הרמב"ם דעת
שהוא  סבר הסמ"ג אבל מקדש" לי "ועשו מהפסוק
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
שבמדבר  במשכן מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".
בין  מקום לכל כולל ציווי שהוא משמע ברמב"ם ואילו
שנאמר  עולמים לבית ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן

משכן. ולא מקדש" לי "ועשו
הרמב"ם  שדעת מכאן להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
המצוה  מנה המצות בספר שהרי צריך־עיון, כהסמ"ג
אלא  המצות במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו
בית  בהלכות לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה

הזמנים. לכל הוא שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl it lr)

יב,2) לדברים ב.ספרי כ, בסנהדרין וכן לאחר 3)י וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
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שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.·È˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ
˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆

"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ
BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.‚ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.„‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…

"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ
:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈

elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ
ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»

‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆

EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
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Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»
ÏÒÙ -23. ƒ¿»

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.

א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד
כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«

‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…
ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ

ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿
.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו

ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא
קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם

אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב
הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה

א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות
בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.Á‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות
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.ËÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆

B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.È‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),

בלבד.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.·ÈCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈

‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»
ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ה'תשע"ז  אלול כ"ה ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
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 ֿ (כסף לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)

.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»
B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆

¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈

·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆
"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.
דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין

ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי
לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת

ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין
הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«
ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
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מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:
לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",

הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות
הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים : קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.ÂÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) אמרו:41)נבוב ה"ד, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
שמשחני  בשעה - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר
כגמול  גלית... את שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל;
נפשי  היתה כן אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי

וגדולם.42)עלי. לקטנם התימנים: בניגוד 43)ובכת"י
לעיל  כמבואר רכות, עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר

א.44)ה"ה. מ, סוטה וראה עמדי. אתם וחברים אחים
אחי  אותם קורא "הוא שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא
 ֿ (מלכים שנאמר ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי...
שלמה". את המליך דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, א,

אני 45) ששררה אתם "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
תהיה  היום אם שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן

הזה". לעם יח 46)עבד אות פנחס, פרשת זוטא ספרי
דעתם, כפי הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש

דעתם". כפי המתונים יא,47)ועם (במדבר הכתוב מלשון
נבואה 48)יב). כל הקודש, ברוח שקיבלו נביאים, דברי

א). קלז, לחולין (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי
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ה'תשע"ז  אלול י"ט ראשון יום

רצא. תעשה לא מצות
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תשע"ז  אלול כ' שני יום

רפח. תעשה לא מצות
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד ֿ יקּום "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ֿ חּטאת" ּולכל ֿ עון eh)לכל ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻנתּבארּו

נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה

ה'תשע"ז  אלול כ"א שלישי יום

רפו. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי י "ט ֿ כ "א אלול 

― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



קפט lel` d"kÎa"k ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת "אל (zenyיתעּלה: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
(` ,bkהּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn)ּתׁשת ֿ "אל : ֵֶַַָָ

ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס ֿ ּתׁשת אל עד, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרׁשע
(ezxenz el mlyne gka utg `ivend)ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְִֵֶֶַַָואת

ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: לעדּות, ("zxraeּפסּולין ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
(fh ,hi mixac Ð "jaxwn rxdזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ

מּסנהדרין ג' .(fk.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ז  אלול כ"ב רביעי יום

רפז. תעשה לא מצות
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש כ "ב ֿ כ "ה אלול 

― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl), ְִֶֶֶֶֶֶַָ

לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא
ֿ אבֹות" על eh)יּומתּו ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא . ְְְְִֵֵַַַָָָֻ

(my `vz ik zyxt)ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִֵֶַָָֹֹ
אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבנים
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנזּכר
ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריו,
חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלחׁשד.
ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּוגדֹולה
נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאפּלּו
זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ―ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבפר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מּסנהדריןּוכבר ג' .(fk:)ק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ז  אלול כ"ג חמישי יום

רפה. תעשה לא מצות
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my)ּולׁשֹון . ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

exzi)הּמכלּתא zyxt)אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלעדים

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשע"ז  אלול כ"ד שישי יום

קפ. עשה מצות
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את לענֹוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו
ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

לאחיו" לעׂשֹות hi)זמם ,hi mixac)עדים ּדין וזהּו ְְֲִִִֵֶַַָָ

ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא העידּו אם ְְִִִִִֵֵֶָָזֹוממין:
ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה על העידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
נלקה ― מלקּות ֿ ּׁשמחּיב מה על העידּו ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמיתה;
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותם.
ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת ְֶֶֶַַזה,

ה'תשע"ז  אלול כ"ה ש"ק יום

קעד. עשה מצות
שיד. שיג. שיב. תעשה לא מצות

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול

ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ

עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות
ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ

ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ
ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ֿ יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" ֿ תסף `)"לא ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"תֹוסיף ֿ ּבל על "עֹובר : ְִֵַַ

ֿ ּתֹוסיף". ּבל על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ֿ הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמן

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא
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æî ÷øô äéòùéehÎi

é:ãBò éñôàå éðà Caìá éøîàzå CúááBL àéä Czòãå Cúîëç éðàø ïéà zøîà Cúòøá éçèázå©¦§§¦´§¨¨¥À¨©§§Æ¥´Ÿ½̈¦¨§¨¥¬§©§¥−¦´§¨®¤©Ÿ§¦´§¦¥½£¦−§©§¦¬«
àééìò àáeéìò ìtúå døçL éòãú àì äòø Céìò àáúå døtk éìëeú àì äBä Càì äàBL íàút C ¨¯¨©´¦¨À̈³Ÿ¥§¦Æ©§½̈§¦³Ÿ¨©Æ¦Æ½̈¬Ÿ§¦−©§¨®§¨¸Ÿ¨©¯¦¦§²Ÿ−̈¬Ÿ

:éòãúáééøáçá àð-éãîòéôLk áøáe Céøeòpî zòâé øLàa C:éöBøòz éìeà ìéòBä éìëez éìeà C ¥¨«¦¦§¦¨³©£¨©Æ¦Æ§´Ÿ§¨©½¦©£¤¬¨©−©§¦§¨®¦©²§¦¬¦−©¬©£«¦
âééúöò áøa úéàìðøLàî íéLãçì íòéãBî íéáëBka íéæçä íéîL éøáä (åøáä) CòéLBéå àð-eãîòé C ¦§¥−§´Ÿ£¨¨®¦©©§¨̧§¦ª¹Ÿ§¥´¨©À¦©«Ÿ¦Æ©´¨¦½«¦¦Æ¤¢¨¦½¥£¤¬

éìò eàáé:Cãéøeà íîçì úìçb-ïéà äáäì ãiî íLôð-úà eìévé-àì íúôøN Là L÷ë eéä äpä ¨−Ÿ¨¨«¦¦¥̧¨³§©Æ¥´§¨½̈©«Ÿ©¦¬¤©§−̈¦©´¤«¨¨®¥©¤´¤©§½̈−
ì:Bcâð úáLåèéøçñ zòâé øLà Cì-eéä ïkéøeòpî C(ñ) :CòéLBî ïéà eòz Bøáòì Léà C ¨¤¬¤¤§«¥¬¨−̈£¤´¨¨®©§Ÿ£©´¦¦§©À¦¦³§¤§Æ¨½¥−¦¥«

i"yx
.êúòãå êúîëç (é) שובבתך היא לבבך ורוע חכמתך

שבבך  בלע"ז אינווייז"א שובבה להיות לבך הפכו
הבריות: שאר äøçù.(àé)מדרך éòãú àì תדעין לא

ממנה: למלטך תשחרי מי פני את עלה äøôë.למבעי
קינוח  ל' הוא כפרה ל' כל וזהו ולהעבירה לקנחה

àð.וסילוק: éãîò (áé) נ éöåøòú.א:התחזקי éìåà מאים
למיתקף: íéîù.תכלין éøáåä (âé) שמים צופי כמו י"ת

ו) (שיר כחמה לברה דימהו שמיא למזלת דמסכן
מבררי  עמהם מנחם חברו וכן לג) (איוב מללו ולברור
יוכלון  לא אשר יען פתרונו וכה המזלות הליכת
ברור  עד ולילה היום רגעי דעת על לעמוד הקוסמים

ג) (מיכה בנבואה אמר מיכה וגם לטוהר השמים להם
יחתמו  מחשך ביום כי לימד מקסום להם חשכם

לקסום: יוכלו ולא øùàîהכוכבים íéùãçì íéòéãåî
.êéìò åàáé מולדתה בשעת רואים הלבנה בהתחדש כי

לכך  הבירור, כל יודעין ואין לבא שעתיד ממה  מקצת
ח) (לעיל אחר במקום אומר הוא וכן מאשר נאמר
ומהגי' שמצפצפין הללו כעופות והמהגים המצפצפים

מה: על יודעים åéä.ואין äðä (ãé):כקש ïéàחוזיך
.íîçì úìçâ בדליקתו שאין הזו כקש להם שארית אין

לאורם: להתחמם åòú.גחלים åøáòì ùéà (åè) איש
פניו: עבר אל לדרכו

cec zcevn
(È).Í˙Ú¯· ÈÁË·˙Âרע שהוא בכשפים  היה בטחוניך כל 

ה ': ¯È‡Â.בעיני ÔÈ‡וסתר בלט נעשה הכשפים מעשה  כי
לפני: גם נראה אין וכי Í˙Ú„Â.וכאומר  Í˙ÓÎÁשהיית מה 

ומורד : שובב אותך  עשה  זהו דעה  ובעל  ÂÚ„.חכם  ÈÒÙ‡Â È‡
זולתי: עוד  ואין חכמה  מצאתי ÍÈÏÚ.(È‡)אני ‡·Âתבא לכן

ותפול  ממך  להעבירה עליה לדרוש מי  אל  תדעי לא  רעה עליך 
ממך : ולהעבירה  לקנחה תוכלי לא  אשר שבר  ˙„ÈÚ.עליך  ‡Ï

ממנה: נשמר  להיות בואה  ‡.(È·)טרם È„ÓÚהתחזק עתה 
וכו': Ú‚È˙.בחבריך  באלה·‡˘¯ ויגעת הואיל לומר רוצה 

בהם: עתה התחזק נעוריך ‰ÏÈÚÂ.מעת ÈÏÎÂ˙ ÈÏÂ‡ להנצל
לעג בדרך  ואמר בהם  להתחזק תוכלי אולי אויביך  מכף בהם

ÍÈ˙ˆÚ.(È‚)והיתול : ·Â¯· ˙È‡Ïבהרבות נתייגעת מאד 
בחנם: היה הטורח  כל  הנה  וכאומר  עצות ‡.בעלי  Â„ÓÚÈ

בכוכבים הרואים השמים  אל הצופים  ויושיעך  יעמדו עתה
אשר מהדברים מה בתולדתה הלבנה חידוש לעת המודיעים 
מהעתידות מה  יודעים כוכבים חוזי דרך  כן  כי עליך  יבואו

הלבנה : חידוש  Î˜˘.(È„)בעת  ÂÈ‰ ‰‰כקש היו החוזים  כל 
הלהב מיד עצמם  את להציל  יוכלו ולא  אותם שרף והאש 

האויב: מיד  עצמם את  אף  להציל יכלו לא  החוזים  לומר ÌÓÁÏ.רוצה ˙ÏÁ‚ ÔÈ‡שאחר הזה  כקש  להם שארית אין לומר רוצה 
בה : להתחמם גחלת מהם  נשאר  לא  לשבת‡Â¯.הדליקה  להב נשאר  לא  ר "ל  וכו' אור אין לומר  בשתים  משמשת אין  מלת

מאורו: להנות ÍÏ.(ÂË)נגדו ÂÈ‰ ÔÎ: וללמדם אליך לאספם יגעת  אשר החכמים  לך  היו כן הזה כקש  ÍÈ¯ÂÚÓר "ל  ÍÈ¯ÁÂÒ.
כ"א בשכלם  תעו כולם הצרה בבוא  עתה  הנה  חכמתם  במחיר כסף  להם  נתת  כי סוחריך היו נעוריך  מעת אשר האלה החכמים 

ועזר: הצלה מצאו  ולא חכמתם נסרחה כי מושיעך  מהם  מי  ואין אחר לעבר  מהם

oeiv zcevn
(È).Í˙··Â˘וכן הבחנה מבלי הלב בדרכי והליכה  מרד  ענין

פתים  א)משובת  שוחר˘Á¯‰.(È‡):(משלי כמו דרישה ענין
י"א)טוב הוה‰Â‰.:(משלי על  הוה כמו קשה ומאורע  שבר  ענין

ז') בריתכם ÙÎ¯‰.:(יחזקאל וכפר וכן והעברה  קנוח (לעיל ענין

שממה˘Â‡‰.:כ"ח) תשאה כמו שממון ו')ענין ‡.(È·):(לעיל
כשוף :·ÍÈ¯·Á.עתה : תועלת :‰ÏÈÚÂ.מין ˙ÈˆÂ¯Ú.מלשון 

עריץ כגבור כמו חוזק נ')ענין יגיעהÈ‡Ï˙.(È‚):(ירמיה ענין
הלאתיך  ומה  ז')כמו ˘ÌÈÓ.:(מיכה È¯·Â‰השמים על  הצופים

דעת על  לעמוד יכלו  לא כי ועל והלילה היום  רגעי לדעת 
שמים הוברי קרויים  לכן לטוהר השמים  להם  ברור  עד הרגעים

ומטוהר : ברור עינינו‰ÌÈÊÂÁ.מלשון בציון ותחז  וכן הרואים
ד') דק:Î˜˘.(È„):(שם נפשוÌ˘Ù.תבן ורקה וכן גופם  ר "ל 

כ"ט) חמימות:ÌÓÁÏ:(לעיל מלשון  ..¯Â‡אשר כמו שלהבת 
בציון לו ל"א)אור  ישיבה :Ï˘·˙:(לעיל מלשון .(ÂË).Â¯·ÚÏ

וצד : עבר תועה˙ÂÚ.מל ' קרוי לעשות  מה  יודע  שאין מי
כמ"ש תועה  הקרוי ילך  דרך  באיזה  יודע  שאינו ממי והושאל 

בשדה תועה  ל"ז)והנה :(בראשית

`l wxt aei` - miaezk

àì ÷øô áåéàakÎf

æå Cøcä épî éøMà ähz íà:íeàî ÷ác étëáe éaì Cìä éðéò øçàçéàöàöå ìëàé øçàå äòøæà ¦¬¦¤´©ª¦»¦¦¶©Å¨¬¤§©©´¥−©¨©´¦¦®¹§©©À¨´©ª«¤−§§¨§©¥´Ÿ¥®§«¤¡¨©¬
:eLøLéè:ézáøà éòø çút-ìòå äMà-ìò éaì äzôð-íàé:ïéøçà ïeòøëé äéìòå ézLà øçàì ïçèz §Ÿ̈«¦¦§¨´¦ −¦©¦¨®§©¤−©¥¦´¨¨«§¦¦§©´§©¥´¦§¦®§¹¨¤À¨¦§§¬£¥¦«

àé-ék(àåä)änæ àéä(àéäå):íéìéìt ïBò àeäåáé:LøLú éúàeáz-ìëáe ìëàz ïBcáà-ãò àéä Là ék ¦¦¬¦¨®§¹À¨¬§¦¦«¦³¥´¦ −©£©´Ÿ¥®§¨§−¨¦´§¨¥«
âé:éãnò íáøa éúîàå écáò ètLî ñàîà-íàãé:epáéLà äî ã÷ôé-éëå ìà íe÷é-ék äNòà äîe ¦¤§©À¦§©´©−§¦©£¨¦®§¹¦À̈¦¨¦«¨´¤« −¡¤¦«¨´¥®§¦«¦¹§ÀŸ¨´£¦¤«
åè:ãçà íçøa epðëéå eäNò éðNò ïèaá-àìäæè:älëà äðîìà éðéòå íélc õôçî òðîà-íàæéìëàå £« ¹Ÿ©−¤¤Ÿ¥´¦¨¨®©¹§ª¤À¨¤¬¤¤¨«¦¤−§©¥¥´¤©¦®§¥¥−©§¨¨´£©¤«§Ÿ©´

:äpnî íBúé ìëà-àìå écáì éztçé:äpçðà énà ïèaîe áàë éðìãb éøeòpî ékèéãáBà äàøà-íà ¦¦´§©¦®§Ÿ¨©−¨´¦¤«¨¦´¦ −§©§¥©´¦§¨®¦¤−¤¦¦´©§¤«¨¦¤§¤´−¥
:ïBéáàì úeñk ïéàå Leáì éìaîëéðeëøá àì-íà(åöìç):ínçúé éNák æbîe åéöìçàëéúBôéðä-íà ¦§¦´§®§¥¬§¹À¨¤§«¦´Ÿ¥£´¦£¨¨®¦¥¬§¹¨©¦§©¨«¦£¦´¦

:éúøæò øòMá äàøà-ék éãé íBúé-ìòáë:øáMú äðwî éòøæàå ìBtú äîëMî éôúk ©¨´¨¦®¦«¤§¤¬©¹©À©¤§¨¦«§ −¥¦¦¦§¨´¦®§¹¤§Ÿ¦À¦¨¨¬¦¨¥«

i"yx
(Ê).íåàî ולא כתובה זו ואל"ף שמץ דבר מום הוא

זו  אם תאסיפון לא מגזירת והוא הגדולה במסורת קריא
זו: קלל' עלי לבא ראוי הייתי øçàå(Á)עשיתי äòøæà

.åùøåùé éàöàöå ìëàé:השרשין çúô(Ë)יעקרו ìòå
.éúáøà éòø:גמולי לי ישיב øçàì(È)לאשתו ïçèú

.éúùà טוחן ויהי כמו תשמיש לשון פירשוהו רבותינו
האסורין ז)בבית äîéæ.(È‡):(שופטים àéä éë הייתי וירא

ראויין  יסורין שמשפט עון פלילי, עון שהוא עשיתי אם
ידו: על ùøùú.(È·)לבא éúàåáú ìëáå הזאת האש

אומר  עיקור בל' מדבר כשהוא מעשות נמנעתי לכן

עיקור  ל' ישורשו וכן תשרש אומר שרש ובל' תשרש
שרש: ל' åâå'.(È„)ישרשו äùòà äîå אל נתתי זאת

אשיבנו: מה דרכי את יפקוד וכי åððåëéå(ÂË)לבי
.íçøá:'א יוצר הכיננו אמו בבטן והוא אמי בבטן אני
(ÊË).äìëà עינים כליון שהוא תאותה מלאתי שלא

עינים: כליון קרוי מגיע ואינו éøåòðî(ÁÈ)המתאוה éë
.éðìãâ למדנו כן והמלמדני המגדלני כאב הזה הכשרון

מנעורי: לבי äðçðà.יושר éîà ïèáîå:זו למדה
(·Î).äîëùî:הכתף רחב העליון äð÷î.הוא עצם הוא

כן: אותו קורא כקנה עגול שהוא ועל כקנה העגול

cec zcevn
(Ê).‰Ë˙ Ì‡לבי ואם והנכון  הראוי הדרך  מן רגלי נטתה  אם 

העבירה: ממומי מום נדבק בכפי ואם  עיני  מראית אחר הלך 
(Á).‰Ú¯Ê‡ואחר שדי את אני אזרע אשר הגמול  יהיה אזי

תבואתי: עםÈ‡ˆ‡ˆÂ.יאכל יעקרו היוצאים  הצמחים או
Ù˙‰.(Ë)השורש: Ì‡ על היצה"ר  מן  נפתה לבי  היה  אם 

אשתו אהבת אחר  לחזור  רעי פתח  על  ארבתי ואם  אשה  אהבת 
עמה: תטחן˙ÔÁË.(È)לזנות העוני גודל  שבעבור הגמול  יהי

ויהיה נפשה להחיות אחר לצורך  יד  של ברחיים תבואה  אשתי 
רדופה בהיותה  כי זולתי אחרים  עליה  יכרעון אשר סיבה זה 

לזנות: ומפתים מאנסים לה ימצאו  פרנסתה ‰È‡(È‡)אחר ÈÎ
.‰ÓÊהראוי עון והוא  רעה  מחשבה  היא הזנות מחשבת כי

עליו : ‰È‡.(È·)להשפט  ˘‡ ÈÎהיא דומה הזנות מחשבת
להיות ראוי וכ "כ מעשהו יבצע  עד  תשקוט  ולא  כאש  תבער הזנות  מחשבת כן הכל תאבד  אשר עד ושורפת ההולכת  לאש 

השורש : עם  הכל לעקור תבואתי  בכל  תשרש עד  תשקוט  ולא הכל  תאבד עצמו שהעון ‡Ò‡Ó.(È‚)הגמול  Ì‡מאסתי האם
עליהם : משלה ידי כי  אף למשפט  עמהם קרבתי לא  וכי עמדי ודין ריב להם  היה בעת ואמתי  עבדי ‡Ú˘‰.(È„)משפט  ‰ÓÂ

לו: אשיב מה הזה  העון עלי יפקיד וכאשר לנגדי האל  יקום כאשר אעשה מה אבל נגדי לעמוד  הכח בהם אין אם  אמרתי כי
(ÂË).ÔË·· ‡Ï‰ברחם הכין כולנו ואת  אמו  בבטן אותו עשה הוא  אמי  בבטן אותי שעשה מי הלא  ממני וגרוע  נופל  הוא  וכי 

אנחנו: אחים אנשים  וא"כ  חי כל אם  היתה  אשר חוה  רחם הוא ‡ÚÓ.(ÊË)אחד  Ì‡האם הדלים חפץ מלתת מנעתי האם
שאלתה : למלאות מבלי אלמנה עיני וגו':ÏÎÂ‡Â.(ÊÈ)כליתי לבדי פתי אכלתי  È¯ÂÚÓ.(ÁÈ)וכי ÈÎמעת בנו  המגדל  האב כמו

ואמר ממנה זזתי ולא ההיא  המדה  עוד  אנהג  אמי  מבטן צאתי  ומעת  ממני זזה ולא  מנעורי אותי  גדל הצדקה מדת כן נעוריו
אותה : ואני אותי אחזה היא כאילו בה דבקתי  מאוד  ור"ל הפלגה  ‡¯‡‰.(ËÈ)דרך  Ì‡לבוש מבלי  וכלה  אובד  איש  ראיתי אם

לאביון: כסות שאין ראיתי אם Ï‡.(Î)או Ì‡אותי ברך ובאמת  הלבשתיו הלא כי ההוא  האיש  חלצי אותי ברך  לא האם
מליצה : ענין והוא זה בעבור הגזה :Ê‚ÓÂ.חלציו מן מלבוש  לו עשיתי באמת הלא כבשי מגיזת  בשרו יתחמם  לא ‡Ì(Î‡)האם

.È˙ÂÙÈ‰: חלפה היתום  ועזרת המשפט  בשער עזרה  לי אראה  כי בבטחון  להכותו יד הנפתי  היתום על  גמול ÈÙ˙Î.(Î·)אם
כקנה: העגול  העליון העצם מן תשבר זרועי  או הכתף  רוחב הוא  משכמה  תפול היד  גובה הוא כתפי אשר  יהיה  ענשי

oeiv zcevn
(Ê).È¯Â˘‡אשורי תמוך כמו בם  פוסע שאני יז)רגלי :(שם

.ÌÂ‡Ó:מעון מה דבר ור"ל  מאומה  מל' הוא או מום כמו
(Á).Â˘¯Â˘È פארה מסעף  וכן השרשים , י)יעקרו  (ישעיה

הסעיפים : יסיר  וענינוÔÂÚ¯ÎÈ.(È)ומשפטו כריעה מל '
לזנות: במ "ם:‡ÔÈ¯Á.השכיבה  אחרים  ÓÊ‰.(È‡)כמו

היא זמה  כמו רעה  יח)מחשבה משפט ÌÈÏÈÏÙ.:(ויקרא ענין
לאחותך פללת אשר יז)כמו זכרוןÙÈ˜„.(È„):(יחזקאל ענין

קרוי‡ÏÎ‰.(ÊË)והשגחה: משיגה ואינו לדבר המתאוה 
עינים: נחם‡Á‰.(ÁÈ)כליון ולא כמו אותה (שמות נהגתי

תניף‰È˙ÂÙÈ.(Î‡)מתניו :ÂÈˆÏÁ.(Î):יג) לא  כמו הרימותי 
ברזל  כז)עליהם נוספת:ÈÚÂ¯Ê‡Â.(Î·):(דברים האל "ף 



קצי fn wxt diryi - mi`iap

æî ÷øô äéòùéehÎi

é:ãBò éñôàå éðà Caìá éøîàzå CúááBL àéä Czòãå Cúîëç éðàø ïéà zøîà Cúòøá éçèázå©¦§§¦´§¨¨¥À¨©§§Æ¥´Ÿ½̈¦¨§¨¥¬§©§¥−¦´§¨®¤©Ÿ§¦´§¦¥½£¦−§©§¦¬«
àééìò àáeéìò ìtúå døçL éòãú àì äòø Céìò àáúå døtk éìëeú àì äBä Càì äàBL íàút C ¨¯¨©´¦¨À̈³Ÿ¥§¦Æ©§½̈§¦³Ÿ¨©Æ¦Æ½̈¬Ÿ§¦−©§¨®§¨¸Ÿ¨©¯¦¦§²Ÿ−̈¬Ÿ

:éòãúáééøáçá àð-éãîòéôLk áøáe Céøeòpî zòâé øLàa C:éöBøòz éìeà ìéòBä éìëez éìeà C ¥¨«¦¦§¦¨³©£¨©Æ¦Æ§´Ÿ§¨©½¦©£¤¬¨©−©§¦§¨®¦©²§¦¬¦−©¬©£«¦
âééúöò áøa úéàìðøLàî íéLãçì íòéãBî íéáëBka íéæçä íéîL éøáä (åøáä) CòéLBéå àð-eãîòé C ¦§¥−§´Ÿ£¨¨®¦©©§¨̧§¦ª¹Ÿ§¥´¨©À¦©«Ÿ¦Æ©´¨¦½«¦¦Æ¤¢¨¦½¥£¤¬

éìò eàáé:Cãéøeà íîçì úìçb-ïéà äáäì ãiî íLôð-úà eìévé-àì íúôøN Là L÷ë eéä äpä ¨−Ÿ¨¨«¦¦¥̧¨³§©Æ¥´§¨½̈©«Ÿ©¦¬¤©§−̈¦©´¤«¨¨®¥©¤´¤©§½̈−
ì:Bcâð úáLåèéøçñ zòâé øLà Cì-eéä ïkéøeòpî C(ñ) :CòéLBî ïéà eòz Bøáòì Léà C ¨¤¬¤¤§«¥¬¨−̈£¤´¨¨®©§Ÿ£©´¦¦§©À¦¦³§¤§Æ¨½¥−¦¥«

i"yx
.êúòãå êúîëç (é) שובבתך היא לבבך ורוע חכמתך

שבבך  בלע"ז אינווייז"א שובבה להיות לבך הפכו
הבריות: שאר äøçù.(àé)מדרך éòãú àì תדעין לא

ממנה: למלטך תשחרי מי פני את עלה äøôë.למבעי
קינוח  ל' הוא כפרה ל' כל וזהו ולהעבירה לקנחה

àð.וסילוק: éãîò (áé) נ éöåøòú.א:התחזקי éìåà מאים
למיתקף: íéîù.תכלין éøáåä (âé) שמים צופי כמו י"ת

ו) (שיר כחמה לברה דימהו שמיא למזלת דמסכן
מבררי  עמהם מנחם חברו וכן לג) (איוב מללו ולברור
יוכלון  לא אשר יען פתרונו וכה המזלות הליכת
ברור  עד ולילה היום רגעי דעת על לעמוד הקוסמים

ג) (מיכה בנבואה אמר מיכה וגם לטוהר השמים להם
יחתמו  מחשך ביום כי לימד מקסום להם חשכם

לקסום: יוכלו ולא øùàîהכוכבים íéùãçì íéòéãåî
.êéìò åàáé מולדתה בשעת רואים הלבנה בהתחדש כי

לכך  הבירור, כל יודעין ואין לבא שעתיד ממה  מקצת
ח) (לעיל אחר במקום אומר הוא וכן מאשר נאמר
ומהגי' שמצפצפין הללו כעופות והמהגים המצפצפים

מה: על יודעים åéä.ואין äðä (ãé):כקש ïéàחוזיך
.íîçì úìçâ בדליקתו שאין הזו כקש להם שארית אין

לאורם: להתחמם åòú.גחלים åøáòì ùéà (åè) איש
פניו: עבר אל לדרכו

cec zcevn
(È).Í˙Ú¯· ÈÁË·˙Âרע שהוא בכשפים  היה בטחוניך כל 

ה ': ¯È‡Â.בעיני ÔÈ‡וסתר בלט נעשה הכשפים מעשה  כי
לפני: גם נראה אין וכי Í˙Ú„Â.וכאומר  Í˙ÓÎÁשהיית מה 

ומורד : שובב אותך  עשה  זהו דעה  ובעל  ÂÚ„.חכם  ÈÒÙ‡Â È‡
זולתי: עוד  ואין חכמה  מצאתי ÍÈÏÚ.(È‡)אני ‡·Âתבא לכן

ותפול  ממך  להעבירה עליה לדרוש מי  אל  תדעי לא  רעה עליך 
ממך : ולהעבירה  לקנחה תוכלי לא  אשר שבר  ˙„ÈÚ.עליך  ‡Ï

ממנה: נשמר  להיות בואה  ‡.(È·)טרם È„ÓÚהתחזק עתה 
וכו': Ú‚È˙.בחבריך  באלה·‡˘¯ ויגעת הואיל לומר רוצה 

בהם: עתה התחזק נעוריך ‰ÏÈÚÂ.מעת ÈÏÎÂ˙ ÈÏÂ‡ להנצל
לעג בדרך  ואמר בהם  להתחזק תוכלי אולי אויביך  מכף בהם

ÍÈ˙ˆÚ.(È‚)והיתול : ·Â¯· ˙È‡Ïבהרבות נתייגעת מאד 
בחנם: היה הטורח  כל  הנה  וכאומר  עצות ‡.בעלי  Â„ÓÚÈ

בכוכבים הרואים השמים  אל הצופים  ויושיעך  יעמדו עתה
אשר מהדברים מה בתולדתה הלבנה חידוש לעת המודיעים 
מהעתידות מה  יודעים כוכבים חוזי דרך  כן  כי עליך  יבואו

הלבנה : חידוש  Î˜˘.(È„)בעת  ÂÈ‰ ‰‰כקש היו החוזים  כל 
הלהב מיד עצמם  את להציל  יוכלו ולא  אותם שרף והאש 

האויב: מיד  עצמם את  אף  להציל יכלו לא  החוזים  לומר ÌÓÁÏ.רוצה ˙ÏÁ‚ ÔÈ‡שאחר הזה  כקש  להם שארית אין לומר רוצה 
בה : להתחמם גחלת מהם  נשאר  לא  לשבת‡Â¯.הדליקה  להב נשאר  לא  ר "ל  וכו' אור אין לומר  בשתים  משמשת אין  מלת

מאורו: להנות ÍÏ.(ÂË)נגדו ÂÈ‰ ÔÎ: וללמדם אליך לאספם יגעת  אשר החכמים  לך  היו כן הזה כקש  ÍÈ¯ÂÚÓר "ל  ÍÈ¯ÁÂÒ.
כ"א בשכלם  תעו כולם הצרה בבוא  עתה  הנה  חכמתם  במחיר כסף  להם  נתת  כי סוחריך היו נעוריך  מעת אשר האלה החכמים 

ועזר: הצלה מצאו  ולא חכמתם נסרחה כי מושיעך  מהם  מי  ואין אחר לעבר  מהם

oeiv zcevn
(È).Í˙··Â˘וכן הבחנה מבלי הלב בדרכי והליכה  מרד  ענין

פתים  א)משובת  שוחר˘Á¯‰.(È‡):(משלי כמו דרישה ענין
י"א)טוב הוה‰Â‰.:(משלי על  הוה כמו קשה ומאורע  שבר  ענין

ז') בריתכם ÙÎ¯‰.:(יחזקאל וכפר וכן והעברה  קנוח (לעיל ענין

שממה˘Â‡‰.:כ"ח) תשאה כמו שממון ו')ענין ‡.(È·):(לעיל
כשוף :·ÍÈ¯·Á.עתה : תועלת :‰ÏÈÚÂ.מין ˙ÈˆÂ¯Ú.מלשון 

עריץ כגבור כמו חוזק נ')ענין יגיעהÈ‡Ï˙.(È‚):(ירמיה ענין
הלאתיך  ומה  ז')כמו ˘ÌÈÓ.:(מיכה È¯·Â‰השמים על  הצופים

דעת על  לעמוד יכלו  לא כי ועל והלילה היום  רגעי לדעת 
שמים הוברי קרויים  לכן לטוהר השמים  להם  ברור  עד הרגעים

ומטוהר : ברור עינינו‰ÌÈÊÂÁ.מלשון בציון ותחז  וכן הרואים
ד') דק:Î˜˘.(È„):(שם נפשוÌ˘Ù.תבן ורקה וכן גופם  ר "ל 

כ"ט) חמימות:ÌÓÁÏ:(לעיל מלשון  ..¯Â‡אשר כמו שלהבת 
בציון לו ל"א)אור  ישיבה :Ï˘·˙:(לעיל מלשון .(ÂË).Â¯·ÚÏ

וצד : עבר תועה˙ÂÚ.מל ' קרוי לעשות  מה  יודע  שאין מי
כמ"ש תועה  הקרוי ילך  דרך  באיזה  יודע  שאינו ממי והושאל 

בשדה תועה  ל"ז)והנה :(בראשית

`l wxt aei` - miaezk

àì ÷øô áåéàakÎf

æå Cøcä épî éøMà ähz íà:íeàî ÷ác étëáe éaì Cìä éðéò øçàçéàöàöå ìëàé øçàå äòøæà ¦¬¦¤´©ª¦»¦¦¶©Å¨¬¤§©©´¥−©¨©´¦¦®¹§©©À¨´©ª«¤−§§¨§©¥´Ÿ¥®§«¤¡¨©¬
:eLøLéè:ézáøà éòø çút-ìòå äMà-ìò éaì äzôð-íàé:ïéøçà ïeòøëé äéìòå ézLà øçàì ïçèz §Ÿ̈«¦¦§¨´¦ −¦©¦¨®§©¤−©¥¦´¨¨«§¦¦§©´§©¥´¦§¦®§¹¨¤À¨¦§§¬£¥¦«

àé-ék(àåä)änæ àéä(àéäå):íéìéìt ïBò àeäåáé:LøLú éúàeáz-ìëáe ìëàz ïBcáà-ãò àéä Là ék ¦¦¬¦¨®§¹À¨¬§¦¦«¦³¥´¦ −©£©´Ÿ¥®§¨§−¨¦´§¨¥«
âé:éãnò íáøa éúîàå écáò ètLî ñàîà-íàãé:epáéLà äî ã÷ôé-éëå ìà íe÷é-ék äNòà äîe ¦¤§©À¦§©´©−§¦©£¨¦®§¹¦À̈¦¨¦«¨´¤« −¡¤¦«¨´¥®§¦«¦¹§ÀŸ¨´£¦¤«
åè:ãçà íçøa epðëéå eäNò éðNò ïèaá-àìäæè:älëà äðîìà éðéòå íélc õôçî òðîà-íàæéìëàå £« ¹Ÿ©−¤¤Ÿ¥´¦¨¨®©¹§ª¤À¨¤¬¤¤¨«¦¤−§©¥¥´¤©¦®§¥¥−©§¨¨´£©¤«§Ÿ©´

:äpnî íBúé ìëà-àìå écáì éztçé:äpçðà énà ïèaîe áàë éðìãb éøeòpî ékèéãáBà äàøà-íà ¦¦´§©¦®§Ÿ¨©−¨´¦¤«¨¦´¦ −§©§¥©´¦§¨®¦¤−¤¦¦´©§¤«¨¦¤§¤´−¥
:ïBéáàì úeñk ïéàå Leáì éìaîëéðeëøá àì-íà(åöìç):ínçúé éNák æbîe åéöìçàëéúBôéðä-íà ¦§¦´§®§¥¬§¹À¨¤§«¦´Ÿ¥£´¦£¨¨®¦¥¬§¹¨©¦§©¨«¦£¦´¦

:éúøæò øòMá äàøà-ék éãé íBúé-ìòáë:øáMú äðwî éòøæàå ìBtú äîëMî éôúk ©¨´¨¦®¦«¤§¤¬©¹©À©¤§¨¦«§ −¥¦¦¦§¨´¦®§¹¤§Ÿ¦À¦¨¨¬¦¨¥«

i"yx
(Ê).íåàî ולא כתובה זו ואל"ף שמץ דבר מום הוא

זו  אם תאסיפון לא מגזירת והוא הגדולה במסורת קריא
זו: קלל' עלי לבא ראוי הייתי øçàå(Á)עשיתי äòøæà

.åùøåùé éàöàöå ìëàé:השרשין çúô(Ë)יעקרו ìòå
.éúáøà éòø:גמולי לי ישיב øçàì(È)לאשתו ïçèú

.éúùà טוחן ויהי כמו תשמיש לשון פירשוהו רבותינו
האסורין ז)בבית äîéæ.(È‡):(שופטים àéä éë הייתי וירא

ראויין  יסורין שמשפט עון פלילי, עון שהוא עשיתי אם
ידו: על ùøùú.(È·)לבא éúàåáú ìëáå הזאת האש

אומר  עיקור בל' מדבר כשהוא מעשות נמנעתי לכן

עיקור  ל' ישורשו וכן תשרש אומר שרש ובל' תשרש
שרש: ל' åâå'.(È„)ישרשו äùòà äîå אל נתתי זאת

אשיבנו: מה דרכי את יפקוד וכי åððåëéå(ÂË)לבי
.íçøá:'א יוצר הכיננו אמו בבטן והוא אמי בבטן אני
(ÊË).äìëà עינים כליון שהוא תאותה מלאתי שלא

עינים: כליון קרוי מגיע ואינו éøåòðî(ÁÈ)המתאוה éë
.éðìãâ למדנו כן והמלמדני המגדלני כאב הזה הכשרון

מנעורי: לבי äðçðà.יושר éîà ïèáîå:זו למדה
(·Î).äîëùî:הכתף רחב העליון äð÷î.הוא עצם הוא

כן: אותו קורא כקנה עגול שהוא ועל כקנה העגול

cec zcevn
(Ê).‰Ë˙ Ì‡לבי ואם והנכון  הראוי הדרך  מן רגלי נטתה  אם 

העבירה: ממומי מום נדבק בכפי ואם  עיני  מראית אחר הלך 
(Á).‰Ú¯Ê‡ואחר שדי את אני אזרע אשר הגמול  יהיה אזי

תבואתי: עםÈ‡ˆ‡ˆÂ.יאכל יעקרו היוצאים  הצמחים או
Ù˙‰.(Ë)השורש: Ì‡ על היצה"ר  מן  נפתה לבי  היה  אם 

אשתו אהבת אחר  לחזור  רעי פתח  על  ארבתי ואם  אשה  אהבת 
עמה: תטחן˙ÔÁË.(È)לזנות העוני גודל  שבעבור הגמול  יהי

ויהיה נפשה להחיות אחר לצורך  יד  של ברחיים תבואה  אשתי 
רדופה בהיותה  כי זולתי אחרים  עליה  יכרעון אשר סיבה זה 

לזנות: ומפתים מאנסים לה ימצאו  פרנסתה ‰È‡(È‡)אחר ÈÎ
.‰ÓÊהראוי עון והוא  רעה  מחשבה  היא הזנות מחשבת כי

עליו : ‰È‡.(È·)להשפט  ˘‡ ÈÎהיא דומה הזנות מחשבת
להיות ראוי וכ "כ מעשהו יבצע  עד  תשקוט  ולא  כאש  תבער הזנות  מחשבת כן הכל תאבד  אשר עד ושורפת ההולכת  לאש 

השורש : עם  הכל לעקור תבואתי  בכל  תשרש עד  תשקוט  ולא הכל  תאבד עצמו שהעון ‡Ò‡Ó.(È‚)הגמול  Ì‡מאסתי האם
עליהם : משלה ידי כי  אף למשפט  עמהם קרבתי לא  וכי עמדי ודין ריב להם  היה בעת ואמתי  עבדי ‡Ú˘‰.(È„)משפט  ‰ÓÂ

לו: אשיב מה הזה  העון עלי יפקיד וכאשר לנגדי האל  יקום כאשר אעשה מה אבל נגדי לעמוד  הכח בהם אין אם  אמרתי כי
(ÂË).ÔË·· ‡Ï‰ברחם הכין כולנו ואת  אמו  בבטן אותו עשה הוא  אמי  בבטן אותי שעשה מי הלא  ממני וגרוע  נופל  הוא  וכי 

אנחנו: אחים אנשים  וא"כ  חי כל אם  היתה  אשר חוה  רחם הוא ‡ÚÓ.(ÊË)אחד  Ì‡האם הדלים חפץ מלתת מנעתי האם
שאלתה : למלאות מבלי אלמנה עיני וגו':ÏÎÂ‡Â.(ÊÈ)כליתי לבדי פתי אכלתי  È¯ÂÚÓ.(ÁÈ)וכי ÈÎמעת בנו  המגדל  האב כמו

ואמר ממנה זזתי ולא ההיא  המדה  עוד  אנהג  אמי  מבטן צאתי  ומעת  ממני זזה ולא  מנעורי אותי  גדל הצדקה מדת כן נעוריו
אותה : ואני אותי אחזה היא כאילו בה דבקתי  מאוד  ור"ל הפלגה  ‡¯‡‰.(ËÈ)דרך  Ì‡לבוש מבלי  וכלה  אובד  איש  ראיתי אם

לאביון: כסות שאין ראיתי אם Ï‡.(Î)או Ì‡אותי ברך ובאמת  הלבשתיו הלא כי ההוא  האיש  חלצי אותי ברך  לא האם
מליצה : ענין והוא זה בעבור הגזה :Ê‚ÓÂ.חלציו מן מלבוש  לו עשיתי באמת הלא כבשי מגיזת  בשרו יתחמם  לא ‡Ì(Î‡)האם

.È˙ÂÙÈ‰: חלפה היתום  ועזרת המשפט  בשער עזרה  לי אראה  כי בבטחון  להכותו יד הנפתי  היתום על  גמול ÈÙ˙Î.(Î·)אם
כקנה: העגול  העליון העצם מן תשבר זרועי  או הכתף  רוחב הוא  משכמה  תפול היד  גובה הוא כתפי אשר  יהיה  ענשי

oeiv zcevn
(Ê).È¯Â˘‡אשורי תמוך כמו בם  פוסע שאני יז)רגלי :(שם

.ÌÂ‡Ó:מעון מה דבר ור"ל  מאומה  מל' הוא או מום כמו
(Á).Â˘¯Â˘È פארה מסעף  וכן השרשים , י)יעקרו  (ישעיה

הסעיפים : יסיר  וענינוÔÂÚ¯ÎÈ.(È)ומשפטו כריעה מל '
לזנות: במ "ם:‡ÔÈ¯Á.השכיבה  אחרים  ÓÊ‰.(È‡)כמו

היא זמה  כמו רעה  יח)מחשבה משפט ÌÈÏÈÏÙ.:(ויקרא ענין
לאחותך פללת אשר יז)כמו זכרוןÙÈ˜„.(È„):(יחזקאל ענין

קרוי‡ÏÎ‰.(ÊË)והשגחה: משיגה ואינו לדבר המתאוה 
עינים: נחם‡Á‰.(ÁÈ)כליון ולא כמו אותה (שמות נהגתי

תניף‰È˙ÂÙÈ.(Î‡)מתניו :ÂÈˆÏÁ.(Î):יג) לא  כמו הרימותי 
ברזל  כז)עליהם נוספת:ÈÚÂ¯Ê‡Â.(Î·):(דברים האל "ף 
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·ì øL÷çlzLnä øéòN Làøa úéøBäæ ìL ïBL,BçelL úéa ãâðk Bãéîòäå,BúèéçL úéa ãâðk èçLpìå.àa ¨©¨¤§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨¨
äiðL Bøt ìöà Bì,äcåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå.øîBà äéä Cëå:íMä àpà,éðôì éúàèç ézòLt éúéåòE, ¥¤¨§¦¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤

éLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðàE.íMä àpà,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk,éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL £¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦
éðôìE,éLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðàE,î úøBúa áeúkkEcáò äL(ì ,æè àø÷éå):íëéìò øtëé äfä íBiá-ék" §¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤©¨§©Ÿ¤©§¤¦©©¤§©¥£¥¤

íëúà øäèì,'ä éðôì íëéúàhç ìkî"eøäèz.åéøçà ïéðBò ïäå:ãBák íL Ceøaãòå íìBòì Búeëìî. §©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨§¥¦©£¨¨¥§©§§¨¨¤
‚Bîc úà ÷øæna ìa÷å BèçL,áBøä ìò Ba ñøîî àeäL éîì BðúðeìëéäaL éòéáøä ã,Lø÷é àHL éãk.ìèð §¨§¦¥©¦§¨¤¨§¨§¦¤§¨¥©¨¥¨§¦¦¤©¥¨§¥¤¦§©¨©

çaænä Làøì äìòå äzçî,Cìéàå Cìéà íéìçb äpôe,úBiîéðtä úBìkòîä ïî äúBçå,ãáBøä ìò dçépäå ãøéå ©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨¤¨¦¥¨§¥¨§¤¦©§ª¨©§¦¦§¨©§¦¦¨©¨¥
äøæòaL éòéáøä. ¨§¦¦¤¨£¨¨

aaaa.zixedf ly oeyl:íåãà òåáö øîö.egely zia cbpk:åá åäåàéöåéù øòù ãâðë.hgypleøîåìë åúèéçù úéá ãâðë úéøåäæ ìù ïåùì øùå÷ äéä
íäá äøåù÷ úéøåäæ ìù ïåùì åìàù ,éôìçúî àì íéøéòù øàùá åäééååøúå .åøàåöá äæå åùàøá äæù ,çìúùîä øéòùá éôåìçúàì éúà àì àúùäå .åøàåöá

:íäá äøåù÷ úéøåäæ ìù ïåùì ïéà íéøçà íéøéòùå.iz`hg izryt izieréìéã àéä î"ø ïéúéðúîáéúëã àø÷î ó(å"é àø÷éå)úåðåò ìë úà åéìò äãåúäå
ìò äãåúäù øçàì ,úåââù åìà úåàèç ,íéãøî åìà íéòùô ,úåðåãæ åìà úåðåò éøîàå äéìò éâéìô íéîëç ìáà .íúàèç ìëì íäéòùô ìë úàå ìàøùé éðá

øîåà àåä ãåãá ïëå .éúòùô éúéåò éúàèç øîåà àìà ,äéîúá úåââùä ìò äãåúîå øæåç íéãøîä ìòå úåðåãæä(å"÷ íéìäú)åðéåòä åðéúåáà íò åðàèç
äùî øîàù äæ åäîå .íéîëçë äëìäå .åðòùøäå(ã"ì úåîù)äáåùú íéùåòå íéàèåç ìàøùéù äòùá íå÷îä éðôì äùî øîà êë äàèçå òùôå ïåò àùåð

:úåââùë úåðåãæ íäì äùò
bbbb.qxnn:úøåè÷ä úãåáò äùòéù ãò ääùéùë äô÷é àìù ,åá áøòîå øòðîå ñéâî.iriaxd caexd lr.ãáåø äéåø÷ äôöøä éðáà ìù äøåùå äøåù ìë

áéúë àäã ,íéðôìå ìëéää çúôî ìëéää êåúáù úéòéáø äøåù ,ìëéäáù éòéáøä ãáåø ùøôì à"àå(å"é àø÷éå)àìà ,'åëå ãòåî ìäåàá äéäé àì íãà ìëå
åìéàã .åá ñøîîä ãîåò íùå éòéáøä ãáåøä ìò åçéðîå ïéãáåøä úà äðåî äøæòì ìëéää ïî àöåéùë ,äøæòáù 'ãä ãáåø øîåìë ,ìëéä ìù éòéáø ãáåø éðú

:ïøîàãë øùôà éà ìëéää êåúá.dzege:íéðôì äúçîå óë ñéðëé ë"çàå .óëä êåúì ïúéå úøåè÷ä åéðôçá ïåôçéù ãò äúçîä úà çéðîå íéìçâä úà

`xephxa yexit
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øL÷,השעירים שני על  הגורלות את שנתן  לאחר  הגדול , הכהן  – ÈÇ
úéøBäæ ìL ïBLì,אדום צבוע צמר  של רצועה –øéòN Làøa ÈÆÀÄÀÙÈÄ

çlzLnä,קרניו בין  היינו לעזאזל , –BçelL úéa ãâðk Bãéîòäå ÇÄÀÇÅÇÀÆÁÄÀÆÆÅÄ
המזרח, שער  והוא לעזאזל , לשלחו בו  שיוציאוהו השער  כנגד –

èçLpìåקשר להישחט, ועומד  "לשם" הגורל  עליו  שעלה ולשעיר – ÀÇÄÀÈ
זהורית, של BúèéçLלשון  úéa ãâðkכלומר שחיטתו, במקום – ÀÆÆÅÀÄÈ

יתערבו  שלא כדי  אלו , לשונות בהם שקשרו מבואר  בגמרא בצוארו.
כדי בצוארו , ולזה קרניו) (בין  בראשו לזה וקשרו אחרים, בשעירים

הכתוב שם על זהורית של ולקחו  בזה. זה יוחלפו  א א א א ,,,,שלא ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

כצמריח יח יח יח ):):):): כתולע יאדימו  אם ילבינו  כשלג כשנים חטאיכם יהיו "אם

ו ). פרק סוף להלן  (כמבואר Bøtיהיו" ìöà Bì àaשקשר לאחר  – ÈÅÆÈ
פרו , אצל  הגדול הכהן  בא זהורית, של לשונות –äiðLלשעירים ÀÄÈ

ע  התוודה כבר שהרי שנייה; ועוונות בפעם עוונותיו  על אחת פעם ליו
פעם  עליו להתוודות חזר  ועכשיו ח), (ג, לעיל  ששנינו  כמו  ביתו ,

הכהנים, אחיו  כל עוונות על  åéìòשנייה åéãé ézL CîBñå בין – ÀÅÀÅÈÈÈÈ
הכהנים.äcåúîeקרניו, כל ועוונות ביתו ועוונות עוונותיו  על – ÄÀÇÆ

íMä àpà :øîBà äéä Cëåהמפורש השם את שהזכיר  כלומר – ÀÈÈÈÅÈÈÇÅ
ח), ג, (לעיל  שבארנו  כמו  Eéðôì,ככתבו , éúàèç ézòLt éúéåòÈÄÄÈÇÀÄÈÈÄÀÈÆ

àð øtk ,íMä àpà .EéLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðàÂÄÅÄÀÅÇÂÙÇÀÆÈÈÇÅÇÆÈ
éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòìÈÂÀÇÀÈÄÀÇÂÈÄÆÈÄÄÀÆÈÇÀÄÀÆÈÈÄ
úøBúa áeúkk ,EéLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà ,EéðôìÀÈÆÂÄÅÄÀÅÇÂÙÇÀÆÇÈÀÇ

î,íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék" :Ecáò äL ÙÆÇÀÆÄÇÇÆÀÇÅÂÅÆÀÇÅÆÀÆ
"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî,(ח ג, (לעיל בארנו  וכבר – ÄÙÇÙÅÆÄÀÅÄÀÈ
במשנתנו האמור הווידוי לשון iz`hg")שסדר  izryt izier") הוא

אומר : שהוא סוברים, חכמים אבל  מאיר , רבי  izierלדעת iz`hg"
,"izryte.כחכמים בעזרה,ïäåוהלכה העומדים והעם הכהנים – ÀÅ

המפורש, השם את ãBákכששומעים íL Ceøa :åéøçà ïéðBòÄÇÂÈÈÅÀ

ãòå íìBòì Búeëìî התוודה שלפיכך  ברייתא, מובאת בגמרא – ÇÀÀÈÈÆ
להתוודות  בא כך ואחר בלבד , ביתו ועל  עצמו על ראשונה בפעם
על ויכפר  זכאי  שיבוא "מוטב כי  הכהנים, כל  על  אף שנייה פעם

החייב". על ויכפר  חייב יבוא ואל  החייב,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

BèçL ע שהתוודה לאחר  הפר, את הגדול הכהן שחט פעם – ליו ÀÈ
Baשנייה, ñøîî àeäL éîì Bðúðe ,Bîc úà ÷øæna ìa÷å– ÀÄÅÇÄÀÈÆÈÀÈÀÄÆÀÈÅ

בו, ומערב מנער שהיה לכהן, המזרק את éòéáøäונתן  ãáBøä ìòÇÈÅÈÀÄÄ
ìëéäaL,שיש אבני  של  שורות שורות עשויה היתה העזרה רצפת – ÆÇÅÈ

"על משנתנו  שאומרת שמה בגמרא, ומבואר  רובד , נקראת שורה וכל 
נאמר  שהרי  ממש , בהיכל כוונתה אין שבהיכל" הרביעי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא הרובד 

יז יז יז יז ):):):): עדטז טז טז טז ,,,, בקודש לכפר בבואו  מועד  באוהל יהיה לא אדם "וכל
ההיכל מפתח שבעזרה הרביעי הרובד  על היא: הכוונה אלא צאתו",

על ומניחו הרובדים את מונה לעזרה ההיכל  מן כשיוצא היינו  ולחוץ,
הרביעי  במזרק,((((רש רש רש רש """"יייי))))הרובד  הדם את הכהן ממרס ושם ,àHL éãkÀÅÆ

Lø÷éהולך הגדול הכהן  היה הפר, מן  הדם קבלת שלאחר הדם, – ÄÀÇ
מעבודת  שיחזור עד במזרק, למרס צורך היה ולכן הקטורת את להקטיר 

לזריקה. הדם את ויטול  הגדול ,ìèðהקטורת הכהן  –äzçî– ÈÇÇÀÈ
הקטורת, çaænäבשביל Làøì äìòå,שבעזרה –íéìçb äpôe ÀÈÈÀÙÇÄÀÅÇÄÈÆÈÄ
Cìéàå Cìéà, ולכאן לכאן  –äúBçå,במחתה אש של גחלים נוטל  – ÅÈÀÅÈÀÆ

úBiîéðtä úBìkòîä ïî שעוכלו האש  שבפנים הגחלים מן  – ÄÇÀËÈÇÀÄÄ
עשן, המעלים כאודים יהיו שלא היטב, המזבח,ãøéå(שנתאכלו) מן  – ÀÈÇ

dçépäå–,הבוערות הגחלים עם המחתה éòéáøäאת ãáBøä ìò ÀÄÄÈÇÈÅÈÀÄÄ
äøæòaLהדם את הממרס עליו שנמצא רובד  אותו על היינו  –s`e) ÆÈÂÈÈ

inlyexia x`ean ,"dxfray" Ð o`ke "lkiday" xn`p `yixay it lr
,(jd epiidyכך ואחר  הכף , לתוך ויתן בחפניו הקטרת את שיחפון עד 

להלן  (כמפורט הקטורת מעשה לעשות לפנים, והמחתה הכף את יכניס

א). ה,
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„áäæ ìL CBúa äøòîe óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa,ñéðëî äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå.íBé ìëa §¨¨¨¤§¤¤¤§¨¤§¤¨¨§©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦§¨
GL ìL CBúa äøòîe ïéa÷ úòaøà ìLa äúBçïéa÷ úL,GL ìLa äúBç íBiäåñéðëî äéä dáe ïéa÷ úL.éaø ¤§¤©§©©©¦§¨¤§¤§¤©¦§©¤§¤§¤©¦¨¨¨©§¦©¦

éñBéøîBà:GL ìL CBúa äøòîe äàñ ìLa äúBç íBé ìëaïéa÷ úL,GL ìLa äúBç íBiäåïéa÷ úL,dáe ¥¥§¨¤§¤§¨§¨¤§¤§¤©¦§©¤§¤§¤©¦¨
ñéðëî äéä.äãák äúéä íBé ìëa,äl÷ íBiäå.äøö÷ dãé äúéä íBé ìëa,äkøà íBiäå.dáäæ äéä íBé ìëa ¨¨©§¦§¨¨§¨§¥¨§©©¨§¨¨§¨¨¨§¨¨§©£ª¨§¨¨¨§¨¨

÷øé,íãà íBiäå;éøácíçðî éaø.íéaøòä ïéa ñøôe úéøçLa ñøt áéø÷î íBé ìëa,éñBî íBiäååéðôç àGî ó. ¨Ÿ§©¨Ÿ¦§¥©¦§©¥§¨©§¦§©§©£¦§©¥¨©§©¦§©¦§¨§¨
äwc äúéä íBé ìëa,äwcä ïî äwc íBiäå. §¨¨§¨©¨§©©¨¦©©¨

‰Báøòîa ïéãøBéå Lák ìL Bçøæîa íéìBò íéðäk íBé ìëa,òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íBiäå.éaø §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤§§¦§©£¨§©Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©©¦
äãeäéøîBà:òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íìBòì.íBé ìëaøBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk, §¨¥§¨Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦

áäæ ìL ïBúéwä ïî íBiäå.äãeäé éaøøîBà:áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì. §©¦©¦¤¨¨©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨

cccc.mei lka:úéáøòå úéøçù úøåè÷ì éîéðôä çáæî ìò ñéðëäì úøåè÷ ìù äéðù äëøòîî íéìçâ äúåçùë.adf lya dxrne sqk lya dzegäúåç åðéàå
:ìàøùé ìù ïðåîî ìò äñç äøåúäå åúøñçîå éìëä ú÷çåù íéìçâä úééúçù ,áäæ ìùá.adf lya dzeg meideéìëî úåøòì ìåãâ ïäë ìò çéøèäì àìù

:éìë ìà.dcak:äáò äðôåã äéäù.dlw meide:÷ã äðôåã äéäù.dkex` meide:åúòééñî ìåãâ ïäë ìù òåøæ àäúù éãë.mec` meideáäæ éåø÷ä áäæî
:íéøô íãì äîåãù íù ìò ,íéåøô.qxt:äðî éöç.dwcd on dwcáéúëã(å"é àø÷éå)øîàð øáë àìäå øîåì ãåîìú äîå .ä÷ã íéîñ úøåè÷ åéðôç àìîå

('ì úåîù):ä÷ãä ïî ä÷ã àäú íéøåôëä íåé ìù úøåè÷ù êì øîåì àìà ÷ãä äðîî ú÷çùå
dddd.yak ly egxfna oiler mei lkaìù åçøæîá ïéìåò êëì ,íåøãá ùáëä éøäù ,çøæîì àåäù ,ïéîé êøã àìà åäé àì äðåô äúàù úåðéô ìë øî øîàã

:ïéîéì úåðôì êåîñù ùáë.lecb odk meideúåùòì ïéàùø íéðäë øàù ïéàù äî õôç àåäù íå÷îá êìåäå úéá ïáë àåäù åúåáéùç úåàøäì åãåáë íåùî
:ïë
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וכן יום. מבכל הכיפורים ביום הגחלים חתיית היתה ששונה ללמד , באה משנתנו

במשנה. שיבואר  כפי עצמה. בקטורת גם הבדל היה

íBé ìëa,הקטורת בעבודת שזכה כהן אותו  –äúBç äéäנוטל – ÀÈÈÈÆ
שבהיכל, הפנימי  המזבח על  מקטיר שהיה הקטורת בשביל  גחלים

óñk ìLa,כסף של במחתה –áäæ ìL CBúa äøòîeואחר – ÀÆÆÆÀÈÆÀÆÈÈ
מבואר בגמרא זהב; של מחתה לתוך  הגחלים את מערה היה כך

של ממונם על חסה שהתורה לפי  זהב, בשל  חותה היה שלא הטעם
אותו; ומכלה הזהב את שורפת הגחלים חתיית שכן  íBiäåÀÇישראל ,

הכיפורים, ביום –áäæ ìLa äúBç,זהב של במחתה –äéä dáe ÆÀÆÈÈÈÈÈ
ñéðëî משום הגדול הכהן על  להקל כדי לפנים, הקטורת את – ÇÀÄ

כלי . אל מכלי  לערות יצטרך שלא ìLaחולשתו, äúBç íBé ìëaÀÈÆÀÆ
ïéa÷ úòaøà= (הקב קבים ארבעה שהחזיקה כסף של במחתה – ÇÀÇÇÇÄ
בערך), ליטר 2GL ìL CBúa äøòîeïéa÷ úL מחתה בתוך – ÀÈÆÀÆÀÆÇÄ

והיו  מתפזר , גחלים של  קב ונמצא קבים; שלושה שהחזיקה זהב של

שבעזרה, המים לאמת אותן  GLמכבדים ìLa äúBç íBiäåúL ÀÇÆÀÆÀÆ
ñéðëî äéä dáe ïéa÷על להקל כדי לעיל, שבארנו מהטעם – ÇÄÈÈÈÇÀÄ

הגדול. äàñהכהן  ìLa äúBç íBé ìëa :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÀÈÆÀÆÀÈ
קבים, ששה GLשהיא ìL CBúa äøòîeïéa÷ úL, ונמצאו – ÀÈÆÀÆÀÆÇÄ

מתפזרים, קבים שלושה GLלדעתו, ìLa äúBç íBiäå,ïéa÷ úL ÀÇÆÀÆÀÆÇÄ
ñéðëî äéä dáe–.iqei iaxk dkld oi`eäãák äúéä íBé ìëa ÈÈÈÇÀÄÀÈÈÀÈÀÅÈ

עבה, דופנה שהיה כבדה, היתה המחתה –äl÷ íBiäå המחתה – ÀÇÇÈ
דק. היה שדופנה קלה, ÷äøöהיתה dãé äúéä íBé ìëa הידית – ÀÈÈÀÈÈÈÀÈÈ

קצרה, היתה המחתה äkøàשל  íBiäåכדי ארוכה, היתה הידית – ÀÇÂËÈ
מסייעתו. ותהא זרועו  תחת ליתנה øé÷שיוכל  dáäæ äéä íBé ìëaÀÈÈÈÀÈÈÈÙ

צהוב, כלומר  ירוק, היה זהבה לתוכה, שמערה זהב של המחתה –

íãà íBiäåמשל מרובה שחשיבותו  אדום זהב של היתה המחתה – ÀÇÈÙ
היום. כבוד מפני  íçðîירוק, éaø éøác,מובא בגמרא בברייתא – ÄÀÅÇÄÀÇÅ

היינו אדום miieext"שזהב adf"שם על  כך  לדם הנקרא דומה שהוא
íéaøòäפרים. ïéa ñøôe úéøçLa ñøt áéø÷î íBé ìëa– ÀÈÇÀÄÀÇÀÇÂÄÀÇÅÈÇÀÇÄ

דינר , חמישים משקל מנה, חצי åéðôçהיינו àGî óéñBî íBiäå– ÀÇÄÀÈÀÈ

שתיים  הכיפורים, ביום עושה הגדול  הכהן  היה הקטרות ששלש קטורת,
המזבח  על  הערביים, בין  ופרס בשחרית פרס השנה, ימות בשאר כמו 

הקדשים, לקודש שמכניסה היום, עבודת של נוספת אחת ועוד שבהיכל,
חפניו . מלוא היתה äwcוזו  äúéä íBé ìëa,דקה היתה הקטורת – ÀÈÈÀÈÇÈ

הקטורת במעשה שכתוב לולולולו):):):):כמו  ל ל ל ל ,,,, הדק",((((שמות שמות שמות שמות  ממנה "ושחקת
íBiäåהיתה הקדשים, לקודש מכניס שהיה היום, של הקטורת –äwc ÀÇÇÈ

äwcä ïîהיום עבודת בסדר  שנאמר  הטעם, מבואר בגמרא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÇÇÈ
יביביביב):):):): אש...טז טז טז טז ,,,, גחלי  המחתה מלא dwc""ולקח minq zxhw eiptg `lne

הדק", ממנה "ושחקת נאמר: כבר  והרי  "דקה", לומר  תלמוד ומה –
הדקה, מן  דקה תהא הכיפורים יום של  שקטורת ללמד הכתוב בא אלא

ליטול כדי  הכיפורים יום מערב קטורת של  מנים שלושה שמפריש והיינו
בערב  למכתשת ומחזירם הכיפורים, ביום להקטרה חפניו מלוא מהם

הדקה. מן  דקה שתהא כדי  יפה יפה ושוחקם הכיפורים, יום
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שהיו המקדש, בעבודת דברים עוד לפרט משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב
הימים. מבשאר  הכיפורים ביום שונים

Lák ìL Bçøæîa íéìBò íéðäk íBé ìëa,המזבח –ïéãøBéå ÀÈÙÂÄÄÀÄÀÈÆÆÆÀÀÄ
Báøòîaלצד ימינו בו והעולה המזבח, של  בדרומו היה שהכבש  – ÀÇÂÈ

בצד עולה היה למזבח הקרבן  אברי  את המעלה הכהן הלכך  מזרח,
לא  פונה שאתה פינות "כל חכמים: אמרו  שכן  הכבש, של המזרחי 

היינו  עבודתו, לצורך  המזבח את מקיף והיה ימין ", דרך אלא יהו 
המזרח, צד  כל  הולך המערבי,שהיה לצד  וממנו  הצפוני לצד וממנו

ולא  לימינו ; שוב שהוא הכבש , של המערבי  בצד יורד היה ומשם
שמים. יראת משום המזבח, באמצע הולך ביום íBiäåהיה – ÀÇ

òöîàaהכיפורים, ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk להראות – ÙÅÈÆÈÆÀÇÀÅÈÆÀÇ
לפני בית כבן  עצמו  שעושה שליחם, שהוא ישראל של וחיבתם כבודו 

גורסים– ויש  rvn`a,הקב"ה, micxeie rvn`a miler meideכלומר
כדי הכבש באמצע ויורדים עולים הגדול  הכהן  את המלווים שהכהנים

äìBò.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))להדרו ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÈÙÅÈÆ
òöîàa ãøBéå òöîàaהגדול כשהכהן  השנה, ימות בכל גם – ÈÆÀÇÀÅÈÆÀÇ

הכבש. באמצע עולה היה ב), א, לעיל (עיין לעבודה למזבח עולה היה

.dcedi iaxk dkld oi`eåéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íBé ìëaÀÈÙÅÈÀÇÅÈÈÀÇÀÈ
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·ì øL÷çlzLnä øéòN Làøa úéøBäæ ìL ïBL,BçelL úéa ãâðk Bãéîòäå,BúèéçL úéa ãâðk èçLpìå.àa ¨©¨¤§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨¨
äiðL Bøt ìöà Bì,äcåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå.øîBà äéä Cëå:íMä àpà,éðôì éúàèç ézòLt éúéåòE, ¥¤¨§¦¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤

éLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðàE.íMä àpà,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk,éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL £¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦
éðôìE,éLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðàE,î úøBúa áeúkkEcáò äL(ì ,æè àø÷éå):íëéìò øtëé äfä íBiá-ék" §¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤©¨§©Ÿ¤©§¤¦©©¤§©¥£¥¤

íëúà øäèì,'ä éðôì íëéúàhç ìkî"eøäèz.åéøçà ïéðBò ïäå:ãBák íL Ceøaãòå íìBòì Búeëìî. §©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨§¥¦©£¨¨¥§©§§¨¨¤
‚Bîc úà ÷øæna ìa÷å BèçL,áBøä ìò Ba ñøîî àeäL éîì BðúðeìëéäaL éòéáøä ã,Lø÷é àHL éãk.ìèð §¨§¦¥©¦§¨¤¨§¨§¦¤§¨¥©¨¥¨§¦¦¤©¥¨§¥¤¦§©¨©

çaænä Làøì äìòå äzçî,Cìéàå Cìéà íéìçb äpôe,úBiîéðtä úBìkòîä ïî äúBçå,ãáBøä ìò dçépäå ãøéå ©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨¤¨¦¥¨§¥¨§¤¦©§ª¨©§¦¦§¨©§¦¦¨©¨¥
äøæòaL éòéáøä. ¨§¦¦¤¨£¨¨

aaaa.zixedf ly oeyl:íåãà òåáö øîö.egely zia cbpk:åá åäåàéöåéù øòù ãâðë.hgypleøîåìë åúèéçù úéá ãâðë úéøåäæ ìù ïåùì øùå÷ äéä
íäá äøåù÷ úéøåäæ ìù ïåùì åìàù ,éôìçúî àì íéøéòù øàùá åäééååøúå .åøàåöá äæå åùàøá äæù ,çìúùîä øéòùá éôåìçúàì éúà àì àúùäå .åøàåöá

:íäá äøåù÷ úéøåäæ ìù ïåùì ïéà íéøçà íéøéòùå.iz`hg izryt izieréìéã àéä î"ø ïéúéðúîáéúëã àø÷î ó(å"é àø÷éå)úåðåò ìë úà åéìò äãåúäå
ìò äãåúäù øçàì ,úåââù åìà úåàèç ,íéãøî åìà íéòùô ,úåðåãæ åìà úåðåò éøîàå äéìò éâéìô íéîëç ìáà .íúàèç ìëì íäéòùô ìë úàå ìàøùé éðá

øîåà àåä ãåãá ïëå .éúòùô éúéåò éúàèç øîåà àìà ,äéîúá úåââùä ìò äãåúîå øæåç íéãøîä ìòå úåðåãæä(å"÷ íéìäú)åðéåòä åðéúåáà íò åðàèç
äùî øîàù äæ åäîå .íéîëçë äëìäå .åðòùøäå(ã"ì úåîù)äáåùú íéùåòå íéàèåç ìàøùéù äòùá íå÷îä éðôì äùî øîà êë äàèçå òùôå ïåò àùåð

:úåââùë úåðåãæ íäì äùò
bbbb.qxnn:úøåè÷ä úãåáò äùòéù ãò ääùéùë äô÷é àìù ,åá áøòîå øòðîå ñéâî.iriaxd caexd lr.ãáåø äéåø÷ äôöøä éðáà ìù äøåùå äøåù ìë

áéúë àäã ,íéðôìå ìëéää çúôî ìëéää êåúáù úéòéáø äøåù ,ìëéäáù éòéáøä ãáåø ùøôì à"àå(å"é àø÷éå)àìà ,'åëå ãòåî ìäåàá äéäé àì íãà ìëå
åìéàã .åá ñøîîä ãîåò íùå éòéáøä ãáåøä ìò åçéðîå ïéãáåøä úà äðåî äøæòì ìëéää ïî àöåéùë ,äøæòáù 'ãä ãáåø øîåìë ,ìëéä ìù éòéáø ãáåø éðú

:ïøîàãë øùôà éà ìëéää êåúá.dzege:íéðôì äúçîå óë ñéðëé ë"çàå .óëä êåúì ïúéå úøåè÷ä åéðôçá ïåôçéù ãò äúçîä úà çéðîå íéìçâä úà
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øL÷,השעירים שני על  הגורלות את שנתן  לאחר  הגדול , הכהן  – ÈÇ
úéøBäæ ìL ïBLì,אדום צבוע צמר  של רצועה –øéòN Làøa ÈÆÀÄÀÙÈÄ

çlzLnä,קרניו בין  היינו לעזאזל , –BçelL úéa ãâðk Bãéîòäå ÇÄÀÇÅÇÀÆÁÄÀÆÆÅÄ
המזרח, שער  והוא לעזאזל , לשלחו בו  שיוציאוהו השער  כנגד –

èçLpìåקשר להישחט, ועומד  "לשם" הגורל  עליו  שעלה ולשעיר – ÀÇÄÀÈ
זהורית, של BúèéçLלשון  úéa ãâðkכלומר שחיטתו, במקום – ÀÆÆÅÀÄÈ

יתערבו  שלא כדי  אלו , לשונות בהם שקשרו מבואר  בגמרא בצוארו.
כדי בצוארו , ולזה קרניו) (בין  בראשו לזה וקשרו אחרים, בשעירים

הכתוב שם על זהורית של ולקחו  בזה. זה יוחלפו  א א א א ,,,,שלא ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

כצמריח יח יח יח ):):):): כתולע יאדימו  אם ילבינו  כשלג כשנים חטאיכם יהיו "אם

ו ). פרק סוף להלן  (כמבואר Bøtיהיו" ìöà Bì àaשקשר לאחר  – ÈÅÆÈ
פרו , אצל  הגדול הכהן  בא זהורית, של לשונות –äiðLלשעירים ÀÄÈ

ע  התוודה כבר שהרי שנייה; ועוונות בפעם עוונותיו  על אחת פעם ליו
פעם  עליו להתוודות חזר  ועכשיו ח), (ג, לעיל  ששנינו  כמו  ביתו ,

הכהנים, אחיו  כל עוונות על  åéìòשנייה åéãé ézL CîBñå בין – ÀÅÀÅÈÈÈÈ
הכהנים.äcåúîeקרניו, כל ועוונות ביתו ועוונות עוונותיו  על – ÄÀÇÆ

íMä àpà :øîBà äéä Cëåהמפורש השם את שהזכיר  כלומר – ÀÈÈÈÅÈÈÇÅ
ח), ג, (לעיל  שבארנו  כמו  Eéðôì,ככתבו , éúàèç ézòLt éúéåòÈÄÄÈÇÀÄÈÈÄÀÈÆ

àð øtk ,íMä àpà .EéLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðàÂÄÅÄÀÅÇÂÙÇÀÆÈÈÇÅÇÆÈ
éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòìÈÂÀÇÀÈÄÀÇÂÈÄÆÈÄÄÀÆÈÇÀÄÀÆÈÈÄ
úøBúa áeúkk ,EéLBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà ,EéðôìÀÈÆÂÄÅÄÀÅÇÂÙÇÀÆÇÈÀÇ

î,íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék" :Ecáò äL ÙÆÇÀÆÄÇÇÆÀÇÅÂÅÆÀÇÅÆÀÆ
"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî,(ח ג, (לעיל בארנו  וכבר – ÄÙÇÙÅÆÄÀÅÄÀÈ
במשנתנו האמור הווידוי לשון iz`hg")שסדר  izryt izier") הוא

אומר : שהוא סוברים, חכמים אבל  מאיר , רבי  izierלדעת iz`hg"
,"izryte.כחכמים בעזרה,ïäåוהלכה העומדים והעם הכהנים – ÀÅ

המפורש, השם את ãBákכששומעים íL Ceøa :åéøçà ïéðBòÄÇÂÈÈÅÀ

ãòå íìBòì Búeëìî התוודה שלפיכך  ברייתא, מובאת בגמרא – ÇÀÀÈÈÆ
להתוודות  בא כך ואחר בלבד , ביתו ועל  עצמו על ראשונה בפעם
על ויכפר  זכאי  שיבוא "מוטב כי  הכהנים, כל  על  אף שנייה פעם

החייב". על ויכפר  חייב יבוא ואל  החייב,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

BèçL ע שהתוודה לאחר  הפר, את הגדול הכהן שחט פעם – ליו ÀÈ
Baשנייה, ñøîî àeäL éîì Bðúðe ,Bîc úà ÷øæna ìa÷å– ÀÄÅÇÄÀÈÆÈÀÈÀÄÆÀÈÅ

בו, ומערב מנער שהיה לכהן, המזרק את éòéáøäונתן  ãáBøä ìòÇÈÅÈÀÄÄ
ìëéäaL,שיש אבני  של  שורות שורות עשויה היתה העזרה רצפת – ÆÇÅÈ

"על משנתנו  שאומרת שמה בגמרא, ומבואר  רובד , נקראת שורה וכל 
נאמר  שהרי  ממש , בהיכל כוונתה אין שבהיכל" הרביעי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא הרובד 

יז יז יז יז ):):):): עדטז טז טז טז ,,,, בקודש לכפר בבואו  מועד  באוהל יהיה לא אדם "וכל
ההיכל מפתח שבעזרה הרביעי הרובד  על היא: הכוונה אלא צאתו",

על ומניחו הרובדים את מונה לעזרה ההיכל  מן כשיוצא היינו  ולחוץ,
הרביעי  במזרק,((((רש רש רש רש """"יייי))))הרובד  הדם את הכהן ממרס ושם ,àHL éãkÀÅÆ

Lø÷éהולך הגדול הכהן  היה הפר, מן  הדם קבלת שלאחר הדם, – ÄÀÇ
מעבודת  שיחזור עד במזרק, למרס צורך היה ולכן הקטורת את להקטיר 

לזריקה. הדם את ויטול  הגדול ,ìèðהקטורת הכהן  –äzçî– ÈÇÇÀÈ
הקטורת, çaænäבשביל Làøì äìòå,שבעזרה –íéìçb äpôe ÀÈÈÀÙÇÄÀÅÇÄÈÆÈÄ
Cìéàå Cìéà, ולכאן לכאן  –äúBçå,במחתה אש של גחלים נוטל  – ÅÈÀÅÈÀÆ

úBiîéðtä úBìkòîä ïî שעוכלו האש  שבפנים הגחלים מן  – ÄÇÀËÈÇÀÄÄ
עשן, המעלים כאודים יהיו שלא היטב, המזבח,ãøéå(שנתאכלו) מן  – ÀÈÇ

dçépäå–,הבוערות הגחלים עם המחתה éòéáøäאת ãáBøä ìò ÀÄÄÈÇÈÅÈÀÄÄ
äøæòaLהדם את הממרס עליו שנמצא רובד  אותו על היינו  –s`e) ÆÈÂÈÈ

inlyexia x`ean ,"dxfray" Ð o`ke "lkiday" xn`p `yixay it lr
,(jd epiidyכך ואחר  הכף , לתוך ויתן בחפניו הקטרת את שיחפון עד 

להלן  (כמפורט הקטורת מעשה לעשות לפנים, והמחתה הכף את יכניס

א). ה,
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„áäæ ìL CBúa äøòîe óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa,ñéðëî äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå.íBé ìëa §¨¨¨¤§¤¤¤§¨¤§¤¨¨§©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦§¨
GL ìL CBúa äøòîe ïéa÷ úòaøà ìLa äúBçïéa÷ úL,GL ìLa äúBç íBiäåñéðëî äéä dáe ïéa÷ úL.éaø ¤§¤©§©©©¦§¨¤§¤§¤©¦§©¤§¤§¤©¦¨¨¨©§¦©¦

éñBéøîBà:GL ìL CBúa äøòîe äàñ ìLa äúBç íBé ìëaïéa÷ úL,GL ìLa äúBç íBiäåïéa÷ úL,dáe ¥¥§¨¤§¤§¨§¨¤§¤§¤©¦§©¤§¤§¤©¦¨
ñéðëî äéä.äãák äúéä íBé ìëa,äl÷ íBiäå.äøö÷ dãé äúéä íBé ìëa,äkøà íBiäå.dáäæ äéä íBé ìëa ¨¨©§¦§¨¨§¨§¥¨§©©¨§¨¨§¨¨¨§¨¨§©£ª¨§¨¨¨§¨¨

÷øé,íãà íBiäå;éøácíçðî éaø.íéaøòä ïéa ñøôe úéøçLa ñøt áéø÷î íBé ìëa,éñBî íBiäååéðôç àGî ó. ¨Ÿ§©¨Ÿ¦§¥©¦§©¥§¨©§¦§©§©£¦§©¥¨©§©¦§©¦§¨§¨
äwc äúéä íBé ìëa,äwcä ïî äwc íBiäå. §¨¨§¨©¨§©©¨¦©©¨

‰Báøòîa ïéãøBéå Lák ìL Bçøæîa íéìBò íéðäk íBé ìëa,òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íBiäå.éaø §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤§§¦§©£¨§©Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©©¦
äãeäéøîBà:òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íìBòì.íBé ìëaøBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk, §¨¥§¨Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦

áäæ ìL ïBúéwä ïî íBiäå.äãeäé éaøøîBà:áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì. §©¦©¦¤¨¨©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨

cccc.mei lka:úéáøòå úéøçù úøåè÷ì éîéðôä çáæî ìò ñéðëäì úøåè÷ ìù äéðù äëøòîî íéìçâ äúåçùë.adf lya dxrne sqk lya dzegäúåç åðéàå
:ìàøùé ìù ïðåîî ìò äñç äøåúäå åúøñçîå éìëä ú÷çåù íéìçâä úééúçù ,áäæ ìùá.adf lya dzeg meideéìëî úåøòì ìåãâ ïäë ìò çéøèäì àìù

:éìë ìà.dcak:äáò äðôåã äéäù.dlw meide:÷ã äðôåã äéäù.dkex` meide:åúòééñî ìåãâ ïäë ìù òåøæ àäúù éãë.mec` meideáäæ éåø÷ä áäæî
:íéøô íãì äîåãù íù ìò ,íéåøô.qxt:äðî éöç.dwcd on dwcáéúëã(å"é àø÷éå)øîàð øáë àìäå øîåì ãåîìú äîå .ä÷ã íéîñ úøåè÷ åéðôç àìîå

('ì úåîù):ä÷ãä ïî ä÷ã àäú íéøåôëä íåé ìù úøåè÷ù êì øîåì àìà ÷ãä äðîî ú÷çùå
dddd.yak ly egxfna oiler mei lkaìù åçøæîá ïéìåò êëì ,íåøãá ùáëä éøäù ,çøæîì àåäù ,ïéîé êøã àìà åäé àì äðåô äúàù úåðéô ìë øî øîàã

:ïéîéì úåðôì êåîñù ùáë.lecb odk meideúåùòì ïéàùø íéðäë øàù ïéàù äî õôç àåäù íå÷îá êìåäå úéá ïáë àåäù åúåáéùç úåàøäì åãåáë íåùî
:ïë

`xephxa yexit
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וכן יום. מבכל הכיפורים ביום הגחלים חתיית היתה ששונה ללמד , באה משנתנו

במשנה. שיבואר  כפי עצמה. בקטורת גם הבדל היה

íBé ìëa,הקטורת בעבודת שזכה כהן אותו  –äúBç äéäנוטל – ÀÈÈÈÆ
שבהיכל, הפנימי  המזבח על  מקטיר שהיה הקטורת בשביל  גחלים

óñk ìLa,כסף של במחתה –áäæ ìL CBúa äøòîeואחר – ÀÆÆÆÀÈÆÀÆÈÈ
מבואר בגמרא זהב; של מחתה לתוך  הגחלים את מערה היה כך

של ממונם על חסה שהתורה לפי  זהב, בשל  חותה היה שלא הטעם
אותו; ומכלה הזהב את שורפת הגחלים חתיית שכן  íBiäåÀÇישראל ,

הכיפורים, ביום –áäæ ìLa äúBç,זהב של במחתה –äéä dáe ÆÀÆÈÈÈÈÈ
ñéðëî משום הגדול הכהן על  להקל כדי לפנים, הקטורת את – ÇÀÄ

כלי . אל מכלי  לערות יצטרך שלא ìLaחולשתו, äúBç íBé ìëaÀÈÆÀÆ
ïéa÷ úòaøà= (הקב קבים ארבעה שהחזיקה כסף של במחתה – ÇÀÇÇÇÄ
בערך), ליטר 2GL ìL CBúa äøòîeïéa÷ úL מחתה בתוך – ÀÈÆÀÆÀÆÇÄ

והיו  מתפזר , גחלים של  קב ונמצא קבים; שלושה שהחזיקה זהב של

שבעזרה, המים לאמת אותן  GLמכבדים ìLa äúBç íBiäåúL ÀÇÆÀÆÀÆ
ñéðëî äéä dáe ïéa÷על להקל כדי לעיל, שבארנו מהטעם – ÇÄÈÈÈÇÀÄ

הגדול. äàñהכהן  ìLa äúBç íBé ìëa :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÀÈÆÀÆÀÈ
קבים, ששה GLשהיא ìL CBúa äøòîeïéa÷ úL, ונמצאו – ÀÈÆÀÆÀÆÇÄ

מתפזרים, קבים שלושה GLלדעתו, ìLa äúBç íBiäå,ïéa÷ úL ÀÇÆÀÆÀÆÇÄ
ñéðëî äéä dáe–.iqei iaxk dkld oi`eäãák äúéä íBé ìëa ÈÈÈÇÀÄÀÈÈÀÈÀÅÈ

עבה, דופנה שהיה כבדה, היתה המחתה –äl÷ íBiäå המחתה – ÀÇÇÈ
דק. היה שדופנה קלה, ÷äøöהיתה dãé äúéä íBé ìëa הידית – ÀÈÈÀÈÈÈÀÈÈ

קצרה, היתה המחתה äkøàשל  íBiäåכדי ארוכה, היתה הידית – ÀÇÂËÈ
מסייעתו. ותהא זרועו  תחת ליתנה øé÷שיוכל  dáäæ äéä íBé ìëaÀÈÈÈÀÈÈÈÙ

צהוב, כלומר  ירוק, היה זהבה לתוכה, שמערה זהב של המחתה –

íãà íBiäåמשל מרובה שחשיבותו  אדום זהב של היתה המחתה – ÀÇÈÙ
היום. כבוד מפני  íçðîירוק, éaø éøác,מובא בגמרא בברייתא – ÄÀÅÇÄÀÇÅ

היינו אדום miieext"שזהב adf"שם על  כך  לדם הנקרא דומה שהוא
íéaøòäפרים. ïéa ñøôe úéøçLa ñøt áéø÷î íBé ìëa– ÀÈÇÀÄÀÇÀÇÂÄÀÇÅÈÇÀÇÄ

דינר , חמישים משקל מנה, חצי åéðôçהיינו àGî óéñBî íBiäå– ÀÇÄÀÈÀÈ

שתיים  הכיפורים, ביום עושה הגדול  הכהן  היה הקטרות ששלש קטורת,
המזבח  על  הערביים, בין  ופרס בשחרית פרס השנה, ימות בשאר כמו 

הקדשים, לקודש שמכניסה היום, עבודת של נוספת אחת ועוד שבהיכל,
חפניו . מלוא היתה äwcוזו  äúéä íBé ìëa,דקה היתה הקטורת – ÀÈÈÀÈÇÈ

הקטורת במעשה שכתוב לולולולו):):):):כמו  ל ל ל ל ,,,, הדק",((((שמות שמות שמות שמות  ממנה "ושחקת
íBiäåהיתה הקדשים, לקודש מכניס שהיה היום, של הקטורת –äwc ÀÇÇÈ

äwcä ïîהיום עבודת בסדר  שנאמר  הטעם, מבואר בגמרא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÇÇÈ
יביביביב):):):): אש...טז טז טז טז ,,,, גחלי  המחתה מלא dwc""ולקח minq zxhw eiptg `lne

הדק", ממנה "ושחקת נאמר: כבר  והרי  "דקה", לומר  תלמוד ומה –
הדקה, מן  דקה תהא הכיפורים יום של  שקטורת ללמד הכתוב בא אלא

ליטול כדי  הכיפורים יום מערב קטורת של  מנים שלושה שמפריש והיינו
בערב  למכתשת ומחזירם הכיפורים, ביום להקטרה חפניו מלוא מהם

הדקה. מן  דקה שתהא כדי  יפה יפה ושוחקם הכיפורים, יום
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שהיו המקדש, בעבודת דברים עוד לפרט משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב
הימים. מבשאר  הכיפורים ביום שונים

Lák ìL Bçøæîa íéìBò íéðäk íBé ìëa,המזבח –ïéãøBéå ÀÈÙÂÄÄÀÄÀÈÆÆÆÀÀÄ
Báøòîaלצד ימינו בו והעולה המזבח, של  בדרומו היה שהכבש  – ÀÇÂÈ

בצד עולה היה למזבח הקרבן  אברי  את המעלה הכהן הלכך  מזרח,
לא  פונה שאתה פינות "כל חכמים: אמרו  שכן  הכבש, של המזרחי 

היינו  עבודתו, לצורך  המזבח את מקיף והיה ימין ", דרך אלא יהו 
המזרח, צד  כל  הולך המערבי,שהיה לצד  וממנו  הצפוני לצד וממנו

ולא  לימינו ; שוב שהוא הכבש , של המערבי  בצד יורד היה ומשם
שמים. יראת משום המזבח, באמצע הולך ביום íBiäåהיה – ÀÇ

òöîàaהכיפורים, ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk להראות – ÙÅÈÆÈÆÀÇÀÅÈÆÀÇ
לפני בית כבן  עצמו  שעושה שליחם, שהוא ישראל של וחיבתם כבודו 

גורסים– ויש  rvn`a,הקב"ה, micxeie rvn`a miler meideכלומר
כדי הכבש באמצע ויורדים עולים הגדול  הכהן  את המלווים שהכהנים

äìBò.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))להדרו ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÈÙÅÈÆ
òöîàa ãøBéå òöîàaהגדול כשהכהן  השנה, ימות בכל גם – ÈÆÀÇÀÅÈÆÀÇ

הכבש. באמצע עולה היה ב), א, לעיל (עיין לעבודה למזבח עולה היה

.dcedi iaxk dkld oi`eåéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íBé ìëaÀÈÙÅÈÀÇÅÈÈÀÇÀÈ
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ÂúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëa,Lîç íBiäå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:GL íBé ìëaL,òaøà íBiäå. §¨¨¨©§©©£¨§©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨¨§©©§©
äãeäé éaøøîBà:íézL íBé ìëa,GL íBiäåL. ©¦§¨¥§¨§©¦§©¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äzçnä úàå ókä úà Bì eàéöBä,ókä CBúì ïúðå åéðôç àGî ïôçå:éôì ìBãbäBìãb,Bðè÷ éôì ïèwäå; ¦¤©©§¤©©§¨§¨©§¨§¨§¨©§©©©¨§¦¨§§©¨¨§¦¨§

dúcî äúéä Cëå.BìàîNa ókä úàå Bðéîéa äzçnä úà ìèð.ìëéäa Cläî äéä,ézL ïéáì òébnL ãò §¨¨§¨¦¨¨¨©¤©©§¨¦¦§¤©©¦§Ÿ¨¨§©¥©¥¨©¤©¦©§¥§¥

eeee.my eid mei lka:ïåöéçä çáæîá.zekxrn rax`äéðù äëøòî úçàå ãéîúä äéìò ïéáéø÷îù äìåãâ äëøòî úçà ,ùàä íäéìò íéøòáîù íéöò ìù
íéáøòä ïéá ìù ãéîú ìù íéøãôå íéøáà ìù äëøòî úçàå íìåòì ùà íùî øåñú àìù ùàä íåé÷ ìù äëøòî úçàå úøåè÷ä çáæîì ùà íéìèåð äðîîù

:íéðôìå éðôì úøåè÷ì íéìçâ äðîî ìåèéì úçà äëøòî ãåò ë"äåéá ïéôéñåîå .åæ äëøòîá íúåà ïéôøåù äìéìä ìë åôøùð àìå áøòáî åìëòúð àìùiax
.'b mei lka xne` iqeiáéúë éàø÷ 'âã('å àø÷éå).äìåãâ äëøòî åæ ø÷åáä ãò äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò(íù)äéðù äëøòî åæ åá ã÷åú çáæîä ùàå

.úøåè÷ ìù(íù),éñåé éáøì äéì úéì åìëòúð àìù íéøãôå íéøáàì úéòéáø äëøòîå .ùàä íåé÷ ìù 'â äëøòî åæ äáëú àì åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå
:íéôøùð íä äìåãâ äëøòî éãöá ,åìëòúð àìù íéøãôå íéøáàù äéì àøéáñã.mizy mei lka xne` dcedi iaxíåé÷ ìù úéùéìù äëøòî äéì úéìã

àì äìåãâä äëøòîä ìò ùàä úéöäì éãë íé÷ã íéîñ÷ øéòáîäù äãåäé éáø äéì ùéøã äáëú àì åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå ìù éùéìù àø÷îå .ùàä
:éñåé 'øë äëìäå .çáæîä ùàøá í÷éìãé àìà çáæîì íé÷ìåã íäùë íìòéå äôöøä ìò úéöé

d`̀̀̀.el e`ived:íéìëä úëùìî.dzcn dzid jkeäøòîùë íéðôá êë ,éìëá àìå ùîî åéðôçá ïôåç äéä õåçá äî íéðôá äúãî êë õåçá äúãîë
:ùîî åéðôç êåúì àìà åéðôç úãîë éåùò éìëá äøòî äéä àì åéðôç êåúì óëä ïî úøåè÷ä.epinia dzgnd z` lhpúøåè÷ä óëå äîçå äãáë àéäù éôì

:åìàîùá óëå åðéîéá äúçî êëì äðîéä äì÷.lkida jldn did:áøòîì äëåúá êìäîå ñðëð.zekextd izy oialäöéçîä íà éðù úéáá å÷ôúñðù éôì

`xephxa yexit

øBikä ïî,(ב ג, לעיל (עיין שבעזרה הכיור מן  ורגליו ידיו  רוחץ – ÄÇÄ
íBiäåהגדול הכהן  מקדש ג), ג, (כדלעיל  הקידושין עשרת בכל – ÀÇ

ורגליו , ידיו áäæאת ìL ïBúéwä ïî.וחשיבות כבוד דרך  –oeziwd ÄÇÄÆÈÈ
כד. מין  åéãéהוא Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÈÙÅÈÀÇÅÈÈ

áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå.השנה ימות בכל  אף –dkld oi`e ÀÇÀÈÄÇÄÆÈÈ
.dcedi iaxk

i y i l y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בי במקדש שהיו בשינויים ממשיכה הכיפורים.משנתנו ום

íL eéä íBé ìëa,שבעזרה המזבח על –úBëøòî òaøàשל – ÀÈÈÈÇÀÇÇÂÈ
בגמרא בברייתא ומפורש  הבוערים, א א א א ):):):):עצים מהמהמהמה,,,, dpey`x,((((יומאיומאיומאיומא

הקרבנות; שאר ואמורי  התמיד  את מקריבים שעליה גדולה, מערכה
,diipy;קטורת עליו להקטיר שבהיכל, למזבח אש  גחלי נוטלים שממנה

,ziyilyשכתוב כמו  האש, ה ה ה ה ):):):):לקיום וווו,,,, המזבח ((((ויקראויקראויקראויקרא על  "והאש 

תכבה"; לא בו  שלא ziriax,תוקד הערביים, בין של  התמיד לאברי
הלילה; כל להישרף Lîçהספיקו  íBiäå היו הכיפורים ביום – ÀÇÈÅ

ליטול מיוחדת מערכה שהוסיפו  המזבח, על עצים מערכות חמש 
הקדשים; לקודש  מכניס הגדול שהכהן  לקטורת גחלים éøácÄÀÅממנה

øéàî éaø.יום בכל מערכות ארבע שהיו הסובר , –éñBé éaø ÇÄÅÄÇÄÅ
GL íBé ìëa :øîBàL,גדולה מערכה המזבח: על  היו מערכות – ÅÀÈÈ

האש ; לקיום ומערכה קטורת של  שנייה òaøàמערכה íBiäå– ÀÇÇÀÇ
שבארנו  כמו  ליום, המיוחדת לקטורת רביעית מערכה הכיפורים וביום

נשרפו  שלא לאברים מיוחדת מערכה היתה שלא סובר , יוסי  רבי  לעיל .
הגדולה. המערכה בצידי  אותם שורפים היו אלא הלילה, éaøÇÄכל

íézL íBé ìëa :øîBà äãeäé שניה ומערכה גדולה מערכה – ÀÈÅÀÈÀÇÄ
קטורת, GLשל  íBiäåLשל המיוחדת לקטורת נוספת מערכה – ÀÇÈ

היתה. לא האש  לקיום מערכה אף יהודה רבי  שלדעת הכיפורים, יום
מבואר: dlecbבגמרא dkxrn הכתוב מן  – הכל לדברי – למדים

בבבב):):):): וווו,,,, העולה((((ויקראויקראויקראויקרא dcwen"היא lr;"הלילה כל  המזבח dkxrnעל
zxehw ly diipyשנאמר ממה בו ":((((שם שם שם שם ):):):):למדים תוקד המזבח "ואש 

y`d meiwl dkxrn שנאמר ממה מאיר ורבי  יוסי  רבי  וווו,,,,למדים ((((שם שם שם שם 

סוברה ה ה ה ):):):): יהודה רבי אבל תכבה". לא בו  תוקד  המזבח על  "והאש
שהמבעיר זה, מפסוק דורש והוא האש, לקיום מערכה היתה שלא

למטה  ידליקם לא הגדולה, המערכה עצי  להצית כדי דקים קסמים

ברם, דווקא. המזבח בראש  ידליקם אלא למזבח, דולקים כשהם ויעלם

הכתוב מן  זה דבר  למדים עליו ז ז ז ז ):):):):החולקים א א א א ,,,, בני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ויתנו
המזבח" על אש הכהן בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).אהרן ziriax((((עייןעייןעייןעיין dkxrn– נדרשת

של  מהווא"ו  – מאיר  רבי  התנאים "y`eלדברי שאר  אבל המזבח..."
הווא"ו. את דורשים iqei.אינם iaxk dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

שחט  השני וידויו  שאחר למדנו, שם הקודם; בפרק ג' למשנה המשך היא משנתנו
שיחזור  עד  בו  ממרס שיהא לכהן ונתנו במזרק דמו את וקיבל פרו את הגדול הכהן
של מחתה נטל כך  אחר  בינתיים. הדם יקרש שלא כדי  להזותו, הקטורת מעבודת

בה ונטל  המזבח, לראש ועלה jkl)זהב zcgeind dkxrnd on)וירד אש , גחלי 
איפוא, ממשיכה, משנתנו  – בדם). הממרס (אצל שבעזרה הרביעי הרובד על הניחה

הגדול. הכהן  של  העבודה בתיאור

Bì eàéöBä הגחלים של  המחתה את הגדול  הכהן שהניח לאחר  – Ä
לו הוציאו שבעזרה, הרביעי  הרובד ókäעל  úà,ריקה זהב, של – ÆÇÇ

הכלים,מ  äzçnäלשכת úàå,הדקה מן דקה קטורת מלאה – ÀÆÇÇÀÈ
ה), א, לעיל  (עיין  אבטינס בית מחתה,ïôçåמלשכת אותה מתוך  – ÀÈÇ

åéðôç àGîשנאמר כמו קטורת, יביביביב):):):):– טז טז טז טז ,,,, מלא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ולקח ÀÈÀÈ
סמים  קטורת חפניו  ומלא ה' מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה

ókäדקה"... CBúì ïúðå:שבחופניו הקטורת את –éôì ìBãbä ÀÈÇÀÇÇÇÈÀÄ
Bðè÷ éôì ïèwäå ,Bìãb,לקטורת קבועה מידה היתה שלא כלומר – ÈÀÀÇÈÈÀÄÈÀ

קטנים; אם גדולים אם הגדול, הכהן של חופניו  לפי äúéäאלא CëåÀÈÈÀÈ
dúcî הכהן של חופניו  ממלוא יותר ולא פחות לא הקטורת, של – ÄÈÈ

בחוץ  מה בפנים, מידתה כך בחוץ כמידתה מבואר: בגמרא הגדול .

הוא  הקדשים) (בקודש בפנים כך בכלי , ולא ממש בחופניו חופן היה
העשוי כלי  לתוך  ולא ממש חופניו  לתוך  הכף מן הקטורת את מערה

חופניו . äzçnäכמידת úà ìèðהרביעי הרובד מן  הגחלים, של  – ÈÇÆÇÇÀÈ
ימינו ,Bðéîéaשבעזרה, ביד –ókä úàå,הקטורת של –BìàîNa ÄÄÀÆÇÇÄÀÙ

שהרי בשמאלו, והמחתה בימינו  הכף שיטול היה הראוי  מן ואמנם –
וכף  וחמה כבדה שהמחתה מפני אלא המצוה, עיקר  היא הקטורת

את  נוטל  שיהא הגדול הכהן  על  הקלו  לפיכך  הימנה, קלה הקטורת
בשמאלו  הכף ואת בימינו  יום יום יום יום המחתה עבודת עבודת עבודת עבודת  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; דדדד,,,, lkidl,.הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים qpkp jkeוהואäéäÈÈ
ìëéäa Cläî,מערב למּול  –úBëøtä ézL ïéáì òébnL ãò ÀÇÅÇÅÈÇÆÇÄÇÀÅÀÅÇÈÙ

Lãwä ïéa úBìécánä– ההיכל  –ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe ÇÇÀÄÅÇÙÆÅÙÆÇÃÈÄÅÅÆ
änà היה ראשון  בבית שכן אמה; ריווח היה לפרוכת פרוכת בין  – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt `nei zkqn

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa úBìécánä úBëøtä,änà ïäéðéáe.éñBé éaøøîBà:úëøt àlà íL äúéä àG ©¨Ÿ©©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤©¨©¦¥¥¨§¨¨¤¨¨Ÿ¤
ãáìa úçà,øîàpL(âì ,åë úåîù):íëì úëøtä äìécáäå""íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa.äúéä äðBöéçä ©©¦§©¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦©¦¨¨§¨

íBøcä ïî äôeøt,ïBôvä ïî úéîéðtäå.ïäéðéa Cläî,ïBôvì òébnL ãò.ïBôvì òébä,íBøcì åéðt CôBä,Cläî §¨¦©¨§©§¦¦¦©¨§©¥¥¥¤©¤©¦©©¨¦¦©©¨¥¨¨©¨§©¥
úëøtä íò BìàîNì,ïBøàì òébî àeäL ãò.ïBøàì òébä,íécaä éðL ïéa äzçnä úà ïúBð.úøèwä úà øáö ¦§Ÿ¦©¨Ÿ¤©¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨¥§¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤

b ìòíéìçb éa,ïLò Blk úéaä ìk àlîúðå.Búñéðk úéa Cøãa Bì àáe àöé,úéaa äøö÷ älôz ìltúîe ©©¥¤¨¦§¦§©¨¨©©¦ª¨¨¨¨¨§¤¤¥§¦¨¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦
ïBöéçä,éøàî äéä àGåBúlôúa C,ìàøNé úà úéòáäì àHL. ©¦§¨¨©£¦¦§¦¨¤§©§¦¤¦§¨¥
·ïBøàä ìhpMî,íéðBLàø íéàéáð úBîéî íL äúéä ïáà,úàø÷ð äúéä äiúLe,GL õøàä ïî ääBábL ¦¤¦©¨¨¤¤¨§¨¨¦§¦¦¦¦§¦¨¨§¨¦§¥§¨¦¨¨¤¨

äðåöéç úçà úåëåøô 'á åùò êëéôì ,õåçìë åà íéðôìë äîà äúåà éà äîà äéáò äéäå ïåùàø úéáá äúéäù íéùã÷ä ùãå÷ ïéáå ùãå÷ä ïéá úìãáîä
:úéîéðô úçàå.odipiae:äöéçîä íå÷î øéåà ïäéðéá èåì÷ì äîà øéåà.mexcd on dtext dpevigdäìéãáäå éøîàå éñåé éáøã äéìò éâéìôã ,äì éøîà÷ ïðáø

:øîàð ãáìá ïëùîá íëì úëåøôä.dtextáäæ ìù ñø÷á úæçàðå ïåöéçä ãöì äìåôë äùàø:úãîåòå íåøãä ïî [äçåúô] úåéäì.odipia jldnñðëð
:ïåôöä úôéøôì òéâîù ãò íäéðéá êìäîå íåøãä úôéøôá.oetvl ribdàåäù íéãáä ïéá ãò êìéì íåøãì åéðô êôä íéùã÷ä ùãå÷ úéá ììç êåúì ñðëðùî

:íåøãì åùàøá ãçàå ïåôöì ïåøàä ùàøá ãçà ,çøæîì åì éðùäå áøòîì ãçà åùàø úëåøôä ãò ïéëåøà åéä íéãáäù .ììçä òöîàámr el`nyl jldn
.zkextd:úëåøôä íò åìàîù àöîð çøæîá äúéä úëåøôäå çøæîì åìàîù íåøãì ïåôöî êìäîäù.oex`l ribn `edy crùîî ïåøàì àìå ,ïåøà íå÷îì

:ïåøà íù äéä àì éðù úéááã.ezqipk jxc:ïåøàì åéðôå åéøåçà êøã àöåé àìà úàöì åéðô úà áñî äéä àìù.dxvw dltz lltzneïåöø éäé ,àéä åæå
àìå äæî äæ äñðøô íéëéøö ìàøùé êîò åéäé àìå ,äãåäé úéáãî ïèìåù ãáò éãòé àìå ,äîåùâ àäúù (äîç ùåøéô) äðåçù åæ äðù íàù éäìà 'ä êéðôìî

:íéîùâ åãøé àìù ïéììôúî íäù éðôî ùåøéô ,íéëøã éøáåò úìôú êéðôì ñðëú àìå ,øçà íòî.oevigd ziaa:ìëéäá.l`xyi z` ziradl `lyåøîàéù
:àåä úî

aaaa.z`xwp dzid dizye:ãåñé äéúù .åîìåò úà ä"á÷ä ãñé äáù íìåòä úúùð äðîîù íù ìò
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אחת, אמה של בעובי כותל הקדשים קודש ובין ההיכל בין מבדיל 
יותר הרבה גבוה שהיה שני, בבית ואילו  טרקסין ", "אמה נקרא והוא

אחת  אמה של בעובי  כותל שם להעמיד היה אפשר אי  ראשון , מבית
כמו  הקדשים לקודש  ההיכל בין  פרוכת לעשות צריכים והיו בלבד,

קדושתה  הכותל עובי  של  האמה אותה אם להם היה ספק אבל במשכן,
לפנים  זו  פרוכות, שתי שם עשו לפיכך  כלחוץ, קדושתה או  כלפנים

ראשון. שבבית הכותל  של כעוביו אמה של חלל  וביניהן  éaøÇÄמזו ,
ãáìa úçà úëøt àlà íL äúéä àG :øîBà éñBé כמו – ÅÅÈÀÈÈÆÈÈÙÆÇÇÄÀÇ

בו :øîàpLבמשכן, –Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå" ÆÆÁÇÀÄÀÄÈÇÈÙÆÈÆÅÇÙÆ
"íéLãwä Lã÷ ïéáeכלל ספק להם היה לא יוסי  רבי  ולדעת – ÅÙÆÇÃÈÄ

את  ותלו  כלחוץ, אם כלפנים אם להם היה ברור אלא האמה, בענין
שם נגמרת הקדשים קודש שקדושת במקום ועיין ועיין ועיין ועיין הפרוכת ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

ב ב ב ב )))) נא נא נא נא ,,,, יומא יומא יומא יומא  nw`,.תוספות תוספות תוספות תוספות  `pz zrc itl dkiynn epzpyn mewn lkn
:zekext izy my eidyäðBöéçä,ההיכל שלצד  החיצונה, הפרוכת – ÇÄÈ

äôeøt äúéäכדי זהב, של  בקרס ונאחז חוץ לצד  כפול  ראשה – ÈÀÈÀÈ
כניסה, מקום שם íBøcäשיישאר ïî,דרום שבצד מקצה – ÄÇÈ

ïBôvä ïî úéîéðtäå הקדשים קודש שלצד  הפנימית והפרוכת – ÀÇÀÄÄÄÇÈ
המחתה  עם נכנס הגדול  והכהן צפון . שבצד  מקצה פרופה היתה

החיצונית, הפרוכת של שבדרום הפריפה במקום בשמאלו והכף בימינו 
ïäéðéaוהיה Cläî,הפרוכות שתי  בין –ïBôvì òébnL ãò– ÀÇÅÅÅÆÇÆÇÄÇÇÈ

הפנימית, הפרוכת של שבצפון  הפריפה ïBôvìלמקום òébä– ÄÄÇÇÈ
הקדשים, לקודש הפריפה דרך  íBøcìונכנס åéðt CôBäלילך – ÅÈÈÇÈ

והוא  הקדשים, קודש של החלל באמצע שהם הארון, בדי  בין עד 

úëøtä íò BìàîNì Cläî,הפרוכת לצד  שמאלו כשיד כלומר  – ÀÇÅÄÀÙÄÇÈÙÆ
במזרחו  היתה הפרוכת והרי  למזרח, שמאלו  לדרום מצפון שהמהלך 

הקדשים, קודש  ïBøàìשל  òébî àeäL ãò: מבואר בגמרא – ÇÆÇÄÇÈÈ
היה  לא שני ובבית שני , בבית במשנתנו  מדובר  שהרי הארון, למקום

ב). משנה (כלהלן ארון äzçnäשם úà ïúBð ,ïBøàì òébä– ÄÄÇÈÈÅÆÇÇÀÈ
הגחלים, íécaäשל  éðL ïéa:בגמרא ומבואר  הארון, של –oiak ÅÀÅÇÇÄ

micad ipy– ביניהם ונותנה שם, היו úà).רש רש רש רש """"יייי(כאילו  øáöÈÇÆ
íéìçb éab ìò úøèwä היה צריך הגדול  שהכהן הזכרנו  כבר – ÇÀÙÆÇÇÅÆÈÄ

אותה  וליתן  חופניו, לתוך  הקטורת את להחזיר  הקדשים בקודש 
מן  יפול שלא להיזהר  היה צריך כן הגחלים. על החופניים מתוך

חופניו מלוא נמצא כן  לא שאם כחרדל  אפילו לארץ חסר ;הקטורת
היה  הגחלים מחתת את הגדול  הכהן שהניח שלאחר  בגמרא, ופירשו

מעט  ומושכה הכף, ידית את ידיו שתי  של אצבעותיו  בראשי אוחז 
אצילי לבין  הכף של הידית ראש שמגיע עד אגודליו בשתי  מעט

שתתערה  עד  מעט לצידה הכף את ומטה ידיו, בפס עצמה והכף ידיו ,
זהו  שבמקדש ; קשה עבודה היא וזו  חופניו , לתוך כולה הקטורת

במשנתנו : zxehwdששנינו  z` xav,חופניו מתוך  –milgb iab lr
ממנו , רחוק מערב, לצד במחתה צוברה שהיה כלומר שבמחתה, –

ייכווה, שלא ïLòכדי Blk úéaä ìk àlîúðå והרמב"ם – ÀÄÀÇÈÈÇÇÄËÈÈ
עשן ". הבית שיתמלא עד  שם "וממתין Bìכותב: àáe àöé– ÈÈÈ

להיכל, הקדשים Búñéðkמקודש  úéa Cøãa שלא שנכנס, כדרך  – ÀÆÆÅÀÄÈ
הקדשים, לקודש  ופניו  אחורנית הולך אלא לצאת פניו מחזיר  היה

הכבוד, יראת ïBöéçäמשום úéaa äøö÷ älôz ìltúîe– ÄÀÇÅÀÄÈÀÈÈÇÇÄÇÄ
לשם, שיצא לאחר àHLבהיכל, ,Búlôúa Céøàî äéä àGåÀÈÈÇÂÄÄÀÄÈÆ

ìàøNé úà úéòáäì שמא חוששים היו  מתמהמה, היה שאילו  – ÀÇÀÄÆÄÀÈÅ
בעבודת  דבר המשנה גדול שכהן  בידם, היתה שקבלה לפי בפנים, מת

שכך מובא, בגמרא שם. מת הוא הרי הגון, אינו אם או  הקטורת,
גדול: כהן של  תפילתו `היתה 'd jiptln oevx idi" ֿdidz m`y epidl

eidi `le ,dcedi zian hay xeqi `le ,dneyb `dz (dng) dpegy ef dpy
ixaer zlitz jiptl qpkiz l`e ,dqpxtl dfl df mikixv l`xyi zia jnr

"mikxc.(הגשם (לענין

i r i a x m e i
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את  הגדול  הכהן  נותן היה הקדשים בקודש  מקום באיזה לציין, באה משנתנו
ארון. שם היה שלא מאחר שני , בבית המחתה

ïBøàä ìhpMî,(א ו, (שקלים הזכרנו וכבר  ראשון ; בית בחורבן  – ÄÆÄÇÈÈ
שנאמר לבבל , שגלה סוברים יש תנאים: בזה ב ב ב ב שנחלקו הימיםהימיםהימיםהימים ((((דברידברידברידברי

יייי):):):): ויביאהו לולולולו,,,, נבוכדנאצר  המלך  שלח השנה oikiedi)"ולתשובת z`)
ה'"? בית חמדת "כלי איזהו  ודרשו: ה'", בית חמדת כלי עם בבלה

המלך יאשיהו  ידי  על שנגנז  סוברים ויש הארון; יומא יומא יומא יומא זה גמראגמראגמראגמרא ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א );););); נד נד נד נד ,,,, בבבב;;;; אלאנגנגנגנג,,,, ארון היה לא שני בבית מקום äúéäמכל ïáàÆÆÈÀÈ
íLהקדשים בקודש טובטובטובטוב")")")")– יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íéàéáð,((((עיין עיין עיין עיין  úBîéî ÈÄÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëa,Lîç íBiäå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:GL íBé ìëaL,òaøà íBiäå. §¨¨¨©§©©£¨§©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨¨§©©§©
äãeäé éaøøîBà:íézL íBé ìëa,GL íBiäåL. ©¦§¨¥§¨§©¦§©¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äzçnä úàå ókä úà Bì eàéöBä,ókä CBúì ïúðå åéðôç àGî ïôçå:éôì ìBãbäBìãb,Bðè÷ éôì ïèwäå; ¦¤©©§¤©©§¨§¨©§¨§¨§¨©§©©©¨§¦¨§§©¨¨§¦¨§

dúcî äúéä Cëå.BìàîNa ókä úàå Bðéîéa äzçnä úà ìèð.ìëéäa Cläî äéä,ézL ïéáì òébnL ãò §¨¨§¨¦¨¨¨©¤©©§¨¦¦§¤©©¦§Ÿ¨¨§©¥©¥¨©¤©¦©§¥§¥

eeee.my eid mei lka:ïåöéçä çáæîá.zekxrn rax`äéðù äëøòî úçàå ãéîúä äéìò ïéáéø÷îù äìåãâ äëøòî úçà ,ùàä íäéìò íéøòáîù íéöò ìù
íéáøòä ïéá ìù ãéîú ìù íéøãôå íéøáà ìù äëøòî úçàå íìåòì ùà íùî øåñú àìù ùàä íåé÷ ìù äëøòî úçàå úøåè÷ä çáæîì ùà íéìèåð äðîîù

:íéðôìå éðôì úøåè÷ì íéìçâ äðîî ìåèéì úçà äëøòî ãåò ë"äåéá ïéôéñåîå .åæ äëøòîá íúåà ïéôøåù äìéìä ìë åôøùð àìå áøòáî åìëòúð àìùiax
.'b mei lka xne` iqeiáéúë éàø÷ 'âã('å àø÷éå).äìåãâ äëøòî åæ ø÷åáä ãò äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò(íù)äéðù äëøòî åæ åá ã÷åú çáæîä ùàå

.úøåè÷ ìù(íù),éñåé éáøì äéì úéì åìëòúð àìù íéøãôå íéøáàì úéòéáø äëøòîå .ùàä íåé÷ ìù 'â äëøòî åæ äáëú àì åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå
:íéôøùð íä äìåãâ äëøòî éãöá ,åìëòúð àìù íéøãôå íéøáàù äéì àøéáñã.mizy mei lka xne` dcedi iaxíåé÷ ìù úéùéìù äëøòî äéì úéìã

àì äìåãâä äëøòîä ìò ùàä úéöäì éãë íé÷ã íéîñ÷ øéòáîäù äãåäé éáø äéì ùéøã äáëú àì åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå ìù éùéìù àø÷îå .ùàä
:éñåé 'øë äëìäå .çáæîä ùàøá í÷éìãé àìà çáæîì íé÷ìåã íäùë íìòéå äôöøä ìò úéöé

d`̀̀̀.el e`ived:íéìëä úëùìî.dzcn dzid jkeäøòîùë íéðôá êë ,éìëá àìå ùîî åéðôçá ïôåç äéä õåçá äî íéðôá äúãî êë õåçá äúãîë
:ùîî åéðôç êåúì àìà åéðôç úãîë éåùò éìëá äøòî äéä àì åéðôç êåúì óëä ïî úøåè÷ä.epinia dzgnd z` lhpúøåè÷ä óëå äîçå äãáë àéäù éôì

:åìàîùá óëå åðéîéá äúçî êëì äðîéä äì÷.lkida jldn did:áøòîì äëåúá êìäîå ñðëð.zekextd izy oialäöéçîä íà éðù úéáá å÷ôúñðù éôì

`xephxa yexit

øBikä ïî,(ב ג, לעיל (עיין שבעזרה הכיור מן  ורגליו ידיו  רוחץ – ÄÇÄ
íBiäåהגדול הכהן  מקדש ג), ג, (כדלעיל  הקידושין עשרת בכל – ÀÇ

ורגליו , ידיו áäæאת ìL ïBúéwä ïî.וחשיבות כבוד דרך  –oeziwd ÄÇÄÆÈÈ
כד. מין  åéãéהוא Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÈÙÅÈÀÇÅÈÈ

áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå.השנה ימות בכל  אף –dkld oi`e ÀÇÀÈÄÇÄÆÈÈ
.dcedi iaxk

i y i l y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בי במקדש שהיו בשינויים ממשיכה הכיפורים.משנתנו ום

íL eéä íBé ìëa,שבעזרה המזבח על –úBëøòî òaøàשל – ÀÈÈÈÇÀÇÇÂÈ
בגמרא בברייתא ומפורש  הבוערים, א א א א ):):):):עצים מהמהמהמה,,,, dpey`x,((((יומאיומאיומאיומא

הקרבנות; שאר ואמורי  התמיד  את מקריבים שעליה גדולה, מערכה
,diipy;קטורת עליו להקטיר שבהיכל, למזבח אש  גחלי נוטלים שממנה

,ziyilyשכתוב כמו  האש, ה ה ה ה ):):):):לקיום וווו,,,, המזבח ((((ויקראויקראויקראויקרא על  "והאש 

תכבה"; לא בו  שלא ziriax,תוקד הערביים, בין של  התמיד לאברי
הלילה; כל להישרף Lîçהספיקו  íBiäå היו הכיפורים ביום – ÀÇÈÅ

ליטול מיוחדת מערכה שהוסיפו  המזבח, על עצים מערכות חמש 
הקדשים; לקודש  מכניס הגדול שהכהן  לקטורת גחלים éøácÄÀÅממנה

øéàî éaø.יום בכל מערכות ארבע שהיו הסובר , –éñBé éaø ÇÄÅÄÇÄÅ
GL íBé ìëa :øîBàL,גדולה מערכה המזבח: על  היו מערכות – ÅÀÈÈ

האש ; לקיום ומערכה קטורת של  שנייה òaøàמערכה íBiäå– ÀÇÇÀÇ
שבארנו  כמו  ליום, המיוחדת לקטורת רביעית מערכה הכיפורים וביום

נשרפו  שלא לאברים מיוחדת מערכה היתה שלא סובר , יוסי  רבי  לעיל .
הגדולה. המערכה בצידי  אותם שורפים היו אלא הלילה, éaøÇÄכל

íézL íBé ìëa :øîBà äãeäé שניה ומערכה גדולה מערכה – ÀÈÅÀÈÀÇÄ
קטורת, GLשל  íBiäåLשל המיוחדת לקטורת נוספת מערכה – ÀÇÈ

היתה. לא האש  לקיום מערכה אף יהודה רבי  שלדעת הכיפורים, יום
מבואר: dlecbבגמרא dkxrn הכתוב מן  – הכל לדברי – למדים

בבבב):):):): וווו,,,, העולה((((ויקראויקראויקראויקרא dcwen"היא lr;"הלילה כל  המזבח dkxrnעל
zxehw ly diipyשנאמר ממה בו ":((((שם שם שם שם ):):):):למדים תוקד המזבח "ואש 

y`d meiwl dkxrn שנאמר ממה מאיר ורבי  יוסי  רבי  וווו,,,,למדים ((((שם שם שם שם 

סוברה ה ה ה ):):):): יהודה רבי אבל תכבה". לא בו  תוקד  המזבח על  "והאש
שהמבעיר זה, מפסוק דורש והוא האש, לקיום מערכה היתה שלא

למטה  ידליקם לא הגדולה, המערכה עצי  להצית כדי דקים קסמים

ברם, דווקא. המזבח בראש  ידליקם אלא למזבח, דולקים כשהם ויעלם

הכתוב מן  זה דבר  למדים עליו ז ז ז ז ):):):):החולקים א א א א ,,,, בני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ויתנו
המזבח" על אש הכהן בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).אהרן ziriax((((עייןעייןעייןעיין dkxrn– נדרשת

של  מהווא"ו  – מאיר  רבי  התנאים "y`eלדברי שאר  אבל המזבח..."
הווא"ו. את דורשים iqei.אינם iaxk dklde
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שחט  השני וידויו  שאחר למדנו, שם הקודם; בפרק ג' למשנה המשך היא משנתנו
שיחזור  עד  בו  ממרס שיהא לכהן ונתנו במזרק דמו את וקיבל פרו את הגדול הכהן
של מחתה נטל כך  אחר  בינתיים. הדם יקרש שלא כדי  להזותו, הקטורת מעבודת

בה ונטל  המזבח, לראש ועלה jkl)זהב zcgeind dkxrnd on)וירד אש , גחלי 
איפוא, ממשיכה, משנתנו  – בדם). הממרס (אצל שבעזרה הרביעי הרובד על הניחה

הגדול. הכהן  של  העבודה בתיאור

Bì eàéöBä הגחלים של  המחתה את הגדול  הכהן שהניח לאחר  – Ä
לו הוציאו שבעזרה, הרביעי  הרובד ókäעל  úà,ריקה זהב, של – ÆÇÇ

הכלים,מ  äzçnäלשכת úàå,הדקה מן דקה קטורת מלאה – ÀÆÇÇÀÈ
ה), א, לעיל  (עיין  אבטינס בית מחתה,ïôçåמלשכת אותה מתוך  – ÀÈÇ

åéðôç àGîשנאמר כמו קטורת, יביביביב):):):):– טז טז טז טז ,,,, מלא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ולקח ÀÈÀÈ
סמים  קטורת חפניו  ומלא ה' מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה

ókäדקה"... CBúì ïúðå:שבחופניו הקטורת את –éôì ìBãbä ÀÈÇÀÇÇÇÈÀÄ
Bðè÷ éôì ïèwäå ,Bìãb,לקטורת קבועה מידה היתה שלא כלומר – ÈÀÀÇÈÈÀÄÈÀ

קטנים; אם גדולים אם הגדול, הכהן של חופניו  לפי äúéäאלא CëåÀÈÈÀÈ
dúcî הכהן של חופניו  ממלוא יותר ולא פחות לא הקטורת, של – ÄÈÈ

בחוץ  מה בפנים, מידתה כך בחוץ כמידתה מבואר: בגמרא הגדול .

הוא  הקדשים) (בקודש בפנים כך בכלי , ולא ממש בחופניו חופן היה
העשוי כלי  לתוך  ולא ממש חופניו  לתוך  הכף מן הקטורת את מערה

חופניו . äzçnäכמידת úà ìèðהרביעי הרובד מן  הגחלים, של  – ÈÇÆÇÇÀÈ
ימינו ,Bðéîéaשבעזרה, ביד –ókä úàå,הקטורת של –BìàîNa ÄÄÀÆÇÇÄÀÙ

שהרי בשמאלו, והמחתה בימינו  הכף שיטול היה הראוי  מן ואמנם –
וכף  וחמה כבדה שהמחתה מפני אלא המצוה, עיקר  היא הקטורת

את  נוטל  שיהא הגדול הכהן  על  הקלו  לפיכך  הימנה, קלה הקטורת
בשמאלו  הכף ואת בימינו  יום יום יום יום המחתה עבודת עבודת עבודת עבודת  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; דדדד,,,, lkidl,.הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים qpkp jkeוהואäéäÈÈ
ìëéäa Cläî,מערב למּול  –úBëøtä ézL ïéáì òébnL ãò ÀÇÅÇÅÈÇÆÇÄÇÀÅÀÅÇÈÙ

Lãwä ïéa úBìécánä– ההיכל  –ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe ÇÇÀÄÅÇÙÆÅÙÆÇÃÈÄÅÅÆ
änà היה ראשון  בבית שכן אמה; ריווח היה לפרוכת פרוכת בין  – ÇÈ
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íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa úBìécánä úBëøtä,änà ïäéðéáe.éñBé éaøøîBà:úëøt àlà íL äúéä àG ©¨Ÿ©©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤©¨©¦¥¥¨§¨¨¤¨¨Ÿ¤
ãáìa úçà,øîàpL(âì ,åë úåîù):íëì úëøtä äìécáäå""íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa.äúéä äðBöéçä ©©¦§©¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦©¦¨¨§¨

íBøcä ïî äôeøt,ïBôvä ïî úéîéðtäå.ïäéðéa Cläî,ïBôvì òébnL ãò.ïBôvì òébä,íBøcì åéðt CôBä,Cläî §¨¦©¨§©§¦¦¦©¨§©¥¥¥¤©¤©¦©©¨¦¦©©¨¥¨¨©¨§©¥
úëøtä íò BìàîNì,ïBøàì òébî àeäL ãò.ïBøàì òébä,íécaä éðL ïéa äzçnä úà ïúBð.úøèwä úà øáö ¦§Ÿ¦©¨Ÿ¤©¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨¥§¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤

b ìòíéìçb éa,ïLò Blk úéaä ìk àlîúðå.Búñéðk úéa Cøãa Bì àáe àöé,úéaa äøö÷ älôz ìltúîe ©©¥¤¨¦§¦§©¨¨©©¦ª¨¨¨¨¨§¤¤¥§¦¨¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦
ïBöéçä,éøàî äéä àGåBúlôúa C,ìàøNé úà úéòáäì àHL. ©¦§¨¨©£¦¦§¦¨¤§©§¦¤¦§¨¥
·ïBøàä ìhpMî,íéðBLàø íéàéáð úBîéî íL äúéä ïáà,úàø÷ð äúéä äiúLe,GL õøàä ïî ääBábL ¦¤¦©¨¨¤¤¨§¨¨¦§¦¦¦¦§¦¨¨§¨¦§¥§¨¦¨¨¤¨

äðåöéç úçà úåëåøô 'á åùò êëéôì ,õåçìë åà íéðôìë äîà äúåà éà äîà äéáò äéäå ïåùàø úéáá äúéäù íéùã÷ä ùãå÷ ïéáå ùãå÷ä ïéá úìãáîä
:úéîéðô úçàå.odipiae:äöéçîä íå÷î øéåà ïäéðéá èåì÷ì äîà øéåà.mexcd on dtext dpevigdäìéãáäå éøîàå éñåé éáøã äéìò éâéìôã ,äì éøîà÷ ïðáø

:øîàð ãáìá ïëùîá íëì úëåøôä.dtextáäæ ìù ñø÷á úæçàðå ïåöéçä ãöì äìåôë äùàø:úãîåòå íåøãä ïî [äçåúô] úåéäì.odipia jldnñðëð
:ïåôöä úôéøôì òéâîù ãò íäéðéá êìäîå íåøãä úôéøôá.oetvl ribdàåäù íéãáä ïéá ãò êìéì íåøãì åéðô êôä íéùã÷ä ùãå÷ úéá ììç êåúì ñðëðùî

:íåøãì åùàøá ãçàå ïåôöì ïåøàä ùàøá ãçà ,çøæîì åì éðùäå áøòîì ãçà åùàø úëåøôä ãò ïéëåøà åéä íéãáäù .ììçä òöîàámr el`nyl jldn
.zkextd:úëåøôä íò åìàîù àöîð çøæîá äúéä úëåøôäå çøæîì åìàîù íåøãì ïåôöî êìäîäù.oex`l ribn `edy crùîî ïåøàì àìå ,ïåøà íå÷îì

:ïåøà íù äéä àì éðù úéááã.ezqipk jxc:ïåøàì åéðôå åéøåçà êøã àöåé àìà úàöì åéðô úà áñî äéä àìù.dxvw dltz lltzneïåöø éäé ,àéä åæå
àìå äæî äæ äñðøô íéëéøö ìàøùé êîò åéäé àìå ,äãåäé úéáãî ïèìåù ãáò éãòé àìå ,äîåùâ àäúù (äîç ùåøéô) äðåçù åæ äðù íàù éäìà 'ä êéðôìî

:íéîùâ åãøé àìù ïéììôúî íäù éðôî ùåøéô ,íéëøã éøáåò úìôú êéðôì ñðëú àìå ,øçà íòî.oevigd ziaa:ìëéäá.l`xyi z` ziradl `lyåøîàéù
:àåä úî

aaaa.z`xwp dzid dizye:ãåñé äéúù .åîìåò úà ä"á÷ä ãñé äáù íìåòä úúùð äðîîù íù ìò

`xephxa yexit

אחת, אמה של בעובי כותל הקדשים קודש ובין ההיכל בין מבדיל 
יותר הרבה גבוה שהיה שני, בבית ואילו  טרקסין ", "אמה נקרא והוא

אחת  אמה של בעובי  כותל שם להעמיד היה אפשר אי  ראשון , מבית
כמו  הקדשים לקודש  ההיכל בין  פרוכת לעשות צריכים והיו בלבד,

קדושתה  הכותל עובי  של  האמה אותה אם להם היה ספק אבל במשכן,
לפנים  זו  פרוכות, שתי שם עשו לפיכך  כלחוץ, קדושתה או  כלפנים

ראשון. שבבית הכותל  של כעוביו אמה של חלל  וביניהן  éaøÇÄמזו ,
ãáìa úçà úëøt àlà íL äúéä àG :øîBà éñBé כמו – ÅÅÈÀÈÈÆÈÈÙÆÇÇÄÀÇ

בו :øîàpLבמשכן, –Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå" ÆÆÁÇÀÄÀÄÈÇÈÙÆÈÆÅÇÙÆ
"íéLãwä Lã÷ ïéáeכלל ספק להם היה לא יוסי  רבי  ולדעת – ÅÙÆÇÃÈÄ

את  ותלו  כלחוץ, אם כלפנים אם להם היה ברור אלא האמה, בענין
שם נגמרת הקדשים קודש שקדושת במקום ועיין ועיין ועיין ועיין הפרוכת ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

ב ב ב ב )))) נא נא נא נא ,,,, יומא יומא יומא יומא  nw`,.תוספות תוספות תוספות תוספות  `pz zrc itl dkiynn epzpyn mewn lkn
:zekext izy my eidyäðBöéçä,ההיכל שלצד  החיצונה, הפרוכת – ÇÄÈ

äôeøt äúéäכדי זהב, של  בקרס ונאחז חוץ לצד  כפול  ראשה – ÈÀÈÀÈ
כניסה, מקום שם íBøcäשיישאר ïî,דרום שבצד מקצה – ÄÇÈ

ïBôvä ïî úéîéðtäå הקדשים קודש שלצד  הפנימית והפרוכת – ÀÇÀÄÄÄÇÈ
המחתה  עם נכנס הגדול  והכהן צפון . שבצד  מקצה פרופה היתה

החיצונית, הפרוכת של שבדרום הפריפה במקום בשמאלו והכף בימינו 
ïäéðéaוהיה Cläî,הפרוכות שתי  בין –ïBôvì òébnL ãò– ÀÇÅÅÅÆÇÆÇÄÇÇÈ

הפנימית, הפרוכת של שבצפון  הפריפה ïBôvìלמקום òébä– ÄÄÇÇÈ
הקדשים, לקודש הפריפה דרך  íBøcìונכנס åéðt CôBäלילך – ÅÈÈÇÈ

והוא  הקדשים, קודש של החלל באמצע שהם הארון, בדי  בין עד 

úëøtä íò BìàîNì Cläî,הפרוכת לצד  שמאלו כשיד כלומר  – ÀÇÅÄÀÙÄÇÈÙÆ
במזרחו  היתה הפרוכת והרי  למזרח, שמאלו  לדרום מצפון שהמהלך 

הקדשים, קודש  ïBøàìשל  òébî àeäL ãò: מבואר בגמרא – ÇÆÇÄÇÈÈ
היה  לא שני ובבית שני , בבית במשנתנו  מדובר  שהרי הארון, למקום

ב). משנה (כלהלן ארון äzçnäשם úà ïúBð ,ïBøàì òébä– ÄÄÇÈÈÅÆÇÇÀÈ
הגחלים, íécaäשל  éðL ïéa:בגמרא ומבואר  הארון, של –oiak ÅÀÅÇÇÄ

micad ipy– ביניהם ונותנה שם, היו úà).רש רש רש רש """"יייי(כאילו  øáöÈÇÆ
íéìçb éab ìò úøèwä היה צריך הגדול  שהכהן הזכרנו  כבר – ÇÀÙÆÇÇÅÆÈÄ

אותה  וליתן  חופניו, לתוך  הקטורת את להחזיר  הקדשים בקודש 
מן  יפול שלא להיזהר  היה צריך כן הגחלים. על החופניים מתוך

חופניו מלוא נמצא כן  לא שאם כחרדל  אפילו לארץ חסר ;הקטורת
היה  הגחלים מחתת את הגדול  הכהן שהניח שלאחר  בגמרא, ופירשו

מעט  ומושכה הכף, ידית את ידיו שתי  של אצבעותיו  בראשי אוחז 
אצילי לבין  הכף של הידית ראש שמגיע עד אגודליו בשתי  מעט

שתתערה  עד  מעט לצידה הכף את ומטה ידיו, בפס עצמה והכף ידיו ,
זהו  שבמקדש ; קשה עבודה היא וזו  חופניו , לתוך כולה הקטורת

במשנתנו : zxehwdששנינו  z` xav,חופניו מתוך  –milgb iab lr
ממנו , רחוק מערב, לצד במחתה צוברה שהיה כלומר שבמחתה, –

ייכווה, שלא ïLòכדי Blk úéaä ìk àlîúðå והרמב"ם – ÀÄÀÇÈÈÇÇÄËÈÈ
עשן ". הבית שיתמלא עד  שם "וממתין Bìכותב: àáe àöé– ÈÈÈ

להיכל, הקדשים Búñéðkמקודש  úéa Cøãa שלא שנכנס, כדרך  – ÀÆÆÅÀÄÈ
הקדשים, לקודש  ופניו  אחורנית הולך אלא לצאת פניו מחזיר  היה

הכבוד, יראת ïBöéçäמשום úéaa äøö÷ älôz ìltúîe– ÄÀÇÅÀÄÈÀÈÈÇÇÄÇÄ
לשם, שיצא לאחר àHLבהיכל, ,Búlôúa Céøàî äéä àGåÀÈÈÇÂÄÄÀÄÈÆ

ìàøNé úà úéòáäì שמא חוששים היו  מתמהמה, היה שאילו  – ÀÇÀÄÆÄÀÈÅ
בעבודת  דבר המשנה גדול שכהן  בידם, היתה שקבלה לפי בפנים, מת

שכך מובא, בגמרא שם. מת הוא הרי הגון, אינו אם או  הקטורת,
גדול: כהן של  תפילתו `היתה 'd jiptln oevx idi" ֿdidz m`y epidl

eidi `le ,dcedi zian hay xeqi `le ,dneyb `dz (dng) dpegy ef dpy
ixaer zlitz jiptl qpkiz l`e ,dqpxtl dfl df mikixv l`xyi zia jnr

"mikxc.(הגשם (לענין

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

את  הגדול  הכהן  נותן היה הקדשים בקודש  מקום באיזה לציין, באה משנתנו
ארון. שם היה שלא מאחר שני , בבית המחתה

ïBøàä ìhpMî,(א ו, (שקלים הזכרנו וכבר  ראשון ; בית בחורבן  – ÄÆÄÇÈÈ
שנאמר לבבל , שגלה סוברים יש תנאים: בזה ב ב ב ב שנחלקו הימיםהימיםהימיםהימים ((((דברידברידברידברי

יייי):):):): ויביאהו לולולולו,,,, נבוכדנאצר  המלך  שלח השנה oikiedi)"ולתשובת z`)
ה'"? בית חמדת "כלי איזהו  ודרשו: ה'", בית חמדת כלי עם בבלה

המלך יאשיהו  ידי  על שנגנז  סוברים ויש הארון; יומא יומא יומא יומא זה גמראגמראגמראגמרא ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א );););); נד נד נד נד ,,,, בבבב;;;; אלאנגנגנגנג,,,, ארון היה לא שני בבית מקום äúéäמכל ïáàÆÆÈÀÈ
íLהקדשים בקודש טובטובטובטוב")")")")– יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íéàéáð,((((עיין עיין עיין עיין  úBîéî ÈÄÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBòaöà,ïúBð äéä äéìòå. ¤§¨§¨¤¨¨¨¥
‚Ba ñøîî äéäL énî ícä úà ìèð,ñðëðñðëpL íB÷îì,ãîòL íB÷îa ãîòå,äìòîì úçà epnî äfäå ¨©¤©¨¦¦¤¨¨§¨¥¦§©¦§¤¦§©§¨©¦§¤¨©§¦¨¦¤©©§©§¨

ähîì òáLå,éìöîk àlà ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä àGåó.äðBî äéä Cëå:úçà,úçàå úçà, §¤©§©¨§¨¨¦§©¥§©§©§¨§§©¨¤¨§©§¦§¨¨¨¤©©©©§©©
íézLe úçà,GLå úçàL,òaøàå úçà,Lîçå úçà,LLå úçà,òáLå úçà.áäfä ïk ìò Bçépäå àöé ©©§©¦©©§¨©©§©§©©©§¨¥©©¨¥©©¨¤©¨¨§¦¦©©©¨¨

ìëéäaL. ¤©¥¨
„øéòOä úà Bì eàéáä,Bîc úà ÷øæna ìa÷å BèçL.ñðëpL íB÷îì ñðëð,ãîòL íB÷îa ãîòå,epnî äfäå ¥¦¤©¨¦§¨§¦¥©¦§¨¤¨¦§©¦§¤¦§©§¨©¦§¤¨©§¦¨¦¤

ähîì òáLå äìòîì úçà,éìöîk àlà ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä àGåó.äðBî äéä Cëå: ©©§©§¨§¤©§©¨§¨¨¦§©¥§©§©§¨§§©¨¤¨§©§¦§¨¨¨¤
úçà,úçàå úçà,íézLe úçà,'eëå.ìëéäa äéäL éðMä ïk ìò Bçépäå àöé.äãeäé éaøøîBà:äéä àGíL ©©©©§©©©©§©¦§¨¨§¦¦©©©¥¦¤¨¨©¥¨©¦§¨¥¨¨¨

ãáìa ãçà ïk àlà.øéòOä íc çépäå øtä íc ìèð,õeçaî ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò epnî äfäå,úçà ¤¨©¤¨¦§©¨©©©¨§¦¦©©©¨¦§¦¨¦¤©©¨Ÿ¤¤§¤¤¨¨¦©©©

bbbb.qpkpy mewnl:íéùã÷ä ùãå÷ úéáá.cnry mewna:íéãáä ïéá.dlrnl `l zefdl oiekzn did `leïåéìòä úøåôë ìù äãåçá äìòîì úçà àäúù
:íéìôåð õøàì àìà íéòâåð úøåôëä ìò àì éøäù ,[äéáåòá] äèîì òáùäå.silvnk `l`ïéåëúî äéä êë ,äèîì ãøåéå íéôúëä ïéá ìéçúîù äæä ä÷ìîë

:åæ úçú åæ ,äøåùë õøàá åììä úåàæä 'ç åéäéù.zg`e zg`äðîéå äòèéù íéîòô äèîìù òáù ìë íò äîöòì äìòîìù äðåùàø äàæä äðîé àì íàù
äåöî ì"éã ,äðîù ãò äðîéå äèîìù òáù íò äìòîìù äàæä äðîé øîåì ïéàå .íéúù äðîé äèîìù äðåùàøä äàæäáå ,äèîìù òáù íò äðåùàø äàæä

:äðåîù êåúî àìå äòáù êåúî äèîìù úåðúî ÷éñôäì
cccc.xiryd mc gipde xtd mc lhpøéòùä íã çéðäì éãë äìçú øôä íã ìåèéì êéøöå ,ãçà ïë àìà íù äéä àì øîàã ,àéä äãåäé éáøã àúìîã àð÷ñî

`xephxa yexit

íéðBLàø ודוד שמואל  ב ב ב ב ))))– מח מח מח מח ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  úàø÷ð,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  äúéä äiúLe ÄÄÀÄÈÈÀÈÄÀÅ
שם על מבואר : בגמרא בברייתא –,mlerd zzyed dpnny אמרו וכן

העולם נברא מציון miabxחכמים: ewacp daiaqe oeiv d`xap dligzn)
,(mlerd seq cr cv lkn אאאא----בבבב):):):):שנאמר ננננ,,,, דבר((((תהליםתהליםתהליםתהלים ה' אֿלהים "אֿל

הופיע" אֿלהים יופי  מכלל  מציון  מבואו. עד  שמש  ממזרח ארץ ויקרא
מפרשים: יש  עולם. של  יופיו  מוכלל  ממנו  –mlerd zzyed dpnny

בו" והמכוון  העולם תכלית נתייסד  "ששם והרמב"ם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).–
כמו  העולם, יסוד העבודה מקום כי יסוד , – "שתיה" "פירוש כותב:

אבות"; בתחילת dzidשהזכרנו  dizyd oa`eõøàä ïî ääBábÀÈÄÈÈÆ
GLïúBð äéä äéìòå ,úBòaöà L ה את הגדול הכהן  מחתה – ÈÆÀÈÀÈÆÈÈÈÅ

הקטורת. את ומקטיר  הכיפורים ביום

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ícä úà ìèð את הגדול  הכהן  כשסיים הקטורת, עבודת לאחר  – ÈÇÆÇÈ
הדם, מזרק את ונטל  יצא א), משנה לעיל  (כמבואר הקצרה תפלתו 

Ba ñøîî äéäL énî הזמן כל בוחשו שהיה כהן  אותו של מידו – ÄÄÆÈÈÀÈÅ
ג), ד, לעיל (כמבואר  יקרש ñðëpLשלא íB÷îì ñðëð,תחילה – ÄÀÇÄÀÆÄÀÇ

הקדשים, לקודש ãîòLהיינו íB÷îa ãîòå,ההקטרה בשעת – ÀÈÇÄÀÆÈÇ
א) משנה לעיל (כמבואר  הבדים בין epnîהיינו äfäå,הדם מן – ÀÄÈÄÆ

äìòîìבאצבעו, úçà,למעלה אחת הזאה –òáLåהזאותähîì ÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈ
שנאמר ידידידיד):):):):– טז טז טז טז ,,,, zxetkd((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ipt lr erav`a dfde xtd mcn gwle"

,"erav`a mcd on minrt ray dfi zxetkd iptle ,dncwמפי ולמדו
הזאה  היינו  הכפורת" פני על באצבעו  "והזה שכתוב שמה השמועה,

אחריה הנזכרות ההזאות שבע מלבד  א א א א ),),),),אחת, נה נה נה נה ,,,, יומא יומא יומא יומא  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä àGå לא כלומר – ÀÈÈÄÀÇÅÀÇÀÇÀÈÀÀÇÈ
ושבע  הכפורת, של העליון  חודה על ראשונה הזאה להזות מתכוון היה
הכפורת  על שלא הכפורת, של  עוביה על  למטה שאחריה ההזאות

הארץ, על  אלא הדם óéìöîkנפל àlà,להצליף ידו שמרים כמי  – ÆÈÀÇÀÄ
בגמרא  כלפיומפורש ומזה למטה ידו גב מצדד למעלה מזה כשהוא :

של העליון חודה שכנגד  באויר  למעלה עולה שהדם (באופן מעלה

– לארץ נופל  ומשם למטההמאיריהמאיריהמאיריהמאיריהכפורת, מזה וכשהוא ,(ray)
,(ze`fdd ואחת גבוהה אחת פניו, למול (ומזה למעלה ידו גב מצדד 

– הארץ על  נופלות וכולן הימנה, מזה רש רש רש רש """"ייייבנמוך  שהיה כלומר ,(
היד בהורדת הזאות ושבע למעלה, מלמטה היד בהרמת אחת הזאה

מבואר: ובברטנורא למטה. שמתחילsilvnkמלמעלה הזה "כמלקה –

הללו  הזאות שמונה שיהיו מתכוון היה כך  למטה, ויורד הכתפיים בין 
זו ". תחת זו  כשורה, äðBîבארץ äéä Cëå:ההזאות את –úçà ÀÈÈÈÆÇÇ

למעלה, ההזאה היינו  –úçàå úçà היה שלמטה הזאה כל עם – ÇÇÀÇÇ
שלמעלה, הראשונה ההזאה את גם úçàמונה ,íézLe úçàÇÇÀÇÄÇÇ

GLåòáLå úçà ,LLå úçà ,Lîçå úçà ,òaøàå úçà ,L ÀÈÇÇÀÇÀÇÇÇÀÈÅÇÇÈÅÇÇÈÆÇ
מבואר שלמעלה ההזאה את גם אחת כל  עם מונה שהיה הטעם –

ze`fdaבגמרא: drhi `lyמכלל ראשונה הזאה וימנה ישכח (שמא
– הקדשים,àöé).רמברמברמברמב""""ם ם ם ם השבע מקודש  הגדול  הכהן –Bçépäå– ÈÈÀÄÄ

הפר , דם עם המזרק ìëéäaLאת áäfä ïk ìò מקום והוא – ÇÇÇÈÈÆÇÅÈ
המזרק את עליו  להניח לכך , .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))המוכן 

i y i n g m e i
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øéòOä úà Bì eàéáä הדם מזרק את הגדול  הכהן שהניח לאחר – ÅÄÆÇÈÄ
שעלה  השעיר את לו הביאו ושם לעזרה, יצא שבהיכל, הזהב כן על 

"לשם", הגורל íB÷îìעליו  ñðëð .Bîc úà ÷øæna ìa÷å BèçLÀÈÀÄÅÇÄÀÈÆÈÄÀÇÄÀ
ñðëpL,הקודשים לקודש  –ãîòL íB÷îa ãîòå,הבדים בין – ÆÄÀÇÀÈÇÄÀÆÈÇ

epnî äfäå,השעיר מדם –àGå ,ähîì òáLå äìòîì úçà ÀÄÈÄÆÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈÀ
óéìöîk àlà ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä– ÈÈÄÀÇÅÀÇÀÇÀÈÀÀÇÈÆÈÀÇÀÄ

הפר, בדם הקודמת במשנה שבארנו  úçà,כמו  :äðBî äéä CëåÀÈÈÈÆÇÇ
'eëå ,íézLe úçà ,úçàå úçà כמו הפר, בדם כמעשהו  הכל – ÇÇÀÇÇÇÇÀÇÄÀ

טוטוטוטו):):):):שנאמר  טוטוטוטו,,,, `z((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  `iade mrl xy` z`hgd xiry z` hgye"
eze` dfde xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre zkextl zian l` enc

."zxetkd iptle zxetkd lràöé,הקדשים מקודש  –Bçépäå את – ÈÈÀÄÄ
השעיר , דם עם ìëéäaהמזרק äéäL éðMä ïk ìò שם שהיו – ÇÇÇÅÄÆÈÈÇÅÈ

ששנינו  כמו הפר, דם את מקודם הניח הרי האחד על  כנים, שני 
השעיר. דם את האחר על  והניח בא ועכשיו הקודמת, éaøÇÄבמשנה

ãáìa ãçà ïk àlà íL äéä àG :øîBà äãeäé שעליו – ÀÈÅÈÈÈÆÈÇÆÈÄÀÇ
השעיר, דם של המזרק עם וכשיצא הפר, דם את בתחילה ìèðÈÇהניח

øtä íc, כן אותו מעל  –øéòOä íc çépäå מבארים (כך  עליו – ÇÇÈÀÄÄÇÇÇÈÄ
סיום  היא וכו ' הפר" דם "נטל שהפיסקה הגמרא, פי  על המפרשים

ברם, יהודה). רבי  nw`,דברי  `pz zrclהשעיר דם את תחילה הניח

הפר דם נטל  כך  ואחר השני , הכן  שלמהשלמהשלמהשלמה")")")")על  epnî;("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת äfäåÀÄÈÄÆ
הפר, מדם –õeçaî ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò,בהיכל היינו – ÇÇÈÙÆÆÀÆÆÈÈÄÇ

הקדשים, שבקודש הארון מקום ähîì,כנגד  òáLå äìòîì úçàÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ähîì òáLå äìòîì,'eëå ïekúî äéä àGå.äðBî äéä Cëå,'eëå.øtä íc çépäå øéòOä íc ìèð,epnî äfäå §©§¨§¤©§©¨§¨¨¦§©¥§§¨¨¨¤§¨©©©¨¦§¦¦©©©¨§¦¨¦¤
õeçaî ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò,ähîì òáLå äìòîì úçà,'eëå.øéòOä íc CBúì øtä íc äøò,úà ïúðå ©©¨Ÿ¤¤§¤¤¨¨¦©©©§©§¨§¤©§©¨§¥¨©©¨§©©¨¦§¨©¤

ï÷éøa àìnä. ©¨¥¨¥¨
‰"'ä-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå"(çé ,æè àø÷éå),áäfä çaæî äæ.ãøBéå àhçî ìéçúä.ìéçúî àeä ïëéäî? §¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥¤¦§©©¨¨¦§¦§©¥§¥¥¥¨©§¦

úéçøæî ïøwî-úéðBôö,úéðBôö-úéáøòî,úéáøòî-úéîBøc,úéîBøc-úéçøæî,ìò úàhça ìéçúî àeäL íB÷î ¦¤¤¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦§¤©§¦©©¨©
ïBöéçä çaæî,éîéðtä çaæî ìò øîBb äéä íMî.øæòéìà éaøøîBà:àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa.äéä ïlk ìòå ¦§¥©©¦¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥§©¥§©ª¨¨¨

äìòîì ähîlî ïúBð,Bfî õeçåéðôì äúéäL,äìòîìî ïúBð äéä äéìòLähîì. ¥¦§©¨§©§¨¦¤¨§¨§¨¨¤¨¤¨¨¨¥¦§©§¨§©¨

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øôä íã åéìò äéäù ïëá.zkextd lráéúëã(æ"è àø÷éå):ãòåî ìäàì äùòé ïëå.xtd mc dxirçáæîä úåðúîá áéúëã(íù)
:ãçé íäéðù íãî ,øéòùä íãîå øôä íãî ç÷ìå.owixa `lnd z` ozpe:äôé äôé íéîãä åáøòúéù éãë ï÷éøä êåú àìî ÷øæî äøòîå øæåçå

dddd.cxeie `hgn did,ãøåéå àèçî è÷ð éëäìå .åì êåîñå åéðôìù ïø÷á äúéä äðúîå äðúî ìëå ,ïø÷å ïø÷ ìëì åéìâøá êìåä ïäëä äéäù øáñ àðú éàä
ðèîå åìù ãé úéá êåúì áæ íãä åéðôìù ïø÷á äìòîì äèîìî ïúé íàù ,äèîì äìòîìî äðúî ïúåð äéäù øîåìëãîåò ïäëäù øáñ à"øå .åéãâá úà ó

àù ïåéëå ,òáåøî äîà ìò äîà àìà åðéà çáæîä ìë éøäù ,úåðø÷ä ìë ìò úåðúîä ïúåð íùîå úçà ïø÷áäèîìî ïúéì ìåëé åì úåëåîñ úåðø÷ä úùìù ïé
ðèé àìå äìòîìäèîì åéúåòáöà éùàø ããöé íàù ,äìòîì àìà äèîì åéúåòáöà éùàø ããöì åì øùôà éàù äìöà ãîåò àåäù åæ ïø÷î õåç ,åéãâá úà ó

:à"øë äëìä ïéàå .åìù úðåúë ãé úéá êåúì áæ íãä éøä äìòîì äèîìî äðúî ïúéå

`xephxa yexit

ïekúî äéä àGå.כמצליף אלא למטה ולא למעלה לא Cëåלהזות ÀÈÈÄÀÇÅÀÈ
:äðBî äéä.' וכו ושתים אחת ואחת, אחת øéòOäאחת, íc ìèð ÈÈÆÈÇÇÇÈÄ

øtä íc çépäå כן אלא שם היה שלא יהודה רבי  לדעת היינו  – ÀÄÄÇÇÇÈ
אותו  על הניח כך  ואחר  השעיר דם את הכן  מעל  תחילה נטל אחד ,

כנים, שני  שם שהיו חכמים לדעת אבל  בידו . שהיה הפר  דם את כן 
מפרשים  ויש  השעיר . דם את נטל  כך  ואחר הפר דם את תחילה הניח

המלה ופירוש  חכמים, לדעת אף Ðמשנתנו "gipde" הניח וכבר
הפר((((הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) דם את כבר  שהניח לאחר  השעיר  דם שנטל כלומר  ,

:`yixa mb yxtl xyt` oke)x i r y d m c g i p d e x t d m c l h plhp Ð
;(ipyd okd lr xiryd mc gipdy xg`l xtd mcepnî äfäå מדם – ÀÄÈÄÆ

õeçaîהשעיר , ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò מדם שהיזה כמו – ÇÇÈÙÆÆÀÆÆÈÈÄÇ
eëå'הפר, ,ähîì òáLå äìòîì úçà שנאמר טז טז טז טז ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈÀ

מזה  כך ולפנים לפני שמזה כשם ודרשו: מועד", לאוהל יעשה "וכן 
ואחת  הפר מדם למטה ושבע למעלה אחת ולפנים לפני מה בהיכל ,

בהיכל  מזה כך  השעיר מדם למטה ושבע בבבב),),),),למעלה נונונונו,,,, äøòÅÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
øéòOä íc CBúì øtä íc שנאמר יח יח יח יח ):):):):– שםשםשםשם,,,, mcn((((שם שם שם שם  gwle" ÇÇÈÀÇÇÈÄ

,"xiryd mcne xtdיחדיו שניהם מדם שם שם שם שם ),),),),היינו úà((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ïúðåÀÈÇÆ
ï÷éøa àìnäהמזרק מן המעורב הדם כל  את ועירה וחזר –ly) ÇÈÅÈÅÈ

(xiryd mcהמזרק לתוך  xtd)המלא mc ly) שיתערבו כדי  הריקן,
יפה. הדמים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

"'ä-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå"הגדול הכהן שגמר לאחר  – ÀÈÈÆÇÄÀÅÇÂÆÄÀÅ
נאמר ובהיכל, הקדשים בקודש  השעיר  ומדם הפר  מדם ההזאות את
במשנה  שלמדנו (כמו  הדמים את שיערבב היום, עבודת בפרשת

קרנות על  התערובת מדם להזות ויצא d',הקודמת) iptl xy` gafnd
áäfä çaæî äæנקרא שהוא שבהיכל , –,"'d iptl" המזבח ואילו ÆÄÀÇÇÈÈ

שנאמר ומה ה'". "לפני נקרא אינו ממקום "vie`",שבעזרה שיצא היינו
המזבח  מן ויעמוד ולפנים, המזבח מן  שהוא הפרוכת, על שם שהיזה

ãøBéåולחוץ. àhçî ìéçúä ומטהרו המזבח קרנות על מזה – ÄÀÄÀÇÅÀÅ
לשון  התנא ונקט לקרן; מקרן והולך המזבח את מקיף "hgn`כשהוא

,"cxeieקרן כל על  הדם את נותן שהיה מאחרלפי  למטה, מלמעלה
למעלה  מלמטה נותן  היה שאילו  לפניה, עומד  כשהוא עליה מזה שהיה

בגדיו את ומלכלך  זרועו על נוזל  דם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))היה "hgn`".((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
שכתוב כמו מטהר, טוטוטוטו):):):):היינו ח ח ח ח ,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא המזבח", את "ויחטא

בענייננו  יט יט יט יט ):):):):נאמר  טז טז טז טז ,,,, ישראל ".((((ויקראויקראויקראויקרא בני מטומאות וקדשו "וטהרו 
ìéçúî àeä ïëéäî? מתחיל הוא קרן  מאיזו –-úéçøæî ïøwî ÅÅÈÇÀÄÄÆÆÄÀÈÄ

úéðBôöלעיל) הסובר היא, יוסי  רבי כדעת שמשנתנו מפרש, רש"י – ÀÄ
פרוכת  אלא הקדשים קודש ובין ההיכל בין  היתה שלא א), משנה

מתנות  הגדול  הכהן וכשגמר הנכנס, לימין  מצפון , היתה ופרופה אחת,
המזבח, של  מערבית צפונית בקרן תחילה פגע הצפון  דרך  ויצא פנים

עד המזבח", אל "ויצא שנאמר : משום שם, להתחיל  היה יכול ולא
צפונית  מזרחית לקרן  הולך הוא ולפיכך לחוץ, כולו המזבח מן שיצא

לקרן  וחוזר  שם, להזות ומזה úéáøòî-úéðBôöומתחיל ימין, דרך – ÀÄÇÂÈÄ
לקרן בא הוא אחריה ומסיים úéîBøc-úéáøòîעליה; עליה; ומזה – ÇÂÈÄÀÄ

טובטובטובטוב").").").").úéçøæî-úéîBøcבקרן יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות àeäL((((עיין עיין עיין עיין  íB÷î ÀÄÄÀÈÄÀÆ
ïBöéçä çaæî ìò úàhça ìéçúî בקרן היינו  שבעזרה, – ÇÀÄÇÇÈÇÄÀÅÇÇÄ

והיחיד... הציבור "חטאות ג): ה, (זבחים ששנו  כמו מזרחית, דרומית
כיצד ? קרנות, ארבע על  מתנות ארבע טעון  ודמן בצפון... שחיטתן

וכו ', מזרחית דרומית לקרן לו ובא לסובב ופנה בכבש íMîÄÈעלה
גורסים: ויש  –,my,זו בקרן øîBbהיינו äéä את הגדול הכהן – ÈÈÅ

הפנימיות, החטאות דם של  המתנות éîéðtäארבע çaæî ìò– ÇÄÀÅÇÇÀÄÄ
שבהיכל. המזבח קרנות äéäעל  BîB÷îa :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÈÈ

àhçîe ãîBò אלא לקרן , מקרן הולך הגדול  הכהן  היה שלא – ÅÀÇÅ
לפי הקרנות כל  על מזה היה ומשם צפונית, מזרחית בקרן עומד היה

על אמה אלא היה לא הזהב מזבח כל  שהרי  לעיל , האמור הסדר
ïlkאמה, ìòå,הקרנות כל על  –ïúBð äéä,הדם את –ähîlî ÀÇËÈÈÈÅÄÀÇÈ

äìòîì,למעלה מלמטה הקרן על באצבעו  ומזה ידו מצדד  שהיה – ÀÇÀÈ
Bfî õeç,צפונית מזרחית מקרן  –åéðôì äúéäL היה שאצלה – ÄÆÈÀÈÀÈÈ

ähîìעומד, äìòîìî ïúBð äéä äéìòL שבארנו מהטעם – ÆÈÆÈÈÈÅÄÀÇÀÈÀÇÈ
עומד שהוא זו, קרן על הדם את נותן  היה שאילו קמא, תנא בדברי 
בגדיו . את ומלכלך  זרועו  על  נוזל הדם היה למעלה, מלמטה לפניה,

לכך, חושש אינו לו, סמוכות ואינן הואיל  הקרנות שלש בשאר  אבל 
למעלה. מלמטה עליהן  להזות ויכול

שמשנתנו רש"י , של פירושו  הבאנו  המזבח קרנות על  ההזאה סדר  בענין 
תנא  לדעת אבל מברטנורא. הרב גם מפרש וכן יוסי , רבי  כדעת שנוייה
דרך להיכל יצא הגדול והכהן  שם היו  פרוכות ששתי יוסי רבי  של קמא
שהוא  ומתוך  דרומית, מערבית בקרן תחילה פוגע הרי הדרומית, הפריפה
וחוזר שם, ומתחיל  מזרחית דרומית לקרן  לו הולך  למזבח חוץ לעמוד  צריך 
מערבית  לצפונית ומשם תחילה, בה שפגע משום דרומית, למערבית משם

מזרחית בצפונית הרמב"ם (xnb`)ומסיים שכן זה, בענין מתחבטים יש אבל .
טז ), ז, המקדש כלי (הל ' יוסי רבי כדעת שלא פרוכות, שתי שהיו  כותב
מקרן שמתחיל כמשנתנו, פוסק הוא המזבח קרנות על  המתנות בענין  ואילו
ד, הכיפורים  יום עבודת הל ' יד ; ה, הקרבנות מעשה (הל' צפונית מזרחית
שתי שם שהיו  הסובר התנא לדעת אף משנתנו  ליישב נדחקים מכאן  ב).

izdw - zex`ean zeipyn
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úBòaöà,ïúBð äéä äéìòå. ¤§¨§¨¤¨¨¨¥
‚Ba ñøîî äéäL énî ícä úà ìèð,ñðëðñðëpL íB÷îì,ãîòL íB÷îa ãîòå,äìòîì úçà epnî äfäå ¨©¤©¨¦¦¤¨¨§¨¥¦§©¦§¤¦§©§¨©¦§¤¨©§¦¨¦¤©©§©§¨

ähîì òáLå,éìöîk àlà ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä àGåó.äðBî äéä Cëå:úçà,úçàå úçà, §¤©§©¨§¨¨¦§©¥§©§©§¨§§©¨¤¨§©§¦§¨¨¨¤©©©©§©©
íézLe úçà,GLå úçàL,òaøàå úçà,Lîçå úçà,LLå úçà,òáLå úçà.áäfä ïk ìò Bçépäå àöé ©©§©¦©©§¨©©§©§©©©§¨¥©©¨¥©©¨¤©¨¨§¦¦©©©¨¨

ìëéäaL. ¤©¥¨
„øéòOä úà Bì eàéáä,Bîc úà ÷øæna ìa÷å BèçL.ñðëpL íB÷îì ñðëð,ãîòL íB÷îa ãîòå,epnî äfäå ¥¦¤©¨¦§¨§¦¥©¦§¨¤¨¦§©¦§¤¦§©§¨©¦§¤¨©§¦¨¦¤

ähîì òáLå äìòîì úçà,éìöîk àlà ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä àGåó.äðBî äéä Cëå: ©©§©§¨§¤©§©¨§¨¨¦§©¥§©§©§¨§§©¨¤¨§©§¦§¨¨¨¤
úçà,úçàå úçà,íézLe úçà,'eëå.ìëéäa äéäL éðMä ïk ìò Bçépäå àöé.äãeäé éaøøîBà:äéä àGíL ©©©©§©©©©§©¦§¨¨§¦¦©©©¥¦¤¨¨©¥¨©¦§¨¥¨¨¨

ãáìa ãçà ïk àlà.øéòOä íc çépäå øtä íc ìèð,õeçaî ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò epnî äfäå,úçà ¤¨©¤¨¦§©¨©©©¨§¦¦©©©¨¦§¦¨¦¤©©¨Ÿ¤¤§¤¤¨¨¦©©©

bbbb.qpkpy mewnl:íéùã÷ä ùãå÷ úéáá.cnry mewna:íéãáä ïéá.dlrnl `l zefdl oiekzn did `leïåéìòä úøåôë ìù äãåçá äìòîì úçà àäúù
:íéìôåð õøàì àìà íéòâåð úøåôëä ìò àì éøäù ,[äéáåòá] äèîì òáùäå.silvnk `l`ïéåëúî äéä êë ,äèîì ãøåéå íéôúëä ïéá ìéçúîù äæä ä÷ìîë

:åæ úçú åæ ,äøåùë õøàá åììä úåàæä 'ç åéäéù.zg`e zg`äðîéå äòèéù íéîòô äèîìù òáù ìë íò äîöòì äìòîìù äðåùàø äàæä äðîé àì íàù
äåöî ì"éã ,äðîù ãò äðîéå äèîìù òáù íò äìòîìù äàæä äðîé øîåì ïéàå .íéúù äðîé äèîìù äðåùàøä äàæäáå ,äèîìù òáù íò äðåùàø äàæä

:äðåîù êåúî àìå äòáù êåúî äèîìù úåðúî ÷éñôäì
cccc.xiryd mc gipde xtd mc lhpøéòùä íã çéðäì éãë äìçú øôä íã ìåèéì êéøöå ,ãçà ïë àìà íù äéä àì øîàã ,àéä äãåäé éáøã àúìîã àð÷ñî

`xephxa yexit

íéðBLàø ודוד שמואל  ב ב ב ב ))))– מח מח מח מח ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  úàø÷ð,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  äúéä äiúLe ÄÄÀÄÈÈÀÈÄÀÅ
שם על מבואר : בגמרא בברייתא –,mlerd zzyed dpnny אמרו וכן

העולם נברא מציון miabxחכמים: ewacp daiaqe oeiv d`xap dligzn)
,(mlerd seq cr cv lkn אאאא----בבבב):):):):שנאמר ננננ,,,, דבר((((תהליםתהליםתהליםתהלים ה' אֿלהים "אֿל

הופיע" אֿלהים יופי  מכלל  מציון  מבואו. עד  שמש  ממזרח ארץ ויקרא
מפרשים: יש  עולם. של  יופיו  מוכלל  ממנו  –mlerd zzyed dpnny

בו" והמכוון  העולם תכלית נתייסד  "ששם והרמב"ם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).–
כמו  העולם, יסוד העבודה מקום כי יסוד , – "שתיה" "פירוש כותב:

אבות"; בתחילת dzidשהזכרנו  dizyd oa`eõøàä ïî ääBábÀÈÄÈÈÆ
GLïúBð äéä äéìòå ,úBòaöà L ה את הגדול הכהן  מחתה – ÈÆÀÈÀÈÆÈÈÈÅ

הקטורת. את ומקטיר  הכיפורים ביום

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ícä úà ìèð את הגדול  הכהן  כשסיים הקטורת, עבודת לאחר  – ÈÇÆÇÈ
הדם, מזרק את ונטל  יצא א), משנה לעיל  (כמבואר הקצרה תפלתו 

Ba ñøîî äéäL énî הזמן כל בוחשו שהיה כהן  אותו של מידו – ÄÄÆÈÈÀÈÅ
ג), ד, לעיל (כמבואר  יקרש ñðëpLשלא íB÷îì ñðëð,תחילה – ÄÀÇÄÀÆÄÀÇ

הקדשים, לקודש ãîòLהיינו íB÷îa ãîòå,ההקטרה בשעת – ÀÈÇÄÀÆÈÇ
א) משנה לעיל (כמבואר  הבדים בין epnîהיינו äfäå,הדם מן – ÀÄÈÄÆ

äìòîìבאצבעו, úçà,למעלה אחת הזאה –òáLåהזאותähîì ÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈ
שנאמר ידידידיד):):):):– טז טז טז טז ,,,, zxetkd((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ipt lr erav`a dfde xtd mcn gwle"

,"erav`a mcd on minrt ray dfi zxetkd iptle ,dncwמפי ולמדו
הזאה  היינו  הכפורת" פני על באצבעו  "והזה שכתוב שמה השמועה,

אחריה הנזכרות ההזאות שבע מלבד  א א א א ),),),),אחת, נה נה נה נה ,,,, יומא יומא יומא יומא  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä àGå לא כלומר – ÀÈÈÄÀÇÅÀÇÀÇÀÈÀÀÇÈ
ושבע  הכפורת, של העליון  חודה על ראשונה הזאה להזות מתכוון היה
הכפורת  על שלא הכפורת, של  עוביה על  למטה שאחריה ההזאות

הארץ, על  אלא הדם óéìöîkנפל àlà,להצליף ידו שמרים כמי  – ÆÈÀÇÀÄ
בגמרא  כלפיומפורש ומזה למטה ידו גב מצדד למעלה מזה כשהוא :

של העליון חודה שכנגד  באויר  למעלה עולה שהדם (באופן מעלה

– לארץ נופל  ומשם למטההמאיריהמאיריהמאיריהמאיריהכפורת, מזה וכשהוא ,(ray)
,(ze`fdd ואחת גבוהה אחת פניו, למול (ומזה למעלה ידו גב מצדד 

– הארץ על  נופלות וכולן הימנה, מזה רש רש רש רש """"ייייבנמוך  שהיה כלומר ,(
היד בהורדת הזאות ושבע למעלה, מלמטה היד בהרמת אחת הזאה

מבואר: ובברטנורא למטה. שמתחילsilvnkמלמעלה הזה "כמלקה –

הללו  הזאות שמונה שיהיו מתכוון היה כך  למטה, ויורד הכתפיים בין 
זו ". תחת זו  כשורה, äðBîבארץ äéä Cëå:ההזאות את –úçà ÀÈÈÈÆÇÇ

למעלה, ההזאה היינו  –úçàå úçà היה שלמטה הזאה כל עם – ÇÇÀÇÇ
שלמעלה, הראשונה ההזאה את גם úçàמונה ,íézLe úçàÇÇÀÇÄÇÇ

GLåòáLå úçà ,LLå úçà ,Lîçå úçà ,òaøàå úçà ,L ÀÈÇÇÀÇÀÇÇÇÀÈÅÇÇÈÅÇÇÈÆÇ
מבואר שלמעלה ההזאה את גם אחת כל  עם מונה שהיה הטעם –

ze`fdaבגמרא: drhi `lyמכלל ראשונה הזאה וימנה ישכח (שמא
– הקדשים,àöé).רמברמברמברמב""""ם ם ם ם השבע מקודש  הגדול  הכהן –Bçépäå– ÈÈÀÄÄ

הפר , דם עם המזרק ìëéäaLאת áäfä ïk ìò מקום והוא – ÇÇÇÈÈÆÇÅÈ
המזרק את עליו  להניח לכך , .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))המוכן 

i y i n g m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

øéòOä úà Bì eàéáä הדם מזרק את הגדול  הכהן שהניח לאחר – ÅÄÆÇÈÄ
שעלה  השעיר את לו הביאו ושם לעזרה, יצא שבהיכל, הזהב כן על 

"לשם", הגורל íB÷îìעליו  ñðëð .Bîc úà ÷øæna ìa÷å BèçLÀÈÀÄÅÇÄÀÈÆÈÄÀÇÄÀ
ñðëpL,הקודשים לקודש  –ãîòL íB÷îa ãîòå,הבדים בין – ÆÄÀÇÀÈÇÄÀÆÈÇ

epnî äfäå,השעיר מדם –àGå ,ähîì òáLå äìòîì úçà ÀÄÈÄÆÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈÀ
óéìöîk àlà ähîì àGå äìòîì àG úBfäì ïekúî äéä– ÈÈÄÀÇÅÀÇÀÇÀÈÀÀÇÈÆÈÀÇÀÄ

הפר, בדם הקודמת במשנה שבארנו  úçà,כמו  :äðBî äéä CëåÀÈÈÈÆÇÇ
'eëå ,íézLe úçà ,úçàå úçà כמו הפר, בדם כמעשהו  הכל – ÇÇÀÇÇÇÇÀÇÄÀ

טוטוטוטו):):):):שנאמר  טוטוטוטו,,,, `z((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  `iade mrl xy` z`hgd xiry z` hgye"
eze` dfde xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre zkextl zian l` enc

."zxetkd iptle zxetkd lràöé,הקדשים מקודש  –Bçépäå את – ÈÈÀÄÄ
השעיר , דם עם ìëéäaהמזרק äéäL éðMä ïk ìò שם שהיו – ÇÇÇÅÄÆÈÈÇÅÈ

ששנינו  כמו הפר, דם את מקודם הניח הרי האחד על  כנים, שני 
השעיר. דם את האחר על  והניח בא ועכשיו הקודמת, éaøÇÄבמשנה

ãáìa ãçà ïk àlà íL äéä àG :øîBà äãeäé שעליו – ÀÈÅÈÈÈÆÈÇÆÈÄÀÇ
השעיר, דם של המזרק עם וכשיצא הפר, דם את בתחילה ìèðÈÇהניח

øtä íc, כן אותו מעל  –øéòOä íc çépäå מבארים (כך  עליו – ÇÇÈÀÄÄÇÇÇÈÄ
סיום  היא וכו ' הפר" דם "נטל שהפיסקה הגמרא, פי  על המפרשים

ברם, יהודה). רבי  nw`,דברי  `pz zrclהשעיר דם את תחילה הניח

הפר דם נטל  כך  ואחר השני , הכן  שלמהשלמהשלמהשלמה")")")")על  epnî;("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת äfäåÀÄÈÄÆ
הפר, מדם –õeçaî ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò,בהיכל היינו – ÇÇÈÙÆÆÀÆÆÈÈÄÇ

הקדשים, שבקודש הארון מקום ähîì,כנגד  òáLå äìòîì úçàÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ähîì òáLå äìòîì,'eëå ïekúî äéä àGå.äðBî äéä Cëå,'eëå.øtä íc çépäå øéòOä íc ìèð,epnî äfäå §©§¨§¤©§©¨§¨¨¦§©¥§§¨¨¨¤§¨©©©¨¦§¦¦©©©¨§¦¨¦¤
õeçaî ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò,ähîì òáLå äìòîì úçà,'eëå.øéòOä íc CBúì øtä íc äøò,úà ïúðå ©©¨Ÿ¤¤§¤¤¨¨¦©©©§©§¨§¤©§©¨§¥¨©©¨§©©¨¦§¨©¤

ï÷éøa àìnä. ©¨¥¨¥¨
‰"'ä-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå"(çé ,æè àø÷éå),áäfä çaæî äæ.ãøBéå àhçî ìéçúä.ìéçúî àeä ïëéäî? §¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥¤¦§©©¨¨¦§¦§©¥§¥¥¥¨©§¦

úéçøæî ïøwî-úéðBôö,úéðBôö-úéáøòî,úéáøòî-úéîBøc,úéîBøc-úéçøæî,ìò úàhça ìéçúî àeäL íB÷î ¦¤¤¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦§¤©§¦©©¨©
ïBöéçä çaæî,éîéðtä çaæî ìò øîBb äéä íMî.øæòéìà éaøøîBà:àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa.äéä ïlk ìòå ¦§¥©©¦¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥§©¥§©ª¨¨¨

äìòîì ähîlî ïúBð,Bfî õeçåéðôì äúéäL,äìòîìî ïúBð äéä äéìòLähîì. ¥¦§©¨§©§¨¦¤¨§¨§¨¨¤¨¤¨¨¨¥¦§©§¨§©¨

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øôä íã åéìò äéäù ïëá.zkextd lráéúëã(æ"è àø÷éå):ãòåî ìäàì äùòé ïëå.xtd mc dxirçáæîä úåðúîá áéúëã(íù)
:ãçé íäéðù íãî ,øéòùä íãîå øôä íãî ç÷ìå.owixa `lnd z` ozpe:äôé äôé íéîãä åáøòúéù éãë ï÷éøä êåú àìî ÷øæî äøòîå øæåçå

dddd.cxeie `hgn did,ãøåéå àèçî è÷ð éëäìå .åì êåîñå åéðôìù ïø÷á äúéä äðúîå äðúî ìëå ,ïø÷å ïø÷ ìëì åéìâøá êìåä ïäëä äéäù øáñ àðú éàä
ðèîå åìù ãé úéá êåúì áæ íãä åéðôìù ïø÷á äìòîì äèîìî ïúé íàù ,äèîì äìòîìî äðúî ïúåð äéäù øîåìëãîåò ïäëäù øáñ à"øå .åéãâá úà ó

àù ïåéëå ,òáåøî äîà ìò äîà àìà åðéà çáæîä ìë éøäù ,úåðø÷ä ìë ìò úåðúîä ïúåð íùîå úçà ïø÷áäèîìî ïúéì ìåëé åì úåëåîñ úåðø÷ä úùìù ïé
ðèé àìå äìòîìäèîì åéúåòáöà éùàø ããöé íàù ,äìòîì àìà äèîì åéúåòáöà éùàø ããöì åì øùôà éàù äìöà ãîåò àåäù åæ ïø÷î õåç ,åéãâá úà ó

:à"øë äëìä ïéàå .åìù úðåúë ãé úéá êåúì áæ íãä éøä äìòîì äèîìî äðúî ïúéå

`xephxa yexit

ïekúî äéä àGå.כמצליף אלא למטה ולא למעלה לא Cëåלהזות ÀÈÈÄÀÇÅÀÈ
:äðBî äéä.' וכו ושתים אחת ואחת, אחת øéòOäאחת, íc ìèð ÈÈÆÈÇÇÇÈÄ

øtä íc çépäå כן אלא שם היה שלא יהודה רבי  לדעת היינו  – ÀÄÄÇÇÇÈ
אותו  על הניח כך  ואחר  השעיר דם את הכן  מעל  תחילה נטל אחד ,

כנים, שני  שם שהיו חכמים לדעת אבל  בידו . שהיה הפר  דם את כן 
מפרשים  ויש  השעיר . דם את נטל  כך  ואחר הפר דם את תחילה הניח

המלה ופירוש  חכמים, לדעת אף Ðמשנתנו "gipde" הניח וכבר
הפר((((הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) דם את כבר  שהניח לאחר  השעיר  דם שנטל כלומר  ,

:`yixa mb yxtl xyt` oke)x i r y d m c g i p d e x t d m c l h plhp Ð
;(ipyd okd lr xiryd mc gipdy xg`l xtd mcepnî äfäå מדם – ÀÄÈÄÆ

õeçaîהשעיר , ïBøàä ãâðkL úëøtä ìò מדם שהיזה כמו – ÇÇÈÙÆÆÀÆÆÈÈÄÇ
eëå'הפר, ,ähîì òáLå äìòîì úçà שנאמר טז טז טז טז ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÇÀÇÀÈÀÆÇÀÇÈÀ

מזה  כך ולפנים לפני שמזה כשם ודרשו: מועד", לאוהל יעשה "וכן 
ואחת  הפר מדם למטה ושבע למעלה אחת ולפנים לפני מה בהיכל ,

בהיכל  מזה כך  השעיר מדם למטה ושבע בבבב),),),),למעלה נונונונו,,,, äøòÅÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
øéòOä íc CBúì øtä íc שנאמר יח יח יח יח ):):):):– שםשםשםשם,,,, mcn((((שם שם שם שם  gwle" ÇÇÈÀÇÇÈÄ

,"xiryd mcne xtdיחדיו שניהם מדם שם שם שם שם ),),),),היינו úà((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ïúðåÀÈÇÆ
ï÷éøa àìnäהמזרק מן המעורב הדם כל  את ועירה וחזר –ly) ÇÈÅÈÅÈ

(xiryd mcהמזרק לתוך  xtd)המלא mc ly) שיתערבו כדי  הריקן,
יפה. הדמים
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"'ä-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå"הגדול הכהן שגמר לאחר  – ÀÈÈÆÇÄÀÅÇÂÆÄÀÅ
נאמר ובהיכל, הקדשים בקודש  השעיר  ומדם הפר  מדם ההזאות את
במשנה  שלמדנו (כמו  הדמים את שיערבב היום, עבודת בפרשת

קרנות על  התערובת מדם להזות ויצא d',הקודמת) iptl xy` gafnd
áäfä çaæî äæנקרא שהוא שבהיכל , –,"'d iptl" המזבח ואילו ÆÄÀÇÇÈÈ

שנאמר ומה ה'". "לפני נקרא אינו ממקום "vie`",שבעזרה שיצא היינו
המזבח  מן ויעמוד ולפנים, המזבח מן  שהוא הפרוכת, על שם שהיזה

ãøBéåולחוץ. àhçî ìéçúä ומטהרו המזבח קרנות על מזה – ÄÀÄÀÇÅÀÅ
לשון  התנא ונקט לקרן; מקרן והולך המזבח את מקיף "hgn`כשהוא

,"cxeieקרן כל על  הדם את נותן שהיה מאחרלפי  למטה, מלמעלה
למעלה  מלמטה נותן  היה שאילו  לפניה, עומד  כשהוא עליה מזה שהיה

בגדיו את ומלכלך  זרועו על נוזל  דם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))היה "hgn`".((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
שכתוב כמו מטהר, טוטוטוטו):):):):היינו ח ח ח ח ,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא המזבח", את "ויחטא

בענייננו  יט יט יט יט ):):):):נאמר  טז טז טז טז ,,,, ישראל ".((((ויקראויקראויקראויקרא בני מטומאות וקדשו "וטהרו 
ìéçúî àeä ïëéäî? מתחיל הוא קרן  מאיזו –-úéçøæî ïøwî ÅÅÈÇÀÄÄÆÆÄÀÈÄ

úéðBôöלעיל) הסובר היא, יוסי  רבי כדעת שמשנתנו מפרש, רש"י – ÀÄ
פרוכת  אלא הקדשים קודש ובין ההיכל בין  היתה שלא א), משנה

מתנות  הגדול  הכהן וכשגמר הנכנס, לימין  מצפון , היתה ופרופה אחת,
המזבח, של  מערבית צפונית בקרן תחילה פגע הצפון  דרך  ויצא פנים

עד המזבח", אל "ויצא שנאמר : משום שם, להתחיל  היה יכול ולא
צפונית  מזרחית לקרן  הולך הוא ולפיכך לחוץ, כולו המזבח מן שיצא

לקרן  וחוזר  שם, להזות ומזה úéáøòî-úéðBôöומתחיל ימין, דרך – ÀÄÇÂÈÄ
לקרן בא הוא אחריה ומסיים úéîBøc-úéáøòîעליה; עליה; ומזה – ÇÂÈÄÀÄ

טובטובטובטוב").").").").úéçøæî-úéîBøcבקרן יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות àeäL((((עיין עיין עיין עיין  íB÷î ÀÄÄÀÈÄÀÆ
ïBöéçä çaæî ìò úàhça ìéçúî בקרן היינו  שבעזרה, – ÇÀÄÇÇÈÇÄÀÅÇÇÄ

והיחיד... הציבור "חטאות ג): ה, (זבחים ששנו  כמו מזרחית, דרומית
כיצד ? קרנות, ארבע על  מתנות ארבע טעון  ודמן בצפון... שחיטתן

וכו ', מזרחית דרומית לקרן לו ובא לסובב ופנה בכבש íMîÄÈעלה
גורסים: ויש  –,my,זו בקרן øîBbהיינו äéä את הגדול הכהן – ÈÈÅ

הפנימיות, החטאות דם של  המתנות éîéðtäארבע çaæî ìò– ÇÄÀÅÇÇÀÄÄ
שבהיכל. המזבח קרנות äéäעל  BîB÷îa :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÈÈ

àhçîe ãîBò אלא לקרן , מקרן הולך הגדול  הכהן  היה שלא – ÅÀÇÅ
לפי הקרנות כל  על מזה היה ומשם צפונית, מזרחית בקרן עומד היה

על אמה אלא היה לא הזהב מזבח כל  שהרי  לעיל , האמור הסדר
ïlkאמה, ìòå,הקרנות כל על  –ïúBð äéä,הדם את –ähîlî ÀÇËÈÈÈÅÄÀÇÈ

äìòîì,למעלה מלמטה הקרן על באצבעו  ומזה ידו מצדד  שהיה – ÀÇÀÈ
Bfî õeç,צפונית מזרחית מקרן  –åéðôì äúéäL היה שאצלה – ÄÆÈÀÈÀÈÈ

ähîìעומד, äìòîìî ïúBð äéä äéìòL שבארנו מהטעם – ÆÈÆÈÈÈÅÄÀÇÀÈÀÇÈ
עומד שהוא זו, קרן על הדם את נותן  היה שאילו קמא, תנא בדברי 
בגדיו . את ומלכלך  זרועו  על  נוזל הדם היה למעלה, מלמטה לפניה,

לכך, חושש אינו לו, סמוכות ואינן הואיל  הקרנות שלש בשאר  אבל 
למעלה. מלמטה עליהן  להזות ויכול

שמשנתנו רש"י , של פירושו  הבאנו  המזבח קרנות על  ההזאה סדר  בענין 
תנא  לדעת אבל מברטנורא. הרב גם מפרש וכן יוסי , רבי  כדעת שנוייה
דרך להיכל יצא הגדול והכהן  שם היו  פרוכות ששתי יוסי רבי  של קמא
שהוא  ומתוך  דרומית, מערבית בקרן תחילה פוגע הרי הדרומית, הפריפה
וחוזר שם, ומתחיל  מזרחית דרומית לקרן  לו הולך  למזבח חוץ לעמוד  צריך 
מערבית  לצפונית ומשם תחילה, בה שפגע משום דרומית, למערבית משם

מזרחית בצפונית הרמב"ם (xnb`)ומסיים שכן זה, בענין מתחבטים יש אבל .
טז ), ז, המקדש כלי (הל ' יוסי רבי כדעת שלא פרוכות, שתי שהיו  כותב
מקרן שמתחיל כמשנתנו, פוסק הוא המזבח קרנות על  המתנות בענין  ואילו
ד, הכיפורים  יום עבודת הל ' יד ; ה, הקרבנות מעשה (הל' צפונית מזרחית
שתי שם שהיו  הסובר התנא לדעת אף משנתנו  ליישב נדחקים מכאן  ב).
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Âíéîòt òáL çaæî ìL Bøäè ìò äfä,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéLe,çaæî ìLå ¦¨©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©
äéä ïBöéçäéîBøc ãBñé ìò CôBL.ïéáøòúî elàå elàïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå änàa,ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå, ©¦¨¨¥©§§¦¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦§¤¤
ïäa ïéìòBîe. £¦¨¤

Êøãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk,Bøáçì äNòî íéc÷ä íà–íeìk äNò àG.øéòOä íc íéc÷ä ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦¦§¦©£¤©£¥¨¨§¦§¦©©¨¦
øtä íãì–æçéøtä íc øçàì øéòOä ícî äféå ø.íéðôaL úBðznä úà øîb àHL ãò íàå,ícä CtLð– §©©¨©£Ÿ§©¤¦©©¨¦§©©©©¨§¦©¤¨©¤©©¨¤¦§¦¦§©©¨

íéðôa älçza äféå øæçéå øçà íc àéáé.ìëéäa ïëå,áäfä çaæîa ïëå,ïîöò éðôa äøtk ïlkL.øæòìà éaø ¨¦¨©¥§©£Ÿ§©¤©§¦¨¦§¦§¥©¥¨§¥§¦§©©¨¨¤ª¨©¨¨¦§¥©§¨©¦¤§¨¨
ïBòîL éaøåíéøîBà:ìéçúî àeä íMî ÷ñtL íB÷nî. §©¦¦§§¦¦§¤¨©¦¨©§¦

eeee.exdh lráéúëãë íéîòô òáù åéìò äæî úåðø÷ ìù úåðúîä ìë øîâù øçà(æ"è àø÷éå)øôàä äúåçù åáù äìåâîä íå÷îä ,åøäè .íãä ïî åéìò äæäå
:çáæî ìù åáäæ ìò äæîå ,êìéàå êìéà íéìçâäå.oevigd gafn lye:éîåøã ãåñé ìò êôåù äéä úåðåöéçä úåàèçä íã éøéù.el`e el`íéðåöéçä íéîã

:ïåøã÷ ìçðì àöåéä äøæòáù ïåìéñ äîàá ïéáøòúîå äôöøì ãåñéä ïî íéìôåðå íéúúåù åéä äìåòä çáæî ìò íéëôùðä íéîéðôäå.mippbl:úåðâ éìòáì
.mda oilrene:íéîã àìá íäî úåðäéì øåñà

ffff.k"dei dyrn lk:ìëéäáå íéðôá ïáì éãâáá ãáåòù úåãåáò ìë.xcqd lr xen`d:åðéúðùîá.lkida okeàéáé ,íãä êôùðå úëåøôá úåðúî úö÷î ïúð
:íéðôá ìéçúäìå øåæçì ö"àå ,úëåøôä úåðúî ìéçúéå øçà øô.onvr ipta dxtk oleky:äøîâð äøîâðù äøôë êëéôì.wqty mewnnäøîâð àì åìéôàå

:ù"øå à"øë äëìä ïéàå .ïúðù äî ïúéìå øåæçì ö"à äøôë äúåà
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שמשנתנו ישנים", "תוספות בעל  כותב וכן  טוב"). יום "תוספות (עיין  פרוכות
הפריפה  דרך להיכל ויצא פרוכות שתי שהיו הסובר לדעת אף שנוייה
נמצא  ולחוץ, הפנימי  המזבח מן  כולו  לצאת צריך והיה שהואיל  הדרומית,
להקיף  צריך שהיה וכיון  למערב, ופניו  המזבח, של במזרחו עומד  שהיה
הוא  לפיכך  ימין, דרך  אלא יהיו לא פונה שאתה פינות שכל  ימין, דרך 

מזרחית צפונית בקרן  `xbi")מתחיל  `aiwr iax zetqez" oiir).
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çaæî ìL Bøäè ìò äfäכל את הגדול הכהן  שגמר  לאחר – ÄÈÇÈÃÆÄÀÅÇ
שהיה  היינו  עצמו, המזבח על מזה היה המזבח, קרנות על  המתנות
למעלה  המזבח, של זהבו  על  ומזה ואילך  אילך והגחלים האפר  חותה

מבואר: ובגמרא שבו ;exdhבגגו; המגולה המקום גלויו , –òáLÆÇ
íéîòtשנאמר כמו  יט יט יט יט ):):):):– טז טז טז טז ,,,, באצבעו ((((ויקראויקראויקראויקרא הדם מן עליו "והזה ÀÈÄ

וטהרו...", פעמים ícäשבע éøéLeאחר הדם, מן שנשתייר מה – ÀÈÅÇÈ
המתנות, ïBöéçäכל çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéäÈÈÅÇÀÇÂÈÄÆÄÀÅÇÇÄ

שנאמר ז ז ז ז ):):):):– ד ד ד ד ,,,, העולה ((((ויקראויקראויקראויקרא מזבח יסוד אל ישפוך הפר  דם כל  "ואת
היה. החיצון מזבח של  למערבו מועד  ואוהל מועד ", אוהל פתח אשר

ïBöéçä çaæî ìLå, החיצון המזבח על מזים שהיו  הדם ושיירי  – ÀÆÄÀÅÇÇÄ
éîBøc ãBñé ìò CôBL äéä דרומית בקרן  שכן  המזבח; של  – ÈÈÅÇÀÀÄ

אחד דקים, נקבים שני היסוד גבי  על היו ואחדמערבית למערב פונה

כאן , ששנינו  וזהו הדם, שיירי את שופכים היו  ושם לדרום, פונה
יום  של והשעיר  הפר (היינו  הפנימיות החטאות של  הדם ששיירי

היינו  מערבי , יסוד  על שופכים היו  בפנים) נזרק שדמם הכיפורים
נזרק  (שדמן החיצוניות החטאות של  הדם שיירי  אבל המערבי . בנקב

בנקב  שופכים היו הקרבנות, שאר של הדין והוא החיצון), המזבח על 
בחטאות  הכבש מן  הכהן  של ירידתו  שלמדים הוא, והטעם הדרומי;

ההיכל, מן  הגדול  הכהן של  מיציאתו  בידו , הדם ושיירי  החיצוניות
ההיכל מן ביציאתו מה – בידו הפנימיות החטאות של הדם ושיירי

שהבאנו  כמו המערבי, היסוד שהוא לו, בסמוך  הדם שיירי  נותן  היה
הכתוב את ז ז ז ז ),),),),לעיל  דדדד,,,, השיירים ((((ויקראויקראויקראויקרא נותן  הכבש  מן בירידתו  אף

לכבש  הסמוך  הדרומי  ביסוד דהיינו לו , א א א א ))))בסמוך  נגנגנגנג,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים .((((גמראגמראגמראגמרא
elàå elà,דרומי יסוד  ושל  מערבי  יסוד  של  הדם שיירי –ïéáøòúî ÅÈÅÄÀÈÀÄ

änàa,שבעזרה (בתעלה) המים באמת –,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå ÈÇÈÀÀÄÀÇÇÄÀ
ïäa ïéìòBîe ,ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå,מעילה דין בהם יש – ÀÄÀÈÄÇÇÈÄÀÆÆÂÄÈÆ

מדרבנן , אלא בהם מועלים אין  ברם תשלום. בלי מהם ליהנות ואסור 
בדם מעילה אין התורה מן טובטובטובטוב")")")")שכן  יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  .((((עייןעייןעייןעיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéøetkä íBé äNòî ìkשעובד הכיפורים יום של העבודות כל  – ÈÇÂÅÇÄÄ
ובהיכל  הקדשים בקודש לבן  בבגדי  הגדול הלהלהלהל''''הכהן רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

א א א א )))) ה ה ה ה ,,,, הכיפורים הכיפורים הכיפורים הכיפורים  יום יום יום יום  סובריםעבודת עבודת עבודת עבודת  ויש הנעשות ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ););););; העבודות כל 

מבחוץ, ובין  מבפנים בין  לבן , øãqäבבגדי  ìò øeîàä, במסכתנו – ÈÈÇÇÅÆ
Bøáçì äNòî íéc÷ä íà, הסדר את ששינה –íeìk äNò àG ÄÄÀÄÇÂÆÇÂÅÈÈÀ

מן  זה למדים בגמרא הסדר. פי  על  ולעשות לחזור הוא וצריך –
לדלדלדלד):):):):הכתוב טז טז טז טז ,,,, ipa((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lr xtkl mler zwegl mkl z`f dzide"

Ð dpya zg` mz`hg lkn l`xyiבו שנאמר אלא "dweg"שכל  אינו 
מפרשים: יש  הסדר. מן  לשנות שאסור  ללמד  הכתוב בא כאן  ואף לעכב,

xen`d mixetikd mei dyrn lk שייעשה צריך – הסדר על במסכתנו, –
הסדר , melkעל dyr `l exagl dyrn micwde xcqd z` dpiy m`e

øtä.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) íãì øéòOä íc íéc÷ä ההזאות סדר שכן  – ÄÀÄÇÇÈÄÀÇÇÈ
ואם  השעיר, מדם כך  ואחר הפר מדם תחילה לעיל: ששנינו כפי הוא,

מפר , מדם כך ואחר השעיר  מדם תחילה והיזה הסדר את øæçéÇÂÙשינה
øtä íc øçàì øéòOä ícî äféåשמדובר מבואר , בגמרא – ÀÇÆÄÇÇÈÄÀÇÇÇÇÈ

אם  אבל  שבחוץ", הארון  שכנגד  הפרוכת "על שבהיכל בהזאות כאן 

לאחר מדמו ולהזות אחר  שעיר לשחוט צריך  שבפנים, בהזאות שינה
פסול. הריהו  פר , של דמו מתן קודם ששחטו שעיר  שכן הפר , דם

íéðôaL úBðznä úà øîb àHL ãò íàå את שגמר קודם – ÀÄÇÆÈÇÆÇÇÈÆÄÀÄ
ג-ד), במשניות לעיל (כמפורש  הקדשים שבקודש הדמים CtLðÄÀÇמתן

ícä,ההזאות את להשלים יכול  ואינו השעיר , של  או הפר  של  – ÇÈ
íéðôa älçza äféå øæçéå øçà íc àéáé אחרת בהמה ישחט – ÈÄÈÇÅÀÇÂÙÀÇÆÇÀÄÈÄÀÄ

מבואר במפרשים מתחילה. המתנות כל להזות ויחזור  דמה, ויביא
הגמרא), והוא (לפי  המתנות, את שגמר  קודם נשפך  הפר דם שאם

ולהקטירה  שנייה פעם קטורת ולחפון  לחזור גם צריך  אחר , פר מביא
פסולה, הפר שחיטת קודם שחפנה שקטורת הדם, הזאת ïëåÀÅקודם

ìëéäa,שבהיכל הפרוכת על  המתנות את שגמר קודם הדם נשפך  אם – ÇÅÈ
צורך ואין  שבהיכל; ההזאות את מתחילה להזות ויחזור אחר דם יביא

בפני הזאה היא שבפנים שההזאה הקדשים, בקודש גם ולהזות לחזור
עצמה בפני  הזאה היא היכל ושל áäfä.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))עצמה çaæîa ïëåÀÅÀÄÀÇÇÈÈ

יביא  מתנותיו, שגמר קודם הדם ונשפך  המזבח על  להזות התחיל אם –
המזבח, מתנות את מתחילה להזות ויתחיל אחר  äøtkדם ïlkLÆËÈÇÈÈ

ïîöò éðôa,אחת כפרה שנגמרה לאחר  הדם נשפך אם לפיכך  – ÄÀÅÇÀÈ
קודם  הדם נשפך אם אבל ולעשותה, לחזור צורך אין  בהיכל , או  בפנים
שאם  אמרו, בגמרא מבתחילה. ולעשותה לחזור  צריך הכפרה, שנגמרה

אין  השיריים, שפיכת קודם המתנות, כל  שהשלים לאחר  הדם נשפך 
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È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøetkä íBé éøéòN éðL,ãçàk ïúçé÷ìáe íéîãáe äîB÷áe äàøîa ïéåL ïäéðL eéäiL ïúåöî.ét ìò óàå §¥§¦¥©¦¦¦§¨¨¤¦§§¥¤¨¦§©§¤§¨§¨¦¦§¦¨¨§¤¨§©©¦

ïéåL ïðéàL–ïéøLk.øçîì ãçàå íBiä ãçà ç÷ì–ïéøLk.ïäî ãçà úî,úî ìéøâä àHL ãò íà–çwé ¤¥¨¨¦§¥¦¨©¤¨©§¤¨§¨¨§¥¦¥¤¨¥¤¦©¤¦§¦¥¦©
éðMì âeæ;úî ìéøâäMî íàå–älçza íäéìò ìéøâéå øçà âeæ àéáé,øîàéå,úî íL ìL íà:åéìò äìòL äæ ©¥¦§¦¦¤¦§¦¥¨¦©¥§©§¦£¥¤©§¦¨§Ÿ©¦¤¥¥¤¤¨¨¨¨

åézçz íi÷úé "íMì" ìøBbä;úî ìæàæò ìL íàå:åézçz íi÷úé "ìæàæòì" ìøBbä åéìò äìòL äæ.äòøé éðMäå ©¨©¥¦§©¥©§¨§¦¤£¨¥¥¤¤¨¨¨¨©¨©£¨¥¦§©¥©§¨§©¥¦¦§¤
øënéå áàzñiL ãò,äáãðì åéîc eìtéå,äúî øeaö úàhç ïéàL.äãeäé éaøøîBà:úeîz.øîà ãBòåéaø ©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¤¥©©¦¥¨©¦§¨¥¨§¨©©¦

äãeäé:ícä CtLð–çlzLnä úeîé;çlzLnä úî–ícä CôMé. §¨¦§©©¨¨©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨

e`̀̀̀.d`xna .ixiry ipy:íéøåçù íäéðù åà íéðáì íäéðù.mincae dnewae.éáéúë éàø÷ àúìúã(å"é àø÷éå).íéøéòù éðù ç÷é ìàøùé éðá úãò úàîå
äîå÷áå äàøîá íéåù åéäéù àìà ,éðîéæ àúìú éðù éðù éðù ì"ú äî òîùî éøú íéøéòùã ïåéëå .íéøéòùä éðù ìò ïøäà ïúðå .íéøéòùä éðù úà ç÷ìå

:íéîãáå.'ek zn my ly m` xn`ie.åéúçú íéé÷úé íùì ìøåâä åéìò äìòù äæ øîàé úî íù ìù íà ,äùøôî éëäzn lf`fr ly m`e[äìòù] äæ øîàé
:'åëå åéìò.ipydeìù íà ïëå .äòøé éðùäå ,åøôëúé ïäî ãçàáå ,éðù âåæî ãçàå ïåùàø âåæî øàùðù ãçà ,íùì íéðù ïàë ùé åéùëòå úî ìæàæò ìù íà

àåä íà áø÷éù àåä ïåùàø âåæáù éðùå ,íåî åá ìåôéù ãò äòøéù àåä éðù âåæáù éðùå .äòøé éðùäå çìúùé ãçàä ,ìæàæòì íéðù ïàë ùé éøäå úî íù
:øçà åì âååãæéùë ï÷úäì ïéìåëé ïééãò ìåñô úòù ïäì äòøéà íàå ,ïéçãð íééç éìòá ïéàù ,ìæàæò ìù àåä íà çìúùé åà ,íù ìùxeav z`hg oi`y

.dznáéúëã ïä øåáéö úåàèç íéøåôëä íåé éøéòùå .éøéîâ ãéçéá ,úåúî úåàèç éøéîâ éëã(æ"è àø÷éå)àåä äúî úàèçå .ç÷é ìàøùé éðá úãò úàîå
:úåîúù ãò íù äúåà ïéçéðîå ãçà úéáì äúåà ïéñéðëîù.mcd jtyp i"x xn` cereäåöî àãéáòúà àì àäã ,çìúùîä úåîé ,íùä ìù øéòù ìù

`xephxa yexit

אינה  החיצון המזבח על  השיריים ששפיכת אחר, דם להביא צורך 

ñtL÷מעכבת. íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄÄÀÆÈÇ
ìéçúî àeä íMî המתנות את שגמר  קודם הדם נשפך  אפילו – ÄÈÇÀÄ

שכבר מה ולהזות לחזור  צריך  אינו  הזהב, במזבח או בהיכל או בפנים
אחר דם מביא אלא היא, עצמה בפני  מצוה הזאה שכל לפי היזה,

שפסק. ממקום המתנות את oerny.וממשיך  iaxe xfrl` iaxk dkld oi`e

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

íéøetkä íBé éøéòN éðL,לעזאזל ואחד לה' מהם שאחד – ÀÅÀÄÅÇÄÄ
א), ד , ט; (ג, לעיל  ששנינו לכתחילה,ïúåöîכמו  –eéäiL ÄÀÈÈÆÄÀ

äàøîa ïéåL ïäéðL,שחורים שניהם או לבנים שניהם בצבע, – ÀÅÆÈÄÀÇÀÆ
äîB÷áe,שלהם בגובה –íéîãáe,שווים שניהם שיהיו במחיר, – ÀÈÀÈÄ

ãçàk ïúçé÷ìáeמבואר בגמרא אחת. בבת לקנותם שמצוה – ÄÀÄÈÈÀÆÈ
פעמים שלש בהם שנאמר לפי  m"הטעם, i x i r y i p y.` "ומאת ":

יקח ישראל בני  mifr"עדת ixiry ipy;(ה טז, את a.(ויקרא "ולקח
"mixiryd ipy:(ז שם, עלb.(שם אהרן mixiryd"ונתן  ipy גורלות"

לומר היה יכול הללו הפסוקים שבכל וכיון  ח); שם, "mixiry"(שם
ואחד לה' "אחד בהם: נאמר  (והרי שניים "שעירים" שמיעוט בלבד,

שתיבת ונמצא דורשים "ipy"לעזאזל "), ולפיכך  בכולם, מיותרת
שווים: שיהיו שמצוותם בדמים b.בקומה,a.במראה,`.מהם,

כאחד  mixacובלקיחתם mdipyy ,md milewy mipexg`d mixacd ipy)
mtebl uegy("("("("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום ïéåL.""""תוספותתוספותתוספותתוספות ïðéàL ét ìò óàå– ÀÇÇÄÆÅÈÈÄ

שווים, השעירים שנאמרïéøLkשאין בדיעבד, ט ט ט ט ----יייי):):):):– שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם  ÀÅÄ
אהרן xiryd"והקריב z`...'לה הגורל עליו עלה אשרxirydeאשר 

התיבות והרי  חי...", יעמד לעזאזל  הגורל עליו xiryde"עלה ...xiryd"
להיות  יכולים שבדיעבד , לרבות, הן שבאות אלא הן, מיותרות

שווים אינם אפילו שהם, איזה חננאל חננאל חננאל חננאל ))))שעירים רבנורבנורבנורבנו אם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; וכן .

øçîì ãçàå íBiä ãçà ç÷ì, זמן לאחר –ïéøLk; בדיעבד – ÈÇÆÈÇÀÆÈÀÈÈÀÅÄ
למצוה  אלא אינו כאחד  ונלקחים שווים שיהיו  שדרשו , מה שכן

לעכב. לא אבל  ïäîלכתחילה, ãçà úî,השעירים מן –íà ÅÆÈÅÆÄ
úî ìéøâä àHL ãò,ההגרלה לפני  השעיר מת אם –âeæ çwé ÇÆÄÀÄÅÄÇ

éðMì,מעכבת כאחד  לקיחתם אין  שהרי לשני , לזווגו אחר  שעיר – ÇÅÄ
לעיל . שבארנו  úîכמו ìéøâäMî íàå מהשעירים אחד מת ואם – ÀÄÄÆÄÀÄÅ

ההגרלה, øçàלאחר âeæ àéáé,אחרים שעירים שני –ìéøâéå ÈÄÇÅÀÇÀÄ
älçza íäéìò, מחדש הגורלות עליהם ויפיל –,øîàéåíà ÂÅÆÇÀÄÈÀÙÇÄ

úî íL ìL בלשון יאמר שם של  היה שמת השעיר אם כלומר, – ÆÅÅ
"íMì"זו: ìøBbä åéìò äìòL äæ,החדשה בהגרלה –íi÷úé ÆÆÈÈÈÈÇÈÇÅÄÀÇÅ

åézçz,שמת השעיר  תחת –úî ìæàæò ìL íàåהשעיר אם – ÇÀÈÀÄÆÂÈÅÅ
זו : בלשון  עכשיו  יאמר עזאזל, של  היה åéìòשמת äìòL äæÆÆÈÈÈÈ

"ìæàæòì" ìøBbä,החדשה בהגרלה –åézçz íi÷úé תחת – ÇÈÇÂÈÅÄÀÇÅÇÀÈ
שמת, משתלח,éðMäåהשעיר  ולא קרב שאינו החדש  שבזוג – ÀÇÅÄ

שם) של  הוא (אם קרב הראשון הזוג מן  חי שנשאר  והשעיר הואיל 

נידחים, חיים בעלי  שאין  לפי עזאזל), של הוא (אם משתלח äòøéÄÀÆאו
áàzñiL ãò,מום בו שיפול  –äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå– ÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÄÀÈÈÄÀÈÈ

שהמזבח  בזמן נדבה לעולות מיועדות שמעותיו שבמקדש לשופר
שנתכפרו  חטאת כדין השעיר של  דינו  ואין ה-ו ); ו , שקלים (עיין  בטל 

באחרת dizgz,בעליה zxg` aixwde ,dca`e ez`hg yixtdy in)
,(dpey`xd d`vnp jk xg`e ברפת אותה שסוגרים היינו במיתה, שדינה

ברעב, מתה שהיא עד  מזון  ממנה øeaöומונעים úàhç ïéàLÆÅÇÇÄ
äúîאבל יחיד , של  בחטאת אלא אינו  המתה" "חטאת שדין  – ÅÈ

בהן  שנאמר הן, ציבור חטאות הכיפורים יום ה ה ה ה ):):):):שעירי טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

wi l`xyi ipa zcr z`ne","z`hgl mifr ixiry ipy g חטאת ואין

שתסתאב. עד  רועה אלא מתה, úeîzציבור :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ
כמו  שתמות דינה באחרת, הציבור שנתכפר הציבור  חטאת אף –

מתכפרים  יהודה רבי שלדעת כלומר  בעליה, שנתכפרו  יחיד  חטאת
דינו  הראשון מהזוג שנשאר החי  והשעיר שמביא, האחר בזוג הציבור 

ללמד. מוסיפה שהמשנה כמו המתה", "חטאת éaøכדין øîà ãBòåÀÈÇÇÄ
ícä CtLð :äãeäé הכהן שגמר קודם שנשחט, השעיר של  – ÀÈÄÀÇÇÈ

שנשחט, קודם השעיר מת אם הדין והוא ההזאות, כל  את הגדול 

çlzLnä úeîé וכיון נידחים, חיים בעלי יהודה רבי שלדעת – ÈÇÄÀÇÅÇ
המתנות, את ממנו  ולהזות דמו  להביא כדי אחר  שעיר לשחוט שצריך

אפשר אי  והרי  הקודמת, במשנה ששנינו  לפיכךכמו  הגרלה, בלא
ימות. הראשון והמשתלח בתחילה; עליהם ויגריל אחר זוג úîÅיביא

çlzLnä,השחוט השעיר של  מדמו  ההזאות שנגמרו קודם –CôMé ÇÄÀÇÅÇÄÈÅ
ícä,מצוותם בהם ויעשה בתחילה, עליהם ויגריל אחר  זוג ויביא – ÇÈ

יייי):):):):שנאמר טז טז טז טז ,,,, יעמד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לעזאזל הגורל  עליו  עלה אשר "והשעיר
עד חי? להיות זקוק הוא מתי עד  ודרשו : עליו ", לכפר  ה' לפני  חי 

הדם  כפרת אין לכן, קודם מת אם אבל חברו, של דמים מתן שעת
לדברי הוא זה דין ואמנם אחר. זוג ויביא הדם יישפך  הלכך כלום;

אבל  שנידחים. בשחוטים מודים שהכל dkldהכל , oi` miig ilraa
,`nw `pzk `l` dcedi iax ixack.נידחים חיים בעלי  שאין

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéîòt òáL çaæî ìL Bøäè ìò äfä,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéLe,çaæî ìLå ¦¨©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©
äéä ïBöéçäéîBøc ãBñé ìò CôBL.ïéáøòúî elàå elàïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå änàa,ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå, ©¦¨¨¥©§§¦¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦§¤¤
ïäa ïéìòBîe. £¦¨¤

Êøãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk,Bøáçì äNòî íéc÷ä íà–íeìk äNò àG.øéòOä íc íéc÷ä ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦¦§¦©£¤©£¥¨¨§¦§¦©©¨¦
øtä íãì–æçéøtä íc øçàì øéòOä ícî äféå ø.íéðôaL úBðznä úà øîb àHL ãò íàå,ícä CtLð– §©©¨©£Ÿ§©¤¦©©¨¦§©©©©¨§¦©¤¨©¤©©¨¤¦§¦¦§©©¨

íéðôa älçza äféå øæçéå øçà íc àéáé.ìëéäa ïëå,áäfä çaæîa ïëå,ïîöò éðôa äøtk ïlkL.øæòìà éaø ¨¦¨©¥§©£Ÿ§©¤©§¦¨¦§¦§¥©¥¨§¥§¦§©©¨¨¤ª¨©¨¨¦§¥©§¨©¦¤§¨¨
ïBòîL éaøåíéøîBà:ìéçúî àeä íMî ÷ñtL íB÷nî. §©¦¦§§¦¦§¤¨©¦¨©§¦

eeee.exdh lráéúëãë íéîòô òáù åéìò äæî úåðø÷ ìù úåðúîä ìë øîâù øçà(æ"è àø÷éå)øôàä äúåçù åáù äìåâîä íå÷îä ,åøäè .íãä ïî åéìò äæäå
:çáæî ìù åáäæ ìò äæîå ,êìéàå êìéà íéìçâäå.oevigd gafn lye:éîåøã ãåñé ìò êôåù äéä úåðåöéçä úåàèçä íã éøéù.el`e el`íéðåöéçä íéîã

:ïåøã÷ ìçðì àöåéä äøæòáù ïåìéñ äîàá ïéáøòúîå äôöøì ãåñéä ïî íéìôåðå íéúúåù åéä äìåòä çáæî ìò íéëôùðä íéîéðôäå.mippbl:úåðâ éìòáì
.mda oilrene:íéîã àìá íäî úåðäéì øåñà

ffff.k"dei dyrn lk:ìëéäáå íéðôá ïáì éãâáá ãáåòù úåãåáò ìë.xcqd lr xen`d:åðéúðùîá.lkida okeàéáé ,íãä êôùðå úëåøôá úåðúî úö÷î ïúð
:íéðôá ìéçúäìå øåæçì ö"àå ,úëåøôä úåðúî ìéçúéå øçà øô.onvr ipta dxtk oleky:äøîâð äøîâðù äøôë êëéôì.wqty mewnnäøîâð àì åìéôàå

:ù"øå à"øë äëìä ïéàå .ïúðù äî ïúéìå øåæçì ö"à äøôë äúåà
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שמשנתנו ישנים", "תוספות בעל  כותב וכן  טוב"). יום "תוספות (עיין  פרוכות
הפריפה  דרך להיכל ויצא פרוכות שתי שהיו הסובר לדעת אף שנוייה
נמצא  ולחוץ, הפנימי  המזבח מן  כולו  לצאת צריך והיה שהואיל  הדרומית,
להקיף  צריך שהיה וכיון  למערב, ופניו  המזבח, של במזרחו עומד  שהיה
הוא  לפיכך  ימין, דרך  אלא יהיו לא פונה שאתה פינות שכל  ימין, דרך 

מזרחית צפונית בקרן  `xbi")מתחיל  `aiwr iax zetqez" oiir).

i y y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

çaæî ìL Bøäè ìò äfäכל את הגדול הכהן  שגמר  לאחר – ÄÈÇÈÃÆÄÀÅÇ
שהיה  היינו  עצמו, המזבח על מזה היה המזבח, קרנות על  המתנות
למעלה  המזבח, של זהבו  על  ומזה ואילך  אילך והגחלים האפר  חותה

מבואר: ובגמרא שבו ;exdhבגגו; המגולה המקום גלויו , –òáLÆÇ
íéîòtשנאמר כמו  יט יט יט יט ):):):):– טז טז טז טז ,,,, באצבעו ((((ויקראויקראויקראויקרא הדם מן עליו "והזה ÀÈÄ

וטהרו...", פעמים ícäשבע éøéLeאחר הדם, מן שנשתייר מה – ÀÈÅÇÈ
המתנות, ïBöéçäכל çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéäÈÈÅÇÀÇÂÈÄÆÄÀÅÇÇÄ

שנאמר ז ז ז ז ):):):):– ד ד ד ד ,,,, העולה ((((ויקראויקראויקראויקרא מזבח יסוד אל ישפוך הפר  דם כל  "ואת
היה. החיצון מזבח של  למערבו מועד  ואוהל מועד ", אוהל פתח אשר

ïBöéçä çaæî ìLå, החיצון המזבח על מזים שהיו  הדם ושיירי  – ÀÆÄÀÅÇÇÄ
éîBøc ãBñé ìò CôBL äéä דרומית בקרן  שכן  המזבח; של  – ÈÈÅÇÀÀÄ

אחד דקים, נקבים שני היסוד גבי  על היו ואחדמערבית למערב פונה

כאן , ששנינו  וזהו הדם, שיירי את שופכים היו  ושם לדרום, פונה
יום  של והשעיר  הפר (היינו  הפנימיות החטאות של  הדם ששיירי

היינו  מערבי , יסוד  על שופכים היו  בפנים) נזרק שדמם הכיפורים
נזרק  (שדמן החיצוניות החטאות של  הדם שיירי  אבל המערבי . בנקב

בנקב  שופכים היו הקרבנות, שאר של הדין והוא החיצון), המזבח על 
בחטאות  הכבש מן  הכהן  של ירידתו  שלמדים הוא, והטעם הדרומי;

ההיכל, מן  הגדול  הכהן של  מיציאתו  בידו , הדם ושיירי  החיצוניות
ההיכל מן ביציאתו מה – בידו הפנימיות החטאות של הדם ושיירי

שהבאנו  כמו המערבי, היסוד שהוא לו, בסמוך  הדם שיירי  נותן  היה
הכתוב את ז ז ז ז ),),),),לעיל  דדדד,,,, השיירים ((((ויקראויקראויקראויקרא נותן  הכבש  מן בירידתו  אף

לכבש  הסמוך  הדרומי  ביסוד דהיינו לו , א א א א ))))בסמוך  נגנגנגנג,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים .((((גמראגמראגמראגמרא
elàå elà,דרומי יסוד  ושל  מערבי  יסוד  של  הדם שיירי –ïéáøòúî ÅÈÅÄÀÈÀÄ

änàa,שבעזרה (בתעלה) המים באמת –,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå ÈÇÈÀÀÄÀÇÇÄÀ
ïäa ïéìòBîe ,ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå,מעילה דין בהם יש – ÀÄÀÈÄÇÇÈÄÀÆÆÂÄÈÆ

מדרבנן , אלא בהם מועלים אין  ברם תשלום. בלי מהם ליהנות ואסור 
בדם מעילה אין התורה מן טובטובטובטוב")")")")שכן  יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  .((((עייןעייןעייןעיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéøetkä íBé äNòî ìkשעובד הכיפורים יום של העבודות כל  – ÈÇÂÅÇÄÄ
ובהיכל  הקדשים בקודש לבן  בבגדי  הגדול הלהלהלהל''''הכהן רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

א א א א )))) ה ה ה ה ,,,, הכיפורים הכיפורים הכיפורים הכיפורים  יום יום יום יום  סובריםעבודת עבודת עבודת עבודת  ויש הנעשות ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ););););; העבודות כל 

מבחוץ, ובין  מבפנים בין  לבן , øãqäבבגדי  ìò øeîàä, במסכתנו – ÈÈÇÇÅÆ
Bøáçì äNòî íéc÷ä íà, הסדר את ששינה –íeìk äNò àG ÄÄÀÄÇÂÆÇÂÅÈÈÀ

מן  זה למדים בגמרא הסדר. פי  על  ולעשות לחזור הוא וצריך –
לדלדלדלד):):):):הכתוב טז טז טז טז ,,,, ipa((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lr xtkl mler zwegl mkl z`f dzide"

Ð dpya zg` mz`hg lkn l`xyiבו שנאמר אלא "dweg"שכל  אינו 
מפרשים: יש  הסדר. מן  לשנות שאסור  ללמד  הכתוב בא כאן  ואף לעכב,

xen`d mixetikd mei dyrn lk שייעשה צריך – הסדר על במסכתנו, –
הסדר , melkעל dyr `l exagl dyrn micwde xcqd z` dpiy m`e

øtä.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) íãì øéòOä íc íéc÷ä ההזאות סדר שכן  – ÄÀÄÇÇÈÄÀÇÇÈ
ואם  השעיר, מדם כך  ואחר הפר מדם תחילה לעיל: ששנינו כפי הוא,

מפר , מדם כך ואחר השעיר  מדם תחילה והיזה הסדר את øæçéÇÂÙשינה
øtä íc øçàì øéòOä ícî äféåשמדובר מבואר , בגמרא – ÀÇÆÄÇÇÈÄÀÇÇÇÇÈ

אם  אבל  שבחוץ", הארון  שכנגד  הפרוכת "על שבהיכל בהזאות כאן 

לאחר מדמו ולהזות אחר  שעיר לשחוט צריך  שבפנים, בהזאות שינה
פסול. הריהו  פר , של דמו מתן קודם ששחטו שעיר  שכן הפר , דם

íéðôaL úBðznä úà øîb àHL ãò íàå את שגמר קודם – ÀÄÇÆÈÇÆÇÇÈÆÄÀÄ
ג-ד), במשניות לעיל (כמפורש  הקדשים שבקודש הדמים CtLðÄÀÇמתן

ícä,ההזאות את להשלים יכול  ואינו השעיר , של  או הפר  של  – ÇÈ
íéðôa älçza äféå øæçéå øçà íc àéáé אחרת בהמה ישחט – ÈÄÈÇÅÀÇÂÙÀÇÆÇÀÄÈÄÀÄ

מבואר במפרשים מתחילה. המתנות כל להזות ויחזור  דמה, ויביא
הגמרא), והוא (לפי  המתנות, את שגמר  קודם נשפך  הפר דם שאם

ולהקטירה  שנייה פעם קטורת ולחפון  לחזור גם צריך  אחר , פר מביא
פסולה, הפר שחיטת קודם שחפנה שקטורת הדם, הזאת ïëåÀÅקודם

ìëéäa,שבהיכל הפרוכת על  המתנות את שגמר קודם הדם נשפך  אם – ÇÅÈ
צורך ואין  שבהיכל; ההזאות את מתחילה להזות ויחזור אחר דם יביא

בפני הזאה היא שבפנים שההזאה הקדשים, בקודש גם ולהזות לחזור
עצמה בפני  הזאה היא היכל ושל áäfä.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))עצמה çaæîa ïëåÀÅÀÄÀÇÇÈÈ

יביא  מתנותיו, שגמר קודם הדם ונשפך  המזבח על  להזות התחיל אם –
המזבח, מתנות את מתחילה להזות ויתחיל אחר  äøtkדם ïlkLÆËÈÇÈÈ

ïîöò éðôa,אחת כפרה שנגמרה לאחר  הדם נשפך אם לפיכך  – ÄÀÅÇÀÈ
קודם  הדם נשפך אם אבל ולעשותה, לחזור צורך אין  בהיכל , או  בפנים
שאם  אמרו, בגמרא מבתחילה. ולעשותה לחזור  צריך הכפרה, שנגמרה

אין  השיריים, שפיכת קודם המתנות, כל  שהשלים לאחר  הדם נשפך 
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‡íéøetkä íBé éøéòN éðL,ãçàk ïúçé÷ìáe íéîãáe äîB÷áe äàøîa ïéåL ïäéðL eéäiL ïúåöî.ét ìò óàå §¥§¦¥©¦¦¦§¨¨¤¦§§¥¤¨¦§©§¤§¨§¨¦¦§¦¨¨§¤¨§©©¦

ïéåL ïðéàL–ïéøLk.øçîì ãçàå íBiä ãçà ç÷ì–ïéøLk.ïäî ãçà úî,úî ìéøâä àHL ãò íà–çwé ¤¥¨¨¦§¥¦¨©¤¨©§¤¨§¨¨§¥¦¥¤¨¥¤¦©¤¦§¦¥¦©
éðMì âeæ;úî ìéøâäMî íàå–älçza íäéìò ìéøâéå øçà âeæ àéáé,øîàéå,úî íL ìL íà:åéìò äìòL äæ ©¥¦§¦¦¤¦§¦¥¨¦©¥§©§¦£¥¤©§¦¨§Ÿ©¦¤¥¥¤¤¨¨¨¨

åézçz íi÷úé "íMì" ìøBbä;úî ìæàæò ìL íàå:åézçz íi÷úé "ìæàæòì" ìøBbä åéìò äìòL äæ.äòøé éðMäå ©¨©¥¦§©¥©§¨§¦¤£¨¥¥¤¤¨¨¨¨©¨©£¨¥¦§©¥©§¨§©¥¦¦§¤
øënéå áàzñiL ãò,äáãðì åéîc eìtéå,äúî øeaö úàhç ïéàL.äãeäé éaøøîBà:úeîz.øîà ãBòåéaø ©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¤¥©©¦¥¨©¦§¨¥¨§¨©©¦

äãeäé:ícä CtLð–çlzLnä úeîé;çlzLnä úî–ícä CôMé. §¨¦§©©¨¨©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨

e`̀̀̀.d`xna .ixiry ipy:íéøåçù íäéðù åà íéðáì íäéðù.mincae dnewae.éáéúë éàø÷ àúìúã(å"é àø÷éå).íéøéòù éðù ç÷é ìàøùé éðá úãò úàîå
äîå÷áå äàøîá íéåù åéäéù àìà ,éðîéæ àúìú éðù éðù éðù ì"ú äî òîùî éøú íéøéòùã ïåéëå .íéøéòùä éðù ìò ïøäà ïúðå .íéøéòùä éðù úà ç÷ìå

:íéîãáå.'ek zn my ly m` xn`ie.åéúçú íéé÷úé íùì ìøåâä åéìò äìòù äæ øîàé úî íù ìù íà ,äùøôî éëäzn lf`fr ly m`e[äìòù] äæ øîàé
:'åëå åéìò.ipydeìù íà ïëå .äòøé éðùäå ,åøôëúé ïäî ãçàáå ,éðù âåæî ãçàå ïåùàø âåæî øàùðù ãçà ,íùì íéðù ïàë ùé åéùëòå úî ìæàæò ìù íà

àåä íà áø÷éù àåä ïåùàø âåæáù éðùå ,íåî åá ìåôéù ãò äòøéù àåä éðù âåæáù éðùå .äòøé éðùäå çìúùé ãçàä ,ìæàæòì íéðù ïàë ùé éøäå úî íù
:øçà åì âååãæéùë ï÷úäì ïéìåëé ïééãò ìåñô úòù ïäì äòøéà íàå ,ïéçãð íééç éìòá ïéàù ,ìæàæò ìù àåä íà çìúùé åà ,íù ìùxeav z`hg oi`y

.dznáéúëã ïä øåáéö úåàèç íéøåôëä íåé éøéòùå .éøéîâ ãéçéá ,úåúî úåàèç éøéîâ éëã(æ"è àø÷éå)àåä äúî úàèçå .ç÷é ìàøùé éðá úãò úàîå
:úåîúù ãò íù äúåà ïéçéðîå ãçà úéáì äúåà ïéñéðëîù.mcd jtyp i"x xn` cereäåöî àãéáòúà àì àäã ,çìúùîä úåîé ,íùä ìù øéòù ìù

`xephxa yexit

אינה  החיצון המזבח על  השיריים ששפיכת אחר, דם להביא צורך 

ñtL÷מעכבת. íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄÄÀÆÈÇ
ìéçúî àeä íMî המתנות את שגמר  קודם הדם נשפך  אפילו – ÄÈÇÀÄ

שכבר מה ולהזות לחזור  צריך  אינו  הזהב, במזבח או בהיכל או בפנים
אחר דם מביא אלא היא, עצמה בפני  מצוה הזאה שכל לפי היזה,

שפסק. ממקום המתנות את oerny.וממשיך  iaxe xfrl` iaxk dkld oi`e
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íéøetkä íBé éøéòN éðL,לעזאזל ואחד לה' מהם שאחד – ÀÅÀÄÅÇÄÄ
א), ד , ט; (ג, לעיל  ששנינו לכתחילה,ïúåöîכמו  –eéäiL ÄÀÈÈÆÄÀ

äàøîa ïéåL ïäéðL,שחורים שניהם או לבנים שניהם בצבע, – ÀÅÆÈÄÀÇÀÆ
äîB÷áe,שלהם בגובה –íéîãáe,שווים שניהם שיהיו במחיר, – ÀÈÀÈÄ

ãçàk ïúçé÷ìáeמבואר בגמרא אחת. בבת לקנותם שמצוה – ÄÀÄÈÈÀÆÈ
פעמים שלש בהם שנאמר לפי  m"הטעם, i x i r y i p y.` "ומאת ":

יקח ישראל בני  mifr"עדת ixiry ipy;(ה טז, את a.(ויקרא "ולקח
"mixiryd ipy:(ז שם, עלb.(שם אהרן mixiryd"ונתן  ipy גורלות"

לומר היה יכול הללו הפסוקים שבכל וכיון  ח); שם, "mixiry"(שם
ואחד לה' "אחד בהם: נאמר  (והרי שניים "שעירים" שמיעוט בלבד,

שתיבת ונמצא דורשים "ipy"לעזאזל "), ולפיכך  בכולם, מיותרת
שווים: שיהיו שמצוותם בדמים b.בקומה,a.במראה,`.מהם,

כאחד  mixacובלקיחתם mdipyy ,md milewy mipexg`d mixacd ipy)
mtebl uegy("("("("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום ïéåL.""""תוספותתוספותתוספותתוספות ïðéàL ét ìò óàå– ÀÇÇÄÆÅÈÈÄ

שווים, השעירים שנאמרïéøLkשאין בדיעבד, ט ט ט ט ----יייי):):):):– שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם  ÀÅÄ
אהרן xiryd"והקריב z`...'לה הגורל עליו עלה אשרxirydeאשר 

התיבות והרי  חי...", יעמד לעזאזל  הגורל עליו xiryde"עלה ...xiryd"
להיות  יכולים שבדיעבד , לרבות, הן שבאות אלא הן, מיותרות

שווים אינם אפילו שהם, איזה חננאל חננאל חננאל חננאל ))))שעירים רבנורבנורבנורבנו אם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; וכן .

øçîì ãçàå íBiä ãçà ç÷ì, זמן לאחר –ïéøLk; בדיעבד – ÈÇÆÈÇÀÆÈÀÈÈÀÅÄ
למצוה  אלא אינו כאחד  ונלקחים שווים שיהיו  שדרשו , מה שכן

לעכב. לא אבל  ïäîלכתחילה, ãçà úî,השעירים מן –íà ÅÆÈÅÆÄ
úî ìéøâä àHL ãò,ההגרלה לפני  השעיר מת אם –âeæ çwé ÇÆÄÀÄÅÄÇ

éðMì,מעכבת כאחד  לקיחתם אין  שהרי לשני , לזווגו אחר  שעיר – ÇÅÄ
לעיל . שבארנו  úîכמו ìéøâäMî íàå מהשעירים אחד מת ואם – ÀÄÄÆÄÀÄÅ

ההגרלה, øçàלאחר âeæ àéáé,אחרים שעירים שני –ìéøâéå ÈÄÇÅÀÇÀÄ
älçza íäéìò, מחדש הגורלות עליהם ויפיל –,øîàéåíà ÂÅÆÇÀÄÈÀÙÇÄ

úî íL ìL בלשון יאמר שם של  היה שמת השעיר אם כלומר, – ÆÅÅ
"íMì"זו: ìøBbä åéìò äìòL äæ,החדשה בהגרלה –íi÷úé ÆÆÈÈÈÈÇÈÇÅÄÀÇÅ

åézçz,שמת השעיר  תחת –úî ìæàæò ìL íàåהשעיר אם – ÇÀÈÀÄÆÂÈÅÅ
זו : בלשון  עכשיו  יאמר עזאזל, של  היה åéìòשמת äìòL äæÆÆÈÈÈÈ

"ìæàæòì" ìøBbä,החדשה בהגרלה –åézçz íi÷úé תחת – ÇÈÇÂÈÅÄÀÇÅÇÀÈ
שמת, משתלח,éðMäåהשעיר  ולא קרב שאינו החדש  שבזוג – ÀÇÅÄ

שם) של  הוא (אם קרב הראשון הזוג מן  חי שנשאר  והשעיר הואיל 

נידחים, חיים בעלי  שאין  לפי עזאזל), של הוא (אם משתלח äòøéÄÀÆאו
áàzñiL ãò,מום בו שיפול  –äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå– ÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÄÀÈÈÄÀÈÈ

שהמזבח  בזמן נדבה לעולות מיועדות שמעותיו שבמקדש לשופר
שנתכפרו  חטאת כדין השעיר של  דינו  ואין ה-ו ); ו , שקלים (עיין  בטל 

באחרת dizgz,בעליה zxg` aixwde ,dca`e ez`hg yixtdy in)
,(dpey`xd d`vnp jk xg`e ברפת אותה שסוגרים היינו במיתה, שדינה

ברעב, מתה שהיא עד  מזון  ממנה øeaöומונעים úàhç ïéàLÆÅÇÇÄ
äúîאבל יחיד , של  בחטאת אלא אינו  המתה" "חטאת שדין  – ÅÈ

בהן  שנאמר הן, ציבור חטאות הכיפורים יום ה ה ה ה ):):):):שעירי טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

wi l`xyi ipa zcr z`ne","z`hgl mifr ixiry ipy g חטאת ואין

שתסתאב. עד  רועה אלא מתה, úeîzציבור :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈ
כמו  שתמות דינה באחרת, הציבור שנתכפר הציבור  חטאת אף –

מתכפרים  יהודה רבי שלדעת כלומר  בעליה, שנתכפרו  יחיד  חטאת
דינו  הראשון מהזוג שנשאר החי  והשעיר שמביא, האחר בזוג הציבור 

ללמד. מוסיפה שהמשנה כמו המתה", "חטאת éaøכדין øîà ãBòåÀÈÇÇÄ
ícä CtLð :äãeäé הכהן שגמר קודם שנשחט, השעיר של  – ÀÈÄÀÇÇÈ

שנשחט, קודם השעיר מת אם הדין והוא ההזאות, כל  את הגדול 

çlzLnä úeîé וכיון נידחים, חיים בעלי יהודה רבי שלדעת – ÈÇÄÀÇÅÇ
המתנות, את ממנו  ולהזות דמו  להביא כדי אחר  שעיר לשחוט שצריך

אפשר אי  והרי  הקודמת, במשנה ששנינו  לפיכךכמו  הגרלה, בלא
ימות. הראשון והמשתלח בתחילה; עליהם ויגריל אחר זוג úîÅיביא

çlzLnä,השחוט השעיר של  מדמו  ההזאות שנגמרו קודם –CôMé ÇÄÀÇÅÇÄÈÅ
ícä,מצוותם בהם ויעשה בתחילה, עליהם ויגריל אחר  זוג ויביא – ÇÈ

יייי):):):):שנאמר טז טז טז טז ,,,, יעמד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לעזאזל הגורל  עליו  עלה אשר "והשעיר
עד חי? להיות זקוק הוא מתי עד  ודרשו : עליו ", לכפר  ה' לפני  חי 

הדם  כפרת אין לכן, קודם מת אם אבל חברו, של דמים מתן שעת
לדברי הוא זה דין ואמנם אחר. זוג ויביא הדם יישפך  הלכך כלום;

אבל  שנידחים. בשחוטים מודים שהכל dkldהכל , oi` miig ilraa
,`nw `pzk `l` dcedi iax ixack.נידחים חיים בעלי  שאין

izdw - zex`ean zeipyn



aר dpyn iyy wxt `nei zkqn

·Lnä øéòN ìöà Bì àaäcåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå çlz.øîBà äéä Cëå:íMä àpà,eåò,eòLt,eàèç ¨¥¤¨¦©¦§©¥©§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥¨¨§¨§
éðôììàøNé úéa Enò E.íMa àpà,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk,éðôì eàèçLå eòLtLå eåòLEnò E §¨¤©§¥¦§¨¥¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨§¤¨§§¤¨§§¨¤©§

ìàøNé úéa,î úøBúa áeúkkEcáò äL,øîàì(ì ,æè àø÷éå):íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék",ìkî ¥¦§¨¥©¨§©Ÿ¤©§¤¥Ÿ¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ
"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç.äøæòa íéãîBòä íòäå íéðäkäå,eéäLkétî àöBé àeäL Løôîä íL íéòîBù ©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¨¨¨§¦¨£¨¨§¤¨§¦¥©§Ÿ̈¤¥¦¦

ìBãb ïäk,íéìôBðå íéåçzLîe íéòøBk eéäíäéðt ìò,íéøîBàå:ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa. Ÿ¥¨¨§¦¦§©£¦§§¦©§¥¤§§¦¨¥§©§§¨¨¤

éìòá äéì úéàã ïåéëå ,äìøâäá àìà øùôà éàå øçà íã àéáäì êéøöå ,áëòì åäá áéúë ä÷åç õåçá ïéá íéðôá ïéá ïáì éãâáá úåùòðä úåãåáòä ìëáå ,íãã
:ïåùàøä çìúùîä úåîé ïéçãð íééç.glzynd znë éëã ,ìëä éøáãì áëòî àì çåìùã â"òàìò àì ïáì éãâáá äùåò ïäëäù íéøáãà áëòì ä÷åç áéú

áéúëã àø÷î ïðéôìé íå÷î ìëî ,éúò ùéà ãéá íéùòðä íéøáã(íù)åîã ïúî úòù ãò ,éç ãåîòì çìúùîä ÷å÷æ éúîéà ãò ,åéìò øôëì 'ä éðôì éç ãîòé
:íéçãðù íéèåçùá íéãåî ìëäã äçãé ïåùàøå íéðùì ÷å÷æå à"à äìøâä àìáå .íéîåìùú êéøö êëì ,íåìë íãä úøôë ïéà ïëì íãå÷ úî íà àä ,åøéáç ìù

aaaa.xiry lv` el `a:åçåìù úéá ãâðë íù åãéîòäù íå÷îá çìúùîä øéòù ìöà ïäëä åì àá øéòùå øô ìù íéîã ïúî øîâù øçàì

`xephxa yexit

ב ה נ ש מ ר ו א ב

çlzLnä øéòN ìöà Bì àaשל הדם מתנות את שגמר  לאחר – ÈÅÆÈÄÇÄÀÇÅÇ
כנגד היינו  המשתלח, השעיר  למקום הגדול הכהן בא והשעיר, הפר 
ב), ד, לעיל  ששנינו  (כמו  למדבר לשלחו יוציאוהו שבו  המזרח, שער

åéìò åéãé ézL CîBñå, קרניו בין  –äcåúîe,ישראל כל על – ÀÅÀÅÈÈÈÈÄÀÇÆ
שנאמר כ כ כ כ ----כא כא כא כא ):):):):כמו  טז טז טז טז ,,,, אוהל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואת הקודש את מכפר "וכלה

ידיו  שתי את אהרן וסמך  החי. השעיר את והקריב המזבח, ואת מועד
כל ואת ישראל בני  עוונות כל את עליו והתוודה השעיר  ראש על 

חטאתם". לכל eòLt,פשעיהם ,eåò ,íMä àpà :øîBà äéä CëåÀÈÈÈÅÈÈÇÅÈÈÀ
íMa àpà .ìàøNé úéa Enò Eéðôì eàèç,בווידוי בראשונה, – ÈÀÀÈÆÇÀÅÄÀÈÅÈÈÇÅ

המפורש השם את הוגה שהיה כלומר השם", "אנא אומר  היה
כלומר בשם", "אנא אומר  היה כפרה, בבקשת ובשנייה, באותיותיו,

טוב", יום "תוספות (ועיין  בי "ת בתוספות המפורש בשם קורא שהיה
"אנא  בשנייה אומר היה הקודמים הווידויים בשני  שאף דעות, שמביא

eòLtLåבשם"), eåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtkÇÆÈÈÂÀÇÀÈÄÀÇÂÈÄÆÈÀÆÈÀ
ìàøNé úéa Enò Eéðôì eàèçLå הווידויים בשני  בארנו וכבר  – ÀÆÈÀÀÈÆÇÀÅÄÀÈÅ

שהסדר  e`hg"הקודמים, eryt eer" אין אבל  מאיר , רבי לדעת הוא
הוא: הוידוי שסדר  הסוברים כחכמים אלא כמותו  eerהלכה e`hg"

"eryt,(הכיפורים ביום אומרים שאנו  העבודה בסדר  הנוסח (וכן
î úøBúa áeúkkøtëé äfä íBiá-ék" :øîàì ,Ecáò äL ÇÈÀÇÙÆÇÀÆÅÙÄÇÇÆÀÇÅ

"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî ,íëúà øäèì íëéìò– ÂÅÆÀÇÅÆÀÆÄÙÇÙÅÆÄÀÅÄÀÈ
מזכיר הגדול  הכהן נמצא ככתוב. המפורש  השם את הזכיר  כאן אף

פעמים עשר  הכיפורים ביום המפורש השם ב ב ב ב ;;;;את בבבב,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא

אחת רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) פעם ועוד פעמים, תשע הרי  וידוי, בכל פעמים שלש  :

הגורלות את שבארנ כשנותן (כמו  חטאת" "לה' ואומר  השעירים ו על
א). ד , íéòîBùלעיל eéäLk ,äøæòa íéãîBòä íòäå íéðäkäåÀÇÙÂÄÀÈÈÈÀÄÈÂÈÈÀÆÈÀÄ

íéòøBk eéä ,ìBãb ïäk étî àöBé àeäL Løôîä íLÅÇÀÙÈÆÅÄÄÙÅÈÈÀÄ
ãBák íL Ceøa :íéøîBàå ,íäéðt ìò íéìôBðå íéåçzLîeÄÀÇÂÄÀÀÄÇÀÅÆÀÀÄÈÅÀ

ãòå íìBòì Búeëìî הקודמים הוידויים בשני שאף למדים מכאן – ÇÀÀÈÈÆ
מלכותו  כבוד שם "ברוך  עונין  והן בהם: ששנינו  ב), ד, ח; ג, (לעיל
השם  את שומעים שכשהיו ולעם, לכהנים היא הכוונה ועד ", לעולם

כורעים היו mdikxa)המפורש, lr)ומשתחווים(milbxe mici heyita)
ועד ", לעולם מלכותו  כבוד  שם "ברוך ואומרים: פניהם על  ונופלים

הרמב"ם כותב וכן  שם. שבארנו  בבבב,,,,כמו  הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים יום יום יום יום  עבודת עבודת עבודת עבודת  ((((הל הל הל הל ''''

את ז ז ז ז );););); דחה שהתנא אלא העבודה, סדר של  הפיוט נוסח גם וכך

שבעבודת  ההזכרות סוף שהוא לפי  זה, לווידוי עד  הדברים פירוט
טובטובטובטוב")")")")היום יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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ìBãb ïäk,íéìôBðå íéåçzLîe íéòøBk eéäíäéðt ìò,íéøîBàå:ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa. Ÿ¥¨¨§¦¦§©£¦§§¦©§¥¤§§¦¨¥§©§§¨¨¤

éìòá äéì úéàã ïåéëå ,äìøâäá àìà øùôà éàå øçà íã àéáäì êéøöå ,áëòì åäá áéúë ä÷åç õåçá ïéá íéðôá ïéá ïáì éãâáá úåùòðä úåãåáòä ìëáå ,íãã
:ïåùàøä çìúùîä úåîé ïéçãð íééç.glzynd znë éëã ,ìëä éøáãì áëòî àì çåìùã â"òàìò àì ïáì éãâáá äùåò ïäëäù íéøáãà áëòì ä÷åç áéú

áéúëã àø÷î ïðéôìé íå÷î ìëî ,éúò ùéà ãéá íéùòðä íéøáã(íù)åîã ïúî úòù ãò ,éç ãåîòì çìúùîä ÷å÷æ éúîéà ãò ,åéìò øôëì 'ä éðôì éç ãîòé
:íéçãðù íéèåçùá íéãåî ìëäã äçãé ïåùàøå íéðùì ÷å÷æå à"à äìøâä àìáå .íéîåìùú êéøö êëì ,íåìë íãä úøôë ïéà ïëì íãå÷ úî íà àä ,åøéáç ìù
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

çlzLnä øéòN ìöà Bì àaשל הדם מתנות את שגמר  לאחר – ÈÅÆÈÄÇÄÀÇÅÇ
כנגד היינו  המשתלח, השעיר  למקום הגדול הכהן בא והשעיר, הפר 
ב), ד, לעיל  ששנינו  (כמו  למדבר לשלחו יוציאוהו שבו  המזרח, שער

åéìò åéãé ézL CîBñå, קרניו בין  –äcåúîe,ישראל כל על – ÀÅÀÅÈÈÈÈÄÀÇÆ
שנאמר כ כ כ כ ----כא כא כא כא ):):):):כמו  טז טז טז טז ,,,, אוהל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואת הקודש את מכפר "וכלה

ידיו  שתי את אהרן וסמך  החי. השעיר את והקריב המזבח, ואת מועד
כל ואת ישראל בני  עוונות כל את עליו והתוודה השעיר  ראש על 

חטאתם". לכל eòLt,פשעיהם ,eåò ,íMä àpà :øîBà äéä CëåÀÈÈÈÅÈÈÇÅÈÈÀ
íMa àpà .ìàøNé úéa Enò Eéðôì eàèç,בווידוי בראשונה, – ÈÀÀÈÆÇÀÅÄÀÈÅÈÈÇÅ

המפורש השם את הוגה שהיה כלומר השם", "אנא אומר  היה
כלומר בשם", "אנא אומר  היה כפרה, בבקשת ובשנייה, באותיותיו,

טוב", יום "תוספות (ועיין  בי "ת בתוספות המפורש בשם קורא שהיה
"אנא  בשנייה אומר היה הקודמים הווידויים בשני  שאף דעות, שמביא

eòLtLåבשם"), eåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtkÇÆÈÈÂÀÇÀÈÄÀÇÂÈÄÆÈÀÆÈÀ
ìàøNé úéa Enò Eéðôì eàèçLå הווידויים בשני  בארנו וכבר  – ÀÆÈÀÀÈÆÇÀÅÄÀÈÅ

שהסדר  e`hg"הקודמים, eryt eer" אין אבל  מאיר , רבי לדעת הוא
הוא: הוידוי שסדר  הסוברים כחכמים אלא כמותו  eerהלכה e`hg"

"eryt,(הכיפורים ביום אומרים שאנו  העבודה בסדר  הנוסח (וכן
î úøBúa áeúkkøtëé äfä íBiá-ék" :øîàì ,Ecáò äL ÇÈÀÇÙÆÇÀÆÅÙÄÇÇÆÀÇÅ

"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî ,íëúà øäèì íëéìò– ÂÅÆÀÇÅÆÀÆÄÙÇÙÅÆÄÀÅÄÀÈ
מזכיר הגדול  הכהן נמצא ככתוב. המפורש  השם את הזכיר  כאן אף

פעמים עשר  הכיפורים ביום המפורש השם ב ב ב ב ;;;;את בבבב,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא

אחת רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) פעם ועוד פעמים, תשע הרי  וידוי, בכל פעמים שלש  :

הגורלות את שבארנ כשנותן (כמו  חטאת" "לה' ואומר  השעירים ו על
א). ד , íéòîBùלעיל eéäLk ,äøæòa íéãîBòä íòäå íéðäkäåÀÇÙÂÄÀÈÈÈÀÄÈÂÈÈÀÆÈÀÄ

íéòøBk eéä ,ìBãb ïäk étî àöBé àeäL Løôîä íLÅÇÀÙÈÆÅÄÄÙÅÈÈÀÄ
ãBák íL Ceøa :íéøîBàå ,íäéðt ìò íéìôBðå íéåçzLîeÄÀÇÂÄÀÀÄÇÀÅÆÀÀÄÈÅÀ

ãòå íìBòì Búeëìî הקודמים הוידויים בשני שאף למדים מכאן – ÇÀÀÈÈÆ
מלכותו  כבוד שם "ברוך  עונין  והן בהם: ששנינו  ב), ד, ח; ג, (לעיל
השם  את שומעים שכשהיו ולעם, לכהנים היא הכוונה ועד ", לעולם

כורעים היו mdikxa)המפורש, lr)ומשתחווים(milbxe mici heyita)
ועד ", לעולם מלכותו  כבוד  שם "ברוך ואומרים: פניהם על  ונופלים

הרמב"ם כותב וכן  שם. שבארנו  בבבב,,,,כמו  הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים יום יום יום יום  עבודת עבודת עבודת עבודת  ((((הל הל הל הל ''''

את ז ז ז ז );););); דחה שהתנא אלא העבודה, סדר של  הפיוט נוסח גם וכך

שבעבודת  ההזכרות סוף שהוא לפי  זה, לווידוי עד  הדברים פירוט
טובטובטובטוב")")")")היום יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oixcdpq(iyiy meil)

,edecare el ernyéâéìt àì àîìò élekewlgp `l zehiyd lk - ¥¨§¨¨§¦¦
,dzin aiigyáéúëc(c k zeny),'ìñô Eì äNòú àì'`l ,xnelk ¦§¦Ÿ©£¤§¤¤

`ed ixd jk lr xaerde ,mixg` jecariy lqtl jnvr z` dyrz
,aiige dxf dcear cearl ziqnkéâéìt ékiax ewlgp izni` - ¦§¦¥

,dcedi iaxe xi`nàîìòa àøeaéãaxn`y ,xeaic wx didyk - §¦¨§¨§¨
,edecar `l lretae ipecare e`ea,øáñ øéàî éaømbyàøeaécly ©¦¥¦¨©¦¨

lreta mixg` edecary `la cala dzqdàéä àúléîaygp - ¦§¨¦
,dzin aiige ziqnlàøeaéc ,øáñ äãeäé éaøåcala dzqd lyåàì §©¦§¨¨©¦¨¨

àéä àúléîewlgp mb dfae .xehte dzqd xacl aygp epi` - ¦§¨¦
z` wx aiigy epizpyna `pzd ,dxf dcear caer iab zeipynd
dcedi iaxk xaq 'cear`e jl`' xne`d z` `le lreta caerd
dxin` lr s` aiigy onwl dpyna `pzde ,melk dpi` dxin`y

.dxin`a aiigny xi`n iaxk xaq
eg sqei axuxzne ,`nlra dxin`a mi`pz ewlgpy eixacn ea xf

:xg` ote`aøãäe xfg -éøîàc àéä àúléî åàì ,óñBé áø øîà- £©¨©©¥¨¦§¨¦§©§¥
jl`' xne`d m` ewlgp dcedi iaxe xi`n iaxy izyxity dn

,oekp epi` ,exeaica dzin aiigzn 'cear`e,äãeäé éaøì eléôàc©£¦§©¦§¨

áéiçî éáeiç énð àøeaéãa,aiig ceariy dxin`a -àéðúc] (ïðúã),[ §¦¨©¦¦¥¦©©§©§¨
áéiç Bðéà íìBòì ,øîBà äãeäé éaø,dyrn `la xeaic zngn dzin ©¦§¨¥§¨¥©¨

L ãòe mdl rnyie cearl mixg` edeziqiãBáòà' øîàidcear ©¤Ÿ©¤¡
e` ,'dxf,'ãBáòàå Cìà'e`,'ãBáòðå Cìð'dcedi iaxl s`y x`eane ¥¥§¤¡¥¥§©£

mrhd x`aziy itke ,cala xeaica mb aiig dxf dcearl zqipd
oldl dfa(a"r)`ziixaa dcedi iax wlgy dny ,gxken ok m`e .

epi` ,xeht 'ipecare e`ea' xne`dy xaqe ,xi`n iax lr lirl
`l` ,xeaic lr miaiig oi`y mrhnébìôéî÷ éàîamiwleg dna - §©¨¦§§¥

,xi`n iaxe dcedi iaxúéñîacearl mixg`déì éøîàå ,Bîöòì §¥¦§©§§©§¥¥
ïéà,jcarp ok` -ébìôéî÷aiige ziqn `xwp m` ,md miwleg - ¦¨¦§§¥

.`l e`øîaiignd xi`n iax -,øáña s`yúéñîcearl mixg` ©¨©¥¦
déì éòîL ,Bîöòì,edecarie mizqipd el mirney ok` -ïéàå §©§©§¥¥§¦

déì éøîà÷c,jcarp ok` el mixne`y dne -àeä àèLe÷zn` - §¨¨§¦¥§¨
.ziqn `xwp ok` jkle ,ecarl mipeekzny `edøîedcedi iaxe - ©

xhetd,øáñayúéñîcearl mixg`déì éòîL àì ,Bîöòìoi` - ¨©¥¦§©§¨©§¥¥
oky ,edecari `le el mirney mizqipdéøîà øîéî,mixne` md - ¥©©§¥
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ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ט מעשה דף מביאה הגמרא הרועים', שלשת את 'ואכחיד הפסוק שהוזכר אגב

זה: פסוק  בו àéiçשמוזכר áøå éãéà øa ìàeîL áøå çBðî øa àðeä áø©¨©¨©§©§¥©¦¦§©¦¨
àéðúñååî,[מקום àáøc[שם dén÷ éçéëL eåä ללמוד רבא לפני מצויים היו - ¦¨§©§¨£§¦¦©¥§¨¨
תורה, àttממנו áøc dén÷ì eúà ,àáøc déùôð çð ék באו רבא כשנפטר - ¦¨©§¥§¨¨¨§©¥§©¨¨

פפא. רב לפני àøazñîללמוד äåä àìå àzòîL eäì øîà äåäc úîéà ìk̈¥©©£¨¨©§§©§¨§Ÿ£¨¦§©§¨
eäì,להם הסתברה שלא שמועה אומר היה כאשר -éããäà éænøî eåä מרמזים היו  - §£§©§¦©£¨¥

הקודם. רבם שהיה כרבא ביאר שלא לפי לזה, ìçdézòcזה L שהבחין פפא, רב של ¨©©§¥
לימודו, מדרך מרוצים שאינם

déîìça déeø÷àהפסוק את בחלום לו הקריאו ח)- יא ìL(זכריה úà ãéçëàå'úL ©§¥§¤§¥¨©§¦¤§Ÿ¤
,'íéòBøä.אותו שמביישים על שלשתם את להעניש שרוצים לו eåäורמזו ék øçîì ¨¦§¨¨¦£

dépéî éøèôéî,מלפניו כשהלכו –eäì øîà,פפא àîìLaרב ïðaø eìæéì ילכו - ¦§§¥¦¥¨©§¥§©¨¨¦§¨¨
המתים. מן שנפטרים כדרך בשלום, חכמים

הרב. בכבוד הזהירות מענין נוסף מעשה מביאה הגמרא:הגמרא øaמספרת éîéL áø©¦¦©
àtt áøc dén÷ çéëL äåä éMà,תורה ממנו ללמוד פפא רב לפני מצוי היה – ©¦£¨§¦©©¥§©¨¨

àáeè déì éL÷î äåä פפא לרב היה שלא ופעמים דבריו, על להקשות מרבה היה - £¨©§¥¥¨
לשאלותיו, détàמענה ìò ìôðc dééæç ãç àîBé בשעה שימי רב ראהו אחד יום - ¨©©§¥§¨©©©¥

ו  והתפלל, אפו על øîàcשנפל déòîLבתפילתוéîéLc àôeqékî ïìöéì àðîçø ©§¥§¨©©£¨¨¦§¨¦¦¨§¦¦
מיד בשאלותיו, שימי לי שגורם מהבושה ה' יצילני -àúe÷éúL déìò ìéa÷ קיבל – ©¦£¥§¦¨

עוד, להקשות ולא לשתוק שימי רב עצמו déìעל éL÷à àì eúå הקשה לא ויותר - §Ÿ©§¥¥
לו.

ע"ב: ט יחיד.דף לצורך אף בא שמטר יוחנן רבי לדברי חוזרת הגמרא:הגמרא אומרת

øèîì ïépî ,Lé÷ì Léø øîàc ,ãéçé ìéáLa øèî øáñ Lé÷ì Léø óàå שבא §©¥¨¦¨©¨¨¦§¦¨¦§¨©¥¨¦¦©¦§¨¨
áéúëc ,ãéçé ìéáLa(א י äNò(זכריה 'ä ,LB÷ìî úòa øèî 'äî eìàL' ¦§¦¨¦¦§¦©£¥¨¨§¥©§Ÿ¤

.'äãNa áNò Léàì ,íäì ïzé íLb øèîe ,íéæéæç:לקיש ריש היית ìBëéומבאר £¦¦§©¤¤¦¥¨¤§¦¥¤©¨¤¨
אלא מטר הקב"ה נותן שלא לו,ìkìלומר צריכים הכל אם -øîBì ãeîìz להם 'יּתן ©Ÿ©§©ִֵֶָ

'Léàì.מטר ה' יתן לגשם הצריך אחד בשביל 'Léàì'שאפילו éà ,àéðúå היה אם - §¦§©§¨¦§¦
'לאיש', רק הגשםìBëéכתוב את צריך אם שרק לומר åéúBãNהיית ìëì,עבורו ירד ¨§¨§¨

'äãN' øîBì ãeîìzועדיין אחת. שדה לצורך אף שמורידו 'äãN'ללמדך éà אילו - ©§©¨¤¦¨¤
'שדה', רק כתוב אלא ìBëéהיה יורד שאינו לומר ãeîìzצורך ìהיית ,äãNä ìë ¨§¨©¨¤©§

áNò' øîBì.המטר ירד בודד עשב עבור שאפילו אירע:ּבׂשדה' שכך מעשה הגמרא ÷àðéè,ומביאה øa ìàiðc áøc àä ék ©¥¤ֶַָ¦¨§©¨¦¥©§¦¨
àúðéb àéää déì äåä,גינה לו היתה -dì øééñå ìéæà äåä àîBé ìk ו לבודקה, הולך היה יום כל -øîà,אומר היה -àä £¨¥©¦¦§¨¨¨£¨¨¦§¨©¨¨©¨

àiî àéòa àì àøLéî àäå àiî àéòa àøLéî,צריכה איננה זו וערוגה מים, צריכה זו ערוגה -é÷Lî÷å àøèéî àúàå ¥§¨¨£¨©¨§¨¥§¨Ÿ¨£¨©¨§¨¨¦§¨§¨©§¥
àiî déì éòaéîc àëéä ìk.למים הזקוקות הערוגות את והשקה מטר הגיע - ¨¥¨§¦¨¥¥©¨

הפס  את מבארת הנזכר.הגמרא הגמרא:וק íéæéæç'מבררת äNò 'ä' éàî.רבים בלשון [éaøa]שנאמר (øá) éñBé éaø øîà ©Ÿ¤£¦¦¨©©¦¥§©¦
æéæç Bì äNBò àeä Ceøa LBãwä ÷écöå ÷écö ìkL ãnìî ,àðéðç[ענן]Bîöò éðôa.שדותיו את מבררת להשקות £¦¨§©¥¤¨©¦§©¦©¨¨¤£¦¦§¥©§

'íéæéæç'הגמרא: éàî.'חזיזים' נקראים עננים אלו -,äãeäé áø øîàעננים,úBçøBt.שיתבאר ïîéñוכפי ,ïðçBé éaø øîà ©£¦¦¨©©§¨§¨©©¦¨¨¦¨
øèîìעננים באים כאשר הוא לרדת הגמרא:úBçøBt.העתיד éúezמבררת àLéì÷ àáéò ,àtt áø øîà .úBçøBt éàî §¨¨§©§¨©©¨¨¥¨§¦¨¥

àúëéîñ àáéò.סמיכים עננים תחת הפורחים דקים עננים - ¥¨§¦§¨

i"yx

àéðúñååî:mewn eze`n Ðååçà
éããäì,dfl df oihiane oi`xn Ð

.`axk `zrny edl `wlq `lc
äéåø÷à`xwn eze` oixwn eid Ð

zyly z` cigk`e" :melga df
oivexy ,"cg` gxia mirexd
itqknc meyn ,minya oyperl

.dilåéìò ìá÷iniy ax Ð
.cer zeywdln `zewizyìåëé

ìëìxhn ozep oi` leki ,xnelk Ð
.el oikixv lkd ok m` `l`ãåîìú

ùéàì øîåì.cg` liaya elit` Ð
åéúåãù ìëì ìåëé ùéàì éàÐ

jixv `edy cr cxei epi` ,xnelk
.eizecy lkläãù øîåì ãåîìúÐ

.cg` dcya `l` jixv epi` elit`
ìëì êøèöéù ãò ìåëé äãùá éà

áùò øîåì ãåîìú äãùäelit` Ð
,cg` ayrl `l` jixv epi`
eilr cxei cg` wxi liaya (ayr)

.xhnøééñå.oiirn ÐàøùéîÐ
.dbexræéæç åì äùåòwicv lkl Ð

minyb el wixdl ,dfd mlera `ad
i`n :ira `yixa .eizecy lr
:ira xcde ,miax oeyl "mififg"
ixwc edpip i`n ,mififg edpip i`ne

ififg?:opiqxb ikdàúùéì÷ àáéò
àúëéîñ àáéò éúåúãizezc Ð

`air.ux`d itlk Ð

גם יתוש שמכניס ואינו מוציא, שהיא קליפה היותר תחתונה כו', קודמת היא במדרגה לאדם החוטא.
ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oixcdpq(oey`x meil)

,éepéëa íéãòä úà ïéðc íBé ìëamzecr mirney xy`k xnelk §¨¨¦¤¨¥¦§¦
mi`han mipiicde micrd eid `l ,xaca mipce micrd z` mixwege
oebk ,myd my mewna xg` mya mipkn `l` ,yexita myd z`

,'éñBé úà éñBé äké'mil`eye ,myd my mewna iepikd `ed 'iqei'y ©¤¥¤¥
.[aiig df ote`a wxy] envr myd mya ,myd z` jxa m`d mze`

m` ,mpn`,ïécä øîâð,dzinl epic weqtl mivexeéepéka ïébøBä àì ¦§©©¦Ÿ§¦§¦
wx ecird ixdy ,micrd zecr it lr ebxedl mileki mpi` -

,dzin zaiignd zecr mipiicd erny `l oiicre ,iepikaàlà¤¨
,õeçì íãà ìk ïéàéöBîdllwd z` renyl mikixvy meyn ¦¦¨¨¨©

e`viy xg`le ,miaxl z`f rinydl `ed i`pbe ,oldlck yexita
mlekïäéðéaL ìBãbä úà ïéìàBL,micrd oian -Bì øîBàåcg` £¦¤©¨¤¥¥¤§¥

,mipiicdøîBà àeäå ,Leøéôa zòîLL äî øBîàdllwd z` ¡©¤¨©§¨§¥§¥
,myd zxkfdaïéòøB÷å ,ïäéìâø ìò ïéãîBò ïéðéicäåmdicba z`àìå §©©¨¦§¦©©§¥¤§§¦§Ÿ

ïéçàî,mlerl rxwd z`åcrdéðà óà ,øîBà éðLäizrny,eäBîk §©¦§©¥¦¥©£¦¨
åcrdéðà óà ,øîBà éLéìLäizrnyeäBîk,lr mixfeg mpi`e §©§¦¦¥©£¦¨

.myd zxkfda dllwd

àøîâ
`xnbd d`ian .'iqei z` iqei dki' xn`iy jixvy dxikfd dpynd

:jkl xewnd z`àðzaiig llwnd oi` ,`ziixaa `pzd `py -ãò ¨¨©
,íLa íL êøáiL.'ipelt my z` ipelt my dki' xne`y oebk ¤§¨¥¥©¥

:`xnbd zxxanéléî éðäðîdaiyn .el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbdàø÷ øîàc ,ìàeîL øîà(fh ck `xwie),íL á÷Bðå'zFn 'd ¨©§¥§¨©§¨§¥¥

znEi,'úîeé íù Bá÷ða ,'Bâåaiig llwnd oi`y rnyn zelitkdne ¨§¨§¥¨
.mya my llwiy cr

'my awepe' weqtd z` eyxc dpynde `ziixady x`ia l`eny
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המשך בעמוד רל

oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxt`nw `aa
.íåé ìëáeid xnelk iepika oze` oipc eid micr zwicaa oipzepe oi`yep eidy onf lk

e`l iepik i`d iqei z` iqei dki xn` jk xn` j`id iepika mze` oiwceae odnr oipc
jtdny in lk mixg` itlk dllwd mdixaca oipkn c"a `l` xn`w myd iepik
minkg oeyla iepik dil ixw xg`a dleze llwne xacny df mc`k xacne eixac

oeyla mbe (.dl sc) zereaya xag el yie
izrci `l ik dpk` `l mc` l`e `xwnd
'cc iqei z` iqei hwp ikdle (al aei`) dpk`
epi`c zeize` rax` oa myk `ki` zeize`

`l` aiigoa my epiidc cgeind my lr
iqei ly epeaygc meyne zeize` rax`
z` df dki hwp ikdle midl` ly epeaygk
my jxaiy cr aiig epi`c onwl opitlic df

:mya.ïéãä øîâðeid `l `ed aiig xnel e`ae
`l ixdy ernyy zecr it lr ebxdl oileki

:iepik zllw `l` mditn ernyïéàéöåî àìà
.õåçì íãà ìë úàrinydl `ed i`pbc

:miaxl myd zkxa.ïéòøå÷å:mdicbaàìå
.ïéçàî:`xnba yxetn `nrhe zinleróà

.éðàxikfdle xefgl v"`e edenk izrny
:myd zkxa'îâ.íùá íùipelt dki oebk

:ipelt my z` ipelt my llwi e` ipelt z`
.íù åá÷ðá íù á÷åðåi`da dixcd` ikdl

:mya my aewiy cr jl xnel `xwéàîîå
.'åâå íù á÷åðå éàäãoeyl oeyrz `l cr

:mizpia uexiz oi`c `ed `iyew.æøáî`ly
:slwa aezkd mya awp xewcl oikq aegzl

.íîù úà íúãáàå àëäî äéúøäæàåjinqe
:mkidl` 'dl ok oeyrz `l dilíù ïðéòá

.íùámy zgkyn `l daiwpae lirl silick
:exiag z` aewpiy mya.éããäà úåîù éðù

:df lr df mpzie slw zekizg izya miaezk
.á÷åðå øæåçå á÷åðawep my oi`e `ed oikqa

aewpi oeilrd aewpiy xg`lc exiag my z`
:oezgzdéùåøô:diyexite eizeize`a .àì

.äøäæà äîù:dzin dilr ypr `le.åäééåøú
:aiign `l `cgae ikexae iyext.ùéà ùéà

eidl` llwi ik yi` yi` aezk myd zkxaa
:(ck `xwie) 'ebeééñ àìà äðéà.óeda aizkc

zxg` dzine jtyi enc mc`a (h ziy`xa)
:mda dxkfed `l.à÷ôð àëäî àäåmiebc

:myd zkxa lr oixdfen.íùä úëøá åæ 'ä
:'ebe midl` 'd evie opiyxc dinwlàì

.àëøöðz` zeaxl `l` yi` yi` i`d
ezkxa lr mixdfen miebd ediy miiepkd
cgeind my `pin` ded mzdn i`c l`xyik
`xw `eddac midl` i`dc 'd aizkc `wec

:onwl dil opiyxc f"r zxdf`léáøã àáéìàå
.øéàîoiiepkd lr l`xyi aiignc `nwezn

mieb zeeydl yi` yi` `z`e `xw i`dn
icy midl` oebk miiepk ipd lka l`xyie
dki ipzwc 'ipznc miiepkl enc `le ze`av
z` oipc 'ipzn ipzwc iepkc iqei z` iqei
opiyxtck `ed myd iepk e`l iepika micrd

:lirl.ãçåéîä íù ìòepiide 'd aizk `dc
:(b zeny) mlerl iny df aizkc cgein my.åéäìà ìì÷é éë:eidl` llwi ik` inp i`we znei zen 'd my awepe dzin dil jinqe cgeind my e`lc iepk epiidcìò à"ëçå

.äúéîá ãçåéîä íù:zxkc e`hg `ype `l` dzin e`l e`hg `ype i`de 'ebe 'd my awepe aizkck.äøäæàá ïééåðëä ìòåcgeind mye xdfp oiiepkd lr s` llwz `l midl`
:midl` jizzp (f my) enk dxxy oeyl midl` lkc witp dxdf` `da inp.àùééî éáøã àâéìôån`c `drnync xi`n iaxc `ail`e miiepkd z` zeaxl `gtp wgvi 'x x

gxf`e xb aizkcn gxf`ke xbkn dzin aiig ieb edin l`xyia dxdf`a oiiepkd lr opax ixn`c b"r` xaq edi`c `yiin iaxc `bilt oiiepkd lr gp oa xeht opaxl `d
:iepka ieb iaeigl n"y dxizi.î"øå:gp ipal gxf`e xb hrnn `w i`nn yi` yi`n eaxz` miebe iepka oiaiig gxf`e xb xn`c.åáøúéàå ìéàåäeaxzi` oiiepkl `zyxt i`dl

:dliwqae dyxta xen`d lkl s`.ïðáøã àáéìà àçôð ÷çöé 'øå`l dliwqn edpihernl i` ihrnn `w i`n gxf`e xb l`xyik iepkd on oixeht mieb opax ixn`c oeik
:iaxzi` iaxzi`e li`ed `"cq xi`n 'xl `nlyac `zyxt `da eaxz` `l `d iziz `kidnc jixhvi`.éì äîì ùéà ùéàopaxc `ail` `gtp wgvi 'xl oia `yiin 'xl oia

:oixeht opaxl xn` `d `gtp wgvi 'xl i`e `yiin 'xl iwtp gxf`e xbn miiepk `wtp midl` 'd evien myd zkxa.úåöî òáù:onwl edl sili.úåéøò éåìâådxrpn ueg olek
:mdl oi` dqxe`nd dxrp mdl yi lra zlera lra zlera `ide zgwl xy` dy`d lr zn jpd jlnia` iab (k ziy`xa) aizkck dqxe`nd
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äðéàxnz iab (gl ziy`xa) aizkc `de wpg `l` c"n `ki` onwle .siiq `l`

`pica `l daiigzp `l dzin elit`c ikd `picc meyn e`l sxyze de`ived

za zzin` denwe` dzpify dnaik dzin daiigl dilr exingdyke ocica `le edcic

:my ly eza dzidy itl dtixyac odkàáéìàålr ixn` `d opaxlc .xi`n iaxc

ef ozxdf` gp ipalc b"r`e dxdf`a oiiepikd

`l dzin `kil l`xyiac oeik ozzin `id

l`xyi iab aizkc `xwn dzinl ieb 'iaxn

dil `pn dyw edin dzin eda zil l`xyic

dcenc xyt`c `yiin iaxc` wgvi iax biltc

`xw` `kde gxf`ke xbkn ieb opiaxnc wgvi 'x

`l` miebd z` zeaxl mwezin `lc i`w yi`c

e`l i` opiaxn `l gxf`ke xbknc l"ie n"xl

`l `cegl yi` yi`ne yi` yi`n ieb iaxznc

l`xyiac oeik gxf`ke xbk e`l i` opiaxn ded

opaxl yi` yi` jenqa irac `de dzin `kil

`yiin 'xl inp irac d"ty enk `l il dnl

`ail` wgvi 'xl `l` llk dil dyw `lc

:ira opaxcùéà`d dniz .'il dnl llwi ik

migqt) `nh 'idy in wxta opiyxcck jixhvi`

dxf dcear caer epiid scbn c"nl (:bv

`ki`c 'ireny`l ditebl llwi ik jixhvi`

e`hg `ype `kd aizkc myd z` jxana zxk

`yi e`hg oey`x gqt zeyrl lcga aizke

dia zi`c myd z` jxan epiid scbn c"nle

dzxkpe scbn `ed myd z` aizkc `icda zxk

gqt lcgl zxk ixenb`l `xw i`d jixhvi`

l"dc l"nl llwi ik yixc `kdc l"ie ipy

:my awepe iab e`hg `ype azkinl

ìòå`l midl` aizkc dxdf`a miiepikd

opiyxcck zxkl `z` llwi ike .llwz

xn`wc `de oiiepik` zxk `ki`e (:my) migqta

:zxk ihernl `le dzin ihernl dxdf`a
xn`l
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רג
oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íåé ìëáeid xnelk iepika oze` oipc eid micr zwicaa oipzepe oi`yep eidy onf lk
e`l iepik i`d iqei z` iqei dki xn` jk xn` j`id iepika mze` oiwceae odnr oipc
jtdny in lk mixg` itlk dllwd mdixaca oipkn c"a `l` xn`w myd iepik
minkg oeyla iepik dil ixw xg`a dleze llwne xacny df mc`k xacne eixac

oeyla mbe (.dl sc) zereaya xag el yie
izrci `l ik dpk` `l mc` l`e `xwnd
'cc iqei z` iqei hwp ikdle (al aei`) dpk`
epi`c zeize` rax` oa myk `ki` zeize`

`l` aiigoa my epiidc cgeind my lr
iqei ly epeaygc meyne zeize` rax`
z` df dki hwp ikdle midl` ly epeaygk
my jxaiy cr aiig epi`c onwl opitlic df

:mya.ïéãä øîâðeid `l `ed aiig xnel e`ae
`l ixdy ernyy zecr it lr ebxdl oileki

:iepik zllw `l` mditn ernyïéàéöåî àìà
.õåçì íãà ìë úàrinydl `ed i`pbc

:miaxl myd zkxa.ïéòøå÷å:mdicbaàìå
.ïéçàî:`xnba yxetn `nrhe zinleróà

.éðàxikfdle xefgl v"`e edenk izrny
:myd zkxa'îâ.íùá íùipelt dki oebk

:ipelt my z` ipelt my llwi e` ipelt z`
.íù åá÷ðá íù á÷åðåi`da dixcd` ikdl

:mya my aewiy cr jl xnel `xwéàîîå
.'åâå íù á÷åðå éàäãoeyl oeyrz `l cr

:mizpia uexiz oi`c `ed `iyew.æøáî`ly
:slwa aezkd mya awp xewcl oikq aegzl

.íîù úà íúãáàå àëäî äéúøäæàåjinqe
:mkidl` 'dl ok oeyrz `l dilíù ïðéòá

.íùámy zgkyn `l daiwpae lirl silick
:exiag z` aewpiy mya.éããäà úåîù éðù

:df lr df mpzie slw zekizg izya miaezk
.á÷åðå øæåçå á÷åðawep my oi`e `ed oikqa

aewpi oeilrd aewpiy xg`lc exiag my z`
:oezgzdéùåøô:diyexite eizeize`a .àì

.äøäæà äîù:dzin dilr ypr `le.åäééåøú
:aiign `l `cgae ikexae iyext.ùéà ùéà

eidl` llwi ik yi` yi` aezk myd zkxaa
:(ck `xwie) 'ebeééñ àìà äðéà.óeda aizkc

zxg` dzine jtyi enc mc`a (h ziy`xa)
:mda dxkfed `l.à÷ôð àëäî àäåmiebc

:myd zkxa lr oixdfen.íùä úëøá åæ 'ä
:'ebe midl` 'd evie opiyxc dinwlàì

.àëøöðz` zeaxl `l` yi` yi` i`d
ezkxa lr mixdfen miebd ediy miiepkd
cgeind my `pin` ded mzdn i`c l`xyik
`xw `eddac midl` i`dc 'd aizkc `wec

:onwl dil opiyxc f"r zxdf`léáøã àáéìàå
.øéàîoiiepkd lr l`xyi aiignc `nwezn

mieb zeeydl yi` yi` `z`e `xw i`dn
icy midl` oebk miiepk ipd lka l`xyie
dki ipzwc 'ipznc miiepkl enc `le ze`av
z` oipc 'ipzn ipzwc iepkc iqei z` iqei
opiyxtck `ed myd iepk e`l iepika micrd

:lirl.ãçåéîä íù ìòepiide 'd aizk `dc
:(b zeny) mlerl iny df aizkc cgein my.åéäìà ìì÷é éë:eidl` llwi ik` inp i`we znei zen 'd my awepe dzin dil jinqe cgeind my e`lc iepk epiidcìò à"ëçå

.äúéîá ãçåéîä íù:zxkc e`hg `ype `l` dzin e`l e`hg `ype i`de 'ebe 'd my awepe aizkck.äøäæàá ïééåðëä ìòåcgeind mye xdfp oiiepkd lr s` llwz `l midl`
:midl` jizzp (f my) enk dxxy oeyl midl` lkc witp dxdf` `da inp.àùééî éáøã àâéìôån`c `drnync xi`n iaxc `ail`e miiepkd z` zeaxl `gtp wgvi 'x x

gxf`e xb aizkcn gxf`ke xbkn dzin aiig ieb edin l`xyia dxdf`a oiiepkd lr opax ixn`c b"r` xaq edi`c `yiin iaxc `bilt oiiepkd lr gp oa xeht opaxl `d
:iepka ieb iaeigl n"y dxizi.î"øå:gp ipal gxf`e xb hrnn `w i`nn yi` yi`n eaxz` miebe iepka oiaiig gxf`e xb xn`c.åáøúéàå ìéàåäeaxzi` oiiepkl `zyxt i`dl

:dliwqae dyxta xen`d lkl s`.ïðáøã àáéìà àçôð ÷çöé 'øå`l dliwqn edpihernl i` ihrnn `w i`n gxf`e xb l`xyik iepkd on oixeht mieb opax ixn`c oeik
:iaxzi` iaxzi`e li`ed `"cq xi`n 'xl `nlyac `zyxt `da eaxz` `l `d iziz `kidnc jixhvi`.éì äîì ùéà ùéàopaxc `ail` `gtp wgvi 'xl oia `yiin 'xl oia

:oixeht opaxl xn` `d `gtp wgvi 'xl i`e `yiin 'xl iwtp gxf`e xbn miiepk `wtp midl` 'd evien myd zkxa.úåöî òáù:onwl edl sili.úåéøò éåìâådxrpn ueg olek
:mdl oi` dqxe`nd dxrp mdl yi lra zlera lra zlera `ide zgwl xy` dy`d lr zn jpd jlnia` iab (k ziy`xa) aizkck dqxe`nd
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äðéàxnz iab (gl ziy`xa) aizkc `de wpg `l` c"n `ki` onwle .siiq `l`

`pica `l daiigzp `l dzin elit`c ikd `picc meyn e`l sxyze de`ived

za zzin` denwe` dzpify dnaik dzin daiigl dilr exingdyke ocica `le edcic

:my ly eza dzidy itl dtixyac odkàáéìàålr ixn` `d opaxlc .xi`n iaxc

ef ozxdf` gp ipalc b"r`e dxdf`a oiiepikd

`l dzin `kil l`xyiac oeik ozzin `id

l`xyi iab aizkc `xwn dzinl ieb 'iaxn

dil `pn dyw edin dzin eda zil l`xyic

dcenc xyt`c `yiin iaxc` wgvi iax biltc

`xw` `kde gxf`ke xbkn ieb opiaxnc wgvi 'x

`l` miebd z` zeaxl mwezin `lc i`w yi`c

e`l i` opiaxn `l gxf`ke xbknc l"ie n"xl

`l `cegl yi` yi`ne yi` yi`n ieb iaxznc

l`xyiac oeik gxf`ke xbk e`l i` opiaxn ded

opaxl yi` yi` jenqa irac `de dzin `kil

`yiin 'xl inp irac d"ty enk `l il dnl

`ail` wgvi 'xl `l` llk dil dyw `lc

:ira opaxcùéà`d dniz .'il dnl llwi ik

migqt) `nh 'idy in wxta opiyxcck jixhvi`

dxf dcear caer epiid scbn c"nl (:bv

`ki`c 'ireny`l ditebl llwi ik jixhvi`

e`hg `ype `kd aizkc myd z` jxana zxk

`yi e`hg oey`x gqt zeyrl lcga aizke

dia zi`c myd z` jxan epiid scbn c"nle

dzxkpe scbn `ed myd z` aizkc `icda zxk

gqt lcgl zxk ixenb`l `xw i`d jixhvi`

l"dc l"nl llwi ik yixc `kdc l"ie ipy

:my awepe iab e`hg `ype azkinl

ìòå`l midl` aizkc dxdf`a miiepikd

opiyxcck zxkl `z` llwi ike .llwz

xn`wc `de oiiepik` zxk `ki`e (:my) migqta

:zxk ihernl `le dzin ihernl dxdf`a
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éáø

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

סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רד
oifge` mipya cenr ep sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éçä ïî íãä ìò óà:onwl ediinrh sili edlek.óùëî úùøôáxikfny `id ef
dpin rny mdilr eyprpcne 'ebe l`d zearezd llbae ja `vni `l jlede

:xidfd ok m` `l` ypr `lc mlek lr exdfed.'åëå çð éðá ïéøúåî`zlinc `tiq
:onwl yxtn dileke `ed xfrl` iaxc.ìæâ àìå ïâä õò ìëîixyinl jixhvi`cn

xwten epi`y n"y obd ivr el xiwtdle dil
:el xq`p el.ìëàú ìåëàdlik`l cnerd

dpi` diiga dndac igd on xa` lk`z `le
:zecle lcbl `l` dlik`l zcner÷åùò

.íéøôài"r uevx htyn uevxe ei`pey cin
:d"awd ly eihty.åö éøçà êìä ìéàåä éë

i`iap ly ieev ixg` zkll dvxzpy iptn
:lrad.÷åùéðå óåôéâ éèåòîìdyr la`

oi` l`xyi ly oic ziac b"r` evien iaxz`
:oizinn.÷ùðîå óôâîsc) 'ipzna opixn`

:bxdp epi` l`xyi iabc (:q.äëøãëájxcy
jxcy dcear lk inp l`xyi jka dzcear
`ed elit`e dilr aiig l`xyi jka dzcear
oa` wxefe xertl xret oebk oeifa jxc
opitlie (my) 'ipzna xn`ck qilewxnl
edlekc ceak jxc `edyk y"ke i`xwn
z` dl`d miebd ecari dki`n iwtp okxck

:'ebe mdidl`.êéäìà 'ä êåö øùàëaizk
m`e a` ceake zay iab zepexg`d zexaca
xn` ded dync xninl `kil `d jev okide
dync ipiqa jev xy`k a`en zeaxra edl
dxez dpyn mdl dpey did eil`n e`l
`ed dlawy enk `l` dizevn lr mxidfne
aezky dn lke mdl cibne xfeg dide
oke zegela aezk did zepexg`d zexaca

:ipiqa rny.äàøúäå íéãòå äãòìeehvp oke
b"k ly oixcdpqa oipc zeidl dxna l`xyi
dcre zhtey dcr (.a lirl) 'ixn`ck
opitlick ikda cewti` `l miebc zlvn
'` cra bxdp gp oac i`xwn (:fp sc) onwl

:'` oiicae.ïéðéã ïäéìò åôéñåä éàî éëä éà
:oipiic zevn `l` oipic el` oi`.úåñð÷ éðéã

odilr exdfed `l gp ipac dxna etiqed
mzdc devi xy`n dl 'ixnbe evie aizkc
la` dxyte oic epiidc aizk htyne dwcv
ith dil opiqpwc edpip htyn e`l zeqpw

cn:dipi.äéì éòáî ïéðéãárnyn iedipc
mdilr eehvpy oipic zeklda mdl etiqedy
oipic mdilr etiqed ipzwc `zyd la` xak

:etiqed oipic zekld lk rnyn.êìô ìë
:dpicn.áéùåäì ååèöð ìàøùélka oipiic

lka jl ozz (fi mixac) aizkck xire xir
:jixry.íéåâ ååèöð êëaizk htyn `dc

mrd z` ehtye (my) aizk inp `kde dia
:wcv htyn.àðú éàäipzwc lirlc 'iixac

`l gp ipac rnync oipic mdilr etiqed
:`ed dypn iac `pz mdilr eehvp.ê"ãoipic

:myd zkxae.ê"ñ:mi`lke qexiqòáù
.'åëå úåöîdypn iac `pzc yxtn onwl

diytp itp`a `cg lk ipde evie yixc `l
:eda aizkàìà äååèöð àì ïåùàøä íãà

.íéäìà 'ä åöéå øîàðù ãáìá æ"ò ìòz`
edxini `ly mc`d lr eilr dev ezedl`

:xg`a.íùä úëøá ìò óàinp dil `wtpc
:llwz `l midl` (ak zeny) aizkck edllwi `ly eilr dev ezedl` midl`n.ïéðéãä óài`xen zeidle jilr i`xen zeidl jilr izedl` `di `wtp inp midl`n

:lif`e ax yxtnck `ed midl`l htynd ik htyn zehdl mce xya `xen `le jala.éðà íéäìà:x"dc`l xn`p.éðøéîú ìàmixg` midl` jl didi `l opixn`ck
:izlef ipt lr.éðåìì÷ú àì:llwz `l midl` 'ixn`ck.íëéìò éàøåî àäéjilr i`xen `di (f zeny) drxtl midl` jizzp enk zepaxe dxxy oeyl midl` opixn`ck

:oipic epiidc (` mixac) `ed midl`l htynd ik yi` iptn exebz `l mce xya `xen `le.íéøîåà ùéë:edlekl iaxnc.éîð êðä 'éôà:myd zkxae oipic
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øîàìn"n da exdfed `l gp ipae aizk ezyexb xifgna `xw i`dc b"r` .glyi od

:xn`l aizk zeyi` iabc di`x iziin

ìëàoey`xd mc`l xzed `lc (:hp sc) onwl opixn`c `de .igd on xa` `le lk`z

xa` iwet`l `z`e `ixy dil`n dzn la` lek`le zindl epiid dlik`l xya

:xeq` eil`n ltp 'it`c igd on

øùòc"nl dypd cib `ki` `d dniz .zevn

dline xq`p awri ipal (:w sc oilega)

:epia` mdxa`l ozipyàìlr `l` deehvp

aiygw `l zrcd ure xya el xq`py dn .f"r

oey`xd mc` `wece zexecl bdep did `ly itl

xg` eehvp gp ipac dcedi iax dcen la` xn`w

iaxl (:w sc oileg) d"b wxta xn` `dc leand

on xa` xeqi` iz`c igd on xa` iab dcedi

bdep exeqi` oky d`neh xeqi`` liige igd

:gp ipaa
aizkc
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.éçä ïî ícä ìò óà ,øîBà [ìàéìîb] ïa äéððç éaø©¦£©§¨¤©§¦¥¥©©©¨¦¨©
,øîBà ïBòîL éaø .ñeøéqä ìò óà ,øîBà à÷ãéç éaø©¦¦§¨¥©©©¥©¦¦§¥
úLøôa øeîàä ìk ,øîBà éñBé éaø .óeMékä ìò óà©©©¦©¦¥¥¨¨¨§¨¨©
Bða øéáòî Ea àöné àì' .åéìò øäæeî çð ïa ,óeMék¦¤Ÿ©§¨¨¨Ÿ¦¨¥§©£¦§
øáBçå ,óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñB÷ Làa Bzáe¦¨¥¥§¨¦§¥§©¥§©¥§¥
,'Bâå 'íéúnä ìà LøBãå éðBòcéå áBà ìàBLå øáç̈¤§¥§¦§¦§¥¤©¥¦§

éäìà 'ä älàä úBáòBzä ììâáe'íúBà LéøBî E ¦§©©¥¨¥¤¡Ÿ¤¦¨
éðtî,øîBà øæòìà éaø .øéäæä ïk íà àlà Lðò àìå ,'E ¦¨¤§Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦©¦¤§¨¨¥

òBøæìå ,íéàìk LBaìì çð éða ïéøzeî .íéàìkä ìò óà©©©¦§©¦¨¦§¥Ÿ©¦§¦§©¦§¦§©
øîàc ,ïðçBé éaø øîà ,éléî éðäðî .ïìéàä úákøäáe äîäa úòaøäa àlà ïéøeñà ïéàå ,íéàìk¦§¨¦§¥£¦¤¨§©§¨©§¥¨§©§¨©¨¦¨§¨¨¥¦¥¨©©¦¨¨§¨©
àeä ïëå ,ïéðécä elà 'åöéå' .'ìëàz ìBëà ïbä õò ìkî øîàì íãàä ìò íéäìà 'ä åöéå' àø÷§¨©§©¡Ÿ¦©¨¨¨¥Ÿ¦Ÿ¥©¨¨Ÿ¥©§©¥©¦¦§¥
íL á÷Bðå' øîBà àeä ïëå ,íMä úkøa Bæ 'ä .'Bâå åéða úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék' øîBà¥¦§©§¦§©©£¤§©¤¤¨¨§¦§©©¥§¥¥§¥¥
ìò' .'íéøçà íéäìà Eì äéäé àì' øîBà àeä ïëå ,íéáëBk úãBáò Bæ 'íéäìà' .'úîeé úBî 'ä¨¡Ÿ¦£©¨¦§¥¥Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©
àeä ïëå ,úBéøò éeléb Bæ 'øîàì' .'Bâå 'íãàä íc CôBL' øîBà àeä ïëå ,íéîc úeëéôL Bæ 'íãàä̈¨¨§¦¨¦§¥¥¥©¨¨¨§¥Ÿ¦£¨§¥
àìå ,'ïbä õò ìkî' .'øçà Léàì äúéäå Bzàî äëìäå BzLà úà Léà çlLé ïä øîàì' øîBà¥¥Ÿ¥§©©¦¤¦§§¨§¨¥¦§¨§¨§¦©¥¦Ÿ¥©¨§Ÿ
.íéáëBk úãBáò Bæ ,'åöéå' .àëtéà éðz ,÷çöé éaø àúà ék .éçä ïî øáà àìå 'ìëàz ìëà' .ìæb̈¥¨ŸŸ¥§Ÿ¥¤¦©©¦£¨©¦¦§¨¨¥¦§¨©§©£©¨¦
'åöéå' àlà ,'íéäìàä ìà úéaä ìòa áø÷ðå' áéúëc ,ïéðéc Bæ 'íéäìà' ,àîìLa .ïéðéc Bæ ,'íéäìà'¡Ÿ¦¦¦¦§¨¨¡Ÿ¦¦¦¦§¦§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¤¨©§©

.òîLî éàî ,äøæ äãBáò Bæêøcä ïî øäî eøñ' ,øîà ãç .éîécáà øa ÷çöé áøå àcñç áø £¨¨¨©©§©©¦§¨§©¦§¨©©§¦¦©¨©¨©¥¦©¤¤
.'åö éøçà Cìä ìéàBä ék ètLî õeöø íéøôà ÷eLò' ,øîà ãçå .'Bâå íäì eNò íéúéeö øLà£¤¦¦¦¨¨¤§§©¨©¨¤§©¦§¦§¨¦¦¨©©£¥¨
,'eNò' øîàc ïàîì .dì äåçzLä àìå äøæ äãBáò äNòL í"ekò eäééðéa àkéà ,eäééðéa éàî©¥©§¦¨¥©§©¤¨¨£¨¨¨§Ÿ¦§©£¨¨§©§¨©¨
,àáø øîà .dì çìôe ,døúa ìéæàc ãò ,'Cìä ìéàBä ék' øîàc ïàîì .áéiçéî äiéNò úòLî¦§©£¦¨¦©©§©§¨©¦¦¨©©§¨¥©§¨¨©¨¨©¨¨
í"ekòa ,àéðúäå ,áéiç dì äåçzLä àìå äøæ äãBáò äNòL í"ekò øîàc ïàîì àkéà éîe¦¦¨§©§¨©©¤¨¨£¨¨¨§Ÿ¦§©£¨¨©¨§¨©§¨§©
ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéa ïéà .ïäéìò øäæeî çð ïa ,ïäéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL íéøác§¨¦¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦£¥¤¤Ÿ©§¨£¥¤¥¥¦¤¦§¨¥§¦¦
àìå äøæ äãBáò äNòL í"ekò éèBòîì åàì ,éàî éèeòîì .ïäéìò øäæeî çð ïa ïéà ,ïäéìò£¥¤¥¤Ÿ©§¨£¥¤¦§¥©¨§©¥©¤¨¨£¨¨¨§Ÿ
,dkøãk àîéìéà .éàîc ,÷eMéðå óetéb .÷eMéðå óetéb éèBòîì ,àì ,àtt áø øîà .dì äåçzLä¦§©£¨¨¨©©¨¨Ÿ§©¥¦§¦¦§¦§©¦¥¨§©§¨
eeèöð úBöî øNò ,àéðúäå ?ãewtéà çð éða ,ïéðéc .dkøãk àlL éèBòîì ,àlà .àeä àìè÷ øa©§¨¨¤¨§©¥¤Ÿ§©§¨¦¦§¥Ÿ©¦©§¨©§¨¤¤¦§¦§©
,ïéðéc .íàå áà ãeaéëå ,úaLå ,ïéðéc ïäéìò eôéñBäå ,çð éða ïäéìò eìaéwL òáL ,äøîa ìàøNé¦§¨¥§¨¨¤©¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§¦£¥¤¦¦§©¨§¦¨¨¥¦¦

éäìà 'ä Eeö øLàk' áéúëc ,íàå áà ãeaéëå úaL .'ètLîe ÷Bç Bì íN íL' áéúëcøîàå ,'E ¦§¦¨¨¦§¨©¨§¦¨¨¥¦§¦©£¤¦§¡Ÿ¤§¨©
äãòì àlà äëøöð àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà .äøîa 'Eeö øLàk' ,äãeäé áø©§¨©£¤¦§§¨¨¨©©©§¨¨©©¨©£¨¦§§¨¤¨§¥¨
éðéãì àlà äëøöð àì ,àáø øîà àlà .'ïéðéc ïäéìò eôéñBäå' éàî ,éëä éà .äàøúäå íéãòå§¥¦§©§¨¨¦¨¦©§¦£¥¤¦¦¤¨¨©¨¨¨¦§§¨¤¨§¦¥
àlà äëøöð àì ,á÷òé øa àçà áø øîà àlà .déì éòaéî 'ïéðéãa eôéñBäå' ,ézkà .úBñð÷§¨©©¦§¦§¦¦¦¨¥¥¤¨¨©©£¨©©£Ÿ¨¦§§¨¤¨
íLk ,àéðúäå ?ãewtéà àì çð éða ,àäå .øéòå øéò ìëáe Cìôå Cìt ìëa ,ïéc úéa áéLBäì§¦¥¦§¨¤¤¨¤¤§¨¦¨¦§¨§¥Ÿ©¨¦©§¨©§¨§¥
áéLBäì çð éða eeèöð Ck ,øéòå øéò ìëáe Cìôå Cìt ìëa ïéðéc éza áéLBäì ìàøNé eeèöpL¤¦§©¦§¨¥§¦¨¥¦¦§¨¤¤¨¤¤§¨¦¨¦¨¦§©§¥Ÿ©§¦
,àeä äMðî éác àðz ,àpz éàä ,àáø øîà àlà .øéòå øéò ìëáe Cìôå Cìt ìëa ïéðéc ézä¥¦¦§¨¤¤¨¤¤§¨¦¨¦¤¨¨©¨¨©©¨¨¨§¥§©¤
,úBéøò éeléâå ,äøæ äãBáò ,çð éða eeèöð úBöî òáL ,äMðî éác àðzc ,C"ñ ìéiòå C"c ÷étîc§©¦©§©¥©§¨¨§¥§©¤¤©¦§¦§©§¥Ÿ©£¨¨¨§¦£¨

úeëéôLeäåeèöð àì ïBLàøä íãà ,øîBà äãeäé éaø .íéàìkå ñeøéñ ,éçä ïî øáàå ,ìæb ,íéîc §¦¨¦¨¥§¥¤¦©©¥§¦§¨¦©¦§¨¥¨¨¨¦Ÿ¦§©¨
,øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø .'íãàä ìò íéäìà 'ä åöéå' øîàpL ,ãáìa äøæ äãBáò ìò àlà¤¨©£¨¨¨¦§¨¤¤¡©©§©¡Ÿ¦©¨¨¨©¦§¨¤§¥¨¥
,áø øîà äãeäé áø øîàc àä ,àìæà ïàîk .íéðécä ìò óà ,íéøîBà Léå .íMä úkøa ìò óà©©¦§©©¥§¥§¦©©©¦¦§©¨§¨¨§¨©©§¨¨©©
Lék ,ïàîk .'íëéìò éàøBî àäé éðà íéäìà' .éðeøéîz àì éðà íéäìà' ,'éðeìl÷z àì éðà íéäìà'¡Ÿ¦£¦Ÿ§©§¦¡Ÿ¦£¦Ÿ§¦¦¡Ÿ¦£¦§¥¨¦£¥¤§©§¥

ðä eléôà ,'åöéå' Léøc éà ,äMðî éác àðz .íéøîBà.déì àðî éðä ,'åöéå' Léøc àì éà .énð C §¦¨¨§¥§©¤¦¨¥©§©£¦¨¨©¦¦¨¨¥©§©¨¥§¨¥
,úBéøò éeléâå äøæ äãBáò .àáéúk déLôð étàa àãçå àãç ìk ,éðä ,'åöéå' Léøc àì íìBòì§¨¨¨¥©§©¨¥¨£¨©£¨§©¥©§¥§¦¨£¨¨¨§¦£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oixcdpq(oey`x meil)

,øîBà (àìîb) ïa äéððç éaøeehvpìò óàziizyícä`veidïî ©¦£©§¨¤©§¨¥©©©¨¦
,éçä.miig sere dig ,dndan epiidcìò óà ,øîBà à÷ãéç éaø ¨©©¦¦§¨¥©©

ñeøéqä,zendal e` miyp`l mxebd dyrn zeyrl `ly epiidc ©¥
.ciledl elkei `ly,øîBà ïBòîL éaøeehvpóeMékä ìò óàéaø . ©¦¦§¥©©©¦©¦

åéìò øäæeî çð ïa óeMék úLøôa øeîàä ìk ,øîBà éñBé`ly ¥¥¨¨¨§¨¨©¦¤Ÿ©§¨¨¨
xn`py dna epiide ,ezeyrl(`iÎi gi mixac),Bða øéáòî Ea àöné àì'Ÿ¦¨¥§©£¦§

ìàBLå øáç øáBçå ,óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñB÷ Làa Bzáe¦¨¥¥§¨¦§¥§©¥§©¥§¥¨¤§¥
,'åâå 'íéúnä ìà LøBãå éðBòcéå áBàllkay dn lr wx `l xnelk §¦§¦§¥¤©¥¦

.seyik llka mpi`y s` ,ygpne operne mqew lr mb `l` ,sykn
xg`l cin oky :el` mixac lr exdfed gp ipa s`y dgkedde

xn`p ,mixacd hexit(ai gi my),éäìà 'ä älàä úBáòBzä ììâáe'E ¦§©©¥¨¥¤¡Ÿ¤
éðtî íúBà LéøBî,'Eipay eyprp ux`d iayei miiebdy epiidc ¦¨¦¨¤

hxty zearezd lk z` eyry iptn ,mvx`n meyxbi l`xyi
,aezkdåi`ceaLðò àì'd,øéäæä ïk íà àlàlr exdfedy gkene §Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦

.weqta mihxetnd mixacd lk.íéàìkä ìò óà ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥©©©¦§©¦
:eixac z` xfrl` iax x`an,íéàìk LBaìì çð éða ïéøzeîepiidc ¨¦§¥Ÿ©¦§¦§©¦

,eicgi mixetz e` miieehd ozyte xnvåmixzen okíéàìk òBøæì §¦§©¦§¨¦
,d`eaz rxf mr otb rxf e` ,mipin ipyn mirxf ipy rexfl epiidc

äîäa úòaøäa àlà ïéøeñà ïéàå,xg` oinn dnda mrúákøäáe §¥£¦¤¨§©§¨©§¥¨§©§¨©
ïìéàä.xg` oinn oli`a ¨¦¨

:gp ipa zeevn rayl xewnd z` `xnbd zxxanéléî éðäðî- §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .el` mixac epcnl okidnøîàc ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©

àø÷(fh a ziy`xa),ìBëà ïbä õò ìkî øîàì íãàä ìò íéäìà 'ä åöéå' §¨©§©¡Ÿ¦©¨¨¨¥Ÿ¦Ÿ¥©¨¨
,'ìëàzzeevnd lr mifnxny weqtd zeaiz z` yexcl yie Ÿ¥

.oldlck mc` ly erxf mdy gp ipa oda eehvpy,ïéðécä elà 'åöéå'©§©¥©¦¦
øîBà àeä ïëå(hi gi my)mdxa` lr 'd xn`y ,øLà ïòîì åézòãé ék' §¥¥¦§©§¦§©©£¤

'åâå åéða úà äeöé'ieeiv' oeyly x`eane ,'hRWnE dwcv zFUrl §©¤¤¨¨©£§¨¨¦§¨
.htynde oicd oipr lr xn`pøîBà àeä ïëå ,íMä úkøa Bæ ,''ä'¦§©©¥§¥¥

(fh ck `xwie),'úîeé úBî 'ä íL á÷Bðå',''d' xn`py okidy x`eane §¥¥¨
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dyry l`xyi z` mizinn mpi` l`xyi ly oic zia mby oeik ,jk

dpyna x`eank jkoldl.(:q):`xnbd zl`eyéàîc ÷eMéðå óetéb¦§¦§©
,dxf dcear efi` ly -dkøãk àîéìéàote`a xaecny xn`p m` - ¦¥¨§©§¨

,weyipe weaiga dzcear jxcyixdàeä àìè÷ øal`xyi - ©§¨¨
z` micaery jxck ody zeceard lk ixdy ,bxdp ok dyry

dpyna x`eank] odilr aiig l`xyi ,dxf dceard.[(my)daiyn
:`xnbdéèBòîì àlà`ed weyipe weaigdy ote`a,dkøãk àlL ¤¨§©¥¤Ÿ§©§¨

.llk mdilr xdfen epi` ixkpe ,aiig l`xyi oi` dfay
lirl `ziixaa epipy(`"r)gp ipa eehvpy zeevnd rayn zg`y ,

d lr ike :jk lr dywn `xnbd .'mipic' `idïéðécxakçð éða ¦¦§¥Ÿ©
ãewtéà,eehvp -àéðúäåa ,`ziixaa epipy ixde -eeèöð úBöî øNò ¦©§¨©§¨¤¤¦§¦§©
ìàøNéeidykäøîaL òáL ,xakeôéñBäå ,çð éða ïäéìò eìaéw ¦§¨¥§¨¨¤©¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§¦
ïäéìò,od el`e ,zevn yly cer.íàå áà ãeaéëå ,úaLå ,ïéðéc £¥¤¦¦§©¨§¦¨¨¥

:el` zeevn yly lr eehvpy micnl oipn zx`an `xnbdïéðéc¦¦
áéúëcdxna l`xyi epgyk(dk eh zeny),'ètLîe ÷Bç Bì íN íL' ¦§¦¨¨¦§¨
epiidc.oecle htyn zeyrl eehvpyáéúëc ,íàå áà ãeaéëå úaL©¨§¦¨¨¥¦§¦

el` zeevn izya zexacd zxyra(fh ,ai d mixac)'ä Eeö øLàk'©£¤¦§
éäìà'E,äãeäé áø øîàå ,oeyln'Eeö øLàk'mieevn eidy rnyn ¡Ÿ¤§¨©©§¨©£¤¦§

epiide ,dxez ozn mcew xak jk lr,äøîaxg` mewn ep`vn `ly §¨¨
.dxna eidyk `l` dxez ozn mcew xaca l`xyi eehvp eay

,`ziixad ixacn x`ean
wx ligzd jk lr ieeivd `l` ,gp ipa eehvd `l mipicd lry

.lirl `ziixad ixack `lye ,dxna
:`xnbd zvxzn,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàxak zn`a ¨©©©§¨¨©©¨©£

pa eehvpe ,mipicd lr gp iäàøúäå íéãòå äãòì àlà äëøöð àì- ¨¦§§¨¤¨§¥¨§¥¦§©§¨¨
ick wx `l` ,ef devn xwir z` dxna zeevl 'd jxved `l
oecl epiidc ,'dcr' .` :md el`e .mipic ihxt dyly da siqedl
,'micr' .a .mipiic dylye mixyr ly oixcdpqa wx zeytp ipic

.micr ipy it lr wx aiigle oecl epiidc.âepiidc ,'d`xzd'
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oixcdpq(ipy meil)

dnnáéúëcleand xeca(`i e ziy`xa),éðôì õøàä úçMzå' ¦§¦©¦¨¥¨¨¤¦§¥
øîàpL íB÷î ìk ,ìàòîLé éaø éác àðúå ,'íéäìàäoeyl,äúçLä ¨¡Ÿ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¤¤¡©©§¨¨

,íéáëBk úãBáòå äåøò øác àlà Bðéàa dzgyd oeyl epivnyøác ¥¤¨§©¤§¨©£©¨¦§©
øîàpL ,äåøò(ai e my)'Bkøc úà øNa ìk úéçLä ék''FMxC'e ,'ebe ¤§¨¤¤¡©¦¦§¦¨¨¨¤©§©§

xn`py enk d`ia epiid(hi l ilyn)epiidc ,'dnlrA xaB Kxce'§¤¤¤¤§©§¨
oeyl zkiiy oke .zeixrd lr mz`iaa ezigyd leand xecy

a dzgydáéúëc ,íéáëBk úãBáò(fh c mixac)íúéNòå ïeúéçLz ït' £©¨¦¦§¦¤©§¦©£¦¤
lqR mkl.'åâåzgXYe' xn`py xg`ly oeikeux`diptl ¨¤¤¤©¦¨¥¨¨¤¦§¥

x`ean ,leand mdilr cxiy jk lr eyprpy xn`p 'midl`d̈¡Ÿ¦
jkne ,dzgyd oeyl mda dxn`py el` mi`hg ipy lr eyprpy

:`xnbd zx`an .mdilr eehvp mby gken mdilr eyprpyCãéàå§¦¨
ipa zxdf` z` micnle ,dypn iac `pz lr miwlegd mi`pzde -

weqtdn el` mixeqi` lr gp(fh a ziy`xa),'ebe 'midl` 'd evie'©§©¡Ÿ¦
`l` ,jka exq`py ricedl ick df weqt `a `ly mixaeq

élâî à÷c eäééçøBàepricedl ,dlib leand xec ly mkxc z` - §©§§¨§©¥
.eyprp dn lr
,íéîc úeëéôLdnn ,dypn iac `pz cnláéúëcgp ipaaziy`xa) §¦¨¦¦§¦

(e híãàä íc CôBL''KtXi Fnc mc`A,'åâådxezd daiigy jkne ¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥
zx`an .jk lr eehvpy gken ,minc jteyd gp oa z` dzin

:`xnbdêãéàålr cnll `a `l weqtdy mixaeq mi`pzd x`y - §¦¨
`l` xeqi`délâî÷c àeä eäééìè÷eypri dzin efi`a zelbl `a - §¨©§§¨§©¥

.siiqa epiide ,'KtXi Fnc' my xn`py ,mc ektyi m`¨¦¨¥
ìæbdnn ,dypn iac `pz cnláéúëcgp ipa lv`(b h my)÷øék' ¨¥¦§¦§¤¤

,éåì éaø øîàå ,'ìk úà íëì ézúð áNòz` wx gp ipal 'd xizd ¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ§¨©©¦¥¦
lcby dn'áNò ÷øék'`ly ,eili`n mb`d zty lr lcbd ayrk - §¤¤¥¤

,drixfe dyixga mc` ea gxhàìå`edy dn,äpb ÷øékepiidc §Ÿ§¤¤¦¨
on wx lek`l mdl xizdy xnelk ,el jiiye mc` ea gxhy xac

:`xnbd zx`an .lfbd on `le xwtddêãéàåmi`pzd x`y - §¦¨
wxiM' weqtdy mixaeqmdl xeq`l epnn wiicl `a `l 'ebe 'aUr §¤¤¥¤

`l` ,lfbàúàc àeä øNa éøLéîì àeääxizdl `a df weqt - ©§¦§¥¨¨©£¨
zlik` lk dxq`p oey`xd mc`l ixdy ,wxik dlik`a xya mdl

.xya
éçä ïî øáàdnn ,dypn iac `pz cnláéúëc(c h my)'d xn`y ¥¤¦©©¦§¦

gp ipal,'eìëàú àì Bîã BLôða øNa Cà'ytpdy ceray ,yxcy ©¨¨§©§¨ŸŸ¥
xa` elk`i `l ,dig dcera epiidc ,dndad xya mr z`vnp

:`xnbd zx`an .epnnCãéàådf weqty mixaeq mi`pzd x`y - §¦¨
`l` ,igd on xya xeq`l `a `làúàc àeä íéöøL éøLéîì àeää©§¦§¥§¨¦©£¨

`weecy ,mivxya igd on xa` lek`l mdl xizdl `a df weqt -
lr ,ytp iexw mcde xya iexw xyady ,mcdn welg xyad xy`k
epi` mcdy mivxya la` ,'elk`z `l enc eytpa xya' xn`p df

k`l xzeny dxezd zcnln ,xyak `ed ixd `l` 'ytp' iexwle
.igd on xa` mda

ñeøéñdnn ,dypn iac `pz cnláéúëc(f h my)gp ipal xn`py ¥¦§¦
,'dá eáøe õøàá eöøL'lr eehvpy dnne ,diaxe dixt lr ieeiv dfe ¦§¨¨¤§¨

.ef devn meiwn mze` rpeny dn zeyrl exq`py jgxk lr jk
:`xnbd zx`anCãéàåipa eehvp `ly mixaeqe eilr miwlegd - §¦¨

mdl xn`p df weqty ecnl ,df xeqi` lr llk gpàîìòa äëøáì¦§¨¨§¨§¨
.jk lr ea eehvp `l la` ,eaxie extiy

íéàìkdnn ,dypn iac `pz cnláéúëc(k e my)gpl 'd xn`y ¦§©¦¦§¦
daizl `iadl,'eäðéîì óBòäî'xkf `iadl deehvpy dnn wiice ¥¨§¦¥

oin riaxdl el xq`pe ,dfa `weec xzedy rnyn ,oin lkn daiwpe
:`xnbd zx`an .mi`lk meyn xg` oinaCãéàåeilr miwlegd - §¦¨

y ecnl ,mi`lk xeqi` lr llk gp ipa eehvp `ly mixaeqeàeää©
,epinn `weec ser lkl `iadl deehvpy dn -àîìòa àzåöì- §©§¨§¨§¨

epin mr zedyly ,dnr zedyl epinn daiwp didz ser lkly ick
zraxda xeq` epi` j` ,xg` oin mr zedyln xzei el gep

.mi`lk
m` gp ipa mibxdp zexen`d zeevndn efi`a zx`an `xnbd

:dilr exaráø éa éøîà ,óñBé áø øîàly yxcnd ziaa exn` - ¨©©¥¨§¦¥©

wx ,axìL ìòúBöî L[dehvpy rayd jezn]âøäð çð ïaxar m` ©¨Ÿ¦§¤Ÿ©¤¡¨
zaiz .odilrø"Lb`idïîéñ.` ,od el`e .oxkefl,úBéøò éeléb ìò ¤¤¦¨©¦£¨

.a,íéîc úeëéôL ìòå.bíMä úkøa ìòå. §©§¦¨¦§©¦§©©¥
:jk lr dywn zyy axé÷úîdì ódywn -àîìLa ,úLL áø- ©§¦¨©¥¤¦§¨¨

lr bxdp gp oay exn`y dn oaen dfáéúëc ,íéîc úeëéôLziy`xa) §¦¨¦¦§¦
(e híãàä íc êôBL''KtXi Fnc mc`Aðä àlà ,'åâåCzeevnd izy - ¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥¤¨¨¨

,myd zkxae zeixr ielib ,zexg`deäì àðîbxdpy okidn - §¨§
.odilrøîb éàz`f ecnl m` -,íéîc úeëéôMîbxdpy oeiky ¦¨©¦§¦¨¦

,odilr mb bxdp dilrénð eälek eléôàzeevn x`y lk elit` - £¦§©¦
e .odilr bxdiy dpnn ocnlp gp ipaéàbxdpy ecnlíeMî ¦¦

éàaøúéàceaxzpy -îel` zeevn izya xn`py dn'Léà Léà' §¦§©©¦¦¦
ieliba ,l`xyil exn`pyk zelitkazeixrxn`p(e gi `xwie)Wi`'¦

myd zkxaae ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W lM l` Wi ¦̀¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨
xn`p(eh ck my)ef zelitke ,'F`hg `Upe eidl` lNwi iM Wi` Wi`'¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§

ixd ,l`xyik dzina miyprp odilr exary gp ipay zeaxl d`a
xeqi`énð íéáëBk úãBáòok mb -éaøúéàgp oay zeaxl yi - £©¨¦©¦¦§©¥

,eilr bxdpîzelitka ea xn`py dn,'Léà Léà'xn`py(a k my), ¦¦¦
,'znEi zFn KlOl FrxGn oYi xW` 'ebe l`xUi ipAn Wi` Wi`'¦¦¦§¥¦§¨¥£¤¦¥¦©§©Ÿ¤¨

.dxf dcear xeqi` lr mb bxdp gp oay exn` `l recne
âøäð çð ïa úBöî òaøà ìò ,áø éa éøîà ,úLL áø øîà àlàm` ¤¨¨©©¥¤¨§¦¥©©©§©¦§¤Ÿ©¤¡¨

,dxf dcear lr oke ,lirl zexen`d zeevnd yly lr ,odilr xar
.xen`ke 'yi` yi`' xn`p el` lkay

:`xnbd dywn .zyy ax ixaca dpc `xnbdåikúãBáò ìò §©£©
a ,àéðúäå ,âøäð çð ïa íéáëBkxeqi`,íéáëBk úãBáòúéaL íéøác ¨¦¤Ÿ©¤¡¨§¨©§¨§£©¨¦§¨¦¤¥

ïäéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéclr epiide ,mdilr xary l`xyi z` ¦¤¦§¨¥§¦¦£¥¤
,jka dxf dcear dze` ly dkxcy zecearïäéìò øäæeî çð ïa¤Ÿ©§¨£¥¤

y wiicl yie .mzeyrl `lyïéà äøäæà,jk lr xdfen `ed ok` - ©§¨¨¦
la`,àì äúéî.df xeqi` lr bxdp mby zyy ax ixack `lye ¦¨Ÿ

:`xnbd zvxznàéä Bæ ïälL äøäæà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§¨¨¤¨¤¦
ïúúéîmby ezpeek ,gp ipal dxdf` `pzd dpyy mewn lka - ¦¨¨

.dxdf`d lr exari m` dzina eypri
:zwleg drc d`ian `xnbdeäleëå äãeäé áøå àðeä áø[lkeÎ] ©¨§©§¨§§

ìò éøîà ,áøc éãéîìzlkúBöî òáLgp ipaçð ïaodilr xary ©§¦¥§©¨§¦©¤©¦§¤Ÿ©
àãça àðîçø élb .âøäð,dilr bxdpy odn zg`a dxezd dzlib - ¤¡©©¥©£¨¨©£¨

,lirl xen`k minc zekitya epiideeäleëì ïécä àeäåzeevn §©¦§§
.oda deehvpy

:jk lr dywn `xnbd .bxdp gp oa lfbd lr mby mdixacn x`ean
,àéðúäå ,âøäð çð ïa ìæbä ìòågp oa deevn cvik,ìæbä ìòoia §©©¨¥¤Ÿ©¤¡¨§¨©§¨©©¨¥

ykáðbdrpivaeyk oiaìæâ,ielbaïëåzy` gwl m`øàBz úôély ¨©¨©§¥§©©
zy` lfeby lfbl aygp df dyrn mby ,dngln zrya exiag

,exiagïëåmiyrnïäa àöBiklfb mpi` j` lfbd iyrnl minecd §¥©¥¨¥
,ynnéúeëa éúek,gp oa ixkpl gp oa ixkp -ìàøNéa éúeëåoke - ¦§¦§¦§¦§¨¥

,l`xyil ixkpøeñà,el` miyrn lk zeyrléúeëa ìàøNéåj` - ¨§¦§¨¥§¦
ixkpl mzeyrl l`xyil,øzeîlfb xeqi` iabl xn`py meyn ¨

l`xyia(bi hi `xwie)dxq`py ,'lfbz `le Lrx z` wWrz `l'Ÿ©£Ÿ¤¥£§Ÿ¦§Ÿ
.'Lrx' `edy l`xyi zlifb `weecàúéà íàåixack m`e - ¥£§¦¦¨

wx `ziixaa `pzd dpy recn ,bxdp lfby gp oay ,ax icinlz
,lefbl el xeq`yéðúéðy zepyl eilr ixd -áéiç.lfb m` dzin ¦§¥©¨

jk dpy `l `pzd :`xnbd zvxzn
,`ziixaaéðúéîì éòa÷c íeMîa zepyl dvexy -àôéñyìàøNé ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨¦§¨¥

øzeî éúeëa,lefbl,'xzid' oeyl ab`eàðza mbàLéøieb zlifba §¦¨¨¨¥¨
oeyl,'øeñà'lr aiig mb `ed `l` el xeq` wx `l zn`ay s` ¨

.jk
:`xnbd dywnàáeiç déì úéàc àëéä ìk àäåzn`ayk ixde - §¨¨¥¨§¦¥¦¨

xac lr aiigéðz÷ àðúéî,`ziixaa yxetna z`f dpey `pzd - ¦§¨¨¨¥
éðz÷caàLéøgp oa deevn cvik ,`ziixa dze` lyúeëéôL ìò §¨¨¥¥¨©§¦

éúeëa éúek ,íéîc,gp oa ixkp bxdy gp oa ixkp -ìàøNéa éúeëå ¨¦¦§¦§¦§¦§¨¥
,l`xyi bxdy ixkp oke -áéiçla` ,dzinéúeëa ìàøNél`xyi - ©¨¦§¨¥§¦

ixkp bxdy,øeètdpey ,aiigy xnel `pzd jixvyky yxetne ¨
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רז
oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.õøàä úçùúå:ediilr cewti` dpin rny ediilr ypri`cn.õøàä ìò åëøã úà øùá ìë úéçùä éëlr leand xece dnlra xab jxc (l ilyn) aizkc zeixr ielb
:dpd zeaeh ik mc`d zepa z` midl`d ipa e`xie (e ziy`xa) aizkck eyprp zeixrd.êãéàåleand xec iabe oey`xd mc` xdfed evien dxdf` jl xn` evie yixcc i`n

:eyprp dn lr jricedl ilbn ediigxe`.éìâî à÷ åäééìè÷:evien exdfed mlerle mzini dzin efi`a.áùò ÷øéëgxeh ea oi`y eili`n lcbd lke xt`d ayr ixw ayr
:rexfle yexgl.àúàã àåä øùá éøùéîìayr lk z` mkl izzp dpd aizkc zepli`e miayr `l` dlik`a xya el xzed `l oey`xd mc` (:hp sc) oiwxta onwl xn`ck

ux`d zigle dlk`l didi mkl rxf rxef
ux`d zige mz` elk`z zepli`de miayrd
igd on xa` lr exdfede mkl ux`d zig `le
dzinn jpi` 'it`c jcnlle elk`z lek`n
eplk`z `l eili`n xa` dpnn ltpy `l`
e`le lek`le zindl mdl xizde gp ipa e`ae
diteblc `z` dpb wxik `le dpin yxcnl
mc`l xzed ayr wxiy itl jixhv`
zeige zenda gp ipal edl dlz oey`xd

:ayr wxik.åîã åùôðá øùá`edy cera
:xyad elk`z `l enc `idc eytpa xyad

.àúàã àåä íéöøù àøùéîìmeyn
exdfedy`z` lk`z lek`n igd on xa`a

ikde mivxya igd on xa` `xynl `xw i`d
xya eze` (:hp sc) oiwxta onwl opiyxc
epiidc xya iexw xyade ytpa enc iexwy
igd on xa`a ekl `pxq` exyan welg enc
ixd `l` ytp iexw enc oi`y mivxya `le
dilr iaiign `l l`xyia eli`c exyak `ed
dia zilc (.`k sc) zezixka xn`ck zxk

:xyak mivxyc mcc e`l `l`äëøáì
.àîìòá`l` meev zeaxl `le zextl `l

:diaxe dixta mkxa.åäðéîì óåòä ïî
oin lkn daizl dawpe xkf `iadl dehvpcn
oixeq` dpin rny xg` oin el beecfiy `le

:mi`lk riaxdl.êãéàåxeqi` meyn e`l
cg`e cg` lky `nlra zeevl `l` mi`lk

:xg` oin zeevn epin zeevl el gepùìù ìò
.âøäð çð ïá úåöîraya eehvpy it lr s`e

ax edl yixtck yly lr `l` oibxdp oi`
enc `icda `aizk minc zekityac zyy
iab aizk myd zkxae zeixr ielbe jtyi
z` zeaxl edl 'iyxce yi` yi` l`xyi

:l`xyik dzina zeidl miebdäøæ äãåáòá
.éîð:eidz miyecwa yi` yi` jlen iab aizk

.úåöî 'ã ìò:mdnr siqed dxf dcear
.'åëå ìàøùé ã"áù íéøáã äøæ äãåáòáikd

mixac mze` dxf dcear xeqi`a xn`w
zecear lk oebk mdilr oizinn l`xyi c"ay
xehiwe geafe jka dxf dcear ly okxcy
:(:q sc) oiwxita onwlck dkxck `ly 'it`

.íäìù äøäæà`pz `pzc dxdf` lk xnelk
eda wiic `lc mdly dzin `id ef gp ipa iab

:l`xyi iablk dzin oda oi`ya dxdf`e zezin iaiig iab dzin ipzinl `pz.àãçá àðîçø éìâ:minc zekitya.ìæâä ìòiedc x`ez zti oke lfbe apb gp ipa zevn `ed jk
:dnglna ezy` z` oilfeby lfb inp.ïäá àöåéë ïëå:edl yxtn onwle mdl oinec `l` lfb ynn opi`y.øúåî éåâá ìàøùé`le (hi `xwie) aizk jrx z` weyrz `lc

:(.biw sc w"a) `xza lfebda myd lelig meyn xq`c o`nl `ki` opaxcne ieb.øúåî éåâá ìàøùé àôéñ àðúéîì éòá÷ã íåùîl`xyi ipz ded aiig ieba ieb iab `pz i`e
:ynn xzen xn`c o`nk l"qc xzen l`xyi iab ipzilc xeqi` oeyl `yixa `pz ikd meyne e`la eilr xaer la` dzind on xeht rnyne xeht iebaàëéàã àëéä ìë àä

.àðúî äúéî áåéç:edppz `weec n"y xeqi` oeyl `kd hwpcne aeig oeyla diipz.éðúéì éëéä`lcn `yix jl `iywce `tiq meyn `l` hwp xeqi` `wec e`l `kd mlerl
b"d :dil ipzn ivn `le xzen ieba l`xyi xninl irapc meyn xeqi` oeyl `pzinl ivn `l mzd edl ipz `wec n"y xeqi` oeyl inp hwp.ìàøùé ä÷ã äîäá éòåø ïëå éåâä

:mixg` zecya oznda mirxny miplfb onzqy.ïéãéøåî àìå ïéìòî àì`pci`d la`] micia mzindl xeal mze` oicixen `le dzind on mlivdl xead on mze` oilrn `l
:[p"c elha ik bdep epi` df oicìòåô.íøëá:miaprd on lke`e.äëàìî øîâ úòùá:xeval exkyy oebk.àåä àøéúämiapr zlk`e (bk mixac) aizkc l`xyia l`xyi 'it`e

dil xeq` ikid ieba eze xeq` l`xyia l`xyi `d xzen ieba l`xyi ipzw `ziixae lke` dz` ziad lra ly eilkl ozep dz`y drya ozz `l jilk l`e jray jytpk
`ki` in:xeq` ieble ixy l`xyia l`xyic icin.àåä àéìòî ìæâ äëàìî øîâ úòùá åàì éà:`yix dil `pz lfbe.äéì úéì éî àúòùá àøòöoi`y `l` `ed lfb jkld

ixw oeaydc icin` dlifbd z` aiyde (d my) lefbz `l (hi `xwie) aizkc xar `l xarne xeq` inp l`xyia l`xyiae dil lign ikd xzac eaiydl oiwwfp l`xyi c"a
:ikd xza dil lignc l`xyin 'it`e dhext llkn dhext deyn zegt witp `l dzinl epic lky `ed oeayd xa e`lc ieba la` `l jci`e lfb.åá àöåéë éåâá éåâddinza

:ynn lfb `le lfba ea `veik ixwe dhext llkn dhext deyn zegt `iven ieba ieb iabe.øéëù øëù ùáåëádaexna w"aa xn`ck exiag cin xac shega `l` ied `l lfbc
:x`ez ztie lfb` `l` i`w dilr e`le dil zgkyn `l `id i`n dl iraw `lcn ipira d`xp apba ea `veik :ixvnd cin zipgd z` lefbiec `xwn (:hr sc).åéìò âøäð

l`xyi bxdp ieb dilr `ae ixar carl l`xyi cgiiy ziprpk dgty l`xyia ieb ezndae xengk `nlra zepfc `l` zeyi`c lra zlera ef oi`y it lr s`e lfb meyn
:my` dilr oiaiigy dtexg dgty epiidc xeq` l`xyia l`xyi el zxzen dxenb ezy` 'it` `dc xzen diaya dgwle l`xyi `ae ecarl dgty cgiiy ieb xzen ieba

.àðú àì íéîã úåëéôù éáâ åá àöåéëeli`c gvex ly eytpa envr lvpdl ozipy scxp oebk ixnbl xzen e` xenb aiig epi`y minc zekityl oi`c meyn lirlc `pz i`d
:dilr qg `pngx `l` `ed xenb minc zekity bbeya mc jtey.ìåëéå:elbx rhwl oebk scex ly eixa`n cg`a envr livdl scxpd.ìéöä àìå:ebxd `l`
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áéúëãok m` `l` yprp `le .zgyze

:xidfd
dxrpl

1

2
éaø éác àðúå ,'íéäìàä éðôì õøàä úçMzå' áéúëc¦§¦©¦¨¥¨¨¤¦§¥¨¡Ÿ¦§¨¨§¥©¦
øác àlà Bðéà ,äúçLä øîàpL íB÷î ìk ,ìàòîLé¦§¨¥¨¨¤¤¡©©§¨¨¥¤¨§©
úéçLä ék' øîàpL ,äåøò øác .íéáëBk úãBáòå äåøò¤§¨©£©¨¦§©¤§¨¤¤¡©¦¦§¦

à÷c eäééçøBà ,Cãéàå .'íúéNòå ïeúéçLz ït' áéúëc ,íéáëBk úãBáò .'Bkøc úà øNa ìk̈¨¨¤©§£©¨¦¦§¦¤©§¦©£¦¤§¦¨§©§§¨
áéúëc ,ìæb .élâî÷c àeä eäééìè÷ ,Cãéàå ,'Bâå íãàä íc CôBL' áéúëc ,íéîc úeëéôL élâî§©¥§¦¨¦¦§¦¥©¨¨¨§§¦¨§¨©§§¨§©¥¨¥¦§¦
àeää ,Cãéàå .äpb ÷øék àìå 'áNò ÷øék' ,éåì éaø øîàå ,'ìk úà íëì ézúð áNò ÷øék'§¤¤¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ§¨©©¦¥¦§¤¤¥¤§Ÿ§¤¤¦¨§¦¨©
,Cãéàå .'eìëàú àì Bîã BLôða øNa Cà' áéúëc ,éçä ïî øáà .àúàc àeä ,øNa éøLéîì§¦§¥¨¨©£¨¥¤¦©©¦§¦©¨¨§©§¨ŸŸ¥§¦¨
äëøáì ,Cãéàå .'dá eáøe õøàá eöøL' áéúëc ,ñeøéñ .àúàc àeä ,íéöøL éøLéîì àeää©§¦§¥§¨¦©£¨¥¦§¦¦§¨¨¤§¨§¦¨¦§¨¨
éøîà ,óñBé áø øîà .àîìòa àzåöì àeää ,Cãéàå .'eäðéîì óBòäî' áéúëc ,íéàìk .àîìòa§¨§¨¦§©¦¦§¦¥¨§¦¥§¦¨©§©§¨§¨§¨¨©©¥¨§¦

ìL ìò ,áø éa,íéîc úeëéôL ìòå ,úBéøò éeléb ìò :ïîéñ ø"Lb :âøäð çð ïa úBöî L ¥©©¨Ÿ¦§¤Ÿ©¤¡¨¤¤¦¨©¦£¨§©§¦¨¦
é÷úî .íMä úkøa ìòåôBL' áéúëc ,íéîc úeëéôL àîìLa ,úLL áø dì ó'íãàä íc ê §©¦§©©¥©§¦¨©¥¤¦§¨¨§¦¨¦¦§¦¥©¨¨¨

ðä àlà .'Bâåéàaøúéàc íeMî éà .énð eälek eléôà ,íéîc úeëéôMî øîb éà .eäì àðî ,C §¤¨¨¨§¨§¦¨©¦§¦¨¦£¦§©¦¦¦§¦§©©
éa éøîà ,úLL áø øîà àlà .'Léà Léà'î éaøúéà ,énð íéáëBk úãBáò ,'Léà Léà'î¦¦¦£©¨¦©¦¦§©¥¦¦¦¤¨¨©©¥¤¨§¦¥
úãBáòa ,àéðúäå .âøäð çð ïa ,íéáëBk úãBáò ìòå .âøäð çð ïa ,úBöî òaøà ìò ,áø©©©§©¦§¤Ÿ©¤¡¨§©£©¨¦¤Ÿ©¤¡¨§¨©§¨©£©
,äúéî .ïéà ,äøäæà .ïäéìò øäæeî çð ïa ,ïäéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL íéøác ,íéáëBk¨¦§¨¦¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦£¥¤¤Ÿ©§¨£¥¤©§¨¨¦¦¨
eäleëå äãeäé áøå àðeä áø .ïúúéî àéä Bæ ,ïälL äøäæà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .àìŸ¨©©©§¨©¦§¨©§¨¨¤¨¤¦¦¨¨©¨§©§¨§§
.eäleëì ïécä àeäå ,àãça àðîçø élb .âøäð çð ïa ,úBöî òáL ìò ,éøîà ,áøc éãéîìz©§¦¥§©¨§¦©¤©¦§¤Ÿ©¤¡©©¥©£¨¨©£¨§©¦§§
éúek ,ïäa àöBik ïëå øàBz úôé ïëå ,ìæâå áðb ,ìæbä ìò ,àéðúäå ,âøäð çð ïa ìæbä ìòå§©©¨¥¤Ÿ©¤¡¨§¨©§¨©©¨¥¨©§¨©§¥§©©§¥©¥¨¥¦
éòa÷c íeMî .áéiç éðúéð ,àúéà íàå .øzeî éúeëa ìàøNéå .øeñà ,ìàøNéa éúeëå ,éúeëa§¦§¦§¦§¨¥¨§¦§¨¥§¦¨§¦¦¨¦§¥©¨¦§¨¨¥
,àáeiç déì úéàc àëéä ìk àäå .øeñà ,àLéø àðz .øzeî éúeëa ìàøNé ,àôéñ éðúéîì§¦§¥¥¨¦§¨¥§¦¨¨¨¥¨¨§¨¨¥¨§¦¥¦¨
ìàøNé .áéiç ,ìàøNéa éúeëå éúeëa éúek .íéîc úeëéôL ìò ,àLéø éðz÷c .éðz÷ àðúéî¦§¨¨¨¥§¨¨¥¥¨©§¦¨¦¦§¦§¦§¦§¨¥©¨¦§¨¥
àì ,äwc äîäa éòBøå éúek ,àéðúäå ,øzeîe øeñà éðúéì ,éðúéì éëéä ,íúä .øeèt ,éúeëa§¦¨¨¨¥¦¦§¥¦§¥¨¨§¨©§¨¦§¥§¥¨©¨Ÿ
àlà äëøöð àì ,á÷òé øa àçà áø øîà .àéä éàî ,ìæâa Ba àöBik .ïéãéøBî àìå ïéìòî©£¦§Ÿ¦¦©¥§¨¥©¦¨©©£¨©©£Ÿ¨¦§§¨¤¨
øîb úòLa åàì éà .àeä àøézä ,äëàìî øîb úòLá éà .úîéà ,íøka ìòBt .íøka ìòBtì§¥©¤¤¥©¤¤¥©¦¦§©§©§¨¨¤¥¨¦¨¦§©§©
éà .äèeøt äåMî úBçtì àlà äëøöð àì ,àtt áø øîà àlà .àeä àélòî ìæb ,äëàìî§¨¨¨¥§©§¨¤¨¨©©¨¨¨¦§§¨¤¨§¨¦¨¤§¨¦
dézòLa àøòö ,déì ìéçî éëä øúác éäð .àeä äìéçî øa àä ,øeñà ìàøNéa éúek ,éëä̈¦¦§¦§¨¥¨¨©§¦¨§¦§¨©¨¦¨¥¥©£¨§©§¥
àlà .àeä àélòî ìæb ,eäðéð äìéçî éða åàìc ïåék ,ïäa àöBik éúeëa éúek .déì úéì éî¦¥¥¦§¦©¥¨¤¥¨§¨§¥§¦¨¦§¨¥§©§¨¤¨
éúeëå éúeëa éúek ,øéëN øëN LáBkì àlà äëøöð àì ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§©¦¨¨¦§§¨¤¨§¥§©¨¦¦§¦§¦
øîà ,éîéc áø àúà ék .àéä éàî ,øàBz úôéa àöBik .øzeî éúeëa ìàøNé .øeñà ,ìàøNéa§¦§¨¥¨¦§¨¥§¦¨©¥¦©©©¦¦£¨©¦¦¨©

ì äçôL ãçéiL çð ïa ,àðéðç éaø øîà ,øæòìà éaøBa àöBik .äéìò âøäð ,äéìò àáe Bcáò ©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¤Ÿ©¤¦¥¦§¨§©§¨¨¤¨¤¡¨¨¤¨©¥
,àéðúc .àéä ìeàL ïa ïúðBé éaø àéðúc ,úçkLî éà ,éiaà øîà .àéðz àì ,íéîc úeëéôLc¦§¦¨¦Ÿ©§¨¨©©©¥¦©§©©§©§¨©¦¨¨¤¨¦§©§¨
,ìévä àìå åéøáàî ãçàa Bìéväì ìBëéå ,BâøBäì Bøéáç øçà óãBø ,øîBà ìeàL ïa ïúðBé éaø©¦¨¨¤¨¥¥©©£¥§§§¨§©¦§¤¨¥¥¨¨§Ÿ¦¦
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רח
oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åéìò âøäðieba ieb xzen epi`e xizdl aexw iedc minc zekityc ea `veik epiid
ozpei iaxc `ail`e xeht ieba l`xyi la` l`xyia l`xyi oke aiig l`xyia iebe

:ea `veik `kile `ed xenb xzid ixn`e dilr ibilt opax la`.ùéà éôîici lr
:yi` cr e` yi` oiic.ïéøáåòä ìò óàodilr bxdp dicli e`vie dy`d z` dkd

opzck mlerd xie`l `viy cr l`xyiae
cg` mei oa wepiz (.cn sc) [dcp] 'qna
elky dieeba dil miwc `kid aiig ebxedd

:ltp epi`e eiycg el.äéç ìë ãéîlk cin
:ig xac.íãàá íãàä íã êôåùjezay

:jtyi enc mc`d.÷ðç äæ`vei enc oi`c
:uegl.äùàå:oicd lr dcwtn `l gp za
.åúéá:miyp epiidùéà øîåì ãåîìú äî
.ùéà:'ebe exya x`y lk l`.ïãéã úåéøòá

:l`xyi yi` zy`a.àúëìä éàîìoecp
:l`xyi ipica.äàøúäå íéãòå äãò êéøöù

:l`xyik.òøâ òøâîzy` lr `ad df
cra bxdpy ieb zy` lr `adn l`xyi
rxb rxbn d`xzda `lye cg` oiicae cg`

:ddinzae `lew oeyl.äëøöð àìi`d
:l`xyi ipica oecip ipzwc.àìàlr `ay

:zil`xyi dqxe`nd dxrpúéì åäãéãìã
.åäìzleraa `l` dqxe`nd dxrpa dzin

yi` yi`c `ieaixn bxdp l`xyi iabe lra
c i`d jgxk lrdiaxz`c meyn delhw

zy` e`l ediiable l`xyik yi` yi`a
dliwqa oecip `l` edcic `lhw aiigpc yi`
`lc d`xzde micre dcr jixv oi` la`

:edcic zeixrn rxb.ìáàyi` zy` lr `a
:dinza dil opipiic edcic `pica l`xyiàá

.äìé÷ñá ïåãéð äñøåàîä äøòð ìò
lkc `ed siiq edcic `pica `dc [`l`xyik
ibiltc opaxl siiq `l` epi` gp oa zzin

:dypn iac `pz`àìå äôåçì äñðëð
.äìòáðzy` x`yk `ed wpg l`xyi ipica

dleza dxrp aizk dliwq iabc yi`
(.gn sc zeaezk) opiyxce 'ebe dqxe`n
d`eyp `le dqxe`n dlera `le dleza
dlrape d`eyp `nili` d`eyp i`ne
dqpkpy `l` `wtp dlera `le dlezan
dliwqn `xw dhrne dlrap `le dtegl
zt`epe s`ep llka eid lkdc wpga dpyie
d`vi `ly efe dnvra oecil dqex` d`vie

:dllka dcnr.íäì ùé ìòá úìåòáaizkc
aizk `le lra zlera `ide (k ziy`xa)
meyn zn jpd `nl` yi` zy` `ide
:eztege oiyecw iptn `le lra ly ezlira

.ïðçåé éáøã äéúååë àéðúlr `a xn`c
`l l`xyi ipica oecip ipzwc l`xyi zeixr
dxrpa e` dtegl dqpkpa `l` `nwezn

:edl zil edciclc 'eke dqxe`ndã"á ïéà
.äéìò ïéúéîî ìàøùé ìùzezixk iaiig oebk

eig` zy`e en` zeg`e eia` zeg`e ezeg`
:ezy` zeg`e eia` ig` zy`eçð ïá ïéà

.äéìò øäæåîxi`n 'xc onwl yxtnck
ipaa zeixr dil iwtpc dxn` r"xc `ail`
zezin iaiig mzde 'ebe yi` afri ok lrn gp

:iaizkc `ed.ùé úåéøò äáøäiaiig lk oebk
eaxz` opaxlc mdilr xdfen gp oa zezixk
n"xe dyxta xen`d lkl yi` yi`n gp ipa

:iieaxl yi` yi` yixc `l.ìàøùé úåéøò ìò àáeixar:z.çð éðá úåéøò:zeieb.åðì ïéà åðàåmeyn dqxe`nd dxrp `l` diebl zil`xyi oia welg gp oa `diy
:ocic `lhwa dil opilhw edl zil edciclc.àåä ÷ðç éãéàå éãéà:da oiey odipice eppic
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äøòðìeze` (mye :fh sc) a"ac w"t seqa xn`c `de .edl zil edciclc dqxe`nd

eehvp `lc b"r` dqxe`nd dxrp lr `a zexiar yng ryxd eze` xar meid

inp ogky`e jk lr exdfed `ly t"r` dxekad z` hye inp aiygwc `ed xrekn xac

ezaa xzen ieb (:gp) onwl 'ixn`c xeq`l dxez dcizry xaca ezepba aezkd xtiqy

izye hel 'ixn` (:i zeixed) geyn odk 'tae

ma ekli miwicv devn xacl epeekzp md eizepa

:ma elyki miryete dxiar xacl oiekzpy `ed

éàåiac `pzc l"nd .`ed siiq edcic `pica

gp ipal dxen`d dzin lk xn`c `ed dypn

:wpg

íéîëçålk oebk d"t .zeixr daxd mixne`

edl eaxzi` opaxlc zezixk iaiig

`l n"xe dyxta xen`d lkl yi` yi`n gp ipa

(:ep sc) lirlc b"r` `ieaxl yi` yi` yixc

rnyne yi` yi` n"x yixc myd zkxa iab

wiqn jk jeznc edlek yixc `cg yixcc o`nc

dinyn mzd bxdp gp ipa zevn ray lr lirl

iwenck `aiwr 'xc `ail` n"x `kde diytpc

yi`n ieb lirl opiaxnc `d edin jenqa dl

aizkcn l"p edcic la` ocic zeixra epiid yi`

yixcc `d opaxl oia xi`n 'xl oia k"` xn`l

edcic la` ocic zeixra epiid yi` yi`

zeixr lkl opax edl iyxce xn`l aizkcn

lr gp ipaa yxity oeik l"q n"xl la` edcic

zeixrd od od zezin iaiig epiidc yi` afri ok

:xzei zeaxdl oi`e odilr oixdfeny

åúøåäd"t .dyecwa ezcile dyecwa `ly

ezxed ihernl meyn ikd hwpc

n"x ea xfb l`xyil incc oeik dyecwa ezcile

miaexwd oze` eclepy 'it`e a`d x`ya 'it`

ezxedc oeik 'axc`c `kti` l"ie ieb ezeida

'it` xzene l`xyik `ed ixd dyecwa ezcile

xfbinl `kilc mcewn eclepy m`d on ezeg`a

dyecwl dxeng dyecwn ep`a exn`i `ly

i`ce edpdc zelqt cv eda zilc oeik dlw

ezcile ezxedc l"ire enc zedn` izyk

`zeaxl ihwp `lc `de epic jk inp dyecwa

x`y dl oi`y ipznl dil `wiqt `lc meyn

xeq` dyecwa eia`l clepy dnc a`d

:`ziixe`cn
`yp
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áéúk äåäc ,àçà øa á÷òé éaø çkLà .åéìò âøäð¤¡¨¨¨©§©©¦©£Ÿ©£¨©£¨§¦
ãòae ãçà ïéiãa âøäð çð ïa ,'áø éác àzãbà' øôña§¥¤©©§¨§¥©¤Ÿ©¤¡¨§©¨¤¨§¥
eléôàå ,äMà étî àìå Léà étî ,äàøúäa àlL ,ãçà¤¨¤Ÿ§©§¨¨¦¦¦§Ÿ¦¦¦¨©£¦
.ïéøaeòä ìò óà ,eøîà ìàòîLé éaø íeMî .áBø÷̈¦©¦¦§¨¥¨§©©¨¨¦
íëîc úà Cà' ,àø÷ øîàc ,äãeäé áø øîà ,éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©§¨§¨©§¨©¤¦§¤
'äiç ìk ãiî' .ãçà ïéiãa eléôà ,'LBøãà íëéúBLôðì§©§¥¤¤§£¦§©¨¤¨¦©¨©¨
eléôà ,'íãàä ãiîe epLøãà' .äàøúäa àlL eléôà£¦¤Ÿ§©§¨¨¤§§¤¦©¨¨¨£¦
eléôà ,'åéçà' .äMà ãiî àìå ,'Léà ãiî' .ãçà ãòa§¥¤¨¦©¦§Ÿ¦©¦¨¨¦£¦
.ïéøaeòä ìò óà ,eøîà ìàòîLé éaø íeMî .áBø÷̈¦©¦¦§¨¥¨§©©¨¨¦
íãàä íc CôBL' áéúëc ,ìàòîLé éaøc déîòè éàî©©§¥§©¦¦§¨¥¦§¦¥©¨¨¨
,øîBà éåä ,íãàa àeäL íãà eäæéà ,'CôMé Bîc íãàä¨¨¨¦¨¥¥¤¨¨¤¨¨¨£¥¥
äMðî éác àðz ,àn÷ àpúå .Bnà éòîaL øaeò äæ¤¨¤¦§¥¦§©¨©¨¨¨§¥§©¤
àlà Bðéà çð éðáì äøeîàä äúéî ìk ,øîàc ,àeä§¨©¨¦¨¨£¨¦§¥Ÿ©¥¤¨
LBøãe ,àø÷c déôéqà 'íãàa' éàä déì éãLe ,÷ðç¤¤§¥¥©¨¨¨©¥¥¦§¨§
ìL íéîc úeëéôL eäæéà ,'CôMé Bîc íãàa' ,éëä déa¥¨¦¨¨¨¨¦¨¥¥¤§¦¨¦¤
áéúî .÷ðç äæ øîBà éåä ,íãà ìL Bôeâa àeäL íãà̈¨¤§¤¨¨£¥¥¤¤¤¥¦
åézòãé ék' áéúëäå ?äc÷tî àì äMàå ,àðeðîä áø©©§¨§¦¨Ÿ¦©§¨§¨§¦¦§©§¦
.dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä .'Bâå 'äeöé øLà ïòîì§©©£¤§©¤§¦¨§§¨¥¨
àáñ àéeà áø déì øîà .ä÷ãöì 'Búéa' ,ïéãì 'åéða'¨¨§¦¥¦§¨¨¨©¥©©§¨¨¨
ãiî' .âøäéz àì ,äâøäL çð úa ,àîéà ,àtt áøì§©¨¨¥¨©Ÿ©¤¨§¨Ÿ¥¨¥¦©
áø øîà éëä ,déì øîà .áéúk 'äMà ãiî' àìå 'Léà¦§Ÿ¦©¦¨§¦¨©¥¨¦¨©©
çð úa ,àîéà .íB÷î ìkî ,'íãàä íc CôBL' ,äãeäé§¨¥©¨¨¨¦¨¨¥¨©Ÿ©

úëc .âøäéz àì ,äúpéfLàìå 'Léà áæòé ïk ìò' áé ¤¦§¨Ÿ¥¨¥¦§¦©¥©£¨¦§Ÿ
øNáì eéäå' ,äãeäé áø øîà éëä ,déì øîà .äMà¦¨¨©¥¨¦¨©©§¨§¨§¨¨
ãeîìz äî ,'Léà' ,ïðaø eðz .àø÷ eäðéáøò øãä ,'ãçà¤¨¨©¨§¦§§¨¨©¨¨¦©©§
ìò ïéøäæenL ,íéúekä úà úBaøì ,'Léà Léà' øîBì©¦¦§©¤©¦¤§¨¦©
.à÷ôð íúäî ,à÷ôð àëäî ,àäå .ìàøNék úBéøòä̈£¨§¦§¨¥§¨¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨
,àëäå .eäãéc úBéøòa ,íúä .úBéøò éeléb äæ ,'øîàì'¥Ÿ¤¦£¨¨¨©£¨¦§§¨¨
ïBcéð ,ìàøNé úBéøò ìò àa ,àôéñ éðz÷c .ïãéc úBéøòa©£¨¦¨§¨¨¥¥¨¨©£¨¦§¨¥¦
,íéãòå äãòì àlà äëøöð àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ,àúëìä éàîì .ìàøNé éðéãa§¦¥¦§¨¥§©¦§§¨¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ¦§§¨¤¨§¥¨§¥¦
úéì eäãéãìc ,äñøBànä äøòðì àlà äëøöð àì ,ïðçBé éaø øîà àlà .òøb òøâî .äàøúäå§©§¨¨¦§©¨©¤¨¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§©£¨©§¨¨¦§¦§¥
äøòð ìò àa ,àéðúäå .eäì ïðéðééc eäãéc àðéãa ,Léà úLà ìáà .ïãéc àðéãa eäì ïðéðéécc ,eäì§§¨§¦©§§¦¨¦¨£¨¥¤¦§¦¨¦§¨§¦©§§¨©§¨¨©©£¨

ééñ ,eäãéc àðéãa éàå .÷ðça ïBcéð ,Léà úLà ìò .äìé÷ña ïBcéð ,äñøBànäáø øîà .àeä ó ©§¨¨¦¦§¦¨©¥¤¦¦§¤¤§¦§¦¨¦§©¦¨©©
,eäì úéì eäãéãìc ,äìòáð àìå äteçì äñðëpL ïBâk ,éðz÷c 'Léà úLà' éàî ,÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨©¥¤¦§¨¨¥§¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨¦§¦§¥§
ïéà äìòáð àìå äteçì äñðëð ,ïäì Lé ìòa úìeòa ,àðéðç éaø éðúc .ïãéc àðéãa eäì ïðéðééc̈§¦©§§¦¨¦¨§¨¥©¦£¦¨§©¨©¥¨¥¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨¥
øäæeî çð ïa ,äéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL äåøò ìk ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz .ïäì̈¥©§¨§¨¥§©¦¨¨¨¤§¨¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦¨¤¨¤Ÿ©§¨
íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äéìò øäæeî çð ïa ïéà ,äéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéa ïéà .äéìò̈¤¨¥¥¦¤¦§¨¥§¦¦¨¤¨¥¤Ÿ©§¨¨¤¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦
àa .ïäéìò øäæeî çð ïáe ,ïäéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéa ïéàL Lé úBéøò äaøä ,íéøîBà§¦©§¥£¨¥¤¥¥¦¤¦§¨¥§¦¦£¥¤¤Ÿ©§¨£¥¤¨
eðì ïéà eðàå .çð ïa éðéãa ïBcéð ,çð ïa úBéøò ìò àa .ìàøNé éðéãa ïBcéð ,ìàøNé úBéøò ìò©£¨¦§¨¥¦§¦¥¦§¨¥¨©£¨¤Ÿ©¦§¦¥¤Ÿ©§¨¥¨
éác àðz ,àpz éàä .äìòáð àìå äteçì äñðëð ,énð áeLçðå .ãáìa äñøBànä äøòð àlà¤¨©£¨©§¨¨¦§¨§¦§©¦¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨©©¨¨¨§¥
øáñå .àeä ÷ðç ,éãéàå éãéà .÷ðç àlà Bðéà ,çð éðáì äøeîàä äúéî ìk øîàc ,àeä äMðî§©¤§¨©¨¦¨¨£¨¦§¥Ÿ©¥¤¨¤¤¦¦§¦¦¤¤§¨©
øb ,àéðz àäå .äéìò øäæeî çð ïa ,äéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL äåøò ìk ,øéàî éaø©¦¥¦¨¤§¨¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦¨¤¨¤Ÿ©§¨¨¤¨§¨©§¨¥
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oixcdpq(ipy meil)

åéìò âøäð,eixg` scx yi`d ixdy ,xzidl aexw xacdy oeike ¤¡¨¨¨
ueg] eilr miaiigy minc zekitya `veik xacd aygp ,ebxedl

.lkl `ed xenb xzid minkg zrcle .[izeka l`xyin
:gp oa mipc cvik zx`an `xnbdçkLà`vn -,àçà øa á÷òé éaø ©§©©¦©£Ÿ©£¨
'áø éác àzãbà' øôña áéúk äåäc,ax ly eyxcn zia ly dcb` - ©£¨§¦§¥¤©©§¨§¥©

çð ïadzin odilr miaiigy eizeevnn zg` lr xaryïéiãa âøäð ¤Ÿ©¤¡¨§©¨
ãçà,dzinl eze` oce jk lr zecr laiwyås`azecrãçà ãò, ¤¨§§¥¤¨

mb bxdpeäàøúäa àlL`ly xary mcew ea exzd `l m` s` - ¤Ÿ§©§¨¨
wx bxdp mpn` .dzin aiigzi xeari m`e dxiar dze` lr xeari

étîly zecr e` oic wqtLéà,cr e` oiicäMà étî àìå,xyke ¦¦¦§Ÿ¦¦¦¨
cr e` oiiceléôàå`edáBø÷,eøîà ìàòîLé éaø íeMî .bxdp gp oa ©£¦¨¦©¦¦§¨¥¨§

ìò óàzbixdïéøaeòädlitde dy` dkdy oebk ,mn` irnay ©©¨¨¦
.dizecle

:el` mipic xewn z` d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà ,éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©§¨
àø÷ øîàc(d h ziy`xa)e' gp ipal 'd xn`yíëîc úà êà §¨©§¨§©¤¦§¤

LBøãà íëéúBLôðìWi` cIn mc`d cInE EPWxc` dIg lM cIn §©§¥¤¤§¦©¨©¨¤§§¤¦©¨¨¨¦©¦
,cigi oeyla 'WFxc`' ,miyxece ,'mc`d Wtp z` Wxc` eig`̈¦¤§Ÿ¤¤¤¨¨¨¤§

,ãçà ïéiãa eléôà.cigia enc yxec 'dy mykeléôà 'äiç ìk ãiî' £¦§©¨¤¨¦©¨©¨£¦
,äàøúäa àlLlka xnelk ,ig xac lk cin yexcl yiy rnyny ¤Ÿ§©§¨¨

.`edy ote`,'íãàä ãiîe epLøãà',cigi oeylãiî' .ãçà ãòa eléôà ¤§§¤¦©¨¨¨£¦§¥¤¨¦©
,'Léàyi` oiice cr it lr `weec,'åéçà' .äMà ãiî àìåyeléôà ¦§Ÿ¦©¦¨¨¦£¦
áBø÷.oecle cirdl dfa xyk ¨

y lirl `aed :l`rnyi iax ixac z` zx`an `xnbdéaø íeMî¦©¦
.ïéøaeòä ìò óà ,eøîà ìàòîLé:`xnbd zxxanéaøc déîòè éàî ¦§¨¥¨§©©¨¨¦©©§¥§©¦

áéúëc ,ìàòîLé(e h my)gp ipaa,'CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôBL' ¦§¨¥¦§¦¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥
àeäL íãà eäæéà`vnp,íãàa,xg` mc` ly eteb jezaøîBà éåä ¥¤¨¨¤¨¨¨£¥¥

y,Bnà éòîaL øaeò äæ.aiig enc zkity lr s`y ¤¨¤¦§¥¦
:miwlegd zrc z` zx`an `xnbdàn÷ àpúåaiigl yxec epi`y §©¨©¨

,dfaçð éðáì äøeîàä äúéî ìk ,øîàc ,àeä äMðî éác àðzm`y ¨¨§¥§©¤§¨©¨¦¨¨£¨¦§¥Ÿ©
,mibxdp da mieevny devn lr exaréàä déì éãLe ,÷ðç àlà Bðéà¥¤¨¤¤§¥¥©

zaiz z` lhde -àø÷c déôéqà 'íãàa',weqtd jynd lr -LBøãe ¨¨¨©¥¥¦§¨§
' ,éëä déay jka ypri 'mc`d mC KtFW,'CôMé Bîc íãàa'xnelk ¥¨¦¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥

,ekeza jtyi encyàeäL íãà ìL íéîc úeëéôL eäæéàmcdyÎ] ¥¤§¦¨¦¤¨¨¤
[jtypajezìL Bôeâdíãà,uegl `vei epi`e.÷ðç äæ øîBà éåä §¤¨¨£¥¥¤¤¤

:cirdle oecln gp za dy` dhrnzpy dna dpc `xnbdáø áéúî¥¦©
å ,àðeðîäikäMàgp zaäc÷tî àìokle ,mipicd lr deevn dpi` - ©§¨§¦¨Ÿ¦©§¨

,cirdle oecl dleqtáéúëäå(hi gi ziy`xa)mdxa` lråézòãé ék' §¨§¦¦§©§¦
'Bâå äeöé øLà ïòîì'd jxc ExnWe eixg` FziA z`e eipA z` §©©£¤§©¤§¤¨¨§¤¥©£¨§¨§¤¤

lirl epcnle ,'hRWnE dwcv zFUrl(:ep)xg`e 'dEvi' xn`py dnn ©£§¨¨¦§¨§©¤
z`e' mb my xn`py oeike ,mipicd lr eehvp gp ipay ,'hRWnE' jk¦§¨§¤
m`e ,mipicd lr eehvp miypd s`y x`ean ,miypl dpeekdy 'FziA¥

.cirdle oecl oxiykdl yi ok
:`xnbd zvxznàeä`pepnd ax -dì áéúBî,ef `iyew dywd - ¦¨

àeäåmbdì ÷øôîoi` 'hRWnE' my xn`py s`y ,dze` uxzn - §§¨¥¨¦§¨
mb my xn`py oeiky ,mipicd lr deevn dy`d s`y cnll `a df

y yexcl yi 'dwcv' eyriy'åéða'eehvp,ïéãì,cirdle oecl epiidc §¨¨¨¨§¦
mle`'Búéa'wx eehvp miypd ody,ä÷ãöì.oecl e` cirdl `le ¥¦§¨¨

rina dpc `xnbd:'yi` cin'n dy` heáøì àáñ àéeà áø déì øîà̈©¥©©§¨¨¨§©
àîéà ,àtty,âøäéz àì äâøäL çð úayexcp dfa mby meyn ¨¨¥¨©Ÿ©¤¨§¨Ÿ¥¨¥

y,áéúk 'äMà ãiî' àìå 'Léà ãiî'dy` leqtl lirl epyxcy itk ¦©¦§Ÿ¦©¦¨§¦
.cirdle oecl,äãeäé áø øîà éëä ,déì øîàxen`d(e h ziy`xa) ¨©¥¨¦¨©©§¨

,'íãàä íc CôBL'rnyn ,mzqa xn`py,íB÷î ìkîbxdy yi` oia ¥©¨¨¨¦¨¨
.dbxdy dy` oiae,cer l`yeàîéày -,âøäéz àì äúpéfL çð úa ¥¨©Ÿ©¤¦§¨Ÿ¥¨¥

áéúëcdege mc` i`eyip xg`l xn`p ixdy -(ck a ziy`xa)ïk ìò' ¦§¦©¥
Léà áæòézecnlp df weqtny ,'FYW`A wace FO` z`e eia` z` ©£¨¦¤¨¦§¤¦§¨©§¦§
(.gp onwl)xeq` 'Wi`' yexcl yie ,gp ipal zexeq`d zeixrd¦
zeixra,äMà àìå`l [zeixrd x`yl dlrap e`] dzpify gp zae §Ÿ¦¨
.bxdiz,äãeäé áø øîà éëä ,déì øîàweqtd jynda xn`pa(my) ¨©¥¨¦¨©©§¨

àø÷ eäðéáøò øãä ,'ãçà øNáì eéäå'z` cgi llke weqtd xfg - §¨§¨¨¤¨¨©¨§¦§§¨

.dey mpicy cnll ,dy`de yi`d
ipal zeixr xeq`l ycg cenil da yiy `ziixa d`ian `xnbd

:gp,ïðaø eðzl`xyia zeixrd zyxta xn`p(e gi `xwie)Wi` Wi`' ¨©¨¨¦¦
aezkl did ice ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W lM l`,'Léà' ¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨¦

íéúekä úà úBaøì ,'Léà Léà' øîBì ãeîìz äî,gp ipa mixkp - ©©§©¦¦§©¤©¦
ìò ïéøäæenLixeqi`.ìàøNék úBéøòä ¤§¨¦©¨£¨§¦§¨¥

:`xnbd dywnàäåm`de -à÷ôð àëäî`ld ,df xeqi`íúäî §¨¥¨¨¨§¨¥¨¨
à÷ôðweqtdn -(fh a ziy`xa),'xn`l mc`d lr midl` 'd evie' ¨§¨©§©¡Ÿ¦©¨¨¨¥Ÿ

lirl miyxece(:ep).úBéøò éeléb äæ ,'øîàì':`xnbd zvxzníúä ¥Ÿ¤¦£¨¨¨
xaecn ,'xn`l' zaizn miyxecyeäãéc úBéøòaepiidc ,mdly - ¥Ÿ©£¨¦§
,gp za dexr lr gp oa z`ia iablàëäåcenll mi`aïãéc úBéøòa §¨¨©£¨¦¨

,l`xyi yi` zy` lr gp oa z`ia iabl epiidc ,eply -éðz÷c§¨¨¥
aàôéñ,ef `ziixa lyàagp oaéðéãa ïBcéð ,ìàøNé úBéøò ìò ¥¨¨©£¨¦§¨¥¦§¦¥

,ìàøNé.l`xyi zeixra xaecn `yixa s` ok m`e ¦§¨¥
:`xnbd zxxanàúëìä éàîì.xen`dn z`veid dkldd idn - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anàlà äëøöð àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£Ÿ¦§§¨¤¨

ickìjixvdäãò,dylye mixyr ly oixcdpq -åipy,íéãò §¥¨§¥¦
,äàøúäålr `ay gp oa bexdl ick ,l`xyia zeytp ipica enk §©§¨¨

.l`xyi za dexr
`ed ike :`xnbd ddnz,òøb òøâîbxdpy eilr miliwny ,xnelk ¦§©¨©

didy gp oa zy` lr `a eli` xy`n ,d`xzde micre dcra wx
:`xnbd zvxzn .mdicrla mb bxdpàì ,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨Ÿ

ì àlà äëøöðlr `ay gp oaäøòðl`xyi zaäñøBànä- ¦§§¨¤¨§©£¨©§¨¨
,el d`eyp dpi`e l`xyil zycewndeäì úéì eäãéãìcipaly - ¦§¦§¥§

gp oal zqxe`nd gp za lr gp oa `ay ote`a dzin oic oi` gp
xnele ,lra zlera dzid `id m` `l` bxdp epi`e xg`ïðéðéécc§¨§¦©

eäìdqxe`n zil`xyi lr `a m` eze` mipcy -ïãéc àðéãa- §§¦¨¦¨
lr `ay l`xyi oick ,dliwqa ebxdl ,l`xyi ly mipica
xn`pd 'yi` yi`' weqtddn daxzpy oeik ,dqxe`n zil`xyi

.l`xyia
:`xnbd ddnzìáàlr e`a m`Léà úLà,[el d`eypd] l`xyi £¨¥¤¦

eäì ïðéðééc eäãéc àðéãaoecil eaxzd `le ,mze` mipc mdipica - §¦¨¦§¨§¦©§
,ok xnel ozip ike ,siiqa epic okle ,l`xyi ipica,àéðúäågp oa §¨©§¨

yäñøBànä äøòð ìò àa,l`xyilïBcéðbxdiläìé÷ña,l`xyik ¨©©£¨©§¨¨¦¦§¦¨
`a m`eLéà úLà ìò,l`xyiïBcéðbxdil÷ðça.l`xyikéàå- ©¥¤¦¦§¤¤§¦

l`xyi yi` zy` lr e`ay gp ipa mipcy jixack m`eàðéãa§¦¨
eäãéca mzzin ote` `ld ,mdipica -ééñ.àeä ó:`xnbd zvxzn ¦§©¦

éðz÷c 'Léà úLà' éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`l ,`ziixaa ¨©©©§¨©¦§¨©¥¤¦§¨¨¥
`l` ,dlra ici lr dlrapyäìòáð àìå äteçì äñðëpL ïBâk,el §¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

,gp oa dilr `a f`e,eäì úéì eäãéãìc`l` miyprp mpi`y oeik ¦§¦§¥§
l`xyi yi` zy` lr e`a m`e ,dlrapy yi` zy` lr mz`iaa

df ote`aïãéc àðéãa eäì ïðéðééc.wpga bxdil eppica mze` mipc - ¨§¦©§§¦¨¦¨
,ïäì Lé ìòa úìeòa ,àðéðç éaø éðúc,dilr e`a m` dzin ypridl §¨¥©¦£¦¨§©¨©¥¨¥

e,ïäì ïéà äìòáð àìå äteçì äñðëð`idy s` dilr miyprp oi`y ¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨¥¨¥
jlnia`a xn`py ,yi` zy`(b k ziy`xa)lr zn LPd' 'd el xn`y¦§¥©

zy` `ide' el xn` `le ,'lrA zlrA `ede Ygwl xW` dy`d̈¦¨£¤¨©§¨§¦§ª©¨©
.'yi`

:opgei iaxk da x`eany `ziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz- ©§¨§¨¥
eixackïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL äåøò ìk ,ïðçBé éaøcz` §©¦¨¨¨¤§¨¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦
l`xyiäéìòs` ,[dilr `a m`Î],äéìò øäæeî çð ïadexr la` ¨¤¨¤Ÿ©§¨¨¤¨

y,äéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéa ïéàodilr `ady zeixr oebk ¥¥¦¤¦§¨¥§¦¦¨¤¨
,eze` mizinn oic zia oi`e zezixk iaiign `edøäæeî çð ïa ïéà¥¤Ÿ©§¨

øéàî éaø éøác ,äéìòúéa ïéàL Lé úBéøò äaøä ,íéøîBà íéîëçå . ¨¤¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¥£¨¥¤¥¥
ïäéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïécodilr aiig l`xyiy zeixrd epiide ¦¤¦§¨¥§¦¦£¥¤

,oic ziaa dzin `le zxkåok it lr s`,ïäéìò øäæeî çð ïameyn §¤Ÿ©§¨£¥¤
,l`xyia zeixr zyxta xen`d 'Wi` Wi`'n eaxzd gp ipay¦¦
oi`y el` lr s`e ,ef dyxta mixen`d zeixrd lk lr mixdfeny

m` ,cvik .odilr mizinn l`xyi oic ziaàagp oaúBéøò ìò ¨©£¨
ìàøNé[zeil`xyiÎ]ïBcéðdzinl,ìàøNé éðéãawpga bxdp epiidc ¦§¨¥¦§¦¥¦§¨¥
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oixcdpq(ipy meil)

åéìò âøäð,eixg` scx yi`d ixdy ,xzidl aexw xacdy oeike ¤¡¨¨¨
ueg] eilr miaiigy minc zekitya `veik xacd aygp ,ebxedl

.lkl `ed xenb xzid minkg zrcle .[izeka l`xyin
:gp oa mipc cvik zx`an `xnbdçkLà`vn -,àçà øa á÷òé éaø ©§©©¦©£Ÿ©£¨
'áø éác àzãbà' øôña áéúk äåäc,ax ly eyxcn zia ly dcb` - ©£¨§¦§¥¤©©§¨§¥©

çð ïadzin odilr miaiigy eizeevnn zg` lr xaryïéiãa âøäð ¤Ÿ©¤¡¨§©¨
ãçà,dzinl eze` oce jk lr zecr laiwyås`azecrãçà ãò, ¤¨§§¥¤¨

mb bxdpeäàøúäa àlL`ly xary mcew ea exzd `l m` s` - ¤Ÿ§©§¨¨
wx bxdp mpn` .dzin aiigzi xeari m`e dxiar dze` lr xeari

étîly zecr e` oic wqtLéà,cr e` oiicäMà étî àìå,xyke ¦¦¦§Ÿ¦¦¦¨
cr e` oiiceléôàå`edáBø÷,eøîà ìàòîLé éaø íeMî .bxdp gp oa ©£¦¨¦©¦¦§¨¥¨§

ìò óàzbixdïéøaeòädlitde dy` dkdy oebk ,mn` irnay ©©¨¨¦
.dizecle

:el` mipic xewn z` d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà ,éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©§¨
àø÷ øîàc(d h ziy`xa)e' gp ipal 'd xn`yíëîc úà êà §¨©§¨§©¤¦§¤

LBøãà íëéúBLôðìWi` cIn mc`d cInE EPWxc` dIg lM cIn §©§¥¤¤§¦©¨©¨¤§§¤¦©¨¨¨¦©¦
,cigi oeyla 'WFxc`' ,miyxece ,'mc`d Wtp z` Wxc` eig`̈¦¤§Ÿ¤¤¤¨¨¨¤§

,ãçà ïéiãa eléôà.cigia enc yxec 'dy mykeléôà 'äiç ìk ãiî' £¦§©¨¤¨¦©¨©¨£¦
,äàøúäa àlLlka xnelk ,ig xac lk cin yexcl yiy rnyny ¤Ÿ§©§¨¨

.`edy ote`,'íãàä ãiîe epLøãà',cigi oeylãiî' .ãçà ãòa eléôà ¤§§¤¦©¨¨¨£¦§¥¤¨¦©
,'Léàyi` oiice cr it lr `weec,'åéçà' .äMà ãiî àìåyeléôà ¦§Ÿ¦©¦¨¨¦£¦
áBø÷.oecle cirdl dfa xyk ¨

y lirl `aed :l`rnyi iax ixac z` zx`an `xnbdéaø íeMî¦©¦
.ïéøaeòä ìò óà ,eøîà ìàòîLé:`xnbd zxxanéaøc déîòè éàî ¦§¨¥¨§©©¨¨¦©©§¥§©¦

áéúëc ,ìàòîLé(e h my)gp ipaa,'CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôBL' ¦§¨¥¦§¦¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥
àeäL íãà eäæéà`vnp,íãàa,xg` mc` ly eteb jezaøîBà éåä ¥¤¨¨¤¨¨¨£¥¥

y,Bnà éòîaL øaeò äæ.aiig enc zkity lr s`y ¤¨¤¦§¥¦
:miwlegd zrc z` zx`an `xnbdàn÷ àpúåaiigl yxec epi`y §©¨©¨

,dfaçð éðáì äøeîàä äúéî ìk ,øîàc ,àeä äMðî éác àðzm`y ¨¨§¥§©¤§¨©¨¦¨¨£¨¦§¥Ÿ©
,mibxdp da mieevny devn lr exaréàä déì éãLe ,÷ðç àlà Bðéà¥¤¨¤¤§¥¥©

zaiz z` lhde -àø÷c déôéqà 'íãàa',weqtd jynd lr -LBøãe ¨¨¨©¥¥¦§¨§
' ,éëä déay jka ypri 'mc`d mC KtFW,'CôMé Bîc íãàa'xnelk ¥¨¦¥©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥

,ekeza jtyi encyàeäL íãà ìL íéîc úeëéôL eäæéàmcdyÎ] ¥¤§¦¨¦¤¨¨¤
[jtypajezìL Bôeâdíãà,uegl `vei epi`e.÷ðç äæ øîBà éåä §¤¨¨£¥¥¤¤¤

:cirdle oecln gp za dy` dhrnzpy dna dpc `xnbdáø áéúî¥¦©
å ,àðeðîäikäMàgp zaäc÷tî àìokle ,mipicd lr deevn dpi` - ©§¨§¦¨Ÿ¦©§¨

,cirdle oecl dleqtáéúëäå(hi gi ziy`xa)mdxa` lråézòãé ék' §¨§¦¦§©§¦
'Bâå äeöé øLà ïòîì'd jxc ExnWe eixg` FziA z`e eipA z` §©©£¤§©¤§¤¨¨§¤¥©£¨§¨§¤¤

lirl epcnle ,'hRWnE dwcv zFUrl(:ep)xg`e 'dEvi' xn`py dnn ©£§¨¨¦§¨§©¤
z`e' mb my xn`py oeike ,mipicd lr eehvp gp ipay ,'hRWnE' jk¦§¨§¤
m`e ,mipicd lr eehvp miypd s`y x`ean ,miypl dpeekdy 'FziA¥

.cirdle oecl oxiykdl yi ok
:`xnbd zvxznàeä`pepnd ax -dì áéúBî,ef `iyew dywd - ¦¨

àeäåmbdì ÷øôîoi` 'hRWnE' my xn`py s`y ,dze` uxzn - §§¨¥¨¦§¨
mb my xn`py oeiky ,mipicd lr deevn dy`d s`y cnll `a df

y yexcl yi 'dwcv' eyriy'åéða'eehvp,ïéãì,cirdle oecl epiidc §¨¨¨¨§¦
mle`'Búéa'wx eehvp miypd ody,ä÷ãöì.oecl e` cirdl `le ¥¦§¨¨

rina dpc `xnbd:'yi` cin'n dy` heáøì àáñ àéeà áø déì øîà̈©¥©©§¨¨¨§©
àîéà ,àtty,âøäéz àì äâøäL çð úayexcp dfa mby meyn ¨¨¥¨©Ÿ©¤¨§¨Ÿ¥¨¥

y,áéúk 'äMà ãiî' àìå 'Léà ãiî'dy` leqtl lirl epyxcy itk ¦©¦§Ÿ¦©¦¨§¦
.cirdle oecl,äãeäé áø øîà éëä ,déì øîàxen`d(e h ziy`xa) ¨©¥¨¦¨©©§¨

,'íãàä íc CôBL'rnyn ,mzqa xn`py,íB÷î ìkîbxdy yi` oia ¥©¨¨¨¦¨¨
.dbxdy dy` oiae,cer l`yeàîéày -,âøäéz àì äúpéfL çð úa ¥¨©Ÿ©¤¦§¨Ÿ¥¨¥

áéúëcdege mc` i`eyip xg`l xn`p ixdy -(ck a ziy`xa)ïk ìò' ¦§¦©¥
Léà áæòézecnlp df weqtny ,'FYW`A wace FO` z`e eia` z` ©£¨¦¤¨¦§¤¦§¨©§¦§
(.gp onwl)xeq` 'Wi`' yexcl yie ,gp ipal zexeq`d zeixrd¦
zeixra,äMà àìå`l [zeixrd x`yl dlrap e`] dzpify gp zae §Ÿ¦¨
.bxdiz,äãeäé áø øîà éëä ,déì øîàweqtd jynda xn`pa(my) ¨©¥¨¦¨©©§¨

àø÷ eäðéáøò øãä ,'ãçà øNáì eéäå'z` cgi llke weqtd xfg - §¨§¨¨¤¨¨©¨§¦§§¨

.dey mpicy cnll ,dy`de yi`d
ipal zeixr xeq`l ycg cenil da yiy `ziixa d`ian `xnbd

:gp,ïðaø eðzl`xyia zeixrd zyxta xn`p(e gi `xwie)Wi` Wi`' ¨©¨¨¦¦
aezkl did ice ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W lM l`,'Léà' ¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨¦

íéúekä úà úBaøì ,'Léà Léà' øîBì ãeîìz äî,gp ipa mixkp - ©©§©¦¦§©¤©¦
ìò ïéøäæenLixeqi`.ìàøNék úBéøòä ¤§¨¦©¨£¨§¦§¨¥

:`xnbd dywnàäåm`de -à÷ôð àëäî`ld ,df xeqi`íúäî §¨¥¨¨¨§¨¥¨¨
à÷ôðweqtdn -(fh a ziy`xa),'xn`l mc`d lr midl` 'd evie' ¨§¨©§©¡Ÿ¦©¨¨¨¥Ÿ

lirl miyxece(:ep).úBéøò éeléb äæ ,'øîàì':`xnbd zvxzníúä ¥Ÿ¤¦£¨¨¨
xaecn ,'xn`l' zaizn miyxecyeäãéc úBéøòaepiidc ,mdly - ¥Ÿ©£¨¦§
,gp za dexr lr gp oa z`ia iablàëäåcenll mi`aïãéc úBéøòa §¨¨©£¨¦¨

,l`xyi yi` zy` lr gp oa z`ia iabl epiidc ,eply -éðz÷c§¨¨¥
aàôéñ,ef `ziixa lyàagp oaéðéãa ïBcéð ,ìàøNé úBéøò ìò ¥¨¨©£¨¦§¨¥¦§¦¥

,ìàøNé.l`xyi zeixra xaecn `yixa s` ok m`e ¦§¨¥
:`xnbd zxxanàúëìä éàîì.xen`dn z`veid dkldd idn - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anàlà äëøöð àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£Ÿ¦§§¨¤¨

ickìjixvdäãò,dylye mixyr ly oixcdpq -åipy,íéãò §¥¨§¥¦
,äàøúäålr `ay gp oa bexdl ick ,l`xyia zeytp ipica enk §©§¨¨

.l`xyi za dexr
`ed ike :`xnbd ddnz,òøb òøâîbxdpy eilr miliwny ,xnelk ¦§©¨©

didy gp oa zy` lr `a eli` xy`n ,d`xzde micre dcra wx
:`xnbd zvxzn .mdicrla mb bxdpàì ,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨Ÿ

ì àlà äëøöðlr `ay gp oaäøòðl`xyi zaäñøBànä- ¦§§¨¤¨§©£¨©§¨¨
,el d`eyp dpi`e l`xyil zycewndeäì úéì eäãéãìcipaly - ¦§¦§¥§

gp oal zqxe`nd gp za lr gp oa `ay ote`a dzin oic oi` gp
xnele ,lra zlera dzid `id m` `l` bxdp epi`e xg`ïðéðéécc§¨§¦©

eäìdqxe`n zil`xyi lr `a m` eze` mipcy -ïãéc àðéãa- §§¦¨¦¨
lr `ay l`xyi oick ,dliwqa ebxdl ,l`xyi ly mipica
xn`pd 'yi` yi`' weqtddn daxzpy oeik ,dqxe`n zil`xyi

.l`xyia
:`xnbd ddnzìáàlr e`a m`Léà úLà,[el d`eypd] l`xyi £¨¥¤¦

eäì ïðéðééc eäãéc àðéãaoecil eaxzd `le ,mze` mipc mdipica - §¦¨¦§¨§¦©§
,ok xnel ozip ike ,siiqa epic okle ,l`xyi ipica,àéðúäågp oa §¨©§¨

yäñøBànä äøòð ìò àa,l`xyilïBcéðbxdiläìé÷ña,l`xyik ¨©©£¨©§¨¨¦¦§¦¨
`a m`eLéà úLà ìò,l`xyiïBcéðbxdil÷ðça.l`xyikéàå- ©¥¤¦¦§¤¤§¦

l`xyi yi` zy` lr e`ay gp ipa mipcy jixack m`eàðéãa§¦¨
eäãéca mzzin ote` `ld ,mdipica -ééñ.àeä ó:`xnbd zvxzn ¦§©¦

éðz÷c 'Léà úLà' éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`l ,`ziixaa ¨©©©§¨©¦§¨©¥¤¦§¨¨¥
`l` ,dlra ici lr dlrapyäìòáð àìå äteçì äñðëpL ïBâk,el §¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

,gp oa dilr `a f`e,eäì úéì eäãéãìc`l` miyprp mpi`y oeik ¦§¦§¥§
l`xyi yi` zy` lr e`a m`e ,dlrapy yi` zy` lr mz`iaa

df ote`aïãéc àðéãa eäì ïðéðééc.wpga bxdil eppica mze` mipc - ¨§¦©§§¦¨¦¨
,ïäì Lé ìòa úìeòa ,àðéðç éaø éðúc,dilr e`a m` dzin ypridl §¨¥©¦£¦¨§©¨©¥¨¥

e,ïäì ïéà äìòáð àìå äteçì äñðëð`idy s` dilr miyprp oi`y ¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨¥¨¥
jlnia`a xn`py ,yi` zy`(b k ziy`xa)lr zn LPd' 'd el xn`y¦§¥©

zy` `ide' el xn` `le ,'lrA zlrA `ede Ygwl xW` dy`d̈¦¨£¤¨©§¨§¦§ª©¨©
.'yi`

:opgei iaxk da x`eany `ziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz- ©§¨§¨¥
eixackïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéaL äåøò ìk ,ïðçBé éaøcz` §©¦¨¨¨¤§¨¤¥¦¤¦§¨¥§¦¦
l`xyiäéìòs` ,[dilr `a m`Î],äéìò øäæeî çð ïadexr la` ¨¤¨¤Ÿ©§¨¨¤¨

y,äéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïéc úéa ïéàodilr `ady zeixr oebk ¥¥¦¤¦§¨¥§¦¦¨¤¨
,eze` mizinn oic zia oi`e zezixk iaiign `edøäæeî çð ïa ïéà¥¤Ÿ©§¨

øéàî éaø éøác ,äéìòúéa ïéàL Lé úBéøò äaøä ,íéøîBà íéîëçå . ¨¤¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¥£¨¥¤¥¥
ïäéìò ïéúéîî ìàøNé ìL ïécodilr aiig l`xyiy zeixrd epiide ¦¤¦§¨¥§¦¦£¥¤

,oic ziaa dzin `le zxkåok it lr s`,ïäéìò øäæeî çð ïameyn §¤Ÿ©§¨£¥¤
,l`xyia zeixr zyxta xen`d 'Wi` Wi`'n eaxzd gp ipay¦¦
oi`y el` lr s`e ,ef dyxta mixen`d zeixrd lk lr mixdfeny

m` ,cvik .odilr mizinn l`xyi oic ziaàagp oaúBéøò ìò ¨©£¨
ìàøNé[zeil`xyiÎ]ïBcéðdzinl,ìàøNé éðéãawpga bxdp epiidc ¦§¨¥¦§¦¥¦§¨¥
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oixcdpq(iyily meil)

BúøBä äúéäLen` ohaa epeixd zligz -,äLeã÷a àlLepiidc ¤¨§¨¨¤Ÿ¦§¨
,zixkp en` dzidykBúãéìåxak dzid,äLeã÷axg`l epiidc §¥¨¦§¨

,en` dxiibzdyíàä øàL Bì Lé[m`d cvn daxiw zekiiyÎ] ¤§¥¨¥
,m`d cvn deg` ici lr eizeaexwa xeq` okle ,dexr xeqi` oiprl

áàä øàL Bì ïéàåeizeaexwa xeq` epi` okle ,dexr xeqi` oiprl §¥§¥¨¨
mde ,gp ipak minkg zxifbn epicy oeik ,a`d cvn deg` ici lr
on` cvn mdizeaexwa wx ,deg` meyn dexr xeqi`a mixeq`

.jk epic `ed s` okle ,odia` cvn `le,ãöék àäm`BúBçà àNð ¨¥©¨¨£
ïîdze`,íàädxiibzpe ,m`d dxiibzpy mcew dclep zeg`de ¦¨¥

xar m`e ,gp ipal dxeq`y myk el `ypidl dxeq` ,dn` mr
e elv` dniiwl el xeq` d`ypeàéöBéz` `yp m`e .dze` yxbi - ¦

ezeg`ïîeze`íéi÷é ,áàäm`e .dyxbl jixv epi`e elv` dze` ¦¨¨§©¥
z` `ypïî ,áàä úBçàdze`,íàäel dxeq`eàéöBé,dze` £¨¨¦¨¥¦

xn`py(ck a ziy`xa)oldl miyxece ,'eia` z` Wi` afri oM lr'©¥©£¨¦¤¨¦
z` `yp m`e .el dxeq`y m`d on eia` zeg` epiid 'eia`'y¨¦

mdipyy eia` zeg`ïîeze`íéi÷é ,áàäz` `yp m`e .dze` ¦¨¨§©¥
,íàä úBçàodizyyïîdze`,íàäe el dxeq`,àéöBémiyxecy £¨¥¦¨¥¦

xn`py dny oldl(my)dxeq`y m`d on en` zeg` epiid 'FO`'¦
z` `yp m`e .elíàä úBçàodizyyïîeze`øéàî éaø ,áàä £¨¥¦¨¨©¦¥¦

,øîBàe el dxeq`àéöBé,dze`íéi÷é ,íéøîBà íéîëçå.dze`äéäL ¥¦©£¨¦§¦§©¥¤¨¨
íà øàL íeMî àéäL äåøò ìk ,øîBà øéàî éaømy dilr yiy - ©¦¥¦¥¨¤§¨¤¦¦§¥¥

cg` a` yiy epiidc ,a`d ici lr `id ef daxiwy s` ,m` zaxiw
e el dxeq` ,dzeg`le m`làéöBéexn`i `ny mixfeby ,dze` ¦

ezeg`a s` z`f exfbe ,ynn m`d on eizeaexwa xeq` xbd oi`y
miyxetny m`d on eia` zeg`e en` zeg`a oky lke ,m`d on

ezaexw wxe .xeqi`l aezkd zyxcaøàL íeMîzaxiw -,áàä ¦§¥¨¨
zeg`e eia`n ezeg` oebk ,a`d ici lr wx ezaexw `idy epiidc

el zxzen ,cala mdia`n eia`eíéi÷é.dze` §©¥
øzeîe,dyecwa ezcile dyecwa `ly ezxedy df xbåéçà úLàa ¨§¥¤¨¦

,m`d on eig` `ed m` s`e ,ezzin xg`låéáà éçà úLàáexg`l §¥¤£¦¨¦
,m` dze`n mig` md m` s`e ,ezzinåokìk øàLdøòúBéody §§¨¨£¨

,zeyi` ici lr `l` deg` ici lr eizeaexw opi`y ,el` zeixrk
,ezlke ezy` zeg` oebk.Bì úBøzeîlk x`y'y `xnbd zx`ane ¨

`a 'zeixrdééeúàìz` zeaxl -åéáà úLàs`y ,ezzin xg`l §©¥¥¤¨¦
m` .el zxzen `idàNðixkpdzáe äMàxg`l mzyly exiibzpe ¨¨¦¨¦¨

,oi`eyipdñðBkoi`eyipa miiwn -àéöBîe ,úçàyxbn -,úçà ¥©©¦©©
l`xyil xizdl e`eai `ly ick ,cgi dzae dy` `yil el xeq`y

.dxezd on mixeq`d dzae dy` i`eyipñBðëé àì äléçzëìes` §©§¦¨Ÿ¦§
,deg` ici lr eizeaexw ody meyn el zexeq`d zeixrd z`
cvn deg` oda jiiyy oeiky ,oniiwl lirl minkg el exizdy
ody meyn el zexeq`d z` s` miiwl `eai `ny miyyeg ,a`d
s` enr exiibzpe ,xiibzpy xb .m`d on deg` ici lr eizeaexw

,dn`e ezy`,BúBîça øzeî ,BzLà äúî`ny yegl oi`y oeik ¦¥¨¦§¨©£
gp oa ixdy ,dlw dyecwl dxeng dyecwn mi`a mixby exn`i
l`xyil xizdl e`eai `ny mixfeb oi`e .ezenga xeq` epi`
ylgp df ote`ay oeik ,ezy` zzin xg`l ezengl `ypidl
.xba minkg ea exfb `l okle ,ezengl `ypidl l`xyi ly exeqi`

éøîàc àkéàåezy` dzny xg`l s`y mixne` yie -øeñà §¦¨§¨§¦¨
,BúBîças`y ,xenb l`xyia z`f exizi `ny miyyegy meyn ©£

exfb okle ,etweza l`xyi lv` df xeqi` x`yp ezy` dznyk
.eilr dxqe`l xba s` minkg

`aend xi`n iax lr dpnn zeywdl d`aedy `ziixad o`k cr
lirl `ziixaa(:fp)e` gp oa xi`n iaxly ,ef `ziixa ixac itly ,

,ezzin xg`l eia` zy`a xzen ,dyecwa `ly ezxed dzidy xb
zeixr od ixde ,[dpey`xd drcl] ezy` zzin xg`l ezenga oke
xi`n iax xn`y dnl dywe ,odilr mizinn l`xyi ly oic ziay
oa dilr mizinn l`xyi ly oic ziay dexr lky ,lirl `ziixaa

.dilr xdfen gp
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,äãeäé áø øîàepipyy dn - ¨©©§¨Ÿ©§¨¨

x`ye eia` zy` z` gp oal xizd xi`n iaxy dipyd `ziixaa
deg` ici lry zeixrd z` eilr xq`e ,zeyi` ici lry zeixrd

z`f xn` ,m`d cvnàaélà øéàî éaøezhiyl -àäå ,øæòéìà éaøc ©¦¥¦©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨
z` wx gp oal xi`n iax xq`y dpey`xd `ziixaa epipyy dn -

zeixrd x`y z`e ,odilr mizinn l`xyi ly oic ziay zeixrd
z`f xn` ,el xizd zezixk iaiig wx odyéaøc àaélà øéàî éaø©¦¥¦©¦¨§©¦

àáé÷ò.:dfa zehiyd ex`azi day `ziixa d`ian `xnbd,àéðúc £¦¨§©§¨
dege mc` i`eyip xg`l xn`p(ck a ziy`xa)úà Léà áæòé ïk ìò'©¥©£¨¦¤

Bnà úàå åéáàweqtn minkg eyxce ,'cg` xUal Eide FYW`A wace ¨¦§¤¦§¨©§¦§§¨§¨¨¤¨
.gp oa lr exq`py zeixrd z` df'åéáà' ,øîBà øæòéìà éaø`a ©¦¡¦¤¤¥¨¦

xeq`l dyxclåéáà úBçà,m` dze`n eclep eia`e `idyoky lke £¨¦¥
.en`n ezeg`a xeq`y,'Bnà'z` el xeq`lBnà úBçàen`e `idy ¦£¦

zexeq`y df weqtn zecnlpd zeixrdy oeike .m` dze`n eclep
wxy jkn cenll yi ,deg` ici lr el zeaexwd zeixr od ,gp oal

.el exq`p el` zeixr'åéáà' ,øîBà àáé÷ò éaøz` xeq`l `aúLà ©¦£¦¨¥¨¦¥¤
,'Bnà' .åéáàz` el xeq`lLnî Bnà,'÷áãå' .dy`a `weec xzeny ¨¦¦¦©¨§¨©

,ez`iaa zipdpy oeik da waciy jiiyyøëæa àìåjiiy oi`y §Ÿ§¨¨
.jka dpdp akypd oi`y oeik ea waciy,'BzLàa'`weec xzeny §¦§

ezy`a,'ãçà øNáì eéäå' .Bøéáç úLàa àìåa `weec xzenyéî §Ÿ§¥¤£¥§¨§¨¨¤¨¦
Lmd dci lríéNòpl,ãçà øNa`vei `edy clepd rxfa epiidc ¤©£¦¨¨¤¨

,cg` xyal m`d xyae a`d xya ea miyrpe mdipyneàöéllkn ¨§
dfïéNòð ïéàL äiçå äîäal,ãçà øNa,mc`d on zeclei opi`y oeik §¥¨§©¨¤¥©£¦¨¨¤¨

zexeq`y df weqtn ecnlpy zeixrd lky oeike .oda xeq` gp oae
cenll yi ,odilr mizinn l`xyi ly oic ziay zeixr od ,gp oal
wx `aiwr iax zhiyly ,x`eane .el exq`p el` zeixr wxy jkn
,gp oal exq`p eia` zy`e en`k odilr mizinn oic ziay zeixr
xi`n iax z`f xn` ezhiyle ,el exq`p `l zezixk iaiig la`
oal zeaexwd zeixr wx xfril` iax zhiyle .dpey`xd `ziixaa
xn` ezhiyle ,el exq`p en` zeg`e eia` zeg`k deg` xeqi`a gp
ly eizeaexw ody zeixr hrin okle ,dipyd `ziixaa xi`n iax jk

.el zexeq` opi`y ,zeyi` ici lr wx gp oa
:`ziixad ixaca dpc `xnbd'åéáà' ,øîBà øæòéìà éaø ,øî øîà̈©©©¦¡¦¤¤¥¨¦

xeq`l.åéáà úBçà:`xnbd zl`eyàîéàxeq`l weqtd zpeeky £¨¦¥¨
z` elLnî åéáà:`xnbd daiyn .weqtd zehytkeðééä`ld - ¨¦©¨©§

n eia` xq`p xak,øëæa àìå '÷áãå'zl`ey .ok yexcl oi` okle §¨©§Ÿ§¨¨
e :`xnbdàîéàz` gp oal xeq`l.åéáà úLà:`xnbd daiyneðééä ¥¨¥¤¨¦©§

n dxq`p xak `ld -.Bøéáç úLàa àìå 'BzLàa':`xnbd zl`ey §¦§§Ÿ§¥¤£¥
eàîéàeia` zy` xeq`l aezkd `ayäúéî øçàìf`y ,eia` ly ¥¨§©©¦¨

yexcl oi` :`xnbd daiyn .exiag zy` meyn dxeq` dpi` aey
eia`'n dyxcd didzy jixvy oeik jkàéîec 'dyxcl dneca - ¨¦§¨

äî ,'Bnà'czaiz'Bnà'dexr xeq`l `aåàìcezaexw [dpi`yÎ] §¦¨¦§¨
ici lr,úeLéàzeg` xeq`l 'FO`'n lirl xfril` iax cnly itke ¦¦

,en`'åéáà' óàdexr xeqi`l d`a,úeLéà åàìcmiyxec okle ©¨¦§¨¦
.eia` zeg` xeq`l

:`ziixaa xfril` iax zyxc jynda dpc `xnbd'Bnà'xeq`l ¦
.Bnà úBçà:`xnbd zl`ey.Lnî Bnà àîéàå:`xnbd daiyn £¦§¥¨¦©¨

eðééän dxq`p xak `ld -.Bøáç úLàa àìå 'BzLàa'zl`ey ©§§¦§§Ÿ§¥¤£¥
:`xnbdàîéàåen` xeq`l aezkd `ayøçàìdäúéî,dlra ly §¥¨§©©¦¨

yi :`xnbd daiyn .exiag zy` meyn dxeq` dpi` xak f`y
FO`'n yexclàéîec 'dyxcd lyåàìc 'åéáà' äî ,'åéáà'coi`Î] ¦§¨§¨¦¨¨¦§¨

eia`l [dpeekdLnî,lirl x`azpy itke eia` zeg`l `l`óà ©¨©
åàìc 'Bnà'en`Lnî.en` zeg`l dpeekd `l` ¦§¨©¨

,lirl `ziixaa `aed :`ziixaa `aiwr iax ixaca dpc `xnbdéaø©¦
'åéáà' ,øîBà àáé÷òxeq`l.åéáà úLà:`xnbd zl`eyàîéàå`ay £¦¨¥¨¦¥¤¨¦§¥¨
z` xeq`l aezkd.Lnî åéáà:`xnbd zvxzneðééäxak `ld - ¨¦©¨©§

n xq`pãå',øëæa àìå '÷á:`xnbd dywn .ok yexcl oi` okleéëä éà §¨©§Ÿ§¨¨¦¨¦
a gp oa xeqi` ,jk m` -énð åéáà úLà`ed mb -eðééäyxcp xak - ¥¤¨¦©¦©§

n xeqi`l,Bøáç úLàa àìå ,'BzLàa'`aiwr iax jxved recne §¦§§Ÿ§¥¤£¥
mb eilr dxqe`l jxved :`xnbd zvxzn .'eia`' zaizn eyxecl¨¦

øçàìdäúéî,eia` ly.el zxzen `id 'exiag zy`' cvn f`y §©©¦¨
:`ziixaa `aiwr iax zyxc jynda dpc `xnbd,'Bnà'xeq`l ¦

.Lnî Bnà`ld :`xnbd dywneðééän xacd xq`p xak -'BzLàa' ¦©¨©§§¦§
Bøáç úLàa àìå.z` eilr xeq`l `a :`xnbd zvxznBnà §Ÿ§¥¤£¥¦

Búñeðàîdpi` okle ,el d`yip `le ,dilr `ae dqp` eia`y - ¥£¨
.exiag zy`k el dxeq`

:`aiwr iaxe xfril` iax zwelgn z` zx`an `xnbdà÷ éàîa§©¨
ébìtéî,`aiwr iaxe xfril` iax ewlgp dna -,øáñ øæòéìà éaø ¦©§¦©¦¡¦¤¤¨©
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ריי
oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äùåã÷á àìù åúøåäùmiaexwe m`e a` `la eiykr clepy ohwk xiibzpy xb lke
el zexeq`d lka dilr xefbc `ed opax edine okl mcewn daxew eilr oi`e inc
`yp jkld dlw dyecwl dxeng dyecwn oi`a exn`i `ly meyn (ieb ezeida)
df d`ype dn` mr dxiibzpe dn` dxiibzpy mcew dclepy m`d on ezeg`

gp oan rxb `le `id ezeg`c `ivei lcbyn
xi`n 'x xaqwc 'eke exn`i `ly opaxcne
zeg` 'it`e gp ipal dxeq` m`d on ezeg`
dl silie a`d on en` zeg`e m`d on eia`
eia`c en` z`e eia` z` yi` afri ok lrn
yixcck en` zeg` df en`e eia` zeg` df

:oizrnya onwl `"x dil.íéé÷é áàä ïî
on `l` gp ipaa deg` xeqi` xq`p `lc
izeg` dpn` mbe (k ziy`xa) aizkc m`d
a`d za `nl` in` za `l j` `id ia` za

:edl `ixy `l m`d zae edl `ixyúåçà
.àéöåé íàä ïî åéáàok lr (a my) aizkck

zeg` eia` z` opiyxce eia` z` yi` afri
:m`d on eia`.àéöåé íàä ïî íà úåçà

:m`d on en` zeg` ef en` z` aizkckî"ø
.àéöåé øîåàm`d on ezeg` meyn dxifb

onc b"r` o`k m`d x`y cv myc oeikc
xbl oi` xninl iz` dil zixy i` `id a`d
on ezeg` 'it` ixyinl iz`e m` x`y 'it`
:m`d on eia` zeg`e en` zeg` y"ke m`d

.íéé÷é à"ëçåezxedl oicd `ede 'ixfb `le
ezxed hwpc `de dyecwa `ly ezcile
`a `l dyecwa ezcile dyecwa `ly
`l` dyecwa `ly ezcile ezxed ihernl

ed ihernlincc oeike dyecwa ezcile ezx
iz` `nlic n"x dia xfb l`xyil dil
'it`e a`d x`ya elit`e l`xyia itelg`l

:ieb ezeida zeaexw oze` eclepøúåîå
.åéçà úùàádzin xg`le en`n elit`e

d`yp e` xiibzpyn eig` d`yp elit`e
g` zy` oi`c dniiw xiibzpyne ieb `edyk
oke 'eke exn`i `ny yginl `kile gp ipal
zeyi` zngn ze`ad lk oke a`d ig` zy`
xaqwc yginl `kil exn`i `nylc oeikc
`kil inp daxew meyne gp ipal exq`p `l

:inc clepy ohwkc yginl.úåéøò ìë øàùå
:el zexzen zeyi` zngn ze`ayééåúàì

.åéáà úùà`kil ezy` zeg`e ezlk la`
dyecwa ezcil dzidy xba `dc iieaxl
`l` dy` llk el dzid `l dfe `niiw
`l inp ezy` zeg` iiez`le zecdia

d"de zg` `ivene zg` qpek dzae dy` `yp `icda ipzw `dc (dil `kixv)
:zeig` izyl.äúáå äùà àùðexiibzpe ieb mzeida m`ypyk i`w mixb x`y`

:xenb l`xyil d"de xn`w zxeib jdc meyne i`w `d` inp i` enräìéçúëìå
.ñåðëé àìlirl oxn`c jpd`c (:gv sc) dqep`d lr oi`yep 'ta zenaia yxtn

:qepki `l dlgzklc xn`w miiwi.åúåîçá øúåî åúùà äúîdniiwy t"r`e
ezenge 'eke dyecwn mi`a `nipc ezeng lr xdfed `l gp oac xiibzpyn ezy`l

:dfl df zeaxew oi`e 'eke xiibzpy xbc exiibzpc b"r` `ied `l ynn.åúåîçá øåñà éðúã àëéàåc"ay t"r`e eia` zy`a xzen zdin ipzw ibilt i`na yxtn mzd
:mdilr oizinn l`xyi ly c"a oi`y t"r`e en` zeg`e eia` zeg`ae ezeg`a xeq` ipzwe ezenga oke dilr oizinn l`xyi ly.'åëå î"ø àädid mdipy ly cinlz

i`ex xfril` x"` xne` n"x zerivw `xhil iab (:b 'c) dvia 'qna 'ixn`ckipzwc `d r"x z` yny n"x xn` (.bi sc) w"ta oiaexir 'qnae 'eke zecext od eli`k o
:r"xc `ail` `id n"x zezixk iaiig `le mdl exq`p zezin iaiig ipzwc i`de `"x meyn `id n"x el zxzen eia` zy`e el dxeq` ezeg`åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò

.åîà úàå:xn`p oey`xd mc`l.åéáà úåçà:ezeg` y"ke.øëæá àìå ÷áãå:enr wacp epi` dpdp akypd oi`y jeznc weaic `kilc.ãçà øùáì äùòðù éî`vei rxfy
:ea cg` a`de m`d xya dyrpy mdn.äéçå äîäá åàöéxfril` iaxl la` zezin iaiig lkl sili dpine edpip zezin iaiig edlek r"xc ipd mc`d on oiclei oi`y

:deg`c daxew dil zi`e zeyi`c `axew dil zil.äúéî øçàì àîéà:en`c `inec ipyne eia` zzin xg`l eia` zy` lr eaiigl.ùîî åîà åîàzy` epiid e`le
:eiiga 'it` en` meyn `l` o`k oi`e ezy` e`lc eia` zqep` en` ipyne dzin xg`l `pniwe`c eia` zy` epiidc dvexzl `kil inp eia` zzin xg`lae exiag
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àùðdlw dyecwl dxeng dyecwn ep`a exn`i `ly d"t .`ivei m`d on ezeg`

m`d zeg`e m`d on eia` zeg` 'it`e gp ipal xeq` m`d on ezeg` n"x xaqc

df yexitke en` z`e eia` z` yi` afri ok lrn onwl xfril` iax silicke m`d on

xn`we `l e` mixba zeipy exfb `axrna erac (mye .ak sc) zenaic a"ta rnyn

ep`a exn`i `ly meyn e`l i` dexr `zyd

opax da exfb `l dlw dyecwl dxeng dyecwn

d"t (:fv zenai) oi`yep 'ta la` `irain zeipy

opixfbc `ivei m`d on ezeg`c `nrh epiidc

`ki`c eixg` dclepy ezeg` `yi `ny

yexitd eze`l rnyn `ziixe`c `xeqi`

yginl `kilc dyecwa `ly ezcile ezxedc

m`d on ezeg`a xqzin `l `ziixe`c `xeqi`l

`ck ok xnel xyt` i`eiab (:fv sc) mzd 'ixn

`ly ozcile ozxedc xexgzyi` `zn` ocei ipa

iyp aqpinl zyy ax edl xq`e ded dyecwa

`zn` ocei ipac `iddac dyw edin iccd`

oi`a exn`i `ny meyn `nrh ied `lc rnyn

meyn `l` dlw dyecwl dxeng dyecwn

m`d on xn`wc l`xyia itelgi`l iz` `nlic

on ibilt ik xeq`c ibilt `l r"k a`d on `le

ixy i`n` exn`i `ny meyn i`e m`d one a`d

itelgi` meyn i` la` m`d one a`d on mzd

itelgi`l iz` `l a` cv `ki`c oeik `gip

eda xfbinl jiiy `le a` zaxew edl zil miebc

(.ak sc) zenaic a"ta rnyn oke l`xyi eh`

elit` xnin` xn`c itelgi` meyn `nrhc

`py i`ne dlgzkl oicirn m`d on mig`

dxeqn c"al zecr dxeqn lkl dexr dexrn

itelgi`l iz`c meyn dexrc `nrhc rnyn

lkl dexr mzd qxhpewd yxit oke l`xyia

dniiwl edl zixy i`e miyp oi`yep lkd dxeqn

`l gp oac l"ie l`xyil dexr ixyinl inp ez`

inrh ixz ipde m`d on 'it` ezeg`a xeq`

jiiy `lc `nrh i`d jiiyc zenewn yic ikixv

m`d on ezeg` `yp oebk `nrh jci` i`d

meyne yginl `kil exn`i `ny meync

`aiwr 'xl eia` zy`e yginl `ki` itelgi`

yi gp ipal ixiq`c xfril` iaxl eia` zeg`e

itelgi` meyn la` exn`i `ny meyn xeq`l

`pngxc oircei lkdc a` zaxewa xfbinl `kil

zeg`e `"xl eia` zy`e iebc dirxfl dixwt`

`ki` exn`i `ny meyn e`lc `ixy r"xl eia`

jixtc `d `zyde `ki` itelgi` meyn `le

'hpewd yxity enk `l xi`n iaxc` xi`n iaxc

eia` zeg`e ezeg`a xeq` ipzwcn inp jixtc

meyn xeq` `lc edleka l"ndc mdilr oizinn l`xyi ly c"a oi`c b"r` en` zeg`e

`l` n"xc` n"xc jixt `le ezeg`a xn`ck itelg` meyn `l` mieb mzeida exq`pc

lka aezk oke mdilr oizinn l`xyi ly c"ac b"r` ezengae eia` zy`a xzen ipzwcn

oixdfen gp ipa mdilr oizinn l`xyi ly c"ay dexr lk n"x xaqe lirl mixtqd

:`dn `l` dil `iyw `lc rnyn 'ek `ipzde mdilr
iptn
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úLàa àìå ,'BzLàa' .øëæa àìå ,'÷áãå' .Lnî Bnà¦©¨§¨©§Ÿ§¨¨§¦§§Ÿ§¥¤
,ãçà øNa íéNòpL éî ,'ãçà øNáì eéäå' .Bøéáç£¥§¨§¨¨¤¨¦¤©£¦¨¨¤¨
,øî øîà .ãçà øNa ïéNòð ïéàL äiçå äîäa eàöé̈§§¥¨§©¨¤¥©£¦¨¨¤¨¨©©
åéáà ,àîéà .åéáà úBçà 'åéáà' ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¦£¨¦¥¨¨¦
eðééä .åéáà úLà ,àîéà .øëæa àìå ,'÷áãå' eðééä .Lnî©¨©§§¨©§Ÿ§¨¨¥¨¥¤¨¦©§
.äúéî øçàì ,àîéà .Bøéáç úLàa àìå ,'BzLàa'§¦§§Ÿ§¥¤£¥¥¨§©©¦¨
'åéáà' óà ,úeLéà åàìc 'Bnà' äî ,'Bnà'c àéîec§¨§¦¨¦§¨¦©¨¦
.Lnî Bnà ,àîéàå .Bnà úBçà ,'Bnà' .úeLéà åàìc§¨¦¦£¦§¥¨¦©¨
.äúéî øçàì ,àîéàå .Bøáç úLàa àìå ,'BzLàa' eðééä©§§¦§§Ÿ§¥¤£¥§¥¨§©©¦¨
åàìc 'Bnà' óà ,Lnî åàìc 'åéáà' äî ,'åéáà'c àéîec§¨§¨¦¨¨¦§¨©¨©¦§¨
,àîéàå .åéáà úLà 'åéáà' ,øîBà àáé÷ò éaø .Lnî©¨©¦£¦¨¥¨¦¥¤¨¦§¥¨
åéáà úLà ,éëä éà .øëæa àìå '÷áãå' eðééä .Lnî åéáà̈¦©¨©§§¨©§Ÿ§¨¨¦¨¦¥¤¨¦
,äúéî øçàì .Bøáç úLàa àìå ,'BzLàa' eðééä .énð©¦©§§¦§§Ÿ§¥¤£¥§©©¦¨

àa' eðééä .Lnî Bnà ,'Bnà'.Bøáç úLàa àìå 'BzL ¦¦©¨©§§¦§§Ÿ§¥¤£¥
,øáñ øæòéìà éaø .ébìtéî à÷ éàîa ,Búñeðàî Bnà¦¥£¨§©¨¦©§¦©¦¡¦¤¤¨©
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ריב
oifge` mipya cenr gp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äååçàã øåñéàá àìà äì úçëùî àì åéáàã àéîåã åîàå åîàã àéîåã åéáà
`kil zeyi`a ediiexze xkfa `le wace epiid k"`c xninl `kil ynn ediiexzc
:deg`a ediiexz jkld eia` zy` epiid k"`c zeyi` meyn e`l en` `dc xninl

.åéáà úùàá àî÷åàì áèåî àáé÷ò éáøåeia` dil ixwc `xwc dzernynk
eia` zy`e eia` z` yi` afri aizkc
aizkc eia` zexr l`xyia ixwc ogky`
`nwe`l e`le `id jia` zexr (gi `xwie)
zeg`c ikd rnyn `l `xwc eia` zeg`a
zeg` zexr ixw`c `ed eia` x`y eia`
:(my) `id jia` x`y ik dlbz `l jia`

.åúãåã:eia` zdw zeg`.åàì éàîzeg`
mxnrl dxzede dzid m`d on s` zdw
mcew el zxzen m`d on a` zeg` `nl`

:dxez ozn.áàä ïî åúãåã àìzdw zeg`
a`d zeg`e m`d on `le dzid a`d on
eia` z` yi` afri aizkc `de mdl dxzed
m`d on ezeg`a (eia`) eia` zeg` opiyxce
ia` za izeg` dpn` mben opitlick xn`w

:`id.'åëå äðîà íâå òîù àúzac llkn
:r"xl `iyw dxeq` m`d.äåä åúåçà

`l ikdc oeike ded eig` za `d ddinza
:dil `ixy a`d on `py `le m`d on `py
àáøå÷ äéì øîà äåä éëä íúä àìà

.'åëå äåçàãon `le `id a`d on ig` za
dil xn`w `xizde `xeqi` meyn `le m`d
xn`y `nw `xeaic ipewzl meyn `l`
ia` za izeg` ikd dil xn`w `id izeg`
ezeg` dl ixwe `id ia` oa ig` zac `id
zak `id ixde mipak md ixd mipa ipac
e`l in` za `l j` xn`wc i`de eia`
dxeq` `ied m`d on deg` ded i`c meyn

:el xn` `zlinc `hyew meyn `l`ãñç
.äðáédevy cqga dpap mler ly ezligz

el dxq`e epa z` cqg lenbl oey`xd mc`
epiide mlerd dpaiy ick oiwl dxizde
ezeg` z` (yi` gwi ik) (k `xwie) aizkc
cqg oiwl izxzdy dn `ed cqg eia` za

:enr izlnb.åúáá øúåî éåâiaxl oia
opitli `l `ped ax xaqwc r"xl oia xfril`
`xw i`da iaizkc jpdn zeixr x`y
:edpiazk `wec dpin rny ipd lk hxtcn

.éðòðë ãáò:l`xyi ly.åúááå åîàá øúåî
:daxew ly zeixr x`ya y"keììëî àöé

.éåâ:dipin gp oa my rwteàì ìàøùé ììëìå
.àáexn`i `nyc meyn dilr dil xfbilc

:dlw dyecwl dxeng dyecwn oi`a
.úîéàî:el zcgein dil aiygìéâøãî

.äéì éø÷éîì:xird zepa.àéðìôã àúéáø
:car ipelt ly ezcli.äúøúä úîéàî`ly

:dnvr xiwtdl `az m` el zcgein `xwz
.÷åùá äùàø òøôúùîs` zelibx eidy

:rext y`xa z`vl `ly ze`eypd zeiebd
.äëøãë àìùdpi`y jezny [`wac o`k oi`

:enr zwacp dpi` xaca zipdpàìå åúùàá
.åøéáç úùàá:dwiaca `l` dxez dxq` `ly.éøöîä úà êéå:ixar yi` dkdc meyn.ùã÷ òìé íãà ù÷åîaizkc mc` oiiexwy l`xyi epiid mc`d z` ywepd

:'eke mc` oiexw mz` mz` mc` izirxn o`v ip`v dpz`e (cl l`wfgi).ùãå÷ òìé:dkn xheq .erel lr xheqk xnelk ycwd z` drel el`k.ä÷æçá éúç÷ì àì íà
:zekdl oinfbn eidy eci mixnk epiidc dwfga gw` il ozz `l m` xn`e migafd xyaa mitwez eidy aizk ilr ipaa.äîø òåøæå:exiag lr eci mexl libxd.àãé õ÷

:xacl xcbe biiq zeyrl dxezd on `ly oiypere oikn eid c"a (.en sc) lirlc oiwxta xn`ck jka eqpwe exiag z` zekdl libx didy cg` mc`n.òåøæ ùéàyi`
:exaewle ezindl ie`x xnelk dxeawl zpwezn ux`d el rexf sipny.ò÷ø÷ äðúð àìx oi` xnelkze`ay rwxw i"r dax xbzdy iptn rexf ipal `l` rwxw zepwl ie`

:ocbpk cenrl wfg `diy jixve eilr oixxere oiapebe oi`a miapbe zeciqtne zenda.äîãàì ãáòë:xecire yekipe d`wyde dyixgl cinz da weqrl.úáùù éåâ
i`w `xwc mizr zyy jd` ezeayi `l `niz `le i`w inp mc` ipa`c dk`lnn ezeayi `l dil yixc `we ezeayi `l dlile mei '`py dzin aiig mly mei ezk`lnn

:i`w mc` ipa`c l"nw `aeh `dc 'iqxb `l `hiyt :zeidln ewqti `le elhai `l xnelk.úáùá éðù 'éôà àðéáø øîàdaeg meyl l"x xn`wc dziay `niz `l
epi`y mei 'it`e dk`lnn elhai `ly edl xq` `w `nlra dgepn `l` ea oizaeyy zaya cg` e` l`xyil dziay mei `edy zaya oebk zeayl oeekl `lc xn`w

:iriaxe iyily hwpinl ivn dedc d"de hwp dziay xa mei e`lc `nw `nei zaya ipy dziay xa.áéùç àì äùò íå÷:`id dk`ln dyr mew ezeayi `l i`de
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éðôîcin zenl die`x dzid zrcd urn deg dlk`yky .eza z` mc` `yp `l dn

`yiy ick wiqne eza gwil leki did dy` `la iexy didy mc` meyn i`e

:ezeg` z` oiwéîxzen l`xyilc rnyn .xeq` ieble ixy l`xyilc icin `ki`

dinw `iz`c `zzi` `idd (:k sc) mixcpc a"t seqa rnyn oke dkxck `lya ezy`a

el izkxr iax el dxn` iaxcxn` ektde ogly

`id epiid e`le el dxizd dxezd iza dl

`l` jka zcqtn dnc dhnl `ede dlrnl

m` mzd xn`ck dzxrvny dkxck `ly

dze` akyie xn`e okxck `ly izepa z` dprz

b"tqac dywe dkxck `ly dprie dkxck

xr dyrn dkxck `ly aiyg (:cl sc) zenaic

xicz jk dyery `l` xiq` `lc l"ie ope`e

aex m` la` ditei yigkie xarzz `ly

dl de`zn i`xw`ay `l` dkxck eyinyz

:ixy dkxck `ly

õ÷exiag z` zekdl libx didy d"t .`ci

`xwn `dc `ed `picc l"ie jka eqpwe

sc dcp) cid lk 'tae xayz dnx rexfe yixc

opz `pic xn` uvwz dn`l ci iab (mye :bi

`ed `pic `nl` `ci uw `ped axc `ped axck

opg iab (.fl sc w"a) 'de 'c 'ta ogky`c `de

oenn `l` eaiig `l diteb `ped axc `yia

zekdl did jka libxe crenc `kd ip`y

libx dn`l ci oke jka `ed dipicc sexb`a

:jka
`l`
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àì ,'åéáà'c àéîec 'Bnà'å ,'Bnà'c àéîec 'åéáà'¨¦§¨§¦§¦§¨§¨¦¨
áheî ,àáé÷ò éaøå .äååçàa àlà dì úçkLî©§©©¨¤¨§©§¨§©¦£¦¨¨
é÷Btàì .'åéáà úåøò' éø÷éàc ,åéáà úLàa déî÷Bàì§§¥§¥¤¨¦§¦§¥¤§©¨¦§©¥
àì 'åéáà úåøò' ,éø÷éà åéáà øàLc ,åéáà úBçà©¨¦¦§¥¨¦¦§¥¤§©¨¦¨
éàî .'BúãBc ãáëBé úà íøîò ç÷iå' ,òîL àz .éø÷éà¦§¥¨§©©¦©©§¨¤¤¤¨©
,òîL àz .áàä ïî BúãBc ,àì .íàä ïî BúãBc ,åàì̈¨¦¨¥Ÿ¨¦¨¨¨§©
.'énà úá àì êà àéä éáà úá éúBçà äðîà íâå'§©¨§¨£¦©¨¦¦©Ÿ©¦¦
úa ?éàåä BúBçà ,àøañúå .äøeñà íàä úác ,ììkî¦§¨§©¨¥£¨§¦§§¨££©©
àìå ,áàä ïî àðL àì ,àeä éëäc ïåéëå .éàåä åéçà̈¦£©§¥¨§¨¦¨§¨¦¨¨§¨
,déì øîà÷ éëä íúä ,àlà .àéøL ,íàä ïî àðL§¨¦¨¥¨§¨¤¨¨¨¨¦¨¨©¥
àz .ànàî àìå àaàî dãäa éì úéà úBçàc àáøe÷§¨©£¦¦©£¨¥©¨§Ÿ¥¦¨¨
àOiL éãk ,Bza úà íãà àNð àì äî éðtî ,òîL§©¦§¥¨Ÿ¨¨¨¨¤¦§¥¤¦¨
.'äðaé ãñç íìBò ézøîà ék' øîàpL ,BúBçà úà ïé÷©¦¤£¤¤¡©¦¨©§¦¨¤¤¦¨¤
áø øîà .éøzLà ,éøzLàc ïåék .àøéñà ,éëä åàì àä̈¨¨¦£¦¨¥¨§¦§§¥¦§§¥¨©©
àì äî éðtî ,øîàz íàå .Bzáa øzeî éúek ,àðeä¨¦¨§¦§¦Ÿ©¦§¥¨Ÿ
íeMî ,BúBçà úà ïé÷ àOiL éãk ,Bza úà íãà àNð̈¨¨¨¤¦§¥¤¦¨©¦¤£¦
éúek ,àðeä áø øîà ,éøîàc àkéàå .'äðaé ãñç íìBò'¨¤¤¦¨¤§¦¨§¨§¦¨©©¨¦
ïé÷ àOiL éãk ,àîòè eðééä íúä ,àéä àìå .Bza úà íãà àNð àlL ,òãz .Bzáa øeñà̈§¦¥©¤Ÿ¨¨¨¨¤¦§Ÿ¦¨¨©§©£¨§¥¤¦¨©¦
àöé .Bzáa øzeîe ,Bnàa øzeî ãáò ,àcñç áø øîà .'äðaé ãñç íìBò'c íeMî ,BúBçà úà¤£¦§¨¤¤¦¨¤¨©©¦§¨¤¤¨§¦¨§¦¨¨
ïa ,àðéðç éaø øîà ,øæòìà éaø øîà ,éîéc áø àúà ék .àá àì ìàøNé ììëìå ,éúek ììkî¦§¨¦§¦§¨¦§¨¥Ÿ¨¦£¨©¦¦¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¤
àúéáø' dì eàø÷cî ,ïîçð áø øîà ?úîéàî .äéìò âøäð ,äéìò àae Bcáòì äçôL ãçéiL çðŸ©¤¦¥¦§¨§©§¨¨¤¨¤¡¨¨¤¨¥¥©¨©©©§¨¦§¨§¨§¦¨
øîà ,øæòìà éaø øîà .÷eMa dLàø äòøtLî ,àðeä áø øîà ?dúøzä úîéàî .'àéðìôc¦§©§¨¥¥©©¨¨¨¨©©¨¦¤¨§¨Ÿ¨©¨©©¦¤§¨¨¨©
.dkøãk àlL àìå ,'÷áãå' øîàpL .áéiç ,dkøãk àlL BzLà ìò àaL çð ïa ,àðéðç éaø©¦£¦¨¤Ÿ©¤¨©¦§¤Ÿ§©§¨©¨¤¤¡©§¨©§Ÿ¤Ÿ§©§¨
ìò àaL çð ïa ,àáø øîà àlà .áéiçéî éúeëe ,áéiçéî àì ìàøNéc éãéî àkéà éî ,àáø øîà̈©¨¨¦¦¨¦¦§¦§¨¥¨¦©©¦¦©©¤¨¨©¨¨¤Ÿ©¤¨©

k àlL Bøéáç úLààlL àìå '÷áãå' .Bøéáç úLàa àìå 'BzLàa' ,àîòè éàî .øeèt ,dkøã ¥¤£¥¤Ÿ§©§¨¨©©£¨§¦§§Ÿ§¥¤£¥§¨©§Ÿ¤Ÿ
äëå äk ïôiå' øîàpL ,äúéî áéiç ,ìàøNé úà äkäL íéáëBk ãáBò ,àðéðç éaø øîà .dkøãk§©§¨¨©©¦£¦¨¥¨¦¤¦¨¤¦§¨¥©¨¦¨¤¤¡©©¦¤Ÿ¨Ÿ

iå] Léà ïéà ék àøiåeléàk ,ìàøNé ìL BòBì øèBqä ,àðéðç éaø øîàå .'Bâå [éøönä úà C ©©§¦¥¦©©¤©¦§¦§§¨©©¦£¦¨©¥¤¦§¨¥§¦
øîà :ïîéñ ,'úaL' ,'Bcáò' ,'déaâî' :'LãB÷ òìé íãà L÷Bî' øîàpL ,äðéëL ìL BòBì øèBñ¥¤§¦¨¤¤¡©¥¨¨¨©¤©§¦©©§©¨¦¨¨©
òLøì øîàiå' øîàpL ,'òLø' àø÷ð eäkä àlL ét ìò óà ,Bøéáç ìò Bãé déaânä ,Lé÷ì Léø¥¨¦©©§¦©¨©£¥©©¦¤Ÿ¦¨¦§¨¨¨¤¤¡©©Ÿ¤¨¨¨
àø÷ð ,eäkä àlL ét ìò óà .'äkú änì' àlà ,øîàð àì 'úékä änì' .'Eòø äkú änì̈¨©¤¥¤¨¨¦¦¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨©¤©©¦¤Ÿ¦¨¦§¨
éäzå' áéúëe ,'ä÷æçá ézç÷ì àì íàå' øîàpL ,'àèBç' àø÷ð ,àðéðç éaø øîà ,éøéòæ .'òLø'¨¨§¦¦¨©©¦£¦¨¦§¨¥¤¤¡©§¦Ÿ¨©§¦§¨§¨§¦©§¦
àðeä áø .'øáMz äîø òBøæe' øîàpL ,Bãé õöwéz ,øîà àðeä áø .'ãàî äìBãb íéøòpä úàhç©©©§¨¦§¨§Ÿ©¨¨©¦¨¥¨¤¤¡©§©¨¨¦¨¥©¨
øîàå .'õøàä Bì òBøæ Léàå' øîàpL ,äøeá÷ àlà äðwz Bì ïéà ,øîBà øæòìà éaø .àãé õ÷̈§¨©¦¤§¨¨¥¥©¨¨¤¨§¨¤¤¡©§¦§©¨¨¤§¨©
Léø øîàå .'õøàä Bì òBøæ Léàå' øîàpL ,úBòBøæ éìòáì àlà ò÷ø÷ äðzð àì ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨Ÿ¦§¨©§©¤¨§©£¥§¤¤¡©§¦§©¨¨¤§¨©¥
òaNé ,äîãàì ãáòk Bîöò íãà äNBò íà .'íçì òaNé Búîãà ãáBò' áéúëc éàî ,Lé÷ì̈¦©¦§¦¥©§¨¦§©¨¤¦¤¨¨©§§¤¤¨£¨¨¦§©
øîàpL ,äúéî áéiç úáML íéáëBk ãáBò ,Lé÷ì Léø øîàå .íçì òaNé àì ,åàì íàå .íçì̈¤§¦¨Ÿ¦§©¨¤§¨©¥¨¦¥¨¦¤¨©©¨¦¨¤¤¡©
éðL eléôà ,àðéáø øîà .ïúúéî àéä Bæ ïälL äøäæà ,øî øîàå .'eúBaLé àì äìéìå íBéå'§¨©§¨Ÿ¦§§¨©¨©§¨¨¤¨¤¦¦¨¨¨©¨¦¨£¦¥¦
.áéMç à÷ àì 'äNò íe÷' ,'äNòz ìàå áL' áéMç à÷ ék ?úBöî òáL éab dáLçéìå .úaLa§©¨§¦§§¨©¥¤©¦§¦¨¨¦¥§©©£¤£¥¨¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oixcdpq(iyily meil)

beqa miwqer mdipyy d`xp ,cgi en`e eia` xikfdy weqtdn
n cnlpd dexrd xeqi` `diye ,dnec dexrc àéîec 'åéáà'cnlpd ¨¦§¨§

nå ,'Bnà'n cnlpd'Bnà'dì úçkLî àì ,'åéáà'c àéîecdz` oi` - ¦§¦§¨§¨¦¨©§©©¨
z`f `venàlàxacn weqtdy miyxecykaly zeixr,äååçà ¤¨§©§¨

.en` zeg`e eia` zeg` epiidc
àáé÷ò éaøåy xaqdéî÷Bàì áheîweqtay 'eia`' z` cinrdl - §©¦£¦¨¨§§¥¨¦

axeqi`,åéáà úLà`xewy ,'eia` z` Wi` afri' weqtd zernynk §¥¤¨¦©£¨¦¤¨¦
l`xyi zeixr iabl ep`vny oeik ,eia` zy` xeqi`l 'eia`'

éø÷éàceia` zy` [z`xwpyÎ],'åéáà úåøò'n`pyx(g gi `xwie) §¦§¥¤§©¨¦
,'`ed Lia` zexr dNbz `l Lia` zW` zexr'é÷Btàì`ivedle - ¤§©¥¤¨¦Ÿ§©¥¤§©¨¦¦§©¥

xeqi`a weqtd z` cinrdl `le,åéáà úBçàzernynk dpi`y ©¨¦
oeik ,weqta xn`py 'eia`'éø÷éà åéáà øàLceia` zeg`y - ¨¦¦§¥¨¦¦§¥

xn`py ,eia` ly ezaexw epiidc 'eia` x`y' wx z`xwp(ai gi my)

la` ,'`ed Lia` x`W dNbz `l Lia` zFg` zexr'àì 'åéáà úåøò' ¤§©£¨¦Ÿ§©¥§¥¨¦¦¤§©¨¦¨
.éø÷éà¦§¥
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gp oa lr(ck a ziy`xa)÷áãå',da wac `edy ote`a ,'FYW`Aàìå §¨©§¦§§Ÿ

d`iaadkøãk àlL.enr zwacp dpi`e da zipdp dy`d oi`y ¤Ÿ§©§¨
:`xnbd ddnzéãéî àkéà éî ,àáø øîàxac yi ike -àì ìàøNéc ¨©¨¨¦¦¨¦¦§¦§¨¥¨

áéiçéî,eziiyr lr yperéúeëeepnn lwyáéiçéîeilr.x`an `ax ¦©©¦¦©©
:xg` oic myn micnlyBøéáç úLà ìò àaL çð ïa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¤Ÿ©¤¨©¥¤£¥

ixkpd,àîòè éàî .øeèt ,dkøãk àlLweqtdn miyxeca ziy`xa) ¤Ÿ§©§¨¨©©£¨
(ckwace',Bøéáç úLàa àìå 'BzLàae'÷áãå'dkxck d`iaa rnyn §¨©§¦§§Ÿ§¥¤£¥§¨©

,weaic da jiiyyàìåd`iaa,dkøãk àlL,weaic da jiiy oi`y §Ÿ¤Ÿ§©§¨
.exiag zy`a aezkd xq` `l dze`e

:gp oaa d`kd oicíéáëBk ãáBò ,àðéðç éaø øîàixkp -úà äkäL ¨©©¦£¦¨¥¨¦¤¦¨¤
øîàpL ,äúéî áéiç ,ìàøNédkn ixvn yi` d`xy xg`l dyna ¦§¨¥©¨¦¨¤¤¡©

eig`n ixar yi`(ai a zeny),iå] Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiå'úà C ©¦¤Ÿ¨Ÿ©©§¦¥¦©©¤
'Bâå [éøönä.l`xyi z` dkdy meyn ebxdy ,'lFgA EdpnhIeøîàå ©¦§¦§©¦§§¥©§¨©

BòBì øèBqä ,àðéðç éaøeigl lr dknd -øèBñ eléàk ,ìàøNé ìL ©¦£¦¨©¥¤¦§¨¥§¦¥
øîàpL ,äðéëL ìL BòBì(dk k ilyn),'LãB÷ òìé íãà L÷Bî',xnelk ¤§¦¨¤¤¡©¥¨¨¨©¤

drel eli`k ,'mc`' miiexwd l`xyi ly eigl lr [dknÎ] ywepd
.dpiky ly erel lr dkn epiidc ,ycewd z`

:df oipra mitqep mixn`n d`ian `xnbd,'úaL' ,'Bcáò' ,'déaâî'©§¦©©§©¨
od el` zeaiz ylyïîéñ.mi`ad yiwl yix ixn`n zylyløîà ¦¨¨©

Bøéáç ìò Bãé déaânä ,Lé÷ì Léø,ezekdl dvexy d`xnkìò óà ¥¨¦©©§¦©¨©£¥©©
L étoiicrøîàpL ,'òLø' àø÷ð eäkä àlmiyp` ipy dyn d`xyk ¦¤Ÿ¦¨¦§¨¨¨¤¤¡©

mihhewzn l`xyin(bi a zeny),änì' ,'Eòø äkú änì òLøì øîàiå'©Ÿ¤¨¨¨¨¨©¤¥¤¨¨
,'äkú änì' àlà ,øîàð àì 'úékä,ezekdl dvxy dn lr el`yy ¦¦¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨©¤

y gken ,'ryx' aezkd e`xweL ét ìò óàoiicr,eäkä àloeik ©©¦¤Ÿ¦¨
eci z` eilr mixdyøîà éøéòæ (øîà) .'òLø' àø÷ðmya,àðéðç éaø ¦§¨¨¨§¦¦¨©©¦£¦¨

øîàpL ,'àèBç' àø÷ðxyan lehil mivex eidyk ilr ipa mipdka ¦§¨¥¤¤¡©
migafd(fh a '` l`eny)oYz dYr iM `l xn`e' ,ézç÷ì àì íàå §¨©Ÿ¦©¨¦¥§¦Ÿ¨©§¦
,'ä÷æçáeci mixny ink dfe ,ezekdl mii`n didy epiid 'dwfga'e §¨§¨§¨§¨

,zekdl mii`neáéúëeeixg`y weqta(fi a my)íéøòpä úàhç éäzå' §¦©§¦©©©§¨¦
,'ãàî äìBãb.'`heg' jka `xwpy gkene,øîà àðeä áøjka libxd §¨§Ÿ©¨¨©

øîàpL ,Bãé õöwéz(eh gl aei`),'øáMz äîø òBøæe'rexf ,xnelk ¦¨¥¨¤¤¡©§©¨¨¦¨¥
:`xnbd zxtqn .xayz ,zekdl ick mnexzdl dlibxdàðeä áø©¨

àãé õ÷.exiag z` zekdl libx didy mc` ly ci uvw -éaø ¨§¨©¦
,äøeá÷ àlà äðwz Bì ïéà ,øîBà øæòìàezindl `ed ie`x xnelk ¤§¨¨¥¥©¨¨¤¨§¨

,exawleøîàpL(g ak my),'õøàä Bì òBøæ Léàå'mixnd yi` ,xnelk ¤¤¡©§¦§©¨¨¤
`ed ie`xy ,dxeawl ux`d el zpwezn ,ezekdl exiag lr rexf

.jkl:df weqtn xfrl` iax yxcy ztqep dyxc,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨
äðzð àì[die`x oi`Î]ò÷ø÷,dzepwl,úBòBøæ éìòáì àlàxnelk Ÿ¦§¨©§©¤¨§©£¥§

,daixnd dax rwxw ziipway meyn ,minil`e miwfg miyp`l
eqpki `lye deciqtie zenda dilr exari `ly xenyl jixvy
dilr mixxer enewi `lye day zexitd z` eapbie miapb dkezl

,`id mdlyy eprhieøîàpL(my),'õøàä Bì òBøæ Léàå',xnelk ¤¤¡©§¦§©¨¨¤
.dzepwl ux`d die`x el ,rexf lra wfg mc`

:rwxwd zcear oipra yiwl yix ly xn`néàî ,Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦©
áéúëc(`i ai ilyn)Bîöò íãà äNBò íà .'íçì òaNé Búîãà ãáBò' ¦§¦¥©§¨¦§©¨¤¦¤¨¨©§

,äîãàì ãáòkyekipa ,d`wyde dyixga cinz da wqery §¤¤¨£¨¨
df ote`a wx ,dgiaydl rwxwd xecirae ,mirxd miayrdòaNé¦§©

dníçì,rwxwd `ivezy d`eazdn dyrpdåàì íàå`l` epi`y ¨¤§¦¨
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המשך בעמוד כה



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oixcdpq(iriax meil)

:`xnbd dywnïéðéc àäå,mipicd lr gp ipa ieeiv ixde -äNò íe÷ §¨¦¦£¥
htynå ,àeäok it lr s`áéMç à÷,gp ipa zeevn oipna `pzd §¨©¦

.dziayd xeqi` z` dpn `l recn ,dl`yd zxfeg ok m`e
mby oeikn ,mipicd zevn z` dpn `pzdy dn :`xnbd zvxzn

zevnäNò íe÷htynåzevn mbáLeäNòz ìàleereäðéð- £¥§¥©©£¤¦§
miayei mde ,mipic ilra mdiptl e`a `lyk s`y ,mda zelelk

.leer zeyrl `ly devna md mieevn oiicr ,milhae
:ixkp ly sqep xeqi` zx`an `xnbdãáåò) ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

øîàpL ,äúéî áéiç äøBza ÷ñBòL [éBb] (íéáëåë(c bl mixac)äøBz' ¤¥©¨©¨¦¨¤¤¡©¨
äLøBî ,äLî eðì äeöwxy wiicl yie ,'awri zNdweðìdpzip ¦¨¨Ÿ¤¨¨§¦©©£Ÿ¨

k dxezdíäì àìå ,äLøBî:`xnbd zl`ey .mixkpl -dáLçéìå- ¨¨§Ÿ¨¤§¦§§¨
l `pzd z`f dpniyòáL éabdúBöî:`xnbd daiyn .gp ipa ly ©¥¤©¦§

l .x`aziy itke ,`pzd dpny zexg` zeevna llkp df oicïàî©
øîàc`id dxezdy weqtd zpeekyäLøBî,l`xyil dyexi - §¨©¨¨

da wqerd ixkpddì ìéæb à÷ ìæâéî,mdn dze` lfeby ink aygp - ¦§¨¨¨¥¨
le .lfb xeqi`a llkpeøîàc ïàîdxezdy 'dWxFn' zaiz yexcl ©§¨©¨¨

zaygpäñøBàîepl(:hn migqt)dxeza wqerd ixkp ,k Bðéclrea §¨¨¦§
äñøBànä äøòð,l`xyi lycdzinl epicäìé÷ña,xeqi`a llkpe ©£¨©§¨¨§¦§¦¨

.zeixrd
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïéépî ,øîBà øéàî éaø äéä ¥¦¦¨¨©¦¥¦¥¦©¦

àeäL ,äøBza ÷ñBòå [éBb] (íéáëåë ãáåò) eléôàLezlrna aygp ¤£¦§¥©¨¤
øîàpL ,ìBãb ïäëkdxezd iabl(d gi `xwie)izwg z` mYxnWE' §Ÿ¥¨¤¤¡©§©§¤¤ªŸ©

ihRWn z`e'íäa éçå íãàä íúBà äNòé øLà'íiåì' 'íéðäk' , §¤¦§¨©£¤©£¤¨¨¨¨¨©¨¤Ÿ£¦§¦¦
øîàð àì 'íéìàøNé'å,df weqta,'íãàä' àlàmc` lky rnyne §¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨¨¨¨

ixkp oia ,dxeza miwqerd lk z` aezkd deyde ,ixkp s`e llka
,odk oiae l`xyi oiaezãîì àä,jkn[éBb] (íéáëåë ãáåò) eléôàL ¨¨©§¨¤£¦

.ìBãb ïäëk àeä éøä ,äøBza ÷ñBòåixkpl xq`y opgei iaxl dywe §¥©¨£¥§Ÿ¥¨
weqrl ixkpl xeq` zn`a :`xnbd zvxzn .dxeza weqrl

e ,dxezaíúäwqeryk xi`n iax xaic `ziixaaazekldòáL ¨¨§¤©
eäãéc úBöî,mdl xzed df cenily ,oda iwa zeidl ick ,mdly - ¦§¦§

.lecb odkk ezlrna aygp f`e
lirl `ziixaa epipy(:ep):ä óà ,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaøxeqi` ©¦£¦¨¤©§¦¥¥©¨

lek`léçä ïî ícllka `ed ,ig ecera miig lran `vedy mc - ¨¦©©
df oicl xewnd z` zx`an `xnbd .gp ipa mda eehvpy zeevnd

:jk lr miwlegd opax ly mnrhe,ïðaø eðzgp ipal xn`py dn ¨©¨¨
(c h ziy`xa)äæ ,'eìëàú àì Bîc BLôða øNa Cà'xeqi`,éçä ïî øáà ©¨¨§©§¨ŸŸ¥¤¥¤¦©©

.ea eytp cera xya elk`z `l ,weqtd yxcp jkyïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤
éçä ïî ícä óà ,øîBà ìàéìîbzx`an .df weqta gp ipal xq`p ©§¦¥¥©©¨¦©©

:`xnbdìàéìîb ïa àðéðç éaøc àîòè éàîipy df weqtn yxecy ©©£¨§©¦£¦¨¤©§¦¥
y meyn ,mixeqi`déa éø÷weqta `exwl yi -àì BLôða øNa' §¦¥¨¨§©§Ÿ

'ìëàú`exwl yi oke ,enr ytpdyk xyad z` lk`z `l -Bîc' Ÿ¥¨
'ìëàú àì BLôðazx`an .enr ytpdyk mcd z` lk`z `l - §©§ŸŸ¥

:`xnbdïðaøåmixaeq ,igd on mc xeq`l 'FnC'n miyxec mpi`y §©¨¨¨
càeää,weqta xn`py 'FnC'àúàc àeä íéöøL éøLéîì`a - ©¨§¦§¥§¨¦©£¨

jxved dndaa mdl xq`py oeik ,mivxya igd on xa` xizdl
.mivxya xizdl

:lirl `ziixaa `pipg iax ixac jynd z` d`ian `xnbdàöBik©¥
øáãaitk -jk ,gp ipal igd on mc xq`pyøîBà äzà,l`xyia ©¨¨©¨¥

xn`py(bk ai mixac)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø'©£©§¦§¦£Ÿ©¨¦©¨©¨¤
'Bâåxeqi`l mc xeqi` jnqpy jkne ,'xUAd mr Wtpd lk`z `le §§ŸŸ©©¤¤¦©¨¨

mcd z` 'lk`z `le' ,weqtd seq z` yexcl yi ,igd on xa`§ŸŸ©
,'xUAd mr Wtpd' cera dndadn `viyk ,weqtd zligza xkfpy©¤¤¦©¨¨

.diiga xnelkíãä éë éçä ïî øáà äæ íãä ìëà éúìáì ÷æç ÷ø)
.(éçä ïî íã äæ ùôðä àåä:`xnbd zx`anàeää ,ïðaøådn - §©¨¨©

mc ly sqep xeqi`l `a `l ,igd on xa` xeqi`l mc xeqi` jnqy
`l` ,igd onäæwä íãìmc diiga dndadn mifiwny dn - §©©¨¨

Ba äàöBé äîLpäLdndad on ez`ivi zryaàúàc àeä`a - ¤©§¨¨§¨©£¨

.mc xeqi`a xq`p dhigy mc wxy xn`z `ly ,exq`l cnll
jk xg`e ,gp ipal igd on xa` xeqi` xn`py x`ean `ziixaa

:`xnbd zxxan .l`xyil xn`pe dpyp dxez oznaéì änì̈¨¦
ázëéîìigd on xa` xeqi`éðLîì éì änìå ,çð éðáìz` zepyl - §¦§©¦§¥Ÿ©§¨¨¦§¦§¥

l`xyil mb xeqi`dðéñaégp ipa llka md ixde ,dxez ozna §¦©
.mdl xq`p xaky:`xnbd zx`anøîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãk¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©

äæì ,éðéña úéðLðå ,çð éðáì äøîàðL äåöî ìk ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨¦§¨¤¤¤§¨¦§¥Ÿ©§¦§¥§¦©¨¤
äæìågp ipal oiae l`xyil oia -,äøîàðozpy xg`l s`y epiidc §¨¤¤¤§¨

mieevn oiicre el` zeevn gp ipan lhp `l ,l`xyil dxezd z` 'd
iax jiynn .el` zeevnn zg` `ed igd on xa` xeqi` s`e .oda

dxn`py devn lke :`pipg iaxa iqei,éðéña úéðLð àìå ,çð éðáì¦§¥Ÿ©§Ÿ¦§¥§¦©
,çð éðáì àìå äøîàð ìàøNéìipan dlhip jli`e dxez ozn onfny §¦§¨¥¤¤§¨§Ÿ¦§¥Ÿ©
,l`xyi lv` wx dx`ype gpeðì ïéà eðàågp ipal dxn`py devn §¨¥¨

,ipiqa zipyp `leàlàzlik` xeqi`éaøc àaélàå ,äLpä ãéb ¤¨¦©¨¤§©¦¨§©¦
äãeäé(:w oileg)ozn mcew awri ipal xn`p dypd cib xeqi`y §¨

eay weqta ixdy ,l`xyil `l` xeq` epi` ok it lr s`e ,dxez
xeqi`d xn`p(bl al ziy`xa).'l`xUi ipA' oeyld dxn`p§¥¦§¨¥

:`pipg iaxa iqei iax ixaca dpc `xnbdäåöî ìk ,øî øîà̈©©¨¦§¨
äæìå äæì ,éðéña úéðLðå ,çð éðáì äøîàpLl`xyile gp ipal - ¤¤¤§¨¦§¥Ÿ©§¦§¥§¦©¨¤§¨¤

.äøîàð:`xnbd dywnäaøcà,jtidl wiicl yi -îjkúéðLðc ¤¤§¨©§©¨¦§¦§¥
,éðéñawxy gken,çð éðáì àìå äøîàð ìàøNéìgp oal mb m`y §¦©§¦§¨¥¤¤§¨§Ÿ¦§¥Ÿ©

,l`xyil ieeivd z` aezkl dkixv dxezd dzid `l ,dxn`p
llka md l`xyi ixdy ,miaiig gp ipae l`xyiy mircei epiide

:`xnbd zvxzn .gp ipal xn`py xeqi`dîjkéðzéàcdpypy - ¦§¦§¥
xeqi`éðéña íéáëBk úãBáòipal okl mcew xn`py xeqi`d caln £©¨¦§¦©

,gpïçkLàådxeza epivne -dååléò íéáëBk éãáBò Lðòclr - §©§§¨§¨©§¥¨¦¦¨¥
dxf dcear lr mixdfen gp ipa mby x`eane ,dxf dcear ziiyr

,dxez ozn xg`l s`dpéî òîLzipype gp ipal dxn`py devny §©¦©
ipiqa l`xyil,äøîàð äæìå äæìzeevnd x`yl cnlp df xeqi`ne ¨¤§¨¤¤¤§¨

.exn`p dfle dfly epype exn`py
dxn`py devn lk :`pipg iaxa iqei iax ixac jynda dpc `xnbd

.çð éðáì àìå äøîàð ìàøNéì ,éðéña úéðLð àìå ,çð éðáìdywn ¦§¥Ÿ©§Ÿ¦§¥§¦©§¦§¨¥¤¤§¨§Ÿ¦§¥Ÿ©
:`xnbdäaøcà`id `xaqd `ld -,jtidlîjkúéðLéð àìã ©§©¨¦§Ÿ¦§¥

,éðéña`weecy cenll yi,ìàøNéì àìå ,äøîàð çð éðáì`l jkle §¦©¦§¥Ÿ©¤¤§¨§Ÿ§¦§¨¥
dxez oznny ycgl ick ,l`xyil z`f dzeive dxezd dxfg
oznny xnel oi` :`xnbd zvxzn .mdn ef devn dwqt jli`e

oky ,l`xyi `le da mieevn gp ipa jli`e dxezíòcéî àkéì- ¥¨¦©©
,dxezd eilr dzeivy xac oi`éøL ìàøNéìc,ezeyrl xzen - ¦§¦§¨¥¨¥

íéáëBk ãáBòìegp oa ixkp -,øeñàdxez ozna l`xyi e`viyky §¥¨¦¨
zeevn ztqeda mdilr xingdle ycwzdl ,gp ipa x`y llkn
dn i`ce ok m`e .mcewn exq`py dna mdl xizdl `le ,e`vi
`ay meyn epi` ,epypy zeevnd x`yk ipiqa devnd zipyp `ly

.gp ipan dlhil `a `l` ,l`xyil dxizdl
:`xnbd dywnåm`d ikàìxeq`e l`xyil xzend xac epivn §Ÿ

,ixkpléøäåzy`øàBz úôédnglna l`xyil dxzedy ,zixkp ©£¥§©©
(biÎ`i `k mixac)`ziixaa x`eank ,lfb meyn gp oa ixkpl dxeq`e ,

lirl.(.fp):`xnbd zvxzníúä`ly dn ,x`ez zti zy`a ¨¨
`ed mixkpl dxzedeäðéð Leaék éða åàìc íeMîzevna mpi`y - ¦§¨§¥¦¦§

wx xn`py x`ez zti xzid mda jiiy `l jkitle ,ux`d yeaik
.yeaik zngln zrya

:`xnbd dywnéøäålfbäèeøt äåMî úBçtl`xyil xzeny ©£¥¨¦¨¤§¨
:`xnbd zvxzn .ixkpl xeq`eíúäs` ,dhext deyn zegt iabl ¨¨

,eaiydl aiig l`xyi z` lfebd oi`y `l` ,xzed `l l`xyil
miaiigy gp ipa lv` ok oi`y dn ,jk lr lgen lfbpdy meyn

eaiydleäðéð äìéçî éða åàìc íeMî.jk lr milgen mpi`y - ¦§¨§¥§¦¨¦§
:`pipg iaxa iqei iax ixac zligzl zxfeg `xnbdäåöî ìk̈¦§¨

.äøîàð äæìå äæì ,éðéña úéðLéðå ,çð éðáì äøîàpL¤¤¤§¨¦§¥Ÿ©§¦§¥§¦©¨¤§¨¤¤¤§¨
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oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äùò íå÷ ïéðéã àäåipyne :aiyg `we `ed htynäùòú ìà áùå äùò íå÷

.àåä`ede htyn zeyrl devn epi` elit` ler dyrz l`e aye htyn dyr mew
dpi` (hi `xwie) ler eyrz `l zxdf`e ler zeyrl `ly `ed xdfen lhae ayei
`l zxdf` la` ler dyrz `ln lhade ay `niiw dcegl `l` htyn dyr mew

:dyr mew `l` dpi` jigxk lr zeayz
.åðì äùøåîlfb meyn `ki`e mdl `le

:yxtnck.äñøåàî äùøåî`ki` i`xen`
oixaer el` wxta ux`d mr iab eda iyxcc

:(:hn sc) migqta.äì ìæâ à÷ ìæâéî`w `de
e lfb aiygllka `dc dqxe`nd dxrp ok

:`ed zeixr ielib.íãàämz` dil zilc n"x
mc` oiexw miakek icaer `le mc` oiexw
sc) zenai zkqna dl yxcc `id y"xe

:(.`q.åäãéã úåöî òáùázeklda oiwqer
:oda oi`iwa zeidl zevn ray oze`.øùá

on xa` edf elk`z `l zniiw eytp cera
on xa` ixynl `pixg` `yxcl ence igd

:oizrnya onwlck mivxyc igdàöåéë
.øîåà äúà øáãálr exdfed l`xyi s`y

`pipg iaxe zeig meyne ipiqa igd on mc
:dl xn`wìëàú àìå ùôðä àåä íãä éë

.'åë øùáä íò ùôðämcd lk`z `l xnelk
mr ytpd cera `xwnd y`xa xkfpd

:xyad.àåää ïðáøåxa` zxdf`l mc jnqc
`l` 'iknq zeig meyn ixqnl `l igd on
meyn ea d`vei ytpdy dfwd mc xqinl
iab mc zxdf` `niz `lc diknqc `ed mc
mc (ai mixac) aizk jp`vne jxwan zgafe
ied `l dfwd mc la` mc iedc `ed dhigy
on xa` dn igd on xa`l diiyw` ikdl mc
igd on mc s` exeqi` zngn xeq` igd
mc `diy calae mc meyn dlr xdfen
ea d`vei ytpd oi`y dfwd mc la` ytpd
ea xkfp `l zeig xeqi` la` mc iexw epi`
yxtn (.ak sc) zezixkae mc meya `le
dtihn ea d`vei ytpdy dfwd mc edfi`
z`vl ligzn `edyn jli`e zxgynd

:xegy.áúëîì éì äîìipiqa igd on xa`
dxez elawc meyn l`xyi eh` gp ipaae
dcear `nlya 'epey`xd 'evn llkn e`vi
zipyp ediizlinl ipiqa zeixr ielibe dxf
zexiar el` lr gp ipaa k"k eyxt `ly itl
`l` oyper yxtl zeixra oke mdilr oyper

:ixecd`l il dnl igd on xa`äæìå äæì
.äøîàðdcear zipypcn onwl yxtnck

ypri`c ogky`e ipiqa zeixr ielibe dxf
aizkck dxez ozn xg`l s` ediilr mieb
ezae epa xiarn ja `vni `l (gi mixac)
zeixra oke dl`d zearezd llbae 'ebe
rny l`d zearezd lk z` ik (gi `xwie)
dxez `ed jixa `ycew aidi ik dipin

l l`xyilxcd `lcn dilr eehvp ipiq crc ab lr s` jli`e ipiqn gp ipal `le l`xyil xn`p ipiqa zipyp `ly lke iniiw edl iniiwcke gp ipan jpdl edpilwy `
jixt onwle odn olhp mieb la` oxeqi`a ecnr dyecwl e`viy l`xyi dpin rny ediilr mieb yepri`c ogky`c zeixr ielibae dxf dceara `zi`ck ipiqa diipz
dfle mdilr lwdl `le e`vi ycwzdl gp ipa llkn e`viyky xeq` mieble ixy l`xyilc icin `kil ipyne l`xyil `le ixiq`c `ed gp ipalc epyp `l ikdl `nlic
oznn gp ipan delhp `pin` ded igd on xa` zipyp `l m` jklid gp ipaa dpi` zipyp `ly dze` jigxk lr jklid dxf dcear ipz` i`n` k"`c xninl `kil dfle

:jli`e dxez.åðì ïéà åðàå:dypd cib `l` ipiqa zipyp `le gp ipaa dxdf`.äãåäé éáøã àáéìàådypd cib xq`p awri ipan (:w sc oileg) dypd cib wxta xn`c
mrh dfi`n rcil cizrd lr dyrnd mewna dyn eazk dxez ozn xg`e enewna azkpy `l` mdl `le xn`p ipiqa exn`e ibilt opaxe dxez ozn mcew gp ipa eidy
ipiqa ozepyl jxved mlerl gp ipal oxeqi`a zecnerd oze`c `kd xn`wc `de aizk l`xyi ipa `dc gp ipa x`yl `le xn`p l`xyil diteb dcedi iaxle mdl xq`p
eidy cerae l`xyil `l` dxq`p `l ixdy xnbinl `kil `dnc gp ipal `le xn`p l`xyile zipyp `lc dypd cibn xnbp `pin` ded edpixcd` `l i`c meyn e`l

:edl opixnb ded dxf dcear ipz`cn `l` mixg`l `le xq`p mdl inp gp ipa.åäééìò éåâ ùåðòéàã ïçëùàå:y`a ezae epa xiarn ja `vni `l aizkck zene` ray
.äøîàð çð éðáì àîéà éðéñá úéðùéð àìãî äáøãà:l`xyi llkl e`ayn `le mdl xq`p gp ipa eidy cera awri ipal.øàåú úôé éøäålirl xn`ck mdl dxeq`y

:(.fp sc).åäðéð ùåáéë éðá åàìeaik i"r dnglna `l` x`ez zti xzed `l l`xyil s`y l`xyil m` ik yeakl ux` dpzp `l:y.åäðéð äìéçî éðá åàìã íåùîs`y
:md mixfk` gp ipa la` lw xac lr oilgene od oipngxy ozcn lr oixaery mdipira lfb aygp epi` dhext deyn zegty `l` lfbd lr eehvp l`xyi
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àìà(:e sc) zezixkc w"tac dywe mc` oiexw mz` n"xl dil zile i"yxt .mc`d

`l mc` xya lr 'izkc meyn `nrh iedc rnyne iebl dgynd onyn jq xht

jqi laa epyi jqa epyiy lkc meyn `nrhc xninl epivn edin mc` oiexw mz` jqi

oia welig yic yxtn z"xe dinxi iax `kd iqxbc q"ie jqi laa epi` jqa epi`y lke

mc`l oexzid c"r epevx mc` ik) mc`dl mc`

iziin `lc rcz ('d zxeza xherne dlernd

(mye .`q sc zenai) eznai lr `ad wxta

(h zeny) dndade mc`d lk mixvna aizkcn

`l 'il`xyie miel mipdk `kd xn`wc `de

miel mipdk rnzyilc mc` 'n`p `l w"d xn`p

zeprxet iab `wec 'it mleyn x"de mil`xyie

l`xyi my aezkl ie`x oi`c mc` mze` `xew

mipdk azknl l"d mda ige mc`d iab la`

aizkck mewn lka libxy enk mil`xyie miel

l`e (gi xacna) mipdkd l` xen` (`k `xwie)

l`xyi ipa l` xac (ci zeny) xacz mield

daw `l aew` dn elekie yxcna `zi` ikde

didi ik mc` zeprxet lr eny xikfd `ly l`

`le mc`a didz ik zrxv rbp exya xera

iabe mrd z` jxal ecnri dl` l`xyia

jixtc `de dllwd lr ecnri dl` zeprxet

exw inp miebc b"r s` i`xw jpdn mzdmc` mii

z` zeprxet iab dpkny oeik xity jixt n"n

`l mieba `l` ixii` `lc `kid mc`a l`xyi

:mc` ozexwl el didóàopaxle .igd on mc

(:ep sc) lirlc `pzc dywe igd on xa`

`le lk`z lk`n igd on xa` l"pc (yixcc)

`wtpck mivxy ixyinl `l` `xw i`d iwen

:exyan welg ency in onwl

ïðáøådypd cib wxta .dfwd mcl `edd

igd on xa`c dl iwen (.`w oileg)

dl miwenc `kde 'ixedha oia mi`nha oia bdep

`l` bdep epi` (:w sc) mzd c"nk dfwd mcl

:oixedhaøîàðjiiy `l zayy ieb .gp ipal

:zeayl exdfed l`xyic o`k

àëéì`edy xaca .ixy l`xyilc mrcin

iebd ikd opixn` `l l`xyil devn

ipyac ab lr s` devn l`xyile aiig zayy

zevn eilr yi n"n l`xyil devn oi` zaya

l`xyie aiig iebc mixaerd lre zay zziay

dyw edin ixy `l n"n xehtc b"r` xeht

(:ar sc onwl) dxene xxeq oa wxta opixn`c

iptn ytp oigec oi`c ea oirbep oi` ey`x `vi

dci zhyet 'igd ey`x `viy mcew la` ytp

en` z` livdl ick d`ivene mixa`l ezkzge

mixaerd lr exdfedy oeik xeq` ieba b"dke

xyt`e livdl ick devn l`xyia inp `dc l"ie

:ixy ieba elit`c
`de
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רטו
oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äùò íå÷ ïéðéã àäåipyne :aiyg `we `ed htynäùòú ìà áùå äùò íå÷
.àåä`ede htyn zeyrl devn epi` elit` ler dyrz l`e aye htyn dyr mew

dpi` (hi `xwie) ler eyrz `l zxdf`e ler zeyrl `ly `ed xdfen lhae ayei
`l zxdf` la` ler dyrz `ln lhade ay `niiw dcegl `l` htyn dyr mew

:dyr mew `l` dpi` jigxk lr zeayz
.åðì äùøåîlfb meyn `ki`e mdl `le

:yxtnck.äñøåàî äùøåî`ki` i`xen`
oixaer el` wxta ux`d mr iab eda iyxcc

:(:hn sc) migqta.äì ìæâ à÷ ìæâéî`w `de
e lfb aiygllka `dc dqxe`nd dxrp ok

:`ed zeixr ielib.íãàämz` dil zilc n"x
mc` oiexw miakek icaer `le mc` oiexw
sc) zenai zkqna dl yxcc `id y"xe

:(.`q.åäãéã úåöî òáùázeklda oiwqer
:oda oi`iwa zeidl zevn ray oze`.øùá

on xa` edf elk`z `l zniiw eytp cera
on xa` ixynl `pixg` `yxcl ence igd

:oizrnya onwlck mivxyc igdàöåéë
.øîåà äúà øáãálr exdfed l`xyi s`y

`pipg iaxe zeig meyne ipiqa igd on mc
:dl xn`wìëàú àìå ùôðä àåä íãä éë

.'åë øùáä íò ùôðämcd lk`z `l xnelk
mr ytpd cera `xwnd y`xa xkfpd

:xyad.àåää ïðáøåxa` zxdf`l mc jnqc
`l` 'iknq zeig meyn ixqnl `l igd on
meyn ea d`vei ytpdy dfwd mc xqinl
iab mc zxdf` `niz `lc diknqc `ed mc
mc (ai mixac) aizk jp`vne jxwan zgafe
ied `l dfwd mc la` mc iedc `ed dhigy
on xa` dn igd on xa`l diiyw` ikdl mc
igd on mc s` exeqi` zngn xeq` igd
mc `diy calae mc meyn dlr xdfen
ea d`vei ytpd oi`y dfwd mc la` ytpd
ea xkfp `l zeig xeqi` la` mc iexw epi`
yxtn (.ak sc) zezixkae mc meya `le
dtihn ea d`vei ytpdy dfwd mc edfi`
z`vl ligzn `edyn jli`e zxgynd

:xegy.áúëîì éì äîìipiqa igd on xa`
dxez elawc meyn l`xyi eh` gp ipaae
dcear `nlya 'epey`xd 'evn llkn e`vi
zipyp ediizlinl ipiqa zeixr ielibe dxf
zexiar el` lr gp ipaa k"k eyxt `ly itl
`l` oyper yxtl zeixra oke mdilr oyper

:ixecd`l il dnl igd on xa`äæìå äæì
.äøîàðdcear zipypcn onwl yxtnck

ypri`c ogky`e ipiqa zeixr ielibe dxf
aizkck dxez ozn xg`l s` ediilr mieb
ezae epa xiarn ja `vni `l (gi mixac)
zeixra oke dl`d zearezd llbae 'ebe
rny l`d zearezd lk z` ik (gi `xwie)
dxez `ed jixa `ycew aidi ik dipin

l l`xyilxcd `lcn dilr eehvp ipiq crc ab lr s` jli`e ipiqn gp ipal `le l`xyil xn`p ipiqa zipyp `ly lke iniiw edl iniiwcke gp ipan jpdl edpilwy `
jixt onwle odn olhp mieb la` oxeqi`a ecnr dyecwl e`viy l`xyi dpin rny ediilr mieb yepri`c ogky`c zeixr ielibae dxf dceara `zi`ck ipiqa diipz
dfle mdilr lwdl `le e`vi ycwzdl gp ipa llkn e`viyky xeq` mieble ixy l`xyilc icin `kil ipyne l`xyil `le ixiq`c `ed gp ipalc epyp `l ikdl `nlic
oznn gp ipan delhp `pin` ded igd on xa` zipyp `l m` jklid gp ipaa dpi` zipyp `ly dze` jigxk lr jklid dxf dcear ipz` i`n` k"`c xninl `kil dfle

:jli`e dxez.åðì ïéà åðàå:dypd cib `l` ipiqa zipyp `le gp ipaa dxdf`.äãåäé éáøã àáéìàådypd cib xq`p awri ipan (:w sc oileg) dypd cib wxta xn`c
mrh dfi`n rcil cizrd lr dyrnd mewna dyn eazk dxez ozn xg`e enewna azkpy `l` mdl `le xn`p ipiqa exn`e ibilt opaxe dxez ozn mcew gp ipa eidy
ipiqa ozepyl jxved mlerl gp ipal oxeqi`a zecnerd oze`c `kd xn`wc `de aizk l`xyi ipa `dc gp ipa x`yl `le xn`p l`xyil diteb dcedi iaxle mdl xq`p
eidy cerae l`xyil `l` dxq`p `l ixdy xnbinl `kil `dnc gp ipal `le xn`p l`xyile zipyp `lc dypd cibn xnbp `pin` ded edpixcd` `l i`c meyn e`l

:edl opixnb ded dxf dcear ipz`cn `l` mixg`l `le xq`p mdl inp gp ipa.åäééìò éåâ ùåðòéàã ïçëùàå:y`a ezae epa xiarn ja `vni `l aizkck zene` ray
.äøîàð çð éðáì àîéà éðéñá úéðùéð àìãî äáøãà:l`xyi llkl e`ayn `le mdl xq`p gp ipa eidy cera awri ipal.øàåú úôé éøäålirl xn`ck mdl dxeq`y

:(.fp sc).åäðéð ùåáéë éðá åàìeaik i"r dnglna `l` x`ez zti xzed `l l`xyil s`y l`xyil m` ik yeakl ux` dpzp `l:y.åäðéð äìéçî éðá åàìã íåùîs`y
:md mixfk` gp ipa la` lw xac lr oilgene od oipngxy ozcn lr oixaery mdipira lfb aygp epi` dhext deyn zegty `l` lfbd lr eehvp l`xyi
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àìà(:e sc) zezixkc w"tac dywe mc` oiexw mz` n"xl dil zile i"yxt .mc`d

`l mc` xya lr 'izkc meyn `nrh iedc rnyne iebl dgynd onyn jq xht

jqi laa epyi jqa epyiy lkc meyn `nrhc xninl epivn edin mc` oiexw mz` jqi

oia welig yic yxtn z"xe dinxi iax `kd iqxbc q"ie jqi laa epi` jqa epi`y lke

mc`l oexzid c"r epevx mc` ik) mc`dl mc`

iziin `lc rcz ('d zxeza xherne dlernd

(mye .`q sc zenai) eznai lr `ad wxta

(h zeny) dndade mc`d lk mixvna aizkcn

`l 'il`xyie miel mipdk `kd xn`wc `de

miel mipdk rnzyilc mc` 'n`p `l w"d xn`p

zeprxet iab `wec 'it mleyn x"de mil`xyie

l`xyi my aezkl ie`x oi`c mc` mze` `xew

mipdk azknl l"d mda ige mc`d iab la`

aizkck mewn lka libxy enk mil`xyie miel

l`e (gi xacna) mipdkd l` xen` (`k `xwie)

l`xyi ipa l` xac (ci zeny) xacz mield

daw `l aew` dn elekie yxcna `zi` ikde

didi ik mc` zeprxet lr eny xikfd `ly l`

`le mc`a didz ik zrxv rbp exya xera

iabe mrd z` jxal ecnri dl` l`xyia

jixtc `de dllwd lr ecnri dl` zeprxet

exw inp miebc b"r s` i`xw jpdn mzdmc` mii

z` zeprxet iab dpkny oeik xity jixt n"n

`l mieba `l` ixii` `lc `kid mc`a l`xyi

:mc` ozexwl el didóàopaxle .igd on mc

(:ep sc) lirlc `pzc dywe igd on xa`

`le lk`z lk`n igd on xa` l"pc (yixcc)

`wtpck mivxy ixyinl `l` `xw i`d iwen

:exyan welg ency in onwl

ïðáøådypd cib wxta .dfwd mcl `edd

igd on xa`c dl iwen (.`w oileg)

dl miwenc `kde 'ixedha oia mi`nha oia bdep

`l` bdep epi` (:w sc) mzd c"nk dfwd mcl

:oixedhaøîàðjiiy `l zayy ieb .gp ipal

:zeayl exdfed l`xyic o`k

àëéì`edy xaca .ixy l`xyilc mrcin

iebd ikd opixn` `l l`xyil devn

ipyac ab lr s` devn l`xyile aiig zayy

zevn eilr yi n"n l`xyil devn oi` zaya

l`xyie aiig iebc mixaerd lre zay zziay

dyw edin ixy `l n"n xehtc b"r` xeht

(:ar sc onwl) dxene xxeq oa wxta opixn`c

iptn ytp oigec oi`c ea oirbep oi` ey`x `vi

dci zhyet 'igd ey`x `viy mcew la` ytp

en` z` livdl ick d`ivene mixa`l ezkzge

mixaerd lr exdfedy oeik xeq` ieba b"dke

xyt`e livdl ick devn l`xyia inp `dc l"ie

:ixy ieba elit`c
`de
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רטז
oifge` mipya cenr hp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äìéî éøäå:zevn ray iab dayg `lc gp ipal `le dxn`p l`xyiløáã ìëì
.ïéðîáùozn mcew mini dyly yinyz mdl xq`y iptn `l` ipiqa zipyp `l

`xizd rnzyn `linnc b"r`e mdl xizdl jxved mini dyly xg`le dxez
oipna xq`pd xac lkl `xw opirny` exar ixde xq`c `ed mini dyly `dc
zepnl jixv xacl onf erawy t"r` c"a

:onfd xaryk exizdl zxg` mrt.éëä éà
inp `nip ipiqa epype exfgy zevn ray lk
oebk xac lr zepyl dkxved zg`e zg` lk
oixeq`d zeceare dzin yxtl dxf dcear
`nipe oiyper yxtl zeixr ielb oke da
ipal `le exq`p l`xyile epyp `l edlekc

:gp.'éì äîì äá àðúîå øãäî äøäæà
n"y `l` edcic dxdf` azkine xcdnl

:`z` l`xyile gp ipal dxidfdl.éîð éðä
`dc epzi` `l `d diaxe dixte dlin

:epzi`c `ed `zlinl zxn`.àäcibc
aiyg `l ikd meyne llk epzi` `l dypd
ipal zexen`d on inp jpd edine dicda edl
`le exn`p l`xyile md ipiqa epyp `le gp

:oldle ipiqn gp ipal.äìéî àîéà úéòáéàå
`iywce dizevn xwirl dxn`p ipiqn i`ce
gp ipal dxn`py lk iqei 'x xn` `d jl
`lc `d dxn`p dfle dfl ipiqa zipype
dlinc meyn gp ipa zevn iabl dil aiyg
`l` ipiq mcewn 'it` dxn`p gp ipal e`l
rxf inp `zyde dicegl mdxa` rxfl

:da ibidpc `ed l`xyi epiidc mdxa`éðá
.åáééçéì ìàòîùé:`zyd÷ éðá.äøåèoze`

eaiigl `l onvr od mdxa`l eclepy dyy
eidy eipa lk mdxa` ln `lc `zyd `nipe

:eiiga el.äøåè÷ éðá úåáøìdyy mze`
lkl dehvp mdxa` la` mrxf `le mcal

:el miclepdáéúëã äìéëàá øùá øúåä àì
.'åâå áùò ìë úà íëì éúúð äðämkl

lk z`e zepli`de miayrd izzp zeigle
dpezp ux`d zig `l la` dlk`l ayr wxi

:mkl.áùò ÷øéëlek`l mc`l izxwtdy
zenda 'it` lk z` eiykrn mkl izzp

:zeige.íéöøùì åìéôà ìåëéon xa` `di
:mdl xeq` igd.êà ì"úoik` lke herin

:oihern oiwxe.àãåîìú éàîrnyn ikid
dige dnda `nlic dipin ihrnn mivxyc

:mivxy `le dipin opihrnnàðåä áø øîà
.åîãazknl 'il dedc `ed dxizi enc i`d

ytpdy cera epiidc elk`z `l eytpa xya
enc eytpa i`d exya z` elk`z l` ea
`l` mcd edf ytpc `prci `l ike il dnl
iexw mcdy exyan welg ency in jl xnel
onc oi`y mivxy e`vi xya xyade ytp
mc iexw mnc oi`y oxyan welg
lr exdfed `l mcd lr l`xyi exdfedyky
mivxy meyn `l` mc meyn mivxy mc

:dwel epi` mc meyn dwel uxy meyn ea exzd mivxy mc (:`k sc) dhigy mc 'ta zezixka opixn` ikde xyak.íéä úâãá:xn`p oey`xd mc`làæéòá âéäðä
.àèåáéùå:eze` oibidpn mdipye mid zty lr dyaia frle miay bcl oexw xyw.åäîipin ixz lkc `wec e`l xengae xeya yxeg `l e` mi`lka bidpn meyn dwel

:dxtd z` gbpy xeya w"aa ixiq` inp.åäî äãåäé 'øá éñåé éáøì ïéìåâðøúå ïéæååàá ùã`l la` eilbxa eilbxa `l la` eicia dyer did opz milretd z` xkeyda
yc daxl dil `iranwe eilbxae eicia dyriy cr lke` epi` xne` dcedi xa iqei 'x xacn aezkd lret z`iaa 'ebe jrx mxka `az ik aizkck lk`i df ixd eicia
`ki` `de opira xeyk egk lk `nlic e` `kile xeyk opira eilbxe eici `l e` xey meqgz `l meyn ediilr xar in edn milbx `l` mdl oi`y oilebpxze oifee`a

:edpip dk`ln ipa `nl`.úùîåøä äéç ìëáåipyne :edpip dk`ln ipa zeig dlik`l e`l i`eùçð ééåúàì àåääjlil llwzpy mcew edip dk`ln xa ygpc dk`lnle
:oegb lr.ìáç:'eke yny lr leawl yie mlerl `a cqtd xnelk `ed lawe xrv oeyl lag lk dd` oeyl cqtd.ïéðåáìãðñ:aeh oa` my.øùá åì ïéìåöxzed `nl`

:zeige zenda lek`l el.äéôàì åîäð:elk`l.åäî øåîç úåîã äãøé:xeq`e `ed `nh xac i`ce `d xn` in.àìàð ãåøédkeae dhey `ede oipz enyy ser dhey oipz
:oicexi opinbxzn `xwnac oipz lke cinz citqne.íéîùä ïî ãøåé àîè øáã ïéà äéì åøîà àä:`ed xedh epyi m`e `ed epi`y xace
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àäåicda dil aiyg `lc meyn i`e gp ipal dxn`p `lc ol `pn dniz .diaxe dixt

dyrz l`e ayc l"ie aiyg `w `l dyr mew [:gp sc] lirl xn` `d zevn ray

:rxf zigydl `ly deevn diaxe dixt lr deevny inc `ed inp

ìëìxg` oipn jixv xacl onf eraw 'it` oipna xq`pd xac lkc d"t .oipnay xac

'ite (xfg) aeye onfd xeariyk exizdl

onf dia ded `l (hi zeny) dy` l` eybz l`

epiid mini zylyl mipekp eid (my) aizkc `de

aevwd xac la` iyilyd meia dxezd lawl

xaca i` z"ke eil`n xzene onfd xeari onfl

exizdl xg` oipn jixvy `hiyt mzq xfbpy

exear xq`py xac lhac oeik `"cq jixhv`

ick yinyza exq`py `kd oebk xzed `linn

.d sc) dviac w"tc `idd ike dxezd lawl

jldn milyexil dler did irax mxkc (mye

yexi iwey xhrl ick cv lkl meizexita mil

:exizdl xg` oipn jxved oaxeg xg`l s`c
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

:`xnbd dywnéøäåzevn,çð éðáì äøîàpL äìéîdeehvp ixdy ©£¥¦¨¤¤¤§¨¦§¥Ÿ©
,mdxa` daáéúëc(iÎh fi ziy`xa)øBîLú éúéøa úà äzàå''ebe ¦§¦§©¨¤§¦¦¦§

,'xkf lM mkl lFOdúéðLðål`xyil jk xg`,éðéñaoaa xn`py ¦¨¤¨¨¨§¦§¥§¦©
dy`l clepd xkf(b ai `xwie)ìBné éðéîMä íBiáe's`e ,'Fzlxr xUA ©©§¦¦¦§©¨§¨

ok it lr,çð éðáì àìå äøîàð ìàøNéì`pzd d`pn `l ixdy §¦§¨¥¤¤§¨§Ÿ¦§¥Ÿ©
`pipg iaxa iqei iax xn` recne .gp ipa eehvpy zeevnd llka
:`xnbd zvxzn .dxn`p gp ipal s` ,ipiqa mb zipypy devny
,dxn`p l`xyil wx okle ,ipiqa dlin zevn zipyp `l zn`a

eàeää,'lFOi ipinXd mFIaE' xn`pyàúàc àeä úaL éøLéîì`a - ©©©§¦¦¦§¦§¥©¨©£¨
xn`p `ly dfn ,weqtd yxcp jke ,zaya elit` lenl xizdl wx

E' zaiz ea sqep `l` ,'leni ipinyae','íBiáyiy jkn zeaxl yi ©
,ipinyd meid ea legiy mei lka lenl.úaMa eléôàå©£¦©©¨

:zeywdl `xnbd dtiqenéøäåzevnéðáì äøîàpL ,äiáøe äiøt ©£¥§¦¨§¦¨¤¤¤§¨¦§¥
,çð,leand xg`l eipale gpl 'd dxn` ixdyáéúëc(f h ziy`xa) Ÿ©¦§¦

úéðLðå ,'eáøe eøt ízàå'l`xyil,éðéñaxg`l dynl 'd xn`y §©¤§§§¦§¥§¦©
dxez ozn(fk d mixac),'íëéìäàì íëì eáeL íäì øBîà Cì'¥¡¨¤¨¤§¨¢¥¤

mdizeyp mdl exq`py xg`ly ,mkizeypl epiid 'mkild`l'e§¨¢¥¤
deivy `vnpe ,eixg`l mdl oxizd ,dxez ozn mcew mini zyly

ok it lr s`e ,diaxe dixt lr ipiqa mb mdlàìå äøîàð ìàøNéì§¦§¨¥¤¤§¨§Ÿ
,çð éðáìzvxzn .gp ipa zeevna ef devn `pzd dpn `l ixdy ¦§¥Ÿ©
:`xnbdàeää`l ,dxez ozn xg`l mdl dxizdl jxvedy dn - ©

`l` ,diaxe dixt lr mzeevl ickaìy rinydL øác ìkxq`p §¨¨¨¤
ïéðna,onfd xare xeqi`l onf erawy s` ,oic zia lyéøöïéðî C §¦§¨¨¦¦§¨
øçàoic zia lyàúàc àeä ,Bøézäì,ef devna dxezd d`a - ©¥§©¦©£¨

dylyl `l` dxez ozn mcew diaxe dixt mdl xq` `ly s`y
oicd z` rinydl ick ycgn exizdl jxved mewn lkn ,mini

.xen`d
:`xnbd dywnéëä éàrinydl ipiqa exn`py zeevny jk m` - ¦¨¦

,dywi ,ztqep mrt epypy ink zeaygp opi` ,minieqn mipic
ayàãçå àãç ìë,ipiqa epypy zeevndn zg`e zg` lka -énð ¨£¨©£¨©¦

àîéðwxe ,ipiqa zipyp `lyàúléî íeMîminieqn mixac - ¥¨¦¦§¨
da eycgzdyéðzéàepyp `ly oeike ,ipiqa dzxdf` zipyp - ¦§¥

zvxzn .gp ipa `le oda exdfed l`xyi wxy xn`p ,zeevnd
:`xnbdøîà÷ éëä,xnel `pipg iaxa iqei iax ly ezpeek jk - ¨¦¨¨©

éì änì da àðúéîe øcäéî äøäæàoda exdfedy zeevna recn - ©§¨¨¦§©¦§¨¨¨¨¦
,ipiqa odilr dxdf` zepyle xefgl dxezd dkixv gp ipa xak
jkne .oda hxtl dkixvy mipicd z` wx xnel dleki `ld
exdfed gp ipa mby ycgl d`ay gken ,odilr dxidfde dxfgy
exn`p ,diaxe dixtae dlina ,mpn` .dxez ozn xg`l s` oda
`le ,oda rinydl dxezd dkxvedy minieqn mipipr wx ipiqa
`le l`xyil wx exn`p jli`e dxez oznn okle ,ozxdf` dzpyp

.gp ipal
devny ,`pipg iaxa iqei iax ly eixac jynda dpc `xnbd
:gp ipal `le dxn`p l`xyil ,ipiqa zipyp `le gp ipal dxn`py

.äãeäé éaøc àaélàå ,ãáìa äLpä ãéb àlà eðì ïéàå:`xnbd dywn §¥¨¤¨¦©¨¤¦§¨§©¦¨§©¦§¨
x`azpy itk `ldénð éðädiaxe dixte dlin zeevn mb -àì ¨¥©¦Ÿ

éðzéàmda mihxetnd mipicd jxevl wx ixdy ,ipiqa epyp `l - ¦§¥
wxy `pipg iaxa iqei iax xn` recne ,odilr xidfdl `le epyp

.ipiqa zipyp `l dypd cib xeqi` zevn:`xnbd zvxznéðä̈¥
éðzéàmy epyp [diaxe dixte dlin] el` zeevn -ìàúléî íeL ¦§¥§¦§¨

àîìòazekld rinydl ick epiide ,`edy lk jxev myl - §¨§¨
j` ,x`azpy itk zenieqnàädypd cib xeqi` ly ef devn -àì ¨¨

éðzéàipiqa dxkfed `le zipyp `l -,ììkzevn wx hwp okle ¦§¥§¨
zeaygp diaxe dixte dlin s` zn`a mpn` .dypd cib xeqi`
l`xyi wx jli`e dxez oznne ,ipiqa epyp `le gp ipal exn`py

.gp ipa `le mda mieevn
`pipg iaxa iqei iax ixac lr dzywdy `iyewl zxfeg `xnbd
l`xyil oia dxn`p ipiqa zipype gp ipal dxn`py devn lky
it lr s`e ,ipiqa zipype gp ipal dxn`p dlin ixdy ,gp ipal oiae

:sqep uexiz zvxzne .da mieevn l`xyi wx okàîéà úéòa éà- ¦©¥¥¨
,ipiqa zipyp dlin zevn zn`a ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`
ellk itle ,dzevn xwirl `l` da x`eand oicd jxevl wx `le
gp ipal s` ipiqa mb zipypy devn lky `pipg iaxa iqei iax ly
lkne ,da mieevn gp ipa s`y jkn cenll xyt` did ,dxn`p

zevn lry meyn ,gp ipa zeevna zipnp dlind oi` mewn,äìéî¦¨
àøwéòîwx ,dxez ozn mcew ,dligzn -íäøáàìerxfleà÷c àeä ¥¦¨¨§©§¨¨§¨

àðîçø déì øäæîmdxa`l 'd xn`y ,gp ipa x`yl `le ,dniiwl ©§©¥©£¨¨
dlind lr edeivyk(h fi ziy`xa)äzà øBîLú éúéøa úà äzàå'§©¨¤§¦¦¦§©¨

éøçà Eòøæå,'íúBøBãì E`weecy weqtd on wiecneïéà Eòøæå äzà §©§£©£¤§¨©¨§©§£¦
la` ,ef devna mieevn ok` -àðéøçà Léðéàmdxa` rxfn epi`y ¦¦©£¦¨

,àìieeivd eze` oky ,dlind lr mieevn mdxa` rxf wx okle Ÿ
da eehvp `l gp ipa x`y j` ,dzr s` x`yp mcew mdl xn`py

.llk
:`xnbd zl`eyäzòî àlàeehvp erxfe mdxa`y ,df uexiz itl ¤¨¥©¨

,okn xg`l s` erxfl x`yp ieeiv eze`e ,dlind lrìàòîLé éða§¥¦§¨¥
,mdxa` oaeáéiçìmd s` ixdy ,dxez ozn xg`l dzr s` dlina ¦©§

mdxa`l 'd xn` jk :`xnbd daiyn .mdxa` rxfn(ai `k ziy`xa),
,'òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék'mdxa` rxf e`xwp wgvi ipa wxy epiidc ¦§¦§¨¦¨¥§¨©

.dlind lr ieeivd llka l`rnyi ipa oi` okle ,l`rnyi ipa `le
:`xnbd zl`eyeáéiçì åNò éðawgvi rxfn md s`y ,dlina §¥¥¨¦©§

iM' mdxa`l xn`pyk :`xnbd daiyn .mdxa` rxf mb e`xwpe¦
xn`p ,'rxf Ll `xTi wgvia'÷çöéa'wxy wiicl yie ,'wgvi' `le §¦§¨¦¨¥§¨©§¦§¨

,erxf e`xwp ok` wgvi rxfn wlgìk àìåipa,÷çöédxezd d`ae §Ÿ¨¦§¨
.eyr ipa `le ,mdxa` rxf e`xwp eipae awri wxy hrnl

:`xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àéòLBà áø dì ówgvi wxy ©§¦¨©©§¨¤¨¥©¨
zyy ,mdxa` rxf e`xwp erxfn wlgeäøeè÷ éðaeclepy §¥§¨

mnvr md mb ,mdxa`leáéiçì àì,mdxa`l eclepy s` dlina Ÿ¦©§
zvxzn .eiiga el eclepy eipa lk z` mdxa` ln `ly xn`pe
oky ,dlina eaiigzp `l mnvr dxehw ipay xnel oi` :`xnbd

àîézéàå ,ïéáà øa éñBé éaø øîàäz`f xn`y mixne` yie -éaø ¨¨©©¦¥©¨¦§¦¥¨©¦
,àðéðç øa éñBédlind zyxta xn`p(ci fi my)`l xW` xkf lxre' ¥©£¦¨§¨¥¨¨£¤Ÿ

dinrn `edd Wtpd dzxkpe Fzlxr xUA z` lFniéúéøa úà ¦¤§©¨§¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¤§¦¦
,'øôäyper xn`p xak ixdy ,zexzein 'xtd izixA z`' zeaize ¥©¤§¦¦¥©

dxezd d`a `l` ,ln `le xaryk zxkúBaøìzyy z`éða §©§¥
äøeè÷.dlina miaiigy mnvr §¨

oey`xd mc`l igd on xa`e xya zlik` oic zx`an `xnbd
:gp ipaleøNa Bì øzeä àì ,ïBLàøä íãà ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¨¦Ÿ©¨¨

äìéëàì,dzn dnda ly xya elit`e ,llkáéúëc(lÎhk ` ziy`xa) ©£¦¨¦§¦
mkl iYzp dpd' ezy` degle mc`l 'd xn`y'ebe aUr lM z` ¦¥¨©¦¨¤¤¨¥¤

'ebe urd lM z`eõøàä úiç ìëìe ,äìëàì äéäé íëìlM z` 'ebe §¤¨¨¥¨¤¦§¤§¨§¨§¨©©¨¨¤¤¨
miayrde zepli`d lk z` `weecy wiicl yie ,'dlk`l aUr wxi¤¤¥¤§¨§¨

,mlk`l ux`d zigle mkl izzpàìåz` izzpíëì õøàä úiç §Ÿ©©¨¨¤¨¤
,dlk`ldlik`a oey`xd mc`l ux`d zig dxzed `ly rnyne

.dzin xg`l s`e ,ote` lkaíäì øézä ,çð éða eàaLëexya §¤¨§¥Ÿ©¦¦¨¤
,dlik`løîàpLmdl(b h my),'ìk úà íëì ézúð áNò ÷øék' ¤¤¡©§¤¤¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ

izzp ,dlik`l oey`xd mc`l izxwtdy ayr wxi eze`k ,xnelk
.zeige zenda xya elit`e lkd z` dzrn mklìBëéyxtl ziid ¨

,xya mdl xzede xg`nyàäé àìxeqi`Ba âäBð éçä ïî øáà- Ÿ§¥¥¤¦©©¥
,el xzed igd on xya s`e ,gp oaaøîBì ãeîìzeixg`y weqta ©§©

(c h my),'eìëàú àì Bîã BLôða øNa Cà'cera xya xzed `ly ©¨¨§©§¨ŸŸ¥
.ig ecera epiidc ekeza eytpìBëéxa` mdl xq`py yxtl ziid ¨

igd onì óàøîBì ãeîìz ,íéöøLzaiza weqt eze`a,'Cà'hrnl ©¦§¨¦©§©©
zx`an .mivxy lr xn`p `l my xn`py igd on xa` xeqi`y

:`xnbdàãeîìz éàîemivxy hrnl weqtd on cenild edn - ©©§¨
,mda bdep igd on xa` xeqi` oi`y,àðeä áø øîàweqta xn`p ¨©©¨

FWtpA xUA','Bîcxeqi`a xaecn `ldy ,zxzein 'FnC' zaize ¨¨§©§¨¨
z`xwp ytpdy recie ,xyad jeza ytpdy cera igd on xa`

a `weec xq`p igd on xa`y ,jkn cenll yi `l` ,'mc'BîcL éî¦¤¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oixcdpq(iriax meil)

:`xnbd dywnéøäåzevn,çð éðáì äøîàpL äìéîdeehvp ixdy ©£¥¦¨¤¤¤§¨¦§¥Ÿ©
,mdxa` daáéúëc(iÎh fi ziy`xa)øBîLú éúéøa úà äzàå''ebe ¦§¦§©¨¤§¦¦¦§

,'xkf lM mkl lFOdúéðLðål`xyil jk xg`,éðéñaoaa xn`py ¦¨¤¨¨¨§¦§¥§¦©
dy`l clepd xkf(b ai `xwie)ìBné éðéîMä íBiáe's`e ,'Fzlxr xUA ©©§¦¦¦§©¨§¨
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`pipg iaxa iqei iax xn` recne .gp ipa eehvpy zeevnd llka
:`xnbd zvxzn .dxn`p gp ipal s` ,ipiqa mb zipypy devny
,dxn`p l`xyil wx okle ,ipiqa dlin zevn zipyp `l zn`a

eàeää,'lFOi ipinXd mFIaE' xn`pyàúàc àeä úaL éøLéîì`a - ©©©§¦¦¦§¦§¥©¨©£¨
xn`p `ly dfn ,weqtd yxcp jke ,zaya elit` lenl xizdl wx

E' zaiz ea sqep `l` ,'leni ipinyae','íBiáyiy jkn zeaxl yi ©
,ipinyd meid ea legiy mei lka lenl.úaMa eléôàå©£¦©©¨

:zeywdl `xnbd dtiqenéøäåzevnéðáì äøîàpL ,äiáøe äiøt ©£¥§¦¨§¦¨¤¤¤§¨¦§¥
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mdizeyp mdl exq`py xg`ly ,mkizeypl epiid 'mkild`l'e§¨¢¥¤
deivy `vnpe ,eixg`l mdl oxizd ,dxez ozn mcew mini zyly

ok it lr s`e ,diaxe dixt lr ipiqa mb mdlàìå äøîàð ìàøNéì§¦§¨¥¤¤§¨§Ÿ
,çð éðáìzvxzn .gp ipa zeevna ef devn `pzd dpn `l ixdy ¦§¥Ÿ©
:`xnbdàeää`l ,dxez ozn xg`l mdl dxizdl jxvedy dn - ©

`l` ,diaxe dixt lr mzeevl ickaìy rinydL øác ìkxq`p §¨¨¨¤
ïéðna,onfd xare xeqi`l onf erawy s` ,oic zia lyéøöïéðî C §¦§¨¨¦¦§¨
øçàoic zia lyàúàc àeä ,Bøézäì,ef devna dxezd d`a - ©¥§©¦©£¨

dylyl `l` dxez ozn mcew diaxe dixt mdl xq` `ly s`y
oicd z` rinydl ick ycgn exizdl jxved mewn lkn ,mini

.xen`d
:`xnbd dywnéëä éàrinydl ipiqa exn`py zeevny jk m` - ¦¨¦

,dywi ,ztqep mrt epypy ink zeaygp opi` ,minieqn mipic
ayàãçå àãç ìë,ipiqa epypy zeevndn zg`e zg` lka -énð ¨£¨©£¨©¦

àîéðwxe ,ipiqa zipyp `lyàúléî íeMîminieqn mixac - ¥¨¦¦§¨
da eycgzdyéðzéàepyp `ly oeike ,ipiqa dzxdf` zipyp - ¦§¥

zvxzn .gp ipa `le oda exdfed l`xyi wxy xn`p ,zeevnd
:`xnbdøîà÷ éëä,xnel `pipg iaxa iqei iax ly ezpeek jk - ¨¦¨¨©

éì änì da àðúéîe øcäéî äøäæàoda exdfedy zeevna recn - ©§¨¨¦§©¦§¨¨¨¨¦
,ipiqa odilr dxdf` zepyle xefgl dxezd dkixv gp ipa xak
jkne .oda hxtl dkixvy mipicd z` wx xnel dleki `ld
exdfed gp ipa mby ycgl d`ay gken ,odilr dxidfde dxfgy
exn`p ,diaxe dixtae dlina ,mpn` .dxez ozn xg`l s` oda
`le ,oda rinydl dxezd dkxvedy minieqn mipipr wx ipiqa
`le l`xyil wx exn`p jli`e dxez oznn okle ,ozxdf` dzpyp

.gp ipal
devny ,`pipg iaxa iqei iax ly eixac jynda dpc `xnbd
:gp ipal `le dxn`p l`xyil ,ipiqa zipyp `le gp ipal dxn`py

.äãeäé éaøc àaélàå ,ãáìa äLpä ãéb àlà eðì ïéàå:`xnbd dywn §¥¨¤¨¦©¨¤¦§¨§©¦¨§©¦§¨
x`azpy itk `ldénð éðädiaxe dixte dlin zeevn mb -àì ¨¥©¦Ÿ

éðzéàmda mihxetnd mipicd jxevl wx ixdy ,ipiqa epyp `l - ¦§¥
wxy `pipg iaxa iqei iax xn` recne ,odilr xidfdl `le epyp

.ipiqa zipyp `l dypd cib xeqi` zevn:`xnbd zvxznéðä̈¥
éðzéàmy epyp [diaxe dixte dlin] el` zeevn -ìàúléî íeL ¦§¥§¦§¨

àîìòazekld rinydl ick epiide ,`edy lk jxev myl - §¨§¨
j` ,x`azpy itk zenieqnàädypd cib xeqi` ly ef devn -àì ¨¨

éðzéàipiqa dxkfed `le zipyp `l -,ììkzevn wx hwp okle ¦§¥§¨
zeaygp diaxe dixte dlin s` zn`a mpn` .dypd cib xeqi`
l`xyi wx jli`e dxez oznne ,ipiqa epyp `le gp ipal exn`py

.gp ipa `le mda mieevn
`pipg iaxa iqei iax ixac lr dzywdy `iyewl zxfeg `xnbd
l`xyil oia dxn`p ipiqa zipype gp ipal dxn`py devn lky
it lr s`e ,ipiqa zipype gp ipal dxn`p dlin ixdy ,gp ipal oiae

:sqep uexiz zvxzne .da mieevn l`xyi wx okàîéà úéòa éà- ¦©¥¥¨
,ipiqa zipyp dlin zevn zn`a ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`
ellk itle ,dzevn xwirl `l` da x`eand oicd jxevl wx `le
gp ipal s` ipiqa mb zipypy devn lky `pipg iaxa iqei iax ly
lkne ,da mieevn gp ipa s`y jkn cenll xyt` did ,dxn`p

zevn lry meyn ,gp ipa zeevna zipnp dlind oi` mewn,äìéî¦¨
àøwéòîwx ,dxez ozn mcew ,dligzn -íäøáàìerxfleà÷c àeä ¥¦¨¨§©§¨¨§¨

àðîçø déì øäæîmdxa`l 'd xn`y ,gp ipa x`yl `le ,dniiwl ©§©¥©£¨¨
dlind lr edeivyk(h fi ziy`xa)äzà øBîLú éúéøa úà äzàå'§©¨¤§¦¦¦§©¨

éøçà Eòøæå,'íúBøBãì E`weecy weqtd on wiecneïéà Eòøæå äzà §©§£©£¤§¨©¨§©§£¦
la` ,ef devna mieevn ok` -àðéøçà Léðéàmdxa` rxfn epi`y ¦¦©£¦¨

,àìieeivd eze` oky ,dlind lr mieevn mdxa` rxf wx okle Ÿ
da eehvp `l gp ipa x`y j` ,dzr s` x`yp mcew mdl xn`py

.llk
:`xnbd zl`eyäzòî àlàeehvp erxfe mdxa`y ,df uexiz itl ¤¨¥©¨

,okn xg`l s` erxfl x`yp ieeiv eze`e ,dlind lrìàòîLé éða§¥¦§¨¥
,mdxa` oaeáéiçìmd s` ixdy ,dxez ozn xg`l dzr s` dlina ¦©§

mdxa`l 'd xn` jk :`xnbd daiyn .mdxa` rxfn(ai `k ziy`xa),
,'òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék'mdxa` rxf e`xwp wgvi ipa wxy epiidc ¦§¦§¨¦¨¥§¨©

.dlind lr ieeivd llka l`rnyi ipa oi` okle ,l`rnyi ipa `le
:`xnbd zl`eyeáéiçì åNò éðawgvi rxfn md s`y ,dlina §¥¥¨¦©§

iM' mdxa`l xn`pyk :`xnbd daiyn .mdxa` rxf mb e`xwpe¦
xn`p ,'rxf Ll `xTi wgvia'÷çöéa'wxy wiicl yie ,'wgvi' `le §¦§¨¦¨¥§¨©§¦§¨

,erxf e`xwp ok` wgvi rxfn wlgìk àìåipa,÷çöédxezd d`ae §Ÿ¨¦§¨
.eyr ipa `le ,mdxa` rxf e`xwp eipae awri wxy hrnl

:`xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àéòLBà áø dì ówgvi wxy ©§¦¨©©§¨¤¨¥©¨
zyy ,mdxa` rxf e`xwp erxfn wlgeäøeè÷ éðaeclepy §¥§¨

mnvr md mb ,mdxa`leáéiçì àì,mdxa`l eclepy s` dlina Ÿ¦©§
zvxzn .eiiga el eclepy eipa lk z` mdxa` ln `ly xn`pe
oky ,dlina eaiigzp `l mnvr dxehw ipay xnel oi` :`xnbd

àîézéàå ,ïéáà øa éñBé éaø øîàäz`f xn`y mixne` yie -éaø ¨¨©©¦¥©¨¦§¦¥¨©¦
,àðéðç øa éñBédlind zyxta xn`p(ci fi my)`l xW` xkf lxre' ¥©£¦¨§¨¥¨¨£¤Ÿ

dinrn `edd Wtpd dzxkpe Fzlxr xUA z` lFniéúéøa úà ¦¤§©¨§¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¤§¦¦
,'øôäyper xn`p xak ixdy ,zexzein 'xtd izixA z`' zeaize ¥©¤§¦¦¥©

dxezd d`a `l` ,ln `le xaryk zxkúBaøìzyy z`éða §©§¥
äøeè÷.dlina miaiigy mnvr §¨

oey`xd mc`l igd on xa`e xya zlik` oic zx`an `xnbd
:gp ipaleøNa Bì øzeä àì ,ïBLàøä íãà ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¨¦Ÿ©¨¨

äìéëàì,dzn dnda ly xya elit`e ,llkáéúëc(lÎhk ` ziy`xa) ©£¦¨¦§¦
mkl iYzp dpd' ezy` degle mc`l 'd xn`y'ebe aUr lM z` ¦¥¨©¦¨¤¤¨¥¤

'ebe urd lM z`eõøàä úiç ìëìe ,äìëàì äéäé íëìlM z` 'ebe §¤¨¨¥¨¤¦§¤§¨§¨§¨©©¨¨¤¤¨
miayrde zepli`d lk z` `weecy wiicl yie ,'dlk`l aUr wxi¤¤¥¤§¨§¨

,mlk`l ux`d zigle mkl izzpàìåz` izzpíëì õøàä úiç §Ÿ©©¨¨¤¨¤
,dlk`ldlik`a oey`xd mc`l ux`d zig dxzed `ly rnyne

.dzin xg`l s`e ,ote` lkaíäì øézä ,çð éða eàaLëexya §¤¨§¥Ÿ©¦¦¨¤
,dlik`løîàpLmdl(b h my),'ìk úà íëì ézúð áNò ÷øék' ¤¤¡©§¤¤¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ

izzp ,dlik`l oey`xd mc`l izxwtdy ayr wxi eze`k ,xnelk
.zeige zenda xya elit`e lkd z` dzrn mklìBëéyxtl ziid ¨

,xya mdl xzede xg`nyàäé àìxeqi`Ba âäBð éçä ïî øáà- Ÿ§¥¥¤¦©©¥
,el xzed igd on xya s`e ,gp oaaøîBì ãeîìzeixg`y weqta ©§©

(c h my),'eìëàú àì Bîã BLôða øNa Cà'cera xya xzed `ly ©¨¨§©§¨ŸŸ¥
.ig ecera epiidc ekeza eytpìBëéxa` mdl xq`py yxtl ziid ¨

igd onì óàøîBì ãeîìz ,íéöøLzaiza weqt eze`a,'Cà'hrnl ©¦§¨¦©§©©
zx`an .mivxy lr xn`p `l my xn`py igd on xa` xeqi`y

:`xnbdàãeîìz éàîemivxy hrnl weqtd on cenild edn - ©©§¨
,mda bdep igd on xa` xeqi` oi`y,àðeä áø øîàweqta xn`p ¨©©¨

FWtpA xUA','Bîcxeqi`a xaecn `ldy ,zxzein 'FnC' zaize ¨¨§©§¨¨
z`xwp ytpdy recie ,xyad jeza ytpdy cera igd on xa`

a `weec xq`p igd on xa`y ,jkn cenll yi `l` ,'mc'BîcL éî¦¤¨
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc oixcdpq(iying meil)

áéúëe ,'äiçú àì äôMëî'eixg`y weqta(gi ak my)íò áëBL ìk' §©¥¨Ÿ§©¤§¦¨¥¦
,'úîeé úBî äîäay ,miweqtd zekinqn miyxeceììëa BðLiL ìk §¥¨¨¨¤¤§¦§¨

,'äîäa íò áëBL ìk',[odn zg` efy] zeixr ixeqi` llka epiidc ¨¥¦§¥¨
BðLémb,'äiçú àì äôMëî' ììëa.l`xyik seyika xq`py epiidc ¤§¦§¨§©¥¨Ÿ§©¤

zeixrd ixeqi` lr exdfed gp ipay oeike(.ep lirl)lr mb exdfed ,
.seyikd xeqi`
`ziixaa epipy(:ep lirl):,øîBà øæòìà éaøexdfed gp ipaìò óà ©¦¤§¨¨¥©©

,íéàìkäzxxan .oli`d zakxde dnda zraxd lr epiide ©¦§¨¦
:`xnbdéléî éðä àðî.el` eixac xfrl` iax cnl okidn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,ìàeîL øîàdxezd d`a xy`ky - ¨©§¥§¨©§¨
mi`lkd lr ipiqa l`xyi z` xidfdl(hi hi `xwie)dxezd dnicwd ,

weqta xn`pd z` dgzte'eøîLz éúwç úà',z`y ,dfa dpeekde ¤ªŸ©¦§Ÿ
d,øák Eì éz÷÷çL íéweçweqtd jyndae .exnyz ,gp ipal epiide ¦¤¨©§¦§§¨

md miwegdy xn`pòøæú àì EãNå íéàìk òéaøú àì Ezîäa'§¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦§¨§Ÿ¦§©
,'íéàìkipa eehvp `l ixdy ,ynn drixf dpi` ef mi`lk zrixfe ¦§¨¦

dnda i`lk xeqi`l dneca `l` ,mi`lk zrixf xeqi` lr gp
,df weqta xn`pyäîy myk -Ezîäadf weqta dxq`päòaøäa ©§¤§§§©§¨¨

,xg` mieqn xacl mieqn xac xagny ,zxg` dnda lrEãN óà©¨§
dxeq`äákøäa`id s`y ,xg` oinn oli` lr cg` oinn oli` ly §©§¨¨

cenll yi sqep oice .xg` mieqn xacl mieqn xac xeaig
:mipiprd zekinqnäîy myk -Ezîäadraxda dxeq`õøàa ïéa ©§¤§§¥¨¨¤
,õøàì äöeça ïéazaeg `le sebd zaeg `ed df xeqi` ixdy ¥§¨¨¨¤

,ux`dóàa oli`d zakxd xeqi`EãNbdepäöeça ïéa õøàa ïéa ©¨§¥¨¨¤¥§¨
.õøàì̈¨¤

:`xnbd dywnäzòî àlàdxezd zpeeky x`azpy dn itl ¤¨¥©¨
dna mb ok m` ,xak jl izwwgy miweg epiid 'izTg' zaizaªŸ©

dxezd zeevn lka xn`py(d gi my)úàå éúwç úà ízøîLe'§©§¤¤ªŸ©§¤
'éètLîl dpeekdy xn`p ,'ebe,øák Eì éz÷÷çL íéwçgp ipae ¦§¨©ª¦¤¨©§¦§§¨

.dxezd zeevn lka mieevn:`xnbd zvxzníúäzeevnd lka ¨¨
xn`p,'éúBwç úà ízøîLe',miwegl dxinyd z` micwdy dfne §©§¤¤ª©

miwegd z` exnyiy dpeekdy rnynàzLäcmda eehvpy - §©§¨
la` ,xak mda eehvpy miwegd z` `le ,dzràëäxn`p mi`lka ¨¨

,'eøîLz éúBwç úà'rnyn ,mzxinyl miwegd z` micwdy dfne ¤ª©¦§Ÿ
d z`àøwéòîc íéwç,gp ipa onfa dligzn mda mziehvpy - ª¦§¥¦¨¨

eøîLz. ¦§Ÿ
:dpyna epipy'eë äçø÷ ïa òLBäé éaø øîàz` oipc mei lka ¨©©¦§ª©¤¨§¨

my dfi` lr zx`an `xnbd .'iqei z` iqei dki' iepika micrd
:dzin llwnd aiig,á÷òé øa àçà áø øîàllwndáéiç Bðéà ¨©©£¨©©£Ÿ¥©¨

,dzinCøáiL ãò,úBiúBà òaøà ïa íLe"`e `"d c"ei my epiidc ©¤§¨¥¥¤©§©¦
,c"ei o"ep z"lc s"l` my e` ,`"dz`feé÷Btàìjxia m` hrnl - §©¥

myúBiúBà ézL ïaaygp epi`y ,z"lc s"l` e` `"d c"ei oebk ¤§¥¦
,iepik `l`àìcdf oic :`xnbd zl`ey .aiig,àèéLtixdyäké' §Ÿ§¦¨©¤

ïðz 'éñBé úà éñBéeilr micirn micrd eidy ,dpyna epipy - ¥¤¥§©
wx aiigy yxetne ,zeize` rax` oa my `ed 'iqei'e ,myl iepikk

:`xnbd zayiin .dfk my lràîéúc eäîxn`z `ny -àúléî ©§¥¨¦§¨
è÷ðc àeä àîìòadki' mixne` micrdy dpynd dhwpy dny - §¨§¨§¨©

iepika dhwp `l` ,eizeize` oipnl `weeca dzpeek oi` ,'iqei
,`nlra my mixne`yïì òîLî à÷`weecay awri xa `g` ax ¨©§©¨

aiig jxand oi`y rinydl ick ,'iqei' myd z` dpynd dhwp
.`weec zeize` rax` oa my xikfiy cr ,dzin

:awri xa `g` ax ixaca dpey oeyl d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦
,á÷òé øa àçà áø øîàmicirn micrdy dpyna epipyy dnn ¨©©£¨©©£Ÿ

,'iqei z` iqei dki' iepikaíL énð úBiúBà òaøà ïa íL ,dpéî òîL§©¦¨¥¤©§©¦©¦¥
àeäjex` my xikfdl jixv epi`e ,dzin aiig ekxandy df oiprl

:`xnbd dywn .aiigzdl ick zeize` mizye mirax` oa,àèéLt§¦¨
ixdy,ïðz 'éñBé úà éñBé äké'my xikfdl jixv epi`y yxetne ©¤¥¤¥§©

:`xnbd zvxzn .xzei jex`àîéúc eäîzn`ay xn`z `ny - ©§¥¨
aiig epi`àkéàc ãòezkxaa xkfen didiy cr -äaø íLmy - ©§¦¨¥©¨

,zeize` mizye mirax` oa jex`è÷ðc àeä àîìòa àúléîewxe - ¦§¨§¨§¨§¨©

,eizeize` oipnl dzpeek oi`e ,`nlra myl 'iqei' dhwpòîLî à÷̈©§©
ïìick ,'iqei' myd z` `weec dhwp dpyndy awri xa `g` ax ¨

,zeize` rax` oa my xikfd m` s` dzin aiig jxandy rinydl
.xzei jex` my xikfdl jixv epi`e

:dpynd jynda epipy'eë ïécä øîâðoil`ey ,iepika mibxed `l ¦§©©¦
`ede ,yexita zrnyy dn xen` el xne`e ,odipiay lecbd z`
zxxan .oig`n `le oirxewe ,odilbx lr oicner oipiicde ,xne`

:`xnbdïìðî 'ïéãîBò'cenrl mipiicd mikixvy epcnl okidn - §¦§¨¨
zx`an .dllwd lr zecra yexita myd zxkfd zriny zrya

:`xnbdàø÷ øîàc ,énà øa ÷çöé éaø øîàweqta xn`py - ¨©©¦¦§¨©©¦§¨©§¨
mda mglpy a`en jln oelbrl `xb oa ced` z` l`xyi eglyyk

(k b mihtey)Bcáì Bì øLà äø÷nä úiéìòa áLBé àeäå åéìà àa ãeäàå'§¥¨¥¨§¥©£¦©©§¥¨£¤§©
éìà éì íéäìà øác ãeäà øîàiå,'àqkä ìòî í÷iå Eoelbry epiide ©Ÿ¤¥§©¡Ÿ¦¦¥¤©¨¨¥©©¦¥

,myd my z` xikfd ced`y rnyyk cnrp a`en jlnàìäå©£Ÿ
díéøáca micnlpàìå ,éøëð àeäL áàBî Cìî ïBìâò äîe ,øîBçå ì÷ §¨¦©¨¤©¤§¤¤¨¤¨§¦§Ÿ

òãémyd zxkfd z` rny `l -,éepéëa àlàced` el xn` ixdy ¨©¤¨§¦
xaC'midl`cgeind my `le myd iepik `ed 'midl`'e ,'illirl) §©¡Ÿ¦¦¡Ÿ¦

(.epok it lr s`e ,,ãîòok m`ìàøNémyd zxkfd z` rneyd ¨©¦§¨¥
åd z` rneyLøBônä íL,iepika `lyänëå änk úçà ìòjixvy §¥©§¨©©©©¨§©¨

zecra yxetnd myd zxkfd z` mirneyd mipiicd okle .cenrl
.cenrl mikixv ,dllwd lr micrd

zrinya mipiicd icba zrixw oic xewn edn `xnbd zxxan dzr
:dllwd zecr.ïìðî ,ïéòøB÷:`xnbd zx`anáéúëcixac xg`l §¦§¨¨¦§¦

mgldl dvxyk l`xyil xey` jln aixgpq ly egily dwyax
mda(fl gi 'a mikln),øôBqä àðáLå ['Bâå] eäi÷ìç ïa íé÷éìà àáiå'©¨Ÿ¤§¨¦¤¦§¦¨§§¤§¨©¥

éøác úà Bì eãébiå íéãâá éòeø÷ eäi÷æç ìà øékænä óñà ïa çàBéå§¨¤¨¨©©§¦¤¦§¦¨§¥§¨¦©©¦¥¦§¥
,'ä÷Láøixac z` ernyy zngn mdicba z` erxw i`cee ©§¨¥

jynda xn`py ,dwyax(c hi my)ediryil jlnd ediwfg xn`y
FglW xW` dwWax ixaC lM z` Lidl` 'd rnWi ilE`' `iapd©¦§©¡Ÿ¤¥¨¦§¥©§¨¥£¤§¨
myd zkxa rneydy x`eane ,'ig midl` sxgl eipc` xEX` Kln¤¤©£Ÿ¨§¨¥¡Ÿ¦©
mirneyd mipiicd mb zeyrl mikixv jke .eicba z` rexwl jixv

.micrd zecra z`f
e oirxewe :dpyna epipy.ïéçàî àì:`xnbd zxxanïìðîokidn - Ÿ§©¦§¨¨

epcnl
zrixw z` mixagne mipwzn mpi`y xnelk ,mig`n mipiicd oi`y

:`xnbd zx`an .mdicbaàéúà ,eäáà éaø øîàcnlp df oic - ¨©©¦£¨¨§¨
dey dxifba'äòéø÷' 'äòéø÷'xg`l eicba z` ryil` zrixwn §¦¨§¦¨

,dninyd dxrqa edil` ziilràëä áéúkmyd zkxa mirneya §¦¨¨
dwyax ixac lv`(fl gi my)eidyíúä áéúëe ,'íéãâá éòeø÷'§¥§¨¦§¦¨¨

edil` ziilr xg`l ryil`a(ai a my)÷òöî àeäå äàBø òLéìàå'§¡¦¨¤§§©¥
íòø÷iå åéãâáa ÷æçiå ãBò eäàø àìå åéLøôe ìàøNé áëø éáà éáà̈¦¨¦¤¤¦§¨¥¨¨¨§Ÿ¨¨©©£¥¦§¨¨©¦§¨¥

ì.'íéòø÷ íéðLike ,dyweì íòø÷iå' øîàpL òîLnîòãBé éðéà ,'íéðL ¦§©¦§¨¦¦©§©¤¤¡©©¦§¨¥¦§©¦¥¦¥©
Lel` ipyøîBì ãeîìz äîe ,íéòø÷ ïäaezkd epcnll `a dne - ¤¥§¨¦©©§©

zelitka exne`a'íéòø÷'`l` .'mipWl mrxwIe' xn`y xg`l §¨¦©¦§¨¥¦§©¦
aezkdãnìî,dfaïäLex`yp,íìBòì íéòeø÷.mxage mpwz `le §©¥¤¥§¦§¨

zriny lr micbad zrixwl mb dey dxifba cenll yi ok m`e
.mxagle mpwzl `le mlerl mirexw mxi`ydl yiy ,myd zkxa

ãçà ,ïðaø eðzcrd oia -òîBMä,llwnd itn myd zkxa z` ¨©¨¨¤¨©¥©
ãçàåd oiicd oiae -étî òîBLd crdáéiç ,òîBLmdn cg` lk §¤¨¥©¦¦¥©©¨

òBø÷ì,eicba z`òBø÷ì ïéáéiç ïéà íéãòäåba z`drya mdic ¦§©§¨¥¦¥©¨¦¦§©
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,ztqep mrt rexwl mikixváéúëcexn`y xg`l ixdy - ¦§¦
xn`p ,xey` jln gily dwyax itecib z` jlnd ediwfglhi my)
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ריט
oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äîäá íò áëåù ìëå äéçú àì äôùëî:mihtynd dl`e zyxta od oikenqúà
.åøîùú éú÷çz` `xw eda gzt 'ebe riaxz `l jznda ipiqa l`xyi xidfdyk

z` edl xn`w ikd dpin rny zenewn x`ya ok gzt `ly dn exnyz izewg
l jznda od el`e exnyz gp ipal xak izwwgy izewglr la` mi`lk riaxz `

:mizxdfd `l xenge xey zyixgàì êãù
.íéàìë òøæúynn drixf dpi` ef drixfe

`l` mxkd i`lk lr gp ipa eehvp `lc
`lc epin epi`y lr oli`d aikxdl `ly
dnda dn riaxz `lc `inec rxfz
:miieqnd xac lr miieqnd xac draxda

.ì"åçá ïéá õøàá ïéá äîäá äîzaegc
ol `wtp ux`d zaega dielz dpi`y sebd

:l"ega elit` zbdepc (.fl 'c) oiyecwaàìà
.éúå÷ç úà íúøîùå äúòîlka aizkc

:mdilr gp ipa eehvpc inp ikd dlek dxezd
.åøîùú éúå÷ç úà áéúë àëämicwdc

miwg rnync dxiny zevnl miwg
aizk laeie ziriay iabc b"r`e `xwirnc
exnyz izwg z`e eyrz ihtyn z` inp
oeik mzd dxiny zevnl miwg inp micwdc
eyrz ihtyn z` aizk `xwc `yixc

:exnyz izewg z`e azkinl digx`ïá íù
.úåéúåà òáøàmy opira `le `ed my

:zeize` mizye mirax` oa yxetndíùå
.ùøåôîä:cgeind my xnelk.íéãâá éòåø÷

aizkck dwyax itn ernyy oitecb lr
[eipc`] xey` jln egly xy` (hi a mikln)

:ig midl` sxgl.íéãòäåoicirny drya
:rexwl oiaiig opi` ernyy dn yexitaàä

.àúùä åòîù:onvr itn.äøëæà òîåùä
:rexwl aiig epi` iebd itn myd zkxa

.ú"àåxnen l`xyi dwyax lr erxw ixd
:did.äæä ïîæác"a zni` oi`e zelba ep`y

:zezin iaiig oecl mdilr zlhenàìîúð
.íéòø÷ ãâáä ìëitl xicz xacdy itl

:c"an oi`xizn oi`y.éøéîâ éîmy ieb
xn`wc cinz ea oillwny jk lk cgeind

:mirxw elek cbad lk `lnzpåàì àìà
.éåðëáopirxw `lc `ed dfd onfae xicz

c"a onfa la` 'eke cbad lk `lnzpc meyn
:iepk`e ieb lr oirxewãåáòã àåä äìòîå

.ïðáøekixvdy zeytp ipice zepenn ipica
:ozecr yxtl micrd lk.àëämyd zkxaa

:myd ceak iptn yxtl xyt` `lcäåî÷åà
.àúééøåàãà:zecr i`da dil opilhweéàã

.êúòã à÷ìñeyxtiy cr leqt `nlra
:mlekïðéìè÷ øùôà àìã íåùî àëä åèà

.àøáâì äéì:micr z`crd `la.àáé÷ò 'øë
mipyl dyly yiwnc (.d 'c) zekn zkqna
ly zecr leqt e` aexw iyily `vnp m`c
i`c ediicda dil opiwca jkld oilha olek

:ediizecdql oilhan ygkzn e` mfzn
'éðúî
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íé÷çcba `xw i`da aizkc `kdn mi`lk inp xqziz dniz .xak jl izwwgy

dil wetiz izewg z` il dnl dyw cere jilr dlri `l fphry mi`lk

:q sc oileg) zetixh el` 'tac dndaae zepli`a ziy`xa dyrna edpinl aizkcn

oi`yc ipy aikxdl gp ipa ixiq`c `"d mi`yca edpinl aizk ded i`c rnyn (.mye

sc w"a) dxtd t"q opixn`c `d w"re df lr df

`iz` dwel miay mipin ipy riaxnd (mye .dp

aizkcn dil wetiz dyain edpinl edpinl

izewg z` e`l i`c z"xtne ediiteba edpinl

edpinl e`l i`e aizk xeqi`l e`l edpinl `"d

`de dxna xak jl izwwgy izewg z` `"d

b"r` izewg z` mzxnye dzrn `l` jixtc

ogky`c meyn `l` gp ipaa i`d opinwen `lc

`nlicc xity jixt ziy`xa dyrna edpinl

e`l inp i`d gp ipa` i`w `l i`dc ikid ik

ipa` opax iaiign `lc oeik z"`e i`w gp ipa`

yixc `l `nl` dakxda `le draxda `l gp

el`ce dxtd wxtc `ibeq iz` ok m` edpinl

opax eyxc `lc idpc l"ie opaxk `l zetixh

mc`c ieeva aizk `lc meyn gp ipa iab edpinl

l`xyi eehvpc ogky`c oeik opiyxc l`xyi iab

`l inp i` mibc oiprl dpin `wtpe mi`lkd lr

yxcn l`xyia zepli`a dakxd opixq` ded

`lc dakxda jcy s` draxda jznda dn

rxfz `l aizkc dizernynn `xw opiwtn ded

ziy`xa dyrna edpinl xak ogky`c e`l i`

`kd iziinc l`enyc `zlinc `zyd `gipe

idliya inp `zi` xak jl izwwgy izewgc

opaxk elit` iz`e (.hl sc) oiyecwc w"t

el` wxtc mi`yc ipy aikxdc `edd `zyde

dil `irainw opaxl (mye .q sc oileg) zetixh

oi` [f"n] mi`lkc w"ta `id 'ipznc b"r`

iaiyg i` dil `irainw n"n wxia wxi oirhep

meyn edpinl eda aizkc o`nk mi`yc dil

enk l"ega xeq`l ediici lr `pngx mikq`c

:oizrnyc `yxcn oli` zakxd

éúå÷çqxhpewa dywdy dn .`zydc

z` laeie ziriay iab aizkcn

`lc wc `l exnyz izewg z`e eyrz ihtyn

iaizk ipiq xda zyxta `l` ikd aizk

`de exnyz ihtyn z`e izewg z` mziyre

i`c `xwiab zen ixg` zyxta qxhpewa izi

ipac xak jl izwwgy l"n xitye aizk zeixr

jixtc `xw i`dc b"r`e zeixrd lr eehvp gp

aizk inp mzd izewg z` mzxnye q"yd dipin

miiqnc ixii` dxezd lkac xazqn mewn lkn

:mda ige mc`d mze` dyri xy`

àéúàw"enc a"tac dniz .drixw drixw

cnern drixw silic (mye :k sc)

oig`n `lc inp slip rxwie aei` mwie aizkcn

:`kdn drixw

êìîädn jlnl exn` j`id dniz .rxw

opz micr iab `d yexita ernyy

micrd z` oipc eid meid lk (.ep sc lirl)

:iepika
aeygile
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רכ
oifge` mipya cenr q sc ± oey`x wxt`nw `aa

'éðúî.ãáåòä ãçà:`xnba yxtn.'åëå øè÷îä ãçàå çáæîä ãçà`xnbae
d"t`e jka dcarl dxf dcear dze` ly dkxc oi`ya oizipzn dlekl dl miwen

:`ziixaa dl silick aiigin zecear jpd`.äåìàá åéìò åìá÷îäådxin` 'it`e
el eegzyie (al zeny) aizkc dgiafl ywzi`c dz` il` el xne`d oebk `nlra
`"l l`xyi jidl` dl` exn`ie el egafie
il` el xne`de eipta `ly del`l elawnde
i`c `yix iielbl `tiq `pze eipta dz`
la` eipta ilin ipd `pin` ded `yix `pz
llkn eipta `tiq `pz `l eipta `ly

:aiig d"t`e eipta `ly `yixcóôâîä ìáà
.÷ùðîäå:dkxck `ly.äùòú àìá øáåò

zexaca cg iaizk `xizi mcarz `lc
degzyz `l cge zepexg`e zepey`x
dyrz `le mcarz `le mdidl`l
dkxckl oipr epi` m` (bk zeny) mdiyrnk
`l dzin la` dkxck `lyl oipr edpz
eda hxtc ipd `l` dkxck `lya aiigin

:`xw.åîùá øãåðälk ilr mpew xcp oeyla
m` zipelt dxf dcear mya mleray zexit

:ugx`.åîùá íéé÷îäårayp dreay
:miiwn mbxzn.äùòú àìá øáåòmye

:(my) exikfz `l mixg` midl`øòåôä
.åîöòaiige ezcear edfe eipta irx fixzn

:dzin eilr.ñéìå÷øîmipa` yly oiccvn
lr dlrnln zg`e o`kn zg`e o`kn zg`
dze` oicaere qilewxn mze` oixewe odiab

:mipa`d zwixfa'îâ.ãáåòä ãçà éàîeh`
:edpip caer e`l ipd lk.ãáåòä ãçàlk

oeifa jxc s` weype setb s` dcear
cearie jlie aizkc dzin aiige dkxcka
mzlwqe dixza aizke mixg` midl`
yexcz ote `kdn dizxdf`e mipa`a
dl`d miebd ecari dki` xn`l mdidl`l
epiidc (ai mixac) 'ebe mdidl` z`

:dkxcka.çáæîä ãçàådkxck `ly 'it`
zecear lkc onwl silick elld zeceara
dzin dilr oiaiig deabl mipta zeyrpd

:dkxck `ly elit` dxf dcearaáåùçìå
.÷øåæ éîð`iyw `l jilene lawn `nlyac

ogky` `lc md mipt zcearc ab lr s` ol
dxf dcear myl zeyrpd zecear eedlc
(al zeny) el egafie dgiaf jpd ogky`ck
(al mixac) elk`i enigaf alg xy` xehw
ogky` mc edine (my) mkiqp oii ezyi jeqip

la dxf dceara:inp diipzp dkxck `ly s` mda oiaiig mipt zecear lkc opixnbc oeike mcn mdikqp jiq`.êåñéð ììëá ÷øåæ ééáà øîàjeqip inp `xw `dc 'ipznc
:diixw.éìéî éðä àðî:dkxck `lya s` zecear ipda aiignc.øîåà éúééä íøçé çáåæ øîàð åìéàxn`w uega miycw gaefa i`ce dzin yeprl aezkd `a dgiaf efi`a

:ueg ihegy iab aizkc dzxkpe xg` yper mdl eyxt xak ixd jixt onwle xg` mewna mdilr xidfdy epivny.íøçé íéäìàì ì"úi`dc dzin eyperl aezkd `ac
dcear oeyla diazk `lcn dkxck `ly elit`e rnyna midl` lk midl`l gaef znei zen dcti `l mc`d on mxgi xy` mxg lk (fk `xwie) aizkc dzin oeyl mxgi
dcear `edy xac rnync 'ebe cearie jlien dzin eda ol `wtp dkxckl mleray zecear lke xn`w ely dcear dpi` elit` dpin rny mxgi dgiafa midl`l caer

:el.åãáì 'äì éúìá:xn`w myl zeie`xd zecear lk`c rnyn cgeind myl opzpe oda dcarln zeceard lk lhpe owix.äçéáæ äàöéù éôìx`y llkn yexita
llkd oi`y `vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l cnll llkd on `vie llka `edy xacc dxeza `id dcne cearie jlie llka ellkpy zecear
:d`egzyd zeaxl oiipn mipta `id dcear e`lc dkxck `ly d`egzyd` aiigilc ol `wtp `l `zydne mipt zcear `edy geafl dnecd dcear `l` aiign dfd

ixtiqa b"d.íäì åçúùéå íéøçà íéäìà ãåáòéå êìéå ì"ú:`ed cearie llka jka dcarl dkxc i`c xn`w dkxck `lyl jigxk lrc.åðòîù ùðåòmzlwqe dia aizkc
:lirlc.øçà ìàì äåçúùú àì éë ì"ú ïééðî äøäæà`dc `ed yeaiy degzyz `l (ik) eda aezkc mixtqe dkxck `lyl oipr edpz dkxckl oipr epi` m` inp i`de

n:`aizk `l `kd dzi.'åëå äáøî éðàù ìåëés` dilr aiige ceak jxc `idy cgein d`egzyd dnc `vi elek llkd lr cnll llkd on `viy d`egzyd `nipc
:aiig el` oebk ceak jxc `edy lk s` dkxck `lyl.çáåæ ì"ú`wtp d`egzydne `ed ceak jxc `ld dgiaf jl hxt dnl dz`a llkd lr cnll d`egzyd m`e

lk s` mipt zcear zcgein dgiaf dn jl xnele dnr zellkpd lk dl yiwdl llkd on d`vie dzid llka dgiaf jl xnel llkd lr cnll dz`a `id `l` dil
eaiigziy dcal dnvra oecl ick z`vle xefgl d`egzyd dkxved `aeigl `kdn ol `wtp `l d`egzydc meyne dxf dcearl uega dilr oiaiig mipt zcear `idy

:elek llkd lr cnll dgiaf d`vie da `veik oiaiig oi`y t"r`e dilr.à"ãñiablck `ed dia exz` `l ik zxke `lhwl dia exz` i`c ol iiexe`l `z` mxgi i`d
:zeixre dxf dceare zayâ"ä:l"nw zxk dia exz` `le `lhw dia exz` `pin` c"q.ììëä ìò ãîìì äàåçúùä ïì äàöé àîéà`edy lke wypne stbn iaxzne

:`ed ceak zcear `dc d`egzydn 'il wetiz `z` i`nl gaef k"` `pzl 'il `iyw `we d`egzydk ceak jxc.àúà äéôåâìenvr zhigy hgy `l 'it`c iiexe`le
:wxf `l 'it`e aiig dxf dcearl dnc wexfl n"r da ayge envrl hgey `l` dxf dcearl.äãåáòì äãåáòî ïéáùçîãdcear zrya aygn `edy daygnc xnelk

:dilr aiigzdl `id daygn zxg` dcear lr ef
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mkiqp oii ezyi jeqip iab ogky`ck dxf dcear myl zeyrpd dcear

dl iwen dingp 'x la` mieb iab mkiqp oiic `xw i`dl ixtqa yixcc dcedi 'xk epiide

jqde lral xhwe dlaw ixaca i`xw ogky` ikd e`la dingp iaxl edine l`xyia

:(f dinxi) mixg` midl`l mikqp

çáåærnyna midl` lk d"t .mxgi midl`l

caer aizk `lcn dkxck `ly elit`

yxtl leki did `le mxgi dgiafa midl`l

jlien dkxckl i`c `z` dkxck `lyl k"rc

`ae dkxckl mlerl `"dc `wtp cearie

daiign `l dkxck 'it`c llkd lr jcnll

:mipt zceara `l`

øè÷îä.ecal 'dl izla l"z oiipn jqpnde

dgiaf z`ivin sili jenqac dniz

'dl izla e`l i`c l"ie elek llkd lr cnll

`z`e mc zcear `idy dgiaf dn `"d ecal

:`l jqpne xhwn la` wxef iieaxl
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zeny) aizkc dgiafl ywzi`cn
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jidl` dl` el exn`ie aizkc dz` il` xne`d

lbr eze`c dkxck ied mzdc l"ie l`xyi

il` mzdn silic `de ded dgiafa digxe`
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:dxf
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äðùî,ãáBòä ãçà ,íéáëBk úãBáò ãáBòä̈¥£©¨¦¤¨¨¥
ãçàå ,Cqðîä ãçàå ,øh÷îä ãçàå ,çaæîä ãçàå§¤¨©§©¥©§¤¨©§©¥§¤¨©§©¥§¤¨
øîBàäå ,dBìàì åéìò Bìa÷îä ãçàå ,äåçzLnä©¦§©£¤§¤¨©§©§¨¨¤¡©§¨¥
aëîäå ÷Mðîäå ótâîä ìáà .äzà éìà Bìã ¥¦¨¨£¨©§©¥§©§©¥§©§©¥

øáBò ,ìéòðnäå Léaìnäå Cqäå õçøîäå õaøîäå§©§©¥§©§©¥§©¨§©©§¦§©©§¦¥
øáBò ,BîLa íéi÷îäå BîLa øãBpä .äNòú àìa§Ÿ©£¤©¥¦§§©§©¥¦§¥
àéä Bæ ,øBòt ìòáì Bîöò øòBtä .äNòú àìa§Ÿ©£¤©¥©§§©©§¦
:dúãBáò àéä Bæ ,ñéìB÷øîì ïáà ÷øBfä .dúãBáò£¨¨©¥¤¤§©§¦¦£¨¨

àøîâéëä ,äéîøé éaø øîà ?'ãáBòä ãçà' éàî©¤¨¨¥¨©©¦¦§§¨¨¦
ãçàå çaæîä ãçàå dkøãk ãáBòä ãçà ,øîà÷̈¨©¤¨¨¥§©§¨§¤¨©§©¥©§¤¨
àlL eléôàå äåçzLnä ãçàå Cqðîä ãçàå øh÷îä©§©¥§¤¨©§©¥§¤¨©¦§©£¤©£¦¤Ÿ
eðééä ÷øBæ ,éiaà øîà .÷øBæ ,énð áeLçéìå .dkøãk§©§¨§¦§©¦¥¨©©©¥¥©§

éqà ìa' áéúëc ,Cqðî?éléî éðäðî .'ícî íäékñð C §©¥¦§¦©©¦¦§¥¤¦¨§¨¨¥¦¥
øîBà éúééä ,'íøçé çáæ' øîàð eléà ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¡©Ÿ¥©¨¢¨¨¦¦¥
øîBì ãeîìz .øaãî áeúkä õeça íéLã÷ çáBæa§¥©¨¨¦©©¨§©¥©§©
ïéà .øaãî áeúkä íéáëBk úãBáòì çáBæa ,'íéäìàì'¨¡Ÿ¦§¥©©£©¨¦©¨§©¥¥
øîBì ãeîìz ,ïéépî Cqðîe øh÷î .çáBæa àlà ,éì¦¤¨§¥©§©¥§©¥¦©¦©§©
.ãçeénä íMì ïlek úBãBáòä ï÷éø ,'Bcáì 'äì ézìa'¦§¦©§©¦¥¨£¨©¥©§¨
úBaøì ïéépî ,íéðô úBãBáòa ïBcéì äçéáæ äàöiL éôì§¦¤¨§¨§¦¨¦§£§¦¦©¦§©
íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå' øîBì ãeîìz .äàåçzLä¦§©£¨¨©§©©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦

éîñe ,'íäì eçzLéåàeää Léàä úà úàöBäå' déì C ©¦§©¨¤§¦¥§¥¨¤¨¦©
éðàL ìBëé .'øçà ìàì äåçzLú àì ék' ,øîBì ãeîìz .ïéépî ,äøäæà .eðòîL ,LðBò .'Bâå§¤¨©§©§¨¨¦©¦©§©¦Ÿ¦§©£¤§¥©¥¨¤£¦
äàöé änìå ,äúéä ììëa äçéáæ .'çáæ' øîBì ãeîìz ,ìéòðnäå ÷Mðîäå ótâîä äaøî©§¤©§©¥§©§©¥§©©§¦©§©Ÿ¥©§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨
óà ,äúéî äéìò ïéáéiçå íéðt úãBáò àéäL úãçeéî äçéáæ äî ,Eì øîBìå ,äéìà Léwäì§©¦¥¤¨§©§©§¦¨§¤¤¤¦£©§¦§©¨¦¨¤¨¦¨©
,äçéáæ äàöé .dîöòa ïBcéì ,äàåçzLä äàöé .äúéî äéìò ïéáéiçå ,íéðt úãBáò àéäL ìk̈¤¦£©§¦§©¨¦¨¤¨¦¨¨§¨¦§©£¨¨¦§©§¨¨§¨§¦¨
çáBæ .øaãî áeúkä õeça íéLã÷ çáBæa ,øîBà éúééä ,øî øîà .Blek ììkä ìò ïBcéì¦©©§¨¨©©¨¦¦¥§¥©¨¨¦©©¨§©¥¥©
,déa eøúà àì ék .àìè÷ ,déa eøúà ék ,àðéîà Czòc à÷ìñ .àeä úøk ,õeça íéLã÷̈¨¦©¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¦©§¥§¨¨¦¨©§¥

ìì äàåçzLä äàöé ,àîéà ,éiaàì ïðç áø øa àáø déì øîà .ïì òîLî à÷ ,úøkìò ãn ¨¥¨©§©¨¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥¥¨¨§¨¦§©£¨¨§©¥©
èçBMä ,øîzéàc .äãBáòì äãBáòî ïéáMçîc ,déôeâì .éì änì 'çáæ' ,àîéz éëå .Blek ììkä©§¨§¦¥¨Ÿ¥©¨¨¦§¥¦§©§¦¥£¨©£¨§¦§©©¥
,øîà ïðçBé éaø .íéáëBk úãBáòì daìç øéè÷äìe íéáëBk úãBáòì dîc ÷Bøæì äîäa§¥¨¦§¨¨©£©¨¦§©§¦¤§¨§£©¨¦©¦¨¨¨©
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oixcdpq(iying meil)

äðùî
lirl dpyna epnpy dliwq iaiig ipic x`al dkiynn dpynd(.bp):

íéáëBk úãBáò ãáBòälirl epipyy(my)epiid ,dliwq aiigyãçà ¨¥£©¨¦¤¨
ãáBòäçaæîä ãçàå ,,dxf dcearl oaxwl dndaøh÷îä ãçàåel ¨¥§¤¨©§©¥©§¤¨©§©¥

,minyan zxehw e` xyaCqðîä ãçàå,oii eläåçzLnä ãçàå,el §¤¨©§©¥§¤¨©¦§©£¤
dBìàì åéìò Bìa÷îä ãçàå,eipta `ly s`Bì øîBàäåeiptaéìà §¤¨©§©§¨¨¤¡©§¨¥¥¦

,äzàdxf dcearl ok dyer m` s` odilr aiig el` zecear lky ¨¨
.jka dkxc oi`yótâîä ìáàdxf dceard z` wagnd -÷Mðîäå £¨©§©¥§©§©¥

,eze`ãaëîäå,eiptl `h`hnde -õaøîäåeiptl min jteyde - §©§©¥§©§©¥
,dlri `ly ux`l wa`d z` uiaxdlCqäå õçøîäå,eze` §©§©¥§©¨

Léaìnäå,micbaa eze`ìéòðnäåecarl jxc oi`e ,milrpa eze` §©©§¦§©©§¦
,el` mipte`a,äNòú àìa øáBòmdidl`l degYWz `l' xn`py ¥§Ÿ©£¤Ÿ¦§©£¤¥Ÿ¥¤
'mcarz `le.dzin aiig epi` j` ,(ck bk zeny)BîLa øãBpälr xqe`d - §Ÿ¨¨§¥©¥¦§

,zipelt dxf dcear mya xcpa mieqn xac envríéi÷îäå- §©§©¥
raypde,äNòú àìa øáBò ,BîLa`l mixg` midl` mWe' xn`py ¦§¥§Ÿ©£¤§¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ
'ExiMfz.(bi bk my)øòBtän irx `ivend -ì Bîöòdxf dcear ipt ©§¦©¥©§¦
dnyy,øBòt ìòáy oeik ,oeifa jxc dcear `idy s`àéä Bæ ©©§¦

,dúãBáòoke .dzin aiigì ïáà ÷øBfädnyy dxf dcearñéìB÷øî, £¨¨©¥¤¤§©§¦
,oeifa jxc `edy s`àéä Bæjxc,dúãBáò.jk lr miaiige ¦£¨¨

àøîâ
.'eke 'xhwnd cg`e gafnd cg`e caerd cg`' :dpyna epipy

:`xnbd zl`eyéàîa dpynd zpeek,'ãáBòä ãçà'x`y lka ike ©¤¨¨¥
daiyn .dxf dcear caer epi` dpynd jynda mihxetnd mixac

:`xnbdøîà÷ éëä ,äéîøé éaø øîà,xnel dzpeek jk -ãçà ¨©©¦¦§§¨¨¦¨¨©¤¨
ãáBòäwx aiig ,oeifa jxc e` weyipe weaig oirk elit` dcear lk ¨¥

dkøãk,jka dzcear jxc m` -ãçàå øh÷îä ãçàå çaæîä ãçàå §©§¨§¤¨©§©¥©§¤¨©§©¥§¤¨
äåçzLnä ãçàå Cqðîäaiig ,dleléôàåod m`,dkøãk àlL ©§©¥§¤¨©¦§©£¤©£¦¤Ÿ§©§¨

itk] mipta cren lde`a 'dl zeyrpd zecear ody meyn
m` s` miaiig mipt zecear lry epiide .[weqtn oldl micnly
m` `l` miaiig oi` zecear x`y lre ,jka dcaerl jxc oi`

.jka dcaerl jxcd
zeyrpd zeceard lk z` dpen dpyndy oeik :`xnbd zl`ey

,jka dceard jxc oi`yk s` odilr aiigy ,mipta 'dláeLçéìå§¦§
énðmb mdnr dpnze aiygzy -÷øBæmb ixdy ,dxf dcearl mc ©¦¥

:`xnbd daiyn .mipta 'dl ziyrpd dcear `id÷øBæ ,éiaà øîà̈©©©¥¥
mceðééällkaCqðîzwixfl `xw weqtd ixdy ,dpyna xen`d ©§§©¥

,'jeqip' oeyla dxf dcearl mcáéúëc(c fh mildz)éqà ìa'C ¦§¦©©¦
.'ícî íäékñð¦§¥¤¦¨

:`xnbd zx`anéléî éðäðîzeyrpd zeceardy micnl okidn - §¨¨¥¦¥
s` ,dzin aiig dxf dcearl oze` caerd ,mipta cren lde`a 'dl

.jka dxf dcear dze` jxc oi`ykïðaø eðúc,`ziixaaeléàdid §¨©¨¨¦
øîàðdxezaøîBà éúééä ,'íøçé çáæ'yõeça íéLã÷ çáBæauegn - ¤¡©Ÿ¥©¨¢¨¨¦¦¥§¥©¨¨¦©

cren lde`l,øaãî áeúkäxn`py oeik j`(hi ak zeny)gaFf' ©¨§©¥¥©
,'mxgi midl`løîBì ãeîìzzaiza aezkd epcnln -'íéäìàì' ¨¡Ÿ¦¨¢¨©§©¨¡Ÿ¦

yíéáëBk úãBáòì çáBæa'midl`' z`xwpd,øaãî áeúkäjk lre §¥©©£©¨¦¡Ÿ¦©¨§©¥
oeyla z`f dxez dxn` `ly jkne .'znei' epiidc 'mxgi' xn`p¨¢¨
gaFf' dgiaf oeyla `l` ,'mxgi dgiafa midel`l caer' dcear¥©
aiig 'midl`' lkl gaefdy eprinydl d`ay gken ,'midl`l̈¡Ÿ¦

.dzcear jxck epi`yk s` ,dzin:`ziixad zxxanéì ïéàcenll ¥¦
dkxck `lya aiigy jknCqðîe øh÷î ,çáBæa àlàdxf dcearl ¤¨§¥©§©¥§©¥

jka dkxc oi`yïéépî,jk lr dzin aiigyøîBì ãeîìzjynda ¦©¦©§©
weqtd(my),'Bcáì 'äì ézìa',xnelkïlek úBãBáòä ï÷éølhp - ¦§¦©§©¦¥¨£¨

dceard on mipta cren lde`a zeyrpd zeceard lk z` aezkd
wx ozeyrl ozpe ,dxf,ãçeénä íMìzecear oze` lk lry `vnpe ©¥©§¨

,'mxgi midel`l gaef' weqtd zligza xn`p ,mipta 'dl zeyrpd
.jka dkxc oi`y dxf dcearl o`yr m` s` mdilr aiigy

d`egzyd xeq`l micnl okidn ,x`al `ziixad dtiqen

:mipta ziyrpd dcear dpi`y s` ,jka dkxc oi`y dxf dcearl
L éôìxn`p odilry zexeq`d zeceard x`y llka dzid dgiaf §¦¤

KlIe'cFarIemidl`e ,'mixg`äçéáæ äàöida xn`py llkd on ©¥¤©©£¡Ÿ¦£¥¦¨§¨§¦¨
ick ,dkxck `lya s` dilr aiigl 'mxgi midl`l gaFf'ïBcéì ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¦

z`f dpnn cenllealkdúBãBáòa zeyrpdíéðôodilr miaiigy §£§¦
,dkxck `lya s`,llkd on `viy xac lky ,dxeza `id dciny

`vi elek llkd lr cnll `l` ,`vi envr lr cnll wx `lzenai)

(.fj` ,mipt zecear lr `l` jkn cenll oi`y `vnp ,úBaøì ïéépî¦©¦§©
äàåçzLädxf dcearl d`yr m` `id s`y ,mipt zcear dpi`y ¦§©£¨¨

,dzin aiig jka dkxc oi`yøîBì ãeîìz(b fi mixac)ãáòiå Cìiå' ©§©©¥¤©©£Ÿ
'íäì eçzLéå íéøçà íéäìàoi`y dxf dcearl d`egzyd epiidc ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤

,'cFarIe'a dlelk xak jka dkxc ixdy ,jka dkxcéîñedéì C- ©©£§¦¥
df weqtl jenqe(d fi my)xn`pàeää Léàä úà úàöBäå'z` F` §¥¨¤¨¦©¤

`edd dX`d'Bâådegzyndy x`eane ,'Ezne mipa`A mYlwqE ¨¦¨©¦§§©§¨¨£¨¦¨¥
.d`egzyda dkxc oi`yk s` dzin aiig dxf dcearl

ok` :`ziixad zxxanLðBòdxf dcearl d`egzyd lr dzin ¤
jka dkxc oi`yeðòîLj` ,'mYlwqE' xen`d weqtdnäøäæà ¨©§§©§¨©§¨¨

[e`l] dzeyrl `ly.ïéépî:`ziixad daiynøîBì ãeîìzcl zeny) ¦©¦©§©
(ci,'øçà ìàì äåçzLú àì ék'dxf dcearl zeegzydl xeq`y ¦Ÿ¦§©£¤§¥©¥

.ote` lka
x`ya s` aiigl d`egzydn micnl oi` recn zx`an `ziixad

ecear:dkxck `lya zäaøî éðàL ìBëéoeiky ,d`egzydn ¨¤£¦©§¤
cnll d`a `id ixd ,envr ipa dxeqi` xn`pe llkd on d`viy

oebk ,ceak jxc ody zecear lky ,elek llkd lrótâîä- ©§©¥
wagnd÷Mðîäåyialndeìéòðnäåodilr miaiig ,dxf dcearl §©§©¥§©©§¦

.ceak jxc `id s`y d`egzyd oirk ,dkxck `ly s`ãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln -çáæ'cenll oi`y ,'mxgi midl`l ©Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨

cnlp m`y ,ceak jxc `edy xac lk lr aiigl d`egzydn
dcear llka `id dgiaf s` ixdy ,xzein df weqty `vnp dpnn

y cnll `a 'gaFf' weqtd i`ce `l` ,ceak jxcììëa äçéáæx`y ¥©§¦¨¦§¨
KlIe' odilr xn`py zeceardcFarIemidl`'mixg`änìå ,äúéä ©¥¤©©£¡Ÿ¦£¥¦¨§¨§¨¨

äàöéick ,cxtpa dzin aeig da xn`pe ,ollknLéwäìolek z` ¨§¨§©¦
äéìàäî ,Eì øîBìå ,y myk -úãçeéî äçéáæzeceard x`yn ¥¤¨§©§©§¦¨§¤¤

íéðt úãBáò àéäL,mipta cren lde`a ziyrpd dcear - ¤¦£©§¦
ådxf dcear lkl dze` miyerdäúéî äéìò ïéáéiç,x`azpy itk §©¨¦¨¤¨¦¨

ìk óàdcear,íéðt úãBáò àéäL,dwixfe jeqipe xehiw epiidc ©¨¤¦£©§¦
dgiafk dpicådxf dcear lkl dze` miyerd.äúéî äéìò ïéáéiç §©¨¦¨¤¨¦¨

y dny ,xnel jixv okleäàåçzLä äàöé`l ,zeceard lk llkn ¨§¨¦§©£¨¨
ick `l` d`vi llkd lr cnll ickdîöòa ïBcéìlr aiigzdl ¦§©§¨

dcear dpi`y s` ,jka dkxc oi`yk mb dxf dcearl dziiyr
eli`e ,mipta ziyrpdäçéáæ äàöéick ,zeceard lk llknïBcéì ¨§¨§¦¨¦

cnlleììkä ìòmipt zecear x`y lk ly,Blekoze` caerdy ©©§¨
.dzin aiig jka dkxc oi`y dcearl s`

:`ziixad ixac zligza dpc `xnbd,øî øîàgaef' xn`p eli` ¨©©
'mxgiøîBà éúééäy,øaãî áeúkä õeça íéLã÷ çáBæaeilry ¨¦¦¥§¥©¨¨¦©©¨§©¥

.oic zia zzin aiigy epiidc ,'mxgi' xn`p`ld :`xnbd dywn
õeça íéLã÷ çáBæeypery dxeza yxetnàeä úøkdzin `le ¥©¨¨¦©¨¥
xn`py ,oic ziaa(cÎb fi `xwie)hgWi xW` l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©

zxkpe 'ebe F`iad `l crFn ld` gzR l`e ,'ebe fr F` aUk F` xFW¤¤¥§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§¦§©
xen`d dzind aeigy xne` iziid cvike ,'FOr axTn `Edd Wi`d̈¦©¦¤¤©
'mxgi gaef' xn`p did eli` :`xnbd zvxzn .eilr xn`p weqta

àðéîà Czòc à÷ìñdxezd d`ay xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
c ,uega miycw gaef lr cnlldéa eøúà ékeyper ea exzdyk - ¦©§¥

àìè÷,oic ziaa dzin -déa eøúà àì ékeyper ea exzd `lyke - §¨¨¦¨©§¥
,úøkokleïì òîLî à÷midl`l gaFf' aezkay 'midel`l' zaiz ¨¥¨©§©¨¥©¨¡Ÿ¦

gaef j` ,dzin eypery dxf dcearl gaefl dpeekdy ,'mxgï¢¨
.ea exzd m` s` zxk eyper uega miycw

:`xnbd dywn .`ziixad ixac jynda dpc `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
,éiaàì ïðç áø øad`vi `l d`egzydy `ziixad dgixkdy dn ©©¨¨§©©¥

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



רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oixcdpq(iying meil)

äðùî
lirl dpyna epnpy dliwq iaiig ipic x`al dkiynn dpynd(.bp):

íéáëBk úãBáò ãáBòälirl epipyy(my)epiid ,dliwq aiigyãçà ¨¥£©¨¦¤¨
ãáBòäçaæîä ãçàå ,,dxf dcearl oaxwl dndaøh÷îä ãçàåel ¨¥§¤¨©§©¥©§¤¨©§©¥

,minyan zxehw e` xyaCqðîä ãçàå,oii eläåçzLnä ãçàå,el §¤¨©§©¥§¤¨©¦§©£¤
dBìàì åéìò Bìa÷îä ãçàå,eipta `ly s`Bì øîBàäåeiptaéìà §¤¨©§©§¨¨¤¡©§¨¥¥¦

,äzàdxf dcearl ok dyer m` s` odilr aiig el` zecear lky ¨¨
.jka dkxc oi`yótâîä ìáàdxf dceard z` wagnd -÷Mðîäå £¨©§©¥§©§©¥

,eze`ãaëîäå,eiptl `h`hnde -õaøîäåeiptl min jteyde - §©§©¥§©§©¥
,dlri `ly ux`l wa`d z` uiaxdlCqäå õçøîäå,eze` §©§©¥§©¨

Léaìnäå,micbaa eze`ìéòðnäåecarl jxc oi`e ,milrpa eze` §©©§¦§©©§¦
,el` mipte`a,äNòú àìa øáBòmdidl`l degYWz `l' xn`py ¥§Ÿ©£¤Ÿ¦§©£¤¥Ÿ¥¤
'mcarz `le.dzin aiig epi` j` ,(ck bk zeny)BîLa øãBpälr xqe`d - §Ÿ¨¨§¥©¥¦§

,zipelt dxf dcear mya xcpa mieqn xac envríéi÷îäå- §©§©¥
raypde,äNòú àìa øáBò ,BîLa`l mixg` midl` mWe' xn`py ¦§¥§Ÿ©£¤§¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ
'ExiMfz.(bi bk my)øòBtän irx `ivend -ì Bîöòdxf dcear ipt ©§¦©¥©§¦
dnyy,øBòt ìòáy oeik ,oeifa jxc dcear `idy s`àéä Bæ ©©§¦

,dúãBáòoke .dzin aiigì ïáà ÷øBfädnyy dxf dcearñéìB÷øî, £¨¨©¥¤¤§©§¦
,oeifa jxc `edy s`àéä Bæjxc,dúãBáò.jk lr miaiige ¦£¨¨

àøîâ
.'eke 'xhwnd cg`e gafnd cg`e caerd cg`' :dpyna epipy

:`xnbd zl`eyéàîa dpynd zpeek,'ãáBòä ãçà'x`y lka ike ©¤¨¨¥
daiyn .dxf dcear caer epi` dpynd jynda mihxetnd mixac

:`xnbdøîà÷ éëä ,äéîøé éaø øîà,xnel dzpeek jk -ãçà ¨©©¦¦§§¨¨¦¨¨©¤¨
ãáBòäwx aiig ,oeifa jxc e` weyipe weaig oirk elit` dcear lk ¨¥

dkøãk,jka dzcear jxc m` -ãçàå øh÷îä ãçàå çaæîä ãçàå §©§¨§¤¨©§©¥©§¤¨©§©¥§¤¨
äåçzLnä ãçàå Cqðîäaiig ,dleléôàåod m`,dkøãk àlL ©§©¥§¤¨©¦§©£¤©£¦¤Ÿ§©§¨

itk] mipta cren lde`a 'dl zeyrpd zecear ody meyn
m` s` miaiig mipt zecear lry epiide .[weqtn oldl micnly
m` `l` miaiig oi` zecear x`y lre ,jka dcaerl jxc oi`

.jka dcaerl jxcd
zeyrpd zeceard lk z` dpen dpyndy oeik :`xnbd zl`ey

,jka dceard jxc oi`yk s` odilr aiigy ,mipta 'dláeLçéìå§¦§
énðmb mdnr dpnze aiygzy -÷øBæmb ixdy ,dxf dcearl mc ©¦¥

:`xnbd daiyn .mipta 'dl ziyrpd dcear `id÷øBæ ,éiaà øîà̈©©©¥¥
mceðééällkaCqðîzwixfl `xw weqtd ixdy ,dpyna xen`d ©§§©¥

,'jeqip' oeyla dxf dcearl mcáéúëc(c fh mildz)éqà ìa'C ¦§¦©©¦
.'ícî íäékñð¦§¥¤¦¨

:`xnbd zx`anéléî éðäðîzeyrpd zeceardy micnl okidn - §¨¨¥¦¥
s` ,dzin aiig dxf dcearl oze` caerd ,mipta cren lde`a 'dl

.jka dxf dcear dze` jxc oi`ykïðaø eðúc,`ziixaaeléàdid §¨©¨¨¦
øîàðdxezaøîBà éúééä ,'íøçé çáæ'yõeça íéLã÷ çáBæauegn - ¤¡©Ÿ¥©¨¢¨¨¦¦¥§¥©¨¨¦©

cren lde`l,øaãî áeúkäxn`py oeik j`(hi ak zeny)gaFf' ©¨§©¥¥©
,'mxgi midl`løîBì ãeîìzzaiza aezkd epcnln -'íéäìàì' ¨¡Ÿ¦¨¢¨©§©¨¡Ÿ¦

yíéáëBk úãBáòì çáBæa'midl`' z`xwpd,øaãî áeúkäjk lre §¥©©£©¨¦¡Ÿ¦©¨§©¥
oeyla z`f dxez dxn` `ly jkne .'znei' epiidc 'mxgi' xn`p¨¢¨
gaFf' dgiaf oeyla `l` ,'mxgi dgiafa midel`l caer' dcear¥©
aiig 'midl`' lkl gaefdy eprinydl d`ay gken ,'midl`l̈¡Ÿ¦

.dzcear jxck epi`yk s` ,dzin:`ziixad zxxanéì ïéàcenll ¥¦
dkxck `lya aiigy jknCqðîe øh÷î ,çáBæa àlàdxf dcearl ¤¨§¥©§©¥§©¥

jka dkxc oi`yïéépî,jk lr dzin aiigyøîBì ãeîìzjynda ¦©¦©§©
weqtd(my),'Bcáì 'äì ézìa',xnelkïlek úBãBáòä ï÷éølhp - ¦§¦©§©¦¥¨£¨

dceard on mipta cren lde`a zeyrpd zeceard lk z` aezkd
wx ozeyrl ozpe ,dxf,ãçeénä íMìzecear oze` lk lry `vnpe ©¥©§¨

,'mxgi midel`l gaef' weqtd zligza xn`p ,mipta 'dl zeyrpd
.jka dkxc oi`y dxf dcearl o`yr m` s` mdilr aiigy

d`egzyd xeq`l micnl okidn ,x`al `ziixad dtiqen

:mipta ziyrpd dcear dpi`y s` ,jka dkxc oi`y dxf dcearl
L éôìxn`p odilry zexeq`d zeceard x`y llka dzid dgiaf §¦¤

KlIe'cFarIemidl`e ,'mixg`äçéáæ äàöida xn`py llkd on ©¥¤©©£¡Ÿ¦£¥¦¨§¨§¦¨
ick ,dkxck `lya s` dilr aiigl 'mxgi midl`l gaFf'ïBcéì ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¦

z`f dpnn cenllealkdúBãBáòa zeyrpdíéðôodilr miaiigy §£§¦
,dkxck `lya s`,llkd on `viy xac lky ,dxeza `id dciny

`vi elek llkd lr cnll `l` ,`vi envr lr cnll wx `lzenai)

(.fj` ,mipt zecear lr `l` jkn cenll oi`y `vnp ,úBaøì ïéépî¦©¦§©
äàåçzLädxf dcearl d`yr m` `id s`y ,mipt zcear dpi`y ¦§©£¨¨

,dzin aiig jka dkxc oi`yøîBì ãeîìz(b fi mixac)ãáòiå Cìiå' ©§©©¥¤©©£Ÿ
'íäì eçzLéå íéøçà íéäìàoi`y dxf dcearl d`egzyd epiidc ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤

,'cFarIe'a dlelk xak jka dkxc ixdy ,jka dkxcéîñedéì C- ©©£§¦¥
df weqtl jenqe(d fi my)xn`pàeää Léàä úà úàöBäå'z` F` §¥¨¤¨¦©¤

`edd dX`d'Bâådegzyndy x`eane ,'Ezne mipa`A mYlwqE ¨¦¨©¦§§©§¨¨£¨¦¨¥
.d`egzyda dkxc oi`yk s` dzin aiig dxf dcearl

ok` :`ziixad zxxanLðBòdxf dcearl d`egzyd lr dzin ¤
jka dkxc oi`yeðòîLj` ,'mYlwqE' xen`d weqtdnäøäæà ¨©§§©§¨©§¨¨

[e`l] dzeyrl `ly.ïéépî:`ziixad daiynøîBì ãeîìzcl zeny) ¦©¦©§©
(ci,'øçà ìàì äåçzLú àì ék'dxf dcearl zeegzydl xeq`y ¦Ÿ¦§©£¤§¥©¥

.ote` lka
x`ya s` aiigl d`egzydn micnl oi` recn zx`an `ziixad

ecear:dkxck `lya zäaøî éðàL ìBëéoeiky ,d`egzydn ¨¤£¦©§¤
cnll d`a `id ixd ,envr ipa dxeqi` xn`pe llkd on d`viy

oebk ,ceak jxc ody zecear lky ,elek llkd lrótâîä- ©§©¥
wagnd÷Mðîäåyialndeìéòðnäåodilr miaiig ,dxf dcearl §©§©¥§©©§¦

.ceak jxc `id s`y d`egzyd oirk ,dkxck `ly s`ãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln -çáæ'cenll oi`y ,'mxgi midl`l ©Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨

cnlp m`y ,ceak jxc `edy xac lk lr aiigl d`egzydn
dcear llka `id dgiaf s` ixdy ,xzein df weqty `vnp dpnn

y cnll `a 'gaFf' weqtd i`ce `l` ,ceak jxcììëa äçéáæx`y ¥©§¦¨¦§¨
KlIe' odilr xn`py zeceardcFarIemidl`'mixg`änìå ,äúéä ©¥¤©©£¡Ÿ¦£¥¦¨§¨§¨¨

äàöéick ,cxtpa dzin aeig da xn`pe ,ollknLéwäìolek z` ¨§¨§©¦
äéìàäî ,Eì øîBìå ,y myk -úãçeéî äçéáæzeceard x`yn ¥¤¨§©§©§¦¨§¤¤

íéðt úãBáò àéäL,mipta cren lde`a ziyrpd dcear - ¤¦£©§¦
ådxf dcear lkl dze` miyerdäúéî äéìò ïéáéiç,x`azpy itk §©¨¦¨¤¨¦¨

ìk óàdcear,íéðt úãBáò àéäL,dwixfe jeqipe xehiw epiidc ©¨¤¦£©§¦
dgiafk dpicådxf dcear lkl dze` miyerd.äúéî äéìò ïéáéiç §©¨¦¨¤¨¦¨

y dny ,xnel jixv okleäàåçzLä äàöé`l ,zeceard lk llkn ¨§¨¦§©£¨¨
ick `l` d`vi llkd lr cnll ickdîöòa ïBcéìlr aiigzdl ¦§©§¨

dcear dpi`y s` ,jka dkxc oi`yk mb dxf dcearl dziiyr
eli`e ,mipta ziyrpdäçéáæ äàöéick ,zeceard lk llknïBcéì ¨§¨§¦¨¦

cnlleììkä ìòmipt zecear x`y lk ly,Blekoze` caerdy ©©§¨
.dzin aiig jka dkxc oi`y dcearl s`

:`ziixad ixac zligza dpc `xnbd,øî øîàgaef' xn`p eli` ¨©©
'mxgiøîBà éúééäy,øaãî áeúkä õeça íéLã÷ çáBæaeilry ¨¦¦¥§¥©¨¨¦©©¨§©¥

.oic zia zzin aiigy epiidc ,'mxgi' xn`p`ld :`xnbd dywn
õeça íéLã÷ çáBæeypery dxeza yxetnàeä úøkdzin `le ¥©¨¨¦©¨¥
xn`py ,oic ziaa(cÎb fi `xwie)hgWi xW` l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©

zxkpe 'ebe F`iad `l crFn ld` gzR l`e ,'ebe fr F` aUk F` xFW¤¤¥§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§¦§©
xen`d dzind aeigy xne` iziid cvike ,'FOr axTn `Edd Wi`d̈¦©¦¤¤©
'mxgi gaef' xn`p did eli` :`xnbd zvxzn .eilr xn`p weqta

àðéîà Czòc à÷ìñdxezd d`ay xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
c ,uega miycw gaef lr cnlldéa eøúà ékeyper ea exzdyk - ¦©§¥

àìè÷,oic ziaa dzin -déa eøúà àì ékeyper ea exzd `lyke - §¨¨¦¨©§¥
,úøkokleïì òîLî à÷midl`l gaFf' aezkay 'midel`l' zaiz ¨¥¨©§©¨¥©¨¡Ÿ¦

gaef j` ,dzin eypery dxf dcearl gaefl dpeekdy ,'mxgï¢¨
.ea exzd m` s` zxk eyper uega miycw

:`xnbd dywn .`ziixad ixac jynda dpc `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
,éiaàì ïðç áø øad`vi `l d`egzydy `ziixad dgixkdy dn ©©¨¨§©©¥
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oixcdpq(iyiy meil)

dndadäøeñàdcear myl dzid `l dhigydy s`e .d`pda £¨
aygy oeik mewn lkn ,dxf dcearl dnc wxfp `l mbe ,dxf
xaeqy meyn .dndad dxq`p dxf dcearl dnc wexfl ezhigya
lebit xeqi`n ,uega ziyrpd dxf dcear xeqi` micnly
z` wexfl ezhigya ayg m` lebitay myk ,miptay zepaxwa
ayg m` dxf dceara jk ,zxk aiige oaxwd z` lqt ,xgnl mcd

.dndad z` xq` ,dxf dcearl mcd z` wexfl ezhigyaLéøå§¥
,øîà Lé÷ìdndad,úøzeîwexfl dhigyd zrya ezaygn oi`e ¨¦¨©¤¤

oi`y xaqy meyn ,dnvr dhigyd z` zxqe` dxf dcearl dnc
.mipta dyrpd lebitn uega dyrpd dxf dcear xeqi` micnl

weqtdy lirl `ziixaa epipyy dn :`iyewd z` `xnbd zniiqn
,mipt zecear lk lr cnll xzein 'mxgi midl`l gaFf'àçéðä ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¨¦¨

ïðçBé éaøì,dcearl dcearn miaygny 'gaef'n cnel epi`y §©¦¨¨
dndady micnly myky ,lebit zaygnn z`f cnl xak ixdy
`linne ,dzin aiig jk aygnd mc`dy micnl jk ,dxeq`
mipt zeceara dzin aiigl xzein 'mxgi midel`l gaef' weqtd

,lirl x`eank dkxck `ly s` dxf dcearl mecaryLéøì àlà¤¨§¥
Lé÷ìiabl dcearl dcearn miaygny lebitn cnel epi`y ¨¦

`ld df ote`a dzina caerd z` aiigl ok m` ,dndad xeqi`éòä¥
àø÷cnll `a 'mxgi midl`l gaFf' weqtdy xn`pe ,weqt jixv - §¨¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨

dcearl mipt zeceara aiigl xzein df weqt oi` `linne ,z`f
.dkxck `ly dxf

:opgei iax lr mb ef `iyew dywn `tt axé÷úîå ,àtt áø dì óik ©§¦¨©¨¨§
àø÷ éòa àì ïðçBé éaøìmc` lr aeig cnll weqt jixv oi` - §©¦¨¨¨¨¥§¨

`ld ,dxf dcearl zxg` dcear zeyrl ef dceara ayigyãò©
ïðçBé éaø øñà à÷ àì ïàkxeq`l lebitn opgei iax cnl `l -àlà ¨¨¨¨©©¦¨¨¤¨

d z`äîäaoi`y ,dxf dcearl dnc wexfl ayige dhgyy §¥¨
,dpnn zepdil e` dlk`làøáb ìáàixd ok dyry mc`d -àì £¨©§¨¨

àeä àìè÷ øa,jk lya dzin eaiigl lebitn micnl oi` -àúàå ©§¨¨§£¨
àø÷'mxgi midl`l gaFf' weqtd `ae -àìè÷ì àøáb éáeiçì- §¨¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨§¦¥©§¨¦§¨¨

weqtd oi`y ,dyw opgei iax lr mb ok m`e .jk lya dzin eaiigl
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המשך בעמוד ר

oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äøåñàwxf `l elit`e dzid dxf dcearl e`l dhigydy t"r`e d`pda dndad

opgei iax dl xnbc oileg zhigya `nrh opitlie dxq`p dxf dcearl dnc
mcd z` wexfl zpn lr gafd z` hgeydc dcearl dcearn `iedc lebt zaygnn

:lebit xgnl.úøúåî øîà ùé÷ì ùéøådcearn oiaygn oi` miptn ueg sili `l
:dcearl.àçéðäcnll gaef ol xziinc `d

xnel `yxc i`d dl opinwen `le llkd lr
iaxl `gip `d dcearl dcearn aygny
zaygnn ixeqzi` oiprl dil `wtpc opgei
inp `xab iaeigi` oiprlc xninl `ki` lebit
`l` gaef dil xzii` jigxk lre sili mzdn
`nip lebitn dxf dcear sili `lc l"xl
oiaygny `z`c `ed ikdl gaef i`dc

:dcearl dcearnúà ïéãáåòä íéåâä
.íéøäämixdd (.dn sc) f"r zkqna `ipz

mixdd lr mdidl` aizkc d`pda oixzen
:mdidl` mixdd `leééñá íäéãáåòå.ó

`din dxf dcear xqzn `l xaegnc b"r`
dhigye li`ed `xw `ira `l inp `kde ied
n"r dhigya ayg `de `id dwixf jxev
`dc dxf dcear caerk dil ded wexfl
jigxk lr jkld ibq `l dhigy `la dwixf
`l dil `wtp llkd lr cnll d`egzyd i`

:gaef azkinl l"d.åãáòé äëéàrnync
:`l dkxck `ly oi` dkxck.éàî éèåòîì

d`egzyda opitlic xg`n dkxck `ly
`ly aiign mipt zcear dpi` elit`c
oeifa zcear ihernl `nip i` dkxck
xret oebk ceak jxc dzceary dxf dcearl
ihernl il dnl oigaefy dxf dcearl envr

:`xw i`dn.à÷ôð äàåçúùäî àä
jxc `l` aiig epi`y llkd lr zcnlny

:d`egzydk ceakøæòìà ø"àã àä àìà
.äîäá çáåæì ïééðîceak zcear `idy

m` xertl d"de oeifa dzceary qilewxnl
d`egzydy oipg ax xa daxl `zi`
ikdl `xw i`d l"l llkd lr zcnln

:`wtp d`egzydn.ñéòëäì çáåæìepi`e
`xw opireny`e del`a eilr elawl oiekzn

:e`la xaerc.éøåú äéì åñëøàjlde
:oywal.ãåáòà øîåàäedeziqdy dryn

`ln onwl ol `wtpc dzin aiig dvxzpe
:cin aiig rnye da` `d rnyz `le da`z

.ãåáòàå êìà`ki`c b"r` dkild xqegny
:dia xcd ikdc` xninl.ãåáòðå êìðt"r`

ipd xninl `ki`c mixg` mr envr llky
:lifil `l inp edi`e ilf` `l mixg`.ì"à

:`l xne` oi` caer ipzwc 'ipznéðéà øîåàá
.éìò åìá÷î:del`a.äãåáòá àìàcr

o`k oi` dil glt `lc dnk lkc epcar`y
aiig dxin`a rnync `tiqe rnye da`
xn`c oeikc cin ezedl` eilr elawya
`l i` del`a dilr dilaw `nzqn cear`
`l` eilr elawn epi`y `icda yxit

:dceara.éðåãáòå åàåáenvr z` dyer
:ecarl mc` ipa ziqne dxf dcear.áééçî:ziqnk dziníìåòì øîåà äãåäé éáø

.áééç åðéàxn`e rnye da`e dxf dcearl zqipa `l` dyrn `la xeac liaya
dcedi iaxc `nrh `nl` xeht ipecare e`ea xne`a la` cear`e jl` cear`

:`xeaica aiign iaeig zqipa `dc `ed `pixg` `nrh envrl mixg` ziqnaúéñî
.åîöòì:`l e` ziqn ied i` edeceariy envrl mixg` ziqna.äéì éòîù àì

cearl oizqip oi` dxf dcear inlv x`yl mizqipd elit`e mzenk mc` `ed ixdy
:mc`

éàî
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ùéølek`l xeq` dxf dcearl xnenc dlik`a `le d`pda 'it .zxzen xn` yiwl

ef dhigyae `xwirn xnen did `lc oeik ixy dlik`a elit` inp i` ezhigyn

:xnen dyrpc `ed

äëéàdil dywz jcnll d`vi dgiaf xn`c inp `zyd dniz .i`n ihernl ecari

`ly ihernlc i`n ihernl ecari dki`

dgiafnc jixhvi` `l zecear x`ya dkxck

ecari dki` k"re mipt zcear `wec `wtp

oa` wxefe xertl xret oebk `z` iieaxl

`le dgiafn `l dil iwtp `lc qilewxnl

elit`c `"d ecari dki` e`l i`e d`egzydn

d`egzyd i`c l"ie ceaik jxc opira dkxck

`ly elit` zecear x`ya aiigl d`vi cnll

oa` wxefe xertl xret oebk ceak jxc

d`egzydnc `xw jixv `l inp qilewxnl

oicaery oeik oeifa jxc dzcearc b"r` `wtp

jenqa q"yd xninl ira efn dlecbe jka dze`

d`egzydn qilewxnl xret dil `wtpc

oi`c b"r` ecari dki` jixhvi` ikdlc

oeifa jxc ezcearc meyn `l` jka ezcear

b"r` qilewxnl oa` wxefe xertl xret y"ke

:jka ezcearc oeik oeifa jxcc

ïééðîgaefnc .qilewxnl dnda gaefl

micaeknl gaefa ol `wtp midl`l

eprny dxdf` z"`e `l mifeanl gaefa la`

mifeanl gaefa dil `pn yper egafi `ln

yper lirl eprny midl`l gaefnc w"ere

dil `pn dkxck `ly gaefl dxdf` la`

`xw jixhvi` d`egzyd iab lirl `dc

gaefc l"ie dkxck `ly dxdf`e yperl

`gipe dxdf`l egafi `le yperl midl`l

`dc dkxckl oipr epi` m` xn`wc `zyd

oipr epi` m` l"ldc ecari dki` aizk

edpz 'ebe midl`l gaef aizk `dc micaeknl

dkxck `ly lkl `zyde mifeanl oipr

`l` qilewxn hwp `le egafi `l jixhvi`

dgiafa ediigxe` e`l mifean mzqc meyn

la` micaeknl i`xw ipdc `nip z"`e

ze`egzyd yly onwl `dc ol `pn mifeanl

cge micaeknc dkxck `lykl jixhvi` cg

iab `xw ilbc oeik l"ie mifeanc dkxck `lyl

oke zecear x`ya d"d ipy `lc d`egzyd

:onwl 'hpewa 'it

øîåàä`wtpc aiig dvxzpyn d"t .cear`

eil` rnyz `le da`z `ln dil

"q `l izk`c dywe aiig rnye da` `di`d c

epiid `l` sqei axc dil iziinc cr `nrh

:del`a eilr elawnc `nrh

øîådniz .dil irny `l envrl ziqn xaq

`din aiigil dil irny `lc idp

el oipinknyk `xeaica aiignc ziqn x`yk

cearpe miig midl` gipp j`id exn`e micr

ikdc aiig ea xfeg oi` m`e mipa`e mivr

dxf dcearl ziqn `wec xnel yie rnyn

ziqn la` ith dixza ikynnc dil irnyc

l"ire opin edi` y"n ixn`c dil irny `lc meyn k"k ziqn aiyg `l envrl

l"x ibilt `l r"k egltc `kid lirl opixn`wc `de zqipa ibilt oizrny dlekac

ziqna dixeaica ziqnd aiigl yi ok lr aiign eglt i`c oeikc ibilt `l r"k ziqna

`xeaic xaq xi`n iaxc oi` xn`yk zqipa `nlra `xeaica ibilt ik dxf dcearl

dcedi iax elit` dil irnyc dxf dcearl zqipc wiqne zqip aiigne `ed `zlin

ziqna la` `l e` zqip aiign i` envrl ziqna ibilt ik xeaica aiignc dcen

:`xeaica aiignc `hiyt
`ax
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רכג
oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äøåñàwxf `l elit`e dzid dxf dcearl e`l dhigydy t"r`e d`pda dndad
opgei iax dl xnbc oileg zhigya `nrh opitlie dxq`p dxf dcearl dnc
mcd z` wexfl zpn lr gafd z` hgeydc dcearl dcearn `iedc lebt zaygnn

:lebit xgnl.úøúåî øîà ùé÷ì ùéøådcearn oiaygn oi` miptn ueg sili `l
:dcearl.àçéðäcnll gaef ol xziinc `d

xnel `yxc i`d dl opinwen `le llkd lr
iaxl `gip `d dcearl dcearn aygny
zaygnn ixeqzi` oiprl dil `wtpc opgei
inp `xab iaeigi` oiprlc xninl `ki` lebit
`l` gaef dil xzii` jigxk lre sili mzdn
`nip lebitn dxf dcear sili `lc l"xl
oiaygny `z`c `ed ikdl gaef i`dc

:dcearl dcearnúà ïéãáåòä íéåâä
.íéøäämixdd (.dn sc) f"r zkqna `ipz

mixdd lr mdidl` aizkc d`pda oixzen
:mdidl` mixdd `leééñá íäéãáåòå.ó

`din dxf dcear xqzn `l xaegnc b"r`
dhigye li`ed `xw `ira `l inp `kde ied
n"r dhigya ayg `de `id dwixf jxev
`dc dxf dcear caerk dil ded wexfl
jigxk lr jkld ibq `l dhigy `la dwixf
`l dil `wtp llkd lr cnll d`egzyd i`

:gaef azkinl l"d.åãáòé äëéàrnync
:`l dkxck `ly oi` dkxck.éàî éèåòîì

d`egzyda opitlic xg`n dkxck `ly
`ly aiign mipt zcear dpi` elit`c
oeifa zcear ihernl `nip i` dkxck
xret oebk ceak jxc dzceary dxf dcearl
ihernl il dnl oigaefy dxf dcearl envr

:`xw i`dn.à÷ôð äàåçúùäî àä
jxc `l` aiig epi`y llkd lr zcnlny

:d`egzydk ceakøæòìà ø"àã àä àìà
.äîäá çáåæì ïééðîceak zcear `idy

m` xertl d"de oeifa dzceary qilewxnl
d`egzydy oipg ax xa daxl `zi`
ikdl `xw i`d l"l llkd lr zcnln

:`wtp d`egzydn.ñéòëäì çáåæìepi`e
`xw opireny`e del`a eilr elawl oiekzn

:e`la xaerc.éøåú äéì åñëøàjlde
:oywal.ãåáòà øîåàäedeziqdy dryn

`ln onwl ol `wtpc dzin aiig dvxzpe
:cin aiig rnye da` `d rnyz `le da`z

.ãåáòàå êìà`ki`c b"r` dkild xqegny
:dia xcd ikdc` xninl.ãåáòðå êìðt"r`

ipd xninl `ki`c mixg` mr envr llky
:lifil `l inp edi`e ilf` `l mixg`.ì"à

:`l xne` oi` caer ipzwc 'ipznéðéà øîåàá
.éìò åìá÷î:del`a.äãåáòá àìàcr

o`k oi` dil glt `lc dnk lkc epcar`y
aiig dxin`a rnync `tiqe rnye da`
xn`c oeikc cin ezedl` eilr elawya
`l i` del`a dilr dilaw `nzqn cear`
`l` eilr elawn epi`y `icda yxit

:dceara.éðåãáòå åàåáenvr z` dyer
:ecarl mc` ipa ziqne dxf dcear.áééçî:ziqnk dziníìåòì øîåà äãåäé éáø

.áééç åðéàxn`e rnye da`e dxf dcearl zqipa `l` dyrn `la xeac liaya
dcedi iaxc `nrh `nl` xeht ipecare e`ea xne`a la` cear`e jl` cear`

:`xeaica aiign iaeig zqipa `dc `ed `pixg` `nrh envrl mixg` ziqnaúéñî
.åîöòì:`l e` ziqn ied i` edeceariy envrl mixg` ziqna.äéì éòîù àì

cearl oizqip oi` dxf dcear inlv x`yl mizqipd elit`e mzenk mc` `ed ixdy
:mc`
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ùéølek`l xeq` dxf dcearl xnenc dlik`a `le d`pda 'it .zxzen xn` yiwl

ef dhigyae `xwirn xnen did `lc oeik ixy dlik`a elit` inp i` ezhigyn

:xnen dyrpc `ed

äëéàdil dywz jcnll d`vi dgiaf xn`c inp `zyd dniz .i`n ihernl ecari

`ly ihernlc i`n ihernl ecari dki`

dgiafnc jixhvi` `l zecear x`ya dkxck

ecari dki` k"re mipt zcear `wec `wtp

oa` wxefe xertl xret oebk `z` iieaxl

`le dgiafn `l dil iwtp `lc qilewxnl

elit`c `"d ecari dki` e`l i`e d`egzydn

d`egzyd i`c l"ie ceaik jxc opira dkxck

`ly elit` zecear x`ya aiigl d`vi cnll

oa` wxefe xertl xret oebk ceak jxc

d`egzydnc `xw jixv `l inp qilewxnl

oicaery oeik oeifa jxc dzcearc b"r` `wtp

jenqa q"yd xninl ira efn dlecbe jka dze`

d`egzydn qilewxnl xret dil `wtpc

oi`c b"r` ecari dki` jixhvi` ikdlc

oeifa jxc ezcearc meyn `l` jka ezcear

b"r` qilewxnl oa` wxefe xertl xret y"ke

:jka ezcearc oeik oeifa jxcc

ïééðîgaefnc .qilewxnl dnda gaefl

micaeknl gaefa ol `wtp midl`l

eprny dxdf` z"`e `l mifeanl gaefa la`

mifeanl gaefa dil `pn yper egafi `ln

yper lirl eprny midl`l gaefnc w"ere

dil `pn dkxck `ly gaefl dxdf` la`

`xw jixhvi` d`egzyd iab lirl `dc

gaefc l"ie dkxck `ly dxdf`e yperl

`gipe dxdf`l egafi `le yperl midl`l

`dc dkxckl oipr epi` m` xn`wc `zyd

oipr epi` m` l"ldc ecari dki` aizk

edpz 'ebe midl`l gaef aizk `dc micaeknl

dkxck `ly lkl `zyde mifeanl oipr

`l` qilewxn hwp `le egafi `l jixhvi`

dgiafa ediigxe` e`l mifean mzqc meyn

la` micaeknl i`xw ipdc `nip z"`e

ze`egzyd yly onwl `dc ol `pn mifeanl

cge micaeknc dkxck `lykl jixhvi` cg

iab `xw ilbc oeik l"ie mifeanc dkxck `lyl

oke zecear x`ya d"d ipy `lc d`egzyd

:onwl 'hpewa 'it

øîåàä`wtpc aiig dvxzpyn d"t .cear`

eil` rnyz `le da`z `ln dil

"q `l izk`c dywe aiig rnye da` `di`d c

epiid `l` sqei axc dil iziinc cr `nrh

:del`a eilr elawnc `nrh

øîådniz .dil irny `l envrl ziqn xaq

`din aiigil dil irny `lc idp

el oipinknyk `xeaica aiignc ziqn x`yk

cearpe miig midl` gipp j`id exn`e micr

ikdc aiig ea xfeg oi` m`e mipa`e mivr

dxf dcearl ziqn `wec xnel yie rnyn

ziqn la` ith dixza ikynnc dil irnyc

l"ire opin edi` y"n ixn`c dil irny `lc meyn k"k ziqn aiyg `l envrl

l"x ibilt `l r"k egltc `kid lirl opixn`wc `de zqipa ibilt oizrny dlekac

ziqna dixeaica ziqnd aiigl yi ok lr aiign eglt i`c oeikc ibilt `l r"k ziqna

`xeaic xaq xi`n iaxc oi` xn`yk zqipa `nlra `xeaica ibilt ik dxf dcearl

dcedi iax elit` dil irnyc dxf dcearl zqipc wiqne zqip aiigne `ed `zlin

ziqna la` `l e` zqip aiign i` envrl ziqna ibilt ik xeaica aiignc dcen

:`xeaica aiignc `hiyt
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רכד
oifge` mipya cenr `q sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åäéà àðù éàî:dilr ikeg` dil xn`wc oi`e ipnn xzei del` zeidl.ïéúéðúîå
ipzwc `yix `nwezn ikd iccd` oiiywc:`l xne` oi` caer.íéúñéðä íéáøá

rnye da` dia `pixw `l jkld erh `le eda ixcde iklnin evxzp elit`c
`ede xcdnl dizrc e`l dvxzpc oeikc zqipd cigia rnye da`a aiignc `tiqe

:diaiig `pngxe rnye da`áåúëä àéöåäå
.íéáø ììëî ãéçémzlwqe 'ebe cearie jlie

:(fi mixac).ãéçé ììëî íéáøåsiiqa oecl
:zgcpd xirc (bi my) dkz dkdìò øéîçäì

.íðåîîcigi la` (my) 'ebe y`a ztxye
:eca`l eilr xfb `ly epenna lwdéôî

.åîöò:eziqn xg` oi`y.äì àðéîà àðî
:aiignc `ed mixg` itn zqip `xeacacàä

.òîùå äáà:aiig eziqnlúñéðá éãéàå éãéà
.íéøçà éôîzqip aiigzp `lc dl zgkyne

ziqn dil xn` `lc oebk rnye da` meyn
dzey jke zlke` jk dxf dcearc digay
xcdn digayc `zlin dia rci `lc oeikc

:rnye da` `le dia xcd `wàðéîà àðî
.äìjk dil xn`ca rnye da` aezk ikc

:irzyn dzey jke zlke`.áéúëãzyxta
mkizeaiaq xy` minrd idl`n ziqn
il dn jnn miwegxd e` jil` miaexwd
aexw xikfd dnle miwegx il dne miaexw
lr xacl ziqn ly ekxcy iptn `l` wegxe
`ivene da xikn epi`y dwegx dxf dcear
dzey jke zlke` jk xne`e xwyd eita
dxf dceara lkzqd jl xne` ip` jkitl
odne ynn mda oi`y d`xze jl zeaexwd
`xw `nl` miwegx ly oaih cnl dz`

:aezk zlke` jk dil xn`caøîà éùà áø
.àôéñoeikc xnen l`xyia dxin`a aiignc

xwted ixdy dia xcd `l ez dilr lawc
:jka.øîà àðéáølerlxenb l`xyia m

caer `yix `pze `nrh cga 'ipzn dleke
`le xnelk ipzw ef s` ef `le xne` `tiqe
:aiig xne` s` `l` exn` cala caer

.äàøéîå äáäàîz`xine mc` zad`n
:zedl`a eala dayg `le mc`.áééçcifna

xzen xeaqkc bbeyae dzina d`xzdae
:z`hga aiig ok zeyrl.øåèôoia cifna oia
:car melk e`lc bbeya.ãáåòä ãçà`lde

xn`w ikd `l` od oicaer xihwnde gafnd
cg`e d`xine dad`n elit`e caerd cg`
iielbl `tiq `pzc zedl` myl gafnd
elit`e `ed d`xine dad`nc `yixc dilr

:aiig ikd.äéîøé 'ø õøéúãë:zedl` myl `tiqe `yix mlerle dkxck `ly gafnd cg`e jka dkxc `idy dcear lk caerd cg`.íãáòú àìå:`ed `xiziãáòð
.ïîäë:el degzyne rxek dide ea dxbzn ikcxn ded `l ikd e`l i`c (.hi sc) dlibna xn`ck dxf dcear envr dyry.ïîä àäåaizkck dil iglt eed jlnd z`xin

:`lc ipzwe jlnd el dev ok ik (b xzq`).ïîäë àìãåcbqnl d`xin `ly dxf dcear myl carpd mc` xqinl `l` d`xin xqinl e`l ondk carp elit` leki ipzwc
:`ed dxf dcear envr dyrc meyn ond hwpc i`de `nzqa dil.çåùî ïäë:dxf dcear oaxwa.äùòî úââùá øîåà 'ø`l` dxf dcear xeqi` epnn mlrp `l elit`

d oebk xac mlrpe xeav z`hg iab (c `xwie) aizkc dkld epnn dnlrp k"` `l` ea xen`d oaxw `ian oi` zevn x`yac b"r`e aiig dyrna bbyyalgy c"a exe
zbbya aiign lif`e ipzwck micigi x`yl dey epaxwy dxf dceara ikd elit` xeavk geyn ixd mrd zny`l (my) aezk geyn odk xtac oznlrd i"r eyre xzen

:inc ikid dyrn zbby i`d yxtn onwle xac mlrd `la dyrn.à"ëçå:`xwn `nrh opitli (:f sc) a"ta zeixedae xac mlrda `l` aiig epi` o`k s`äøéòùáù ïéåùå
.ãéçéëoaxw iab aizkc dxiry `iany cigi x`yn welg dxf dceara epaxw oi`y od micen xac mlrd `la aiigzdl oiprl cigi x`yk dil ieyn `lc opaxl elit`e

xkf xiry `ian `iypdy zevn x`ya micigid on oiwelg geyne `iypy t"r`e rnyn geyn cg`e `iyp cg`e cigi cg` zg` ytp m`e jl gly zyxta dxf dcear
:od oiey dxf dceara dxiry e` dayk `ian cigide sxype xt geyn odke lk`pe.éåìú íùà àéáî åðéàù ïéåùåielz my` iabc meyn dxezay rced `l mey lr

xac mlrda `l` z`hg `ian oi`y geyn `vi rced `l lr ielz my` `ian dyrn zbbyc rced lr z`hg `iany in rnyn bby xy` ezbby lr (d `xwie) aizk
ielz my`a aizkcn `xwn sili (my) zeixed 'qnae ielz my` `ian oi`y `ed dcen dyrn zbbya aiig geyndy oaxw jl yiy xn`c iaxl elit` `kd opirny`e

:xac mlrd jixv zevn x`ya ixdy dbbya e`hg lk oi`y geyn `vi dbbya e`hg lky in ipnif ixz ezbby ezbby.äùòî úââù:c"d xac mlrd `laåáì éøä
.íéîùìekeza degzyn `ede `ed dxf dcear ziad dfy rcei did elit`e oiekzp minyl ixdy minyl `l` `ed bbey `le cifn `l dxf dcearl df degzyd `le

:dilr eny okyy inl `l` degzyn `ed zial `l zqpkd zial degzyn s` ixdy yper o`k oi` minyl.äéì ãéâñå àèøãðà àæçã àìàoilibx eidy zenc d`xy
:el degzyde carp `edy rci `le carp didy cg` d`x dfe eze` oicaery minrte jlnd ceakl el degzyn eze` d`exde jlnd zenca zeyrläéìò äéìá÷ã éà

.äåìàá:`ed cifn dxf dcear myl el degzydy
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àáøbxdi dxf dceara xn` (.cr sc onwl) dxene xxeq oa 'tac b"r` .xeht xn`

envr z` xqn `lc `kid n"n dlgzkl envr xeqnl aiigc idp l"i xeari l`e

'it` (mye .cp sc f"r) l`rnyi 'x 'ta xn`c dinrhl `axc xnel oi`e dzin aiigin `l

`nil iziinc (zezixk) ipd k"`c oda zeniy `le oda ige xn`p `rpiva dxf dcear

sc onwl) dxene xxeq oa wxta c"nk `iz`c

n"ie `id i`pzc `zbeltc xeari l`e bxdi (.cr

dcear mzqa epiid xeari l`e bxdi xn`c `d

micaer lkdy dxf dceara ixii` `kde dxf

'ipzne iziinc ondc `inec d`xine dad`n

i`c b"dk ixii`c dil rnyn caerd cg`c

opirnyc jixhvi` `l dxf dcear mzqa

oieknc b"r` xertl envr xretdc 'ipznn

ivn ded giyn odkc `idd edin aiig iiefal

xity ipync `l` dxf dcear mzqa inewe`l

ondl ikcxn degzyd `l i`n` `axl z"`e

i` eal lr minlv eidy yxcna xn`ck l"ie

inlyexia opixn`ck myd yeciw meyn inp

ozpy mig` qepiilele qett oebk (c"t) ziriayc

:elaiw `le dreav zikekfa min mdl
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.déìò éëBçà ,éøîà÷c ïéàå .ïãéc ïpéî eäéà àðL éàî©§¨¦¦¨¦¨§¦§¨¨§¦©¥£¥

.íéúñépä íéaøa ïàk ,úñépä ãéçéa ïàk ,ïéúéðúîe©§¦¦¨§¨¦©¦¨¨§©¦©¦¨¦
àìå éëìîéî ,íéaø .déøúa éòèå Cìîéî àì ,ãéçé̈¦¨¦§¨§¨¥©§¥©¦¦§§¦§¨
áéúëc ,dì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà .déøúa eòè̈©§¥¨©©¥§¨¨¦¨¨¦§¦
'òîLå äáà' àä ,'åéìà òîLú àìå Bì äáàú àì'ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨¨¨¨§¨©
úñéðì íéaøc úñéð ïéa éðàL éî ,éiaà déáéúéà .áéiç©¨¥¦¥©©¥¦©¦¥¦¨§©¦§¦¨

éçà Eúéñé ék' àéðúäå ,ãéçéãéçé ãçà ,'Enà ïá E ¨¦§¨©§¨¦§¦§¨¦¤¦¤¤¨¨¦
ãéçé áeúkä àéöBäå .íéúñépä íéaø ãçàå ,úñéðä©¦¨§¤¨©¦©¦¨¦§¦©¨¨¦
,íéaø ììkî ãéçé .ãéçé ììkî íéaøå ,íéaø ììkî¦§©©¦§©¦¦§©¨¦¨¦¦§©©¦
,ãéçé ììkî íéaø .BðBîî ìò ì÷äìe Bôeb ìò øéîçäì§©£¦©§¨¥©¨©¦¦§©¨¦
àúléî àäa .íðBîî ìò øéîçäìe íôeb ìò ì÷äì§¨¥©¨§©£¦©¨¨§¨¦§¨
àlà .eäðéð éããä ék ,éléî ìëa ìáà ,éðàLc àeä§©¦£¨§¨¦¥¦£¨¥¦§¤¨
,íéøçà étî .Cìîéî ,Bîöò étî .íéøçà étî úñéða ïàk ,Bîöò étî úñéða ïàk ,éiaà øîà̈©©©¥¨§¦¨¦¦©§¨§¦¨¦¦£¥¦¦¦©§¦§¨¦¦£¥¦
àä ,'åéìà òîLú àìå Bì äáàú àì' áéúëc ,dì àðéîà àðî ,ééaà øîà .eäééøúa øéøb§¦©§©§¨©©©¥§¨¨¦¨¨¦§¦ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨¨

àc ,àä ,íéøçà étî úñéða éãéàå éãéà ,øîà àáø .áéiç 'òîLå äáà''úìëBà Ck' déì øî ¨¨§¨©©¨¨¨¨©¦¦§¦¦§¦¨¦¦£¥¦¨§¨©¥¨¤¤
,àáø øîà .'äúBL Ck' 'úìëBà Ck' déì øîà àìc ,àä .'äòéøî êk' äáéèî Ck' 'äúBL Ck'¨¨¨§¦¨¨§¦¨¨§¨¨©¥¨¤¤¨¨¨©¨¨

éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàî' áéúëc ,dì àðéîà àðîäîe íéáBø÷ él äî ,'E §¨¨¦¨¨¦§¦¥¡Ÿ¥¨©¦£¤§¦Ÿ¥¤©§Ÿ¦¥¤©¦§¦©
éàî .íé÷Bçø ìL ïúeáéh äî ãîì äzà ,íéáBø÷ ìL ïúeáéhî ,déì øîà÷ éëä .íé÷Bçø él¦§¦¨¦¨¨©¥¦¦¨¤§¦©¨¨¥©¦¨¤§¦©
éMà áø .dpéî òîL ,'äòéøî Ck' 'äáéèî Ck' 'äúBL Ck' 'úìëBà Ck' déì øîàc ,åàì̈§¨©¥¨¤¤¨¨¨§¦¨¨§¦¨§©¦¨©©¦
íéáëBk úãBáò ãáBòä ,øîzéà .éðz÷ ,Bæ óà eæ àì ,øîà àðéáø .øneî ìàøNéa àôéñ ,øîà̈©¥¨§¦§¨¥¨¨¦¨¨©Ÿ©¨¨¥¦§©¨¥£©¨¦
øîà àáø .dçìt àäc ,áéiç øîà éiaà .øeèt ,øîà àáø .áéiç ,øîà éiaà ,äàøiîe äáäàî¥©£¨¦¦§¨©©¥¨©©¨¨¨¨©¨©©¥¨©©¨§¨¨§¨¨¨¨©
øîàå :ç"éLîì , ä"åçzLé , ã"áò ïîéñ :àì ,àì éà .ïéà ,dBìàa déìò déìa÷ éà ,øeèẗ¦©§¥£¥¤¡©¦¦ŸŸ¦¨¤¤¦§©£¤§¨¦©§¨©
ãáBòä ãçà ,åàì éàî .'eë ãáBòä ãçà ,íéáëBk úãBáò ãáBòä ,ïðúc ,dì àðéîà àðî ,éiaà©©¥§¨¨¦¨¨¦§©¨¥£©¨¦¤¨¨¥©¨¤¨¨¥
àéðúc ,dì àðéîà àðî ,éiaà øîà .äéîøé éaø õøúîãk ,àì ,Cì øîà àáøå .äàøiîe äáäàî¥©£¨¦¦§¨§¨¨¨©¨Ÿ§¦§¨¥©¦¦§§¨¨©©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨
,ìBëé .EúBîk íãàì äåçzLî äzà ìáà ,äåçzLî äzà éà íäì ,'íäì äåçzLú àì'Ÿ¦§©£¤¨¤¨¤¦©¨¦§©£¤£¨©¨¦§©£¤§¨¨§§¨
ïîäk ,àáøå .ãáòð äåä äàøiî ïîä ,àäå .'íãáòú àìå' øîBì ãeîìz ,ïîäk ãáòð eléôà£¦¤¡¨§¨¨©§©§Ÿ¨¨§¥§¨¨¨¦¦§¨£¨¤¡¨§¨¨§¨¨
åàì àëäå ,äàøiî ïîä eléàc ,ïîäk àìå .íéáëBk úãBáò déôeb eäéàc ,ïîäk .ïîäk àìå§Ÿ§¨¨§¨¨§¦¥£©¨¦§Ÿ§¨¨§¦¨¨¦¦§¨§¨¨¨
úââLa ,øîBà éaø .íéáëBk úãBáòa çéLî ïäk ,àéðúc ,dì àðéîà àðî ,éiaà øîàå .äàøiî¦¦§¨§¨©©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨Ÿ¥¨¦©©£©¨¦©¦¥§¦§©
íLà àéáî ïéàL ,ïéåLå .ãéçék äøéòNaL ,ïéåLå .øác íìòäa ,íéøîBà íéîëçå .äNòî©£¤©£¨¦§¦§¤§¥¨¨§¨¦¤¦§¦¨§¨¦§¨¦¤¥¥¦¨¨
äåçzLäå àeä úñðkä úéa ,øáñ÷ éà .éîc éëéä ,íéáëBk úãBáòc äNòî úââL éàä .éeìz̈©¦§©©£¤©£©¨¦¥¦¨¥¦¨¨©¥©§¤¤§¦§©£¨
.àeä ãéæî ,dBìàa déìò déìa÷ éà .Bì äåçzLäå àèøcðà àæçc ,àlà .íéîMì Baì éøä ,Bì£¥¦©¨©¦¤¨©£¨©§©§¨§¦§©£¨¦©§¥£¥¤¡©¥¦
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oixcdpq(iyiy meil)

eäéà àðL éàîïãéc ïpéîdel` zeidl epzi`n dpey df mc` dna - ©§¨¦¦¨¦¨
,el cearpyéøîà÷c ïéàå,'jcarp ok`' el mixne`y dne -éëBçà §¦§¨¨§¦©¥

déìò.dfa eilr miwgev -ïéúéðúîezeipynd zxizq z`e - £¥©§¦¦
,ayiil yi lirl dax dywdyïàks` zaiignd onwl dpyna - ¨
xaecn ,'cear`e jl`' xne`aúñépä ãéçéadcear cearl xg`n §¨¦©¦¨

e ,dxfïàkxaecn ,xne`a `le caera `weec zaiignd epizpyna - ¨
.íéúñépä íéaøa,`ed weligd mrheãéçécearl dvxzpy oeikàì §©¦©¦¨¦¨¦¨

Cìîéî,ea xefgl ezrca jlniy zelibx oi` -åjkldéøúa éòè- ¦§¨§¨¥©§¥
'rnye da`'y aygpe ,dxf dcear cearl ziqnd ixac xg` dreh

j` ,oldlck jk lr dxez ezaiige ,ziqnl,íéaøevxzpy s` ©¦
cearléëìîéî,mda exfgiy mteq -déøúa eòè àìåerhi `le - ¦§§¦§¨¨©§¥

jlp' exn`y dna miaiig mpi` okle ,dxf dcear cearl eixg`
.'cearpe

:eixacl xewn `ian sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîàokidn - ¨©©¥§¨¨¦¨¨
,cala xeaic lr s` aiig zqipd cigiy izcnláéúëcabziqn i ¦§¦

dxf dcearl(h bi mixac),'åéìà òîLú àìå Bì äáàú àì'wiecne ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨
jkn'òîLå äáà' àäixacl rnye cearl dvxzp zqipd m` - ¨¨¨§¨©

e dxf dcear caerk aygp ,ziqndáéiç,car `l oiicry s` ©¨
aiig cigi zqip wxy zexedl cigi oeyla xn`p weqtde ,lreta

.mixeht miax j` ,cearl dvxzp m`
:jk lr dywn iia`éiaà déáéúéà,sqei axléðàL éîoicd ike - ¥¦¥©©¥¦©¦

dpeyàéðúäå ,ãéçé úñéðì íéaøc úñéð ïéa,`ziixaa epipy `ld - ¥¦¨§©¦§¦¨¨¦§¨©§¨
xn`p dxf dcearl zqip zyxt zgizta(f bi mixac)éçà Eúéñé ék'E ¦§¦§¨¦

'Enà ïáy rnyn aezkd znizqne ,'ebeãçàå úñéðä ãéçé ãçà ¤¦¤¤¨¨¦©¦¨§¤¨
íéúñépä íéaø,weqta millkpey miweqtd jynda epivnàéöBä ©¦©¦¨¦¦

áeúkäz`ãéçézqipdíéaø ììkîxn`p cigi iably ,mizqipd ©¨¨¦¦§©©¦
envr ipta weqt(b fi my)xn`pe ,'ebe 'mixg` midl` carIe Klie'©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦

eilr(d fi my),'Ezne mipa`A mYlwqE'åly mpic z` `ived okíéaø §©§¨¨£¨¦¨¥§©¦
mizqipdììkîoicãéçéxir iab xn`py ,envr ipta weqta zqipd ¦§©¨¦

zgcpd(ci bi my)iaWi z` EgiCIe LAxTn lrIla ipA miWp` E`vi'¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥
mdilr xn`pe ,'ebe 'mixg` midl` dcarpe dklp xn`l mxirmy) ¦¨¥Ÿ¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦

(fh bi`ivedy mrhd .'axg itl `edd xird iaWi z` dMz dMd'©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦©¦§¦¨¤
d z` aezkdììkî ãéçédíéaøick ,`edBôeb ìò øéîçäìyprpy ¨¦¦§©©¦§©£¦©

miax oick `le ,'mipa`A mYlwqE' ea xn`py ,dxengd dliwqa§©§¨¨£¨¦
,oldlck siiqa miyprpd,BðBîî ìò ì÷äìeeca`l eilr xfb `ly §¨¥©¨

d z` aezkd `ivedy mrhde .miaxd lr xfby itkììkî íéaø©¦¦§©
dãéçéick ,`edìò ì÷äìíôeb,dliwqn lwd siiqa miyprpy ¨¦§¨¥©¨

,'axg itl 'ebe dMz dMd' mda xn`pyíðBîî ìò øéîçäìexfby ©¥©¤§¦¨¤§©£¦©¨¨
zgcpd xira xn`py ,eca`l mdilr(fi bi my)z` W`a YtxUe'§¨©§¨¨¥¤

,`ziixad ixacn wiecne .'ebe 'lilM DllW lM z`e xirdàäa ¨¦§¤¨§¨¨¨¦§¨
éðàLc àeä àúléîoennae seba yperd zbxc ly df oipra `weec - ¦§¨§©¦

,el`n df miaxde cigid mipeyéléî ìëa ìáàx`y lka - £¨§¨¦¥
mixacdeäðéð éããä ékmiax oiae cigi oiay x`eane .md miey - ¦£¨¥¦§

ax ixack `lye ,cala xeaica evxzp m` s` miaiig mizqipd
.sqei

:zeipynd zxizq z` xg` ote`a uxzn iia`ïàk ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨
xaecn ,'cear`e jl`' xne`d z` eaiig `ly epizpynaúñéða§¦¨

Bîöò étî,'cear`e jl`' e` 'cear`' xn`e envrn dvxzpy - ¦¦©§
eïàkxaecn ,xne`d z` s` zaiignd onwl dpyna -étî úñéða ¨§¦¨¦¦

.íéøçàzqip ,`ed weligd mrheBîöò étîxg` exxeby in oi` £¥¦¦¦©§
seqaly zelzl yi jkle ,eiyrnCìîéîzqip j` ,ea xefgi -étî ¦§¨¦¦

íéøçà`l` ,ea xefgi `leäééøúa øéøbmdixg` eiyrna xxbi - £¥¦§¦©§©§
.aiig ,jkl dvxzpy dzrn xak okle ,dxf dcear ceari seqale

:exewn z` x`an iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàizcnl okidn - ¨©©©¥§¨¨¦¨¨
,aiig mixg` itn zqip wxyáéúëcdxf dcearl ziqnd lrmixac) ¦§¦

(h bi,'åéìà òîLú àìå Bì äáàú àì'dfn wiecneàäzqipd m` ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨¨
'òîLå äáà',ziqnd ixacl rnye dvxzp -,áéiçoiicry s` lr ¨¨§¨©©¨

epiid ,dxf dcear cearl zevxzd lr aeigdy x`eane ,car `l
.eixacl rnye xg` itn zqipa `weec

:zeipynd zxizq uexiza zxg` dhiy d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©
éãéàå éãéàxaecn ,zeipynd izya -,íéøçà étî úñéðaweligde ¦¦§¦¦§¦¨¦¦£¥¦

,`ed mdipiaàäcearl dvxznd z` zaiignd onwl dpynd - ¨
ote`a zxacn ,car `l oiicry s`déì øîàcz` zqipl ziqnd §¨©¥

epiidc ,dxf dceard gayäáéèî Ck' 'äúBL Ck' 'úìëBà Ck'¨¤¤¨¨¨§¦¨
mixg`läòéøî êk' ','mixg`ldztzn dgay rnyy oeiky ¨§¦¨

e ,ea xefgi `le dcaerlàädvxznd z` daiig `ly epizpyn - ¨
ote`a epiid ,car `l oiicre cearldéì øîà àìcz` ziqnd §¨¨©¥

dgay'äúBL Ck' 'úìëBà Ck','åëoeik ,dpcariy xn`y s` jkle ¨¤¤¨¨
aygp epi` `linne ,ea xefgiy zelzl yi dgay rcei epi`y

.ziqnl 'rnye da`'y
:exewn z` x`an `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl okidn - ¨©¨¨§¨¨¦¨¨

,dxf dceard gay z` el exn` m` `weec aiig zqipdyáéúëc¦§¦
dxf dcearl zqip iab(gÎf bi mixac),'dklp 'ebe Lig` Lziqi iM¦§¦§¨¦¥§¨

,Liza`e dY` Yrci `l xW` mixg` midl` dcarpeéäìàî §©©§¨¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ¨©§¨©¨©£Ÿ¤¥¡Ÿ¥
éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä'åâå Ex`an .'JOn miwgxd F` ¨©¦£¤§¦Ÿ¥¤©§Ÿ¦¥¤¨§Ÿ¦¦¤¨

,weqtd z` `axél äîlcadminrd idel` m`íéáBø÷,mdäîe ©¦§¦©
élm`íé÷Bçø`l` ,mddéì øîà÷ éëä,zqipl aezkd xne` jk - ¦§¦¨¦¨¨©¥

,ynn mda oi`y d`xze jil` miaexwd minrd idel`a lkzqd
eïúeáéhîmpiprn -ìLdíéáBø÷,jil`ãîì äzàs`ïúeáéh äî ¦¦¨¤§¦©¨¨¥©¦¨

mpipr -ìLdíé÷Bçømiaexway myk ,mze`xl leki jpi`y jnn ¤§¦
mda mby rc mze`xl leki jpi`y miwegxa jk ,ynn mda oi`
oi`y xidfdl aezkd jxved recn ,`ax giken o`kne .ynn oi`

,ynn miwegxaåàì éàîziqnd jxcy meyn df oi` m`d -øîàc ©¨§¨©
déì,dwegxd dxf dceard lr zqiplCk' 'äúBL Ck' 'úìëBà Ck' ¥¨¤¤¨¨¨

,'äòéøî Ck' 'äáéèîdztziy yyg yi eipta dgay oiivy oeike §¦¨¨§¦¨
myk ,aezkd el xne` okle ,dcarl ziqnd ixacl zqipd

e .melk da oi` dwegxa jk ,melk da oi` daexwaydpéî òîL§©¦¨
jynda xen`d weqtdy(h bi my)da`z `l''eil` rnWz `le Fl ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨

,zqipd ipta dxf dceard gay z` ziqnd oiivy df ote`a xacn
s` ,aiig [dvxzp] 'rnye da`' m`y wiecn df ote` lr wxe

.car `l oiicry
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà éMà áøepizpyna x`eand ©©¦¨©

ceariy cr cala 'cear`e jl`' zxin`a aiigzn zqipd oi`y
e ,l`xyi mzqa epiid ,lretaàôéñs` zaiigny onwl dpynd - ¥¨

zxacn ,dcear `la cala dxin`a,øneî ìàøNéadidy oeiky §¦§¨¥¨
dzr edziqd m` ,dxf dcear cearl xwtenk mcewn wfgen

.cala exeaic lr s` aiig jkle ,ea xefgiy zelzl oi` ,dvxzpe
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà àðéáøzexaeq zeipynd izy ¨¦¨¨©

`weecy epizpynn wiicl oi`e ,aiig dvxzny dxin`a s`y
jxca el` zeipyny oeik ,xne`d `le aiig caerdBæ óà eæ àìŸ©

,éðz÷xg`e aiig i`ce eay xengd ote`d z` dligza epy epiidc ¨¨¥
aiig caerd wx `l ,aiigy xzei yecig yi eay lwd ote`d z` jk
aiig 'cear`e jl`' xne`e dvxznd s` `l` ,epizpyna x`eank

.onwl dpyna x`eank
:eilr dzedel` zlaw myl `ly dxf dcear caera dpc `xnbd

äáäàî íéáëBk úãBáò ãáBòä ,øîzéàmc`d ade`y zngn - ¦§©¨¥£©¨¦¥©£¨
,dpcariy dvexdäàøiîeeilr devnd mc`dn `xiy zngn e` - ¦¦§¨

.zedel`l eilr dlawl utgy meyn `le ,ecarláéiç ,øîà éiaà©©¥¨©©¨
aiig ok zeyrl xzeny xaqe bby m`e ,d`xzdae cifna dzin

.z`hgøeèt ,øîà àáø.z`hgn bbeya oiae dzinn cifna oia ¨¨¨©¨
,`id mzwelgn zxaqedçìt àäc ,áéiç øîà éiaàcar ixdy - ©©¥¨©©¨§¨¨§¨

dad`n dcar e` zedl`l eilr dlaiw m` dfa welig oi`e ,dl
e .d`xine,øeèt øîà àáøwxy xaqy meyndéìò déìa÷ éà ¨¨¨©¨¦©§¥£¥
ïéà dBìàaj` ,aiig ok` -àì éàs` ,eilr dlaiw `l m` - ¤¡©¦¦Ÿ

d`xine dad`n dcaryàìmelk xar `ly oeik ,aiig epi` - Ÿ
.efk dceara

de ,eixacl zegked `ian iia`ïîéñzeaiz ,mdly,ã"áò ¦¨¤¤
,ç"éLîì ,ä"åçzLé:dpey`x di`x .zei`xd zligza zexkfend ¦§©£¤§¨¦©
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oixcdpq(iyiy meil)

eäéà àðL éàîïãéc ïpéîdel` zeidl epzi`n dpey df mc` dna - ©§¨¦¦¨¦¨
,el cearpyéøîà÷c ïéàå,'jcarp ok`' el mixne`y dne -éëBçà §¦§¨¨§¦©¥

déìò.dfa eilr miwgev -ïéúéðúîezeipynd zxizq z`e - £¥©§¦¦
,ayiil yi lirl dax dywdyïàks` zaiignd onwl dpyna - ¨
xaecn ,'cear`e jl`' xne`aúñépä ãéçéadcear cearl xg`n §¨¦©¦¨

e ,dxfïàkxaecn ,xne`a `le caera `weec zaiignd epizpyna - ¨
.íéúñépä íéaøa,`ed weligd mrheãéçécearl dvxzpy oeikàì §©¦©¦¨¦¨¦¨

Cìîéî,ea xefgl ezrca jlniy zelibx oi` -åjkldéøúa éòè- ¦§¨§¨¥©§¥
'rnye da`'y aygpe ,dxf dcear cearl ziqnd ixac xg` dreh

j` ,oldlck jk lr dxez ezaiige ,ziqnl,íéaøevxzpy s` ©¦
cearléëìîéî,mda exfgiy mteq -déøúa eòè àìåerhi `le - ¦§§¦§¨¨©§¥

jlp' exn`y dna miaiig mpi` okle ,dxf dcear cearl eixg`
.'cearpe

:eixacl xewn `ian sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîàokidn - ¨©©¥§¨¨¦¨¨
,cala xeaic lr s` aiig zqipd cigiy izcnláéúëcabziqn i ¦§¦

dxf dcearl(h bi mixac),'åéìà òîLú àìå Bì äáàú àì'wiecne ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨
jkn'òîLå äáà' àäixacl rnye cearl dvxzp zqipd m` - ¨¨¨§¨©

e dxf dcear caerk aygp ,ziqndáéiç,car `l oiicry s` ©¨
aiig cigi zqip wxy zexedl cigi oeyla xn`p weqtde ,lreta

.mixeht miax j` ,cearl dvxzp m`
:jk lr dywn iia`éiaà déáéúéà,sqei axléðàL éîoicd ike - ¥¦¥©©¥¦©¦

dpeyàéðúäå ,ãéçé úñéðì íéaøc úñéð ïéa,`ziixaa epipy `ld - ¥¦¨§©¦§¦¨¨¦§¨©§¨
xn`p dxf dcearl zqip zyxt zgizta(f bi mixac)éçà Eúéñé ék'E ¦§¦§¨¦

'Enà ïáy rnyn aezkd znizqne ,'ebeãçàå úñéðä ãéçé ãçà ¤¦¤¤¨¨¦©¦¨§¤¨
íéúñépä íéaø,weqta millkpey miweqtd jynda epivnàéöBä ©¦©¦¨¦¦

áeúkäz`ãéçézqipdíéaø ììkîxn`p cigi iably ,mizqipd ©¨¨¦¦§©©¦
envr ipta weqt(b fi my)xn`pe ,'ebe 'mixg` midl` carIe Klie'©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦

eilr(d fi my),'Ezne mipa`A mYlwqE'åly mpic z` `ived okíéaø §©§¨¨£¨¦¨¥§©¦
mizqipdììkîoicãéçéxir iab xn`py ,envr ipta weqta zqipd ¦§©¨¦

zgcpd(ci bi my)iaWi z` EgiCIe LAxTn lrIla ipA miWp` E`vi'¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥
mdilr xn`pe ,'ebe 'mixg` midl` dcarpe dklp xn`l mxirmy) ¦¨¥Ÿ¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦

(fh bi`ivedy mrhd .'axg itl `edd xird iaWi z` dMz dMd'©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦©¦§¦¨¤
d z` aezkdììkî ãéçédíéaøick ,`edBôeb ìò øéîçäìyprpy ¨¦¦§©©¦§©£¦©

miax oick `le ,'mipa`A mYlwqE' ea xn`py ,dxengd dliwqa§©§¨¨£¨¦
,oldlck siiqa miyprpd,BðBîî ìò ì÷äìeeca`l eilr xfb `ly §¨¥©¨

d z` aezkd `ivedy mrhde .miaxd lr xfby itkììkî íéaø©¦¦§©
dãéçéick ,`edìò ì÷äìíôeb,dliwqn lwd siiqa miyprpy ¨¦§¨¥©¨

,'axg itl 'ebe dMz dMd' mda xn`pyíðBîî ìò øéîçäìexfby ©¥©¤§¦¨¤§©£¦©¨¨
zgcpd xira xn`py ,eca`l mdilr(fi bi my)z` W`a YtxUe'§¨©§¨¨¥¤

,`ziixad ixacn wiecne .'ebe 'lilM DllW lM z`e xirdàäa ¨¦§¤¨§¨¨¨¦§¨
éðàLc àeä àúléîoennae seba yperd zbxc ly df oipra `weec - ¦§¨§©¦

,el`n df miaxde cigid mipeyéléî ìëa ìáàx`y lka - £¨§¨¦¥
mixacdeäðéð éããä ékmiax oiae cigi oiay x`eane .md miey - ¦£¨¥¦§

ax ixack `lye ,cala xeaica evxzp m` s` miaiig mizqipd
.sqei

:zeipynd zxizq z` xg` ote`a uxzn iia`ïàk ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨
xaecn ,'cear`e jl`' xne`d z` eaiig `ly epizpynaúñéða§¦¨

Bîöò étî,'cear`e jl`' e` 'cear`' xn`e envrn dvxzpy - ¦¦©§
eïàkxaecn ,xne`d z` s` zaiignd onwl dpyna -étî úñéða ¨§¦¨¦¦

.íéøçàzqip ,`ed weligd mrheBîöò étîxg` exxeby in oi` £¥¦¦¦©§
seqaly zelzl yi jkle ,eiyrnCìîéîzqip j` ,ea xefgi -étî ¦§¨¦¦

íéøçà`l` ,ea xefgi `leäééøúa øéøbmdixg` eiyrna xxbi - £¥¦§¦©§©§
.aiig ,jkl dvxzpy dzrn xak okle ,dxf dcear ceari seqale

:exewn z` x`an iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàizcnl okidn - ¨©©©¥§¨¨¦¨¨
,aiig mixg` itn zqip wxyáéúëcdxf dcearl ziqnd lrmixac) ¦§¦

(h bi,'åéìà òîLú àìå Bì äáàú àì'dfn wiecneàäzqipd m` ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨¨
'òîLå äáà',ziqnd ixacl rnye dvxzp -,áéiçoiicry s` lr ¨¨§¨©©¨

epiid ,dxf dcear cearl zevxzd lr aeigdy x`eane ,car `l
.eixacl rnye xg` itn zqipa `weec

:zeipynd zxizq uexiza zxg` dhiy d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©
éãéàå éãéàxaecn ,zeipynd izya -,íéøçà étî úñéðaweligde ¦¦§¦¦§¦¨¦¦£¥¦

,`ed mdipiaàäcearl dvxznd z` zaiignd onwl dpynd - ¨
ote`a zxacn ,car `l oiicry s`déì øîàcz` zqipl ziqnd §¨©¥

epiidc ,dxf dceard gayäáéèî Ck' 'äúBL Ck' 'úìëBà Ck'¨¤¤¨¨¨§¦¨
mixg`läòéøî êk' ','mixg`ldztzn dgay rnyy oeiky ¨§¦¨

e ,ea xefgi `le dcaerlàädvxznd z` daiig `ly epizpyn - ¨
ote`a epiid ,car `l oiicre cearldéì øîà àìcz` ziqnd §¨¨©¥

dgay'äúBL Ck' 'úìëBà Ck','åëoeik ,dpcariy xn`y s` jkle ¨¤¤¨¨
aygp epi` `linne ,ea xefgiy zelzl yi dgay rcei epi`y

.ziqnl 'rnye da`'y
:exewn z` x`an `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl okidn - ¨©¨¨§¨¨¦¨¨

,dxf dceard gay z` el exn` m` `weec aiig zqipdyáéúëc¦§¦
dxf dcearl zqip iab(gÎf bi mixac),'dklp 'ebe Lig` Lziqi iM¦§¦§¨¦¥§¨

,Liza`e dY` Yrci `l xW` mixg` midl` dcarpeéäìàî §©©§¨¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ¨©§¨©¨©£Ÿ¤¥¡Ÿ¥
éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä'åâå Ex`an .'JOn miwgxd F` ¨©¦£¤§¦Ÿ¥¤©§Ÿ¦¥¤¨§Ÿ¦¦¤¨

,weqtd z` `axél äîlcadminrd idel` m`íéáBø÷,mdäîe ©¦§¦©
élm`íé÷Bçø`l` ,mddéì øîà÷ éëä,zqipl aezkd xne` jk - ¦§¦¨¦¨¨©¥

,ynn mda oi`y d`xze jil` miaexwd minrd idel`a lkzqd
eïúeáéhîmpiprn -ìLdíéáBø÷,jil`ãîì äzàs`ïúeáéh äî ¦¦¨¤§¦©¨¨¥©¦¨

mpipr -ìLdíé÷Bçømiaexway myk ,mze`xl leki jpi`y jnn ¤§¦
mda mby rc mze`xl leki jpi`y miwegxa jk ,ynn mda oi`
oi`y xidfdl aezkd jxved recn ,`ax giken o`kne .ynn oi`

,ynn miwegxaåàì éàîziqnd jxcy meyn df oi` m`d -øîàc ©¨§¨©
déì,dwegxd dxf dceard lr zqiplCk' 'äúBL Ck' 'úìëBà Ck' ¥¨¤¤¨¨¨

,'äòéøî Ck' 'äáéèîdztziy yyg yi eipta dgay oiivy oeike §¦¨¨§¦¨
myk ,aezkd el xne` okle ,dcarl ziqnd ixacl zqipd

e .melk da oi` dwegxa jk ,melk da oi` daexwaydpéî òîL§©¦¨
jynda xen`d weqtdy(h bi my)da`z `l''eil` rnWz `le Fl ŸŸ¤§Ÿ¦§©¥¨

,zqipd ipta dxf dceard gay z` ziqnd oiivy df ote`a xacn
s` ,aiig [dvxzp] 'rnye da`' m`y wiecn df ote` lr wxe

.car `l oiicry
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà éMà áøepizpyna x`eand ©©¦¨©

ceariy cr cala 'cear`e jl`' zxin`a aiigzn zqipd oi`y
e ,l`xyi mzqa epiid ,lretaàôéñs` zaiigny onwl dpynd - ¥¨

zxacn ,dcear `la cala dxin`a,øneî ìàøNéadidy oeiky §¦§¨¥¨
dzr edziqd m` ,dxf dcear cearl xwtenk mcewn wfgen

.cala exeaic lr s` aiig jkle ,ea xefgiy zelzl oi` ,dvxzpe
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà àðéáøzexaeq zeipynd izy ¨¦¨¨©

`weecy epizpynn wiicl oi`e ,aiig dvxzny dxin`a s`y
jxca el` zeipyny oeik ,xne`d `le aiig caerdBæ óà eæ àìŸ©

,éðz÷xg`e aiig i`ce eay xengd ote`d z` dligza epy epiidc ¨¨¥
aiig caerd wx `l ,aiigy xzei yecig yi eay lwd ote`d z` jk
aiig 'cear`e jl`' xne`e dvxznd s` `l` ,epizpyna x`eank

.onwl dpyna x`eank
:eilr dzedel` zlaw myl `ly dxf dcear caera dpc `xnbd

äáäàî íéáëBk úãBáò ãáBòä ,øîzéàmc`d ade`y zngn - ¦§©¨¥£©¨¦¥©£¨
,dpcariy dvexdäàøiîeeilr devnd mc`dn `xiy zngn e` - ¦¦§¨

.zedel`l eilr dlawl utgy meyn `le ,ecarláéiç ,øîà éiaà©©¥¨©©¨
aiig ok zeyrl xzeny xaqe bby m`e ,d`xzdae cifna dzin

.z`hgøeèt ,øîà àáø.z`hgn bbeya oiae dzinn cifna oia ¨¨¨©¨
,`id mzwelgn zxaqedçìt àäc ,áéiç øîà éiaàcar ixdy - ©©¥¨©©¨§¨¨§¨

dad`n dcar e` zedl`l eilr dlaiw m` dfa welig oi`e ,dl
e .d`xine,øeèt øîà àáøwxy xaqy meyndéìò déìa÷ éà ¨¨¨©¨¦©§¥£¥
ïéà dBìàaj` ,aiig ok` -àì éàs` ,eilr dlaiw `l m` - ¤¡©¦¦Ÿ

d`xine dad`n dcaryàìmelk xar `ly oeik ,aiig epi` - Ÿ
.efk dceara

de ,eixacl zegked `ian iia`ïîéñzeaiz ,mdly,ã"áò ¦¨¤¤
,ç"éLîì ,ä"åçzLé:dpey`x di`x .zei`xd zligza zexkfend ¦§©£¤§¨¦©
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oixcdpq(ycew zay meil)

dBìàa déìò déìa÷ àì éàåixd ,jlnd ceakl el degzyd `l` §¦¨©§¥£¥¤¡©
àeä íeìk àì.llk edyrna `hg `leåàì àlàjixv i`ce - Ÿ§¤¨¨

myl `l j` ,dxf dcear ede`yry rciy s` el degzydy xnel
`l` ,degzyd zedel`äàøiîe äáäàîmc` ade`y zngn - ¥©£¨¦¦§¨

zbby efe ,ok zeyrl xzeny xaqe ,epnn `xiizn e` jka dvexd
dceary xaqe drh j` ,dxeq` dxf dceary rciy ,dyrn
z`hg aiigy `ziixaa x`eane ,zxzen mc` z`xin e` zad`n

.iia` ixacke ,bbeya dxf dcear caer lkk
:`ax itl di`xd z` dgec `xnbdàì ,Cì øîà àáøåzpeek oi` - §¨¨¨©¨Ÿ

xaqe d`xine dad`n caer epiid 'dyrn zbby'y `ziixad
`l` ,df ote`a oaxwn xeht izhiyl ixdy ,ok zeyrl xzeny

epiid 'dyrn zbby'øzeî øîBàaxaqe drhy ,dxf dcear cearl §¥¨
.dxeza llk dfk xeqi` oi`y

d `ld :`xnbd dywnøzeî øîBàdxf dcear cearlíìòä eðééä ¥¨©§¤§¥
,øác,micen minkg mb dfae ,ixnbl xeqi`d epnn mlrp ixdy ¨¨

yxti `ax :`xnbd zvxzn .minkge iax ewlgp dna `axle
epiid dyrn zbbyy,éøîâì øzeî øîBàallk oi`y xaqe drhy §¥¨§©§¥

j` ,xeqi`øác íìòä,ixnbl xeqi`d epnn mlrpy eyexit oi` ¤§¥¨¨
epipr `l`úö÷î íei÷xeqi`dúö÷î ìehéáexnelk ,epnn ¦¦§¨¦¦§¨

oebk ,xzen epnn mieqn xacy xaqe drh j` ,el reci xeqi`dy
zeegzydl la` ,dxf dcearl xhwle geafl wx xeq`y xaeqy

.xzen dl
zwelgna ielz dixaca ozne `yndy ,`ziixa `xnbd d`ian

:ef iia`e `axéàkæ éaø éðz`ziixadén÷[iptlÎ]çaéæ ,ïðçBé éaøc ¨¥©¦©©©¥§©¦¨¨¦¥
äåçzLäå êqéðå øhé÷ådxf dcearlãçà íìòäa,zg` dgkya - §¦¥§¦¥§¦§©£¨§¤§¥¤¨

`le ,epnn oxeqi` mlrp el` zecear lk dyry drya ,xnelk
,olek z` xnby xg` cr jka xkfpáéiç Bðéàlrmdiàlàz`hg ¥©¨¤¨

,úçàxn`py ,zg` dxdf`a olek lr xdfeny oeik(d k zeny)`le' ¤¨§Ÿ
ipta dcear lk lr z`hg eaiigzy ztqep dxdf` oi`e ,'mcarz̈¨§¥

.dnvrdéì øîà,opgei iaxàøáì éðz ÷Btef `ziixa dpye `v - ¨©¥¨¥§¨¨
zecear dnk dyerd ixdy ,`id zerhy oeik ,yxcnd zial uegn

.zg`e zg` lk lr z`hg aiig cg` mlrda s`
:`ziixad zhiya aeyii d`ian `xnbdøîàc àä ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨§¨©

,éàkæ éaøaiig cg` mlrda dxf dcearl zecear dnk dyerdy ©¦©©
a iepy ,zg` z`hg wxïúð éaøå éñBé éaø ú÷Bìçîdxrad iab ©£¤©¦¥§©¦¨¨

,zayaàéðúcoxeqi` zaya zexeq`d zek`lnd lk ,`ziixaa §©§¨
weqtdn cnlp(i k zeny)dxrad zk`lne ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

xn`py ,envr ipta dxeqi` yxtzp zaya(b dl my)Exraz `l'Ÿ§©£
,'zAXd mFiA mkizaWn lkA W`äøòáäon dxeza d`viy ef ¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§©©¨©§¨¨

,llkdäàöé åàììdzin yper da oi`y dnvr lr cnll d`vi - §¨¨§¨
x`ya enk ,d`xzda `ly cifna zxk ypere ,d`xzda cifna

,e`l xeqi` wx da yi `l` ,zek`lnïúð éaøå .éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥§©¦¨¨
äàöé ÷lçì ,øîBàx`y ly oxeqi`a dlelk dpi`y cnll d`vi - ¥§©¥¨§¨

dyr m` jkle ,envr ipta welg xeqi` da yi `l` ,zek`lnd
,ze`hg izy aiig ,zg` dbbya dnr zxg` dk`lne dxrad
ipta dilr miaiige zek`ln x`yn dwelg dxrady myke
lk lr miaiige ,efn ef zewelg zek`ln x`y mb jk ,dnvr

.cg` mlrda zek`ln dnk dyera s` dnvr ipta dk`lnitle
,`a` iax yxtn ef `ziixaøîàc ïàîìiab xaeqd iqei iaxl - §©§¨©

zay iaeig,äàöé åàìì äøòáädk`ln lk lr aiigle wlgl `le ©§¨¨§¨¨§¨
,dxf dcear iab mb ok xnel yi ,dnvr iptacénð äàåçzLä¦§©£¨¨©¦

xn`py ,envr ipta dxeqi` azkpe d`viy(d k zeny)degYWz `l'Ÿ¦§©£¤
dna exq`py zecear x`ya dllkp `le ,'mcarz `le mdl̈¤§Ÿ¨¨§¥

,'mcarz `le' xn`pyäàöé åàììwx dxeq`y cnll d`vi - §Ÿ¨¨§¥§¨¨§¨
`ly cifna zxk mdilr miaiigy zeceard x`yk dpi`e ,e`la
cnlle zeceard z` wlgl ick `le ,bbeya z`hge ,d`xzda
cg` mlrda o`yr m` okle ,dnvr ipta aeig zg` lk lr yiy

e .zg` z`hg wx aiigøîàc ïàîìiaeig iab xaeqd ozp iaxl - §©§¨©
y zayäàöé ÷lçì äøòáädk`ln lk lr aiigy cnll d`vi - ©§¨¨§©¥¨§¨

,dk`lne,dxf dcear iab mb ok xnel yicénð äàåçzLäxn`py ¦§©£¨¨©¦
,dnvr ipta xeqi` daäàöé ÷lçìlk lr yiy cnll d`vi - §©¥¨§¨

mlrda o`yr m` s` okle ,dnvr ipta aeig zeceard on zg`
.zg`e zg` lk lr z`hg aiig cg`

:`xnbd zl`eyé÷úîàîìéc ,óñBé áø dì óiqei iax s` `ny - ©§¦¨©¥¦§¨
wlgl ick dnvr ipta dazkpe d`viy ,d`egzyd iab dcen
d`vi `le ,zg`e zg` lk lr z`hg aiigy cnlle zeceara

y xyt` ixdy ,zaya dxrad enk e`lléaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨¨¨¨©©¦
íúä éñBézay iaeig iab -,äàöé åàìì äøòáä,d`vi wlgl `le ¥¨¨©§¨¨§¨¨§¨

meyn `l`déì à÷ôðcz` cnl xaky -÷eléçdúBëàìîdnn §¨§¨¥¦§¨
xn`py(a c `xwie)dUre'àéðúc .'äpäî úçàî,`ziixaaéñBé éaø §¨¨¥©©¥¥¨§©§¨©¦¥

,øîBàdbbya `heg iab xn`p,'äpäî úçàî äNòå'yexcl yie ¥§¨¨¥©©¥¥¨
,jknáéiçL íéîòtz`hgïlek ìò úçàdyry zexiard lk lr - §¨¦¤©¨©©©¨

j` ,zaya zexeq` zek`lndy rciy ,zay zek`lna oebk ,cgi
e ,zg` dbby el aygpy ,meid zayy gkyáéiçL íéîòtz`hg §¨¦¤©¨

,úçàå úçà ìk ìò,zay llgl xeq`ye meid zayy rciy oebk ©¨©©§©©
xaq `l` ,zaya zexeq`d md dyry zek`lndy rci `l j`
dk`ln lk lr dbby yi jkay ,zexeq` zexg` zek`ln wxy

.dnvr ipta dyry dk`lneéaøc àîòè éàî ,ïúðBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨©©£¨§©¦
,éñBéweqtn yxc cvikzg` lk lr aiig zek`ln zbbyay df ¥

,olek lr zg` aiig zay zbbyae ,zg`eáéúëcweqtd oeyla ¦§¦
,'äpäî úçàî äNòå'xnel leki did aezkdy oeikeúçàxn`e §¨¨¥©©¥¥¨©©

,úçàîxnel okeäpäxn`e,äpäîizy ly 'm"n' zeize` ok m` ¥©©¥¨¥¥¨
itk mitqep mixac lr aiigl myxecl yie ,zexzein zeaizd
dyre' xnel leki didy ,zxzein el` zeaizn zg` oke ,x`aziy
yi 'dpdn zg`' zeaiz jnqy dnne ,'dpdn dyre' e` 'zg`

yiy yexcl,äpä àéäL úçàdnk zg` dxiar lr aiigy xnelk ©©¤¦¥¨
,ze`hgåyi,úçà àéäL äpä,zg` z`hg zexiar dnk lr aiigy §¥¨¤¦©©

zaizn ,weqtdn miyxcpd miaeigd el`e .x`aziy itk'úçà'©©
bbeya zaya azek oebk ,dnily dxiar dyerd z` aiigl micnl

zaiz,'ïBòîL'xn`py oeike'úçàî'yexcl yi ,m"n ztqeza ¦§¥©©
zaiz azke dxiar zvwn dyr m` s` aiigyî 'íL'zaiz jez ¥¦

,ïBòîL,'my' zaiz wx azke 'oerny' aezkl oiekzdy xnelk ¦§
xn`py dnn oke .dnvr ipta z`xwp ef daizy oeik aiigy mrhde

'äpä'dyerd z` aiigl micnlúBáàoeike ,zaya zek`ln ¥¨¨
xn`py'äpäî'lr s` aiigy yexcl yi ,m"n ztqeza,úBãìBz ¥¥¨¨

zekinqe xezin micnly dne .zea`l zenecd zek`ln epiidc
yiy 'dpdn zg`' zeaizd,äpä àéäL úçàlr miaiigy xnelk ©©¤¦¥¨

,zaya zek`ln daxd dyryk epiid ,ze`hg dnk zg` dxiar
a eidyúaL ïBãæzeyrl xeq`ye zay mei `edy dricia - §©¨

,zaya zek`lnúBëàìî úBââLåzek`ln s`y epnn mlrpe - §¦§§¨
yiy eyxcy dne .zaya ozeyrl xeq` el`,úçà àéäL äpä¥¨¤¦©©

epiid ,zg` z`hg odilr aiige zexiar dnk xaery ,xnelk
o`yrykaúaL úââL,zay mei `edy dgkya -úBëàìî ïBãæe- ¦§©©¨§§¨

.zaya el` zek`ln zeyrl xeq`y driciae
z` cnl xak iqei iaxy x`eany oeik :`iyewd z` miiqn sqei ax
'dxrad' jkl ,df weqtn zg` lk lr aiigl zek`lnd welig
df lk mpn` .e`ll d`vi `l` ,zek`lnd z` wlgl zkxvp dpi`

,zay iabàëä ìáà,dxf dceara -déì à÷ôð àìccnl `ly - £¨¨¨§¨¨§¨¥
z` iqei iax÷eléçdéúéøçà àzëecî úBëàìîm` ,xg` mewnn - ¦§¨¦§¨©£¦¦

xyt` dfa okàîìò éleëcy micen,äàöé ÷lçì äàåçzLäixdy §¥¨§¨¦§©£¨¨§©¥¨§¨
elek llkd lr cnll ,llkd on `viy xacy dxeza `id dcn
i`kf iax ixac ok m`e .xg` mewnn df oic micnl oi` cer lk ,`vi

.ok xaeq epi` iqei iax s` ixdy ,zwelgna miiepy mpi`
iax xaq recn :`a` iax ixac lr zxg` `iyew dywn `xnbd
dilr mixaery cnll d`vi d`egzydy xaeqd iqei iaxly `a`

ea oi`y e`la
`ld ,dxf dcear ly zek`ln iaeiga wlgl cenil oi` ,zxk
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רכז
oifge` mipy` cenr aq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äåìàá äéìò äéìá÷ àì éàå`dc `ed melk `l el degzyd jlnd ceakl `l`
:dxf dcear myl oiek` `l.åàì àìàmc` z`xine dad`n dxf dcear cary

dcear xeqi`l dil rcic `peeb i`d ik xzen xne` i`de zeyrl xzeny xeaqk
dad` xeqi` epnn mlrpy t"r` dl ixw xac mlrd e`l dly zecear lka dxf

mlrp k"` `l` xeqi`d sebn ef oi`y d`xie
dizecearn zg`a dxf dcear xwir epnn

:dl xzen ef dceary xeaqk.êì øîà àáøå
xzen xne`a `l` ikd dyrn zbby ied `l
dxf dcear oi` xeaqk dxf dcear cearl

:dxeza.øáã íìòä åðééä øúåî øîåà`dae
xzen xne` ipyne :ecen opax elit`

:ixnbl dl xwr `wc epiid `pin`wcíìòä
.úö÷î ìåèáå úö÷î íåé÷ øáãyi oebk

xhwl `lye geafl `ly dxeza dxf dcear
:xzen degzynd la`.úçà àìà áééç åðéà

mcarz `l od zg` dxdf`a dizecear lke
:ze`hg welg o`k oi` jkld (k zeny)÷åô

.àøáì éðú:`nrh yxtn onwle `ed zerhc
.äøòáälk dyrz `l llkn d`viy

:zayc (my) dk`ln.äàöé åàììd`ivedl
dpi`y dilr cnlle zek`ln x`y ixnegn

:e`la `l` dzina `le zxka `l.÷ìçì
`idy zcgein ef dn jl xnele welgl
aiige okyna ziyrpd zek`ln zea`n
s` dcal dl hxty envr ipta aezkd dilr
mlrda o`yr m` dk`ln a` `edy lk
didy xac lkc zg`e zg` lk lr aiig cg`

l llkd on `vie llkalr cnll `l cnl
:`vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr

.äàöé åàìì éîð äàåçúùä(.bq sc) onwl
zxdf`a exn`p ze`egzyd yly xn`
oxn`ckl dkxck `lyl zg` dxf dcear
zg`e degzyz `l l"z oiipn dxdf` lirl
d`egzyd dn wlgl zg`e dkxckl
dnvra dilr aiige envrl dyrn zcgein
dilr aiig bbeya dceare dcear lk s`
dil `xiaq i`kf 'xc `pze dnvrl z`hg
e`l `xizi d`egzyd `eddc iqei 'xk

zxkn edin mdl eegzyie (fi mixac) aizk dliwq iab `dc dzin dilr oiaiigy t"r`e dzbby lr z`hg oi`e zxka `le e`la `idy dilr cnll `l` d`vi wlgl
:wlgl dxf dceara `xw zgkyn `l jkld dwt` z`hgne.äðäî úçàîzay meid oi` xeaqk zaya bbey oebk olek lr zg` z`hg aiigy minrt aizk z`hg iab

meid zay `edy rceie zaya cifdy oebk cg`e cg` lk lr aiigy minrte `id dbby `cgc cg` oaxw `ian zaya zexeq` dyer `edy zek`ln lky did rcei la`
`nrh yxtn ozpei 'x :daxd zebby o`k yiy zg`e zg` lk lr aiig zexg` zek`ln `l` zexeq` elld zek`lndy rcei did `ly zek`lna bbye dxeza zay yie

:`xw i`dn i`d dil rnyn ikid iqei 'xc.äðäî úçàî äùòån"y ikd edpiazkcn wezyile zg` dyre inp i` dpdn dyre inp i` dpdn zg` dyre azknl dil ded
ikd iccd ik inp edpiyxcnle zeclez dpdn zea` dpd yxtnck dpdn lre dpd lr dxiard zvwn xnelk zg`n lre zg` lr eaiigl dcegl cge cg lk yxcnl

:iccdl iknqcn.äðä àéäù úçàrnyn ikde daxd zevn lr zg` `l` aiig epi`y minrt zg` `idy dpde daxd ze`hg zg` devn lr aiig `edy minrt xnelk
aiign inp ezvwn lr zg`n elek eazke oerny aezkl oiekzpy dnily dxiar dyryk zg` dl yxtn `zyde `xizi 'n aizkcn zg` aiign dpdn dpd aiign zg`n
oc l`icbn cb d"de gp oa my oebk xg` mewna my edl eed zepey`x zeize` izyc meyn oerny hwp ikdle aiig zeize` izy `l` azk `le oerny aezkl oiekzp oebk

:mewn meya dk`ln o`k oi`y aiigin `l zeize` izy `l` epnn azk `le ilztp oebk xg` my aezkl oiekzp la` l`ipcn.úåãìåú äðäîzea`l edl inccn ol `wtpc
:mdl zenecd on xnelk dpdn epiide.äðä àéäù úçàdyer oebk ze`hg dnk zg` devn lr dpd zg` lr epiidc zg`e zg` lk lr aiigzny minrt lirl oxn`c

:daxd zebby o`k yic lirl ziyixtck zek`ln zebbye zay oecfa daxd zek`ln.úåëàìî ïåãæå úáù úââùoi` xeaqk la` zaya zexeq` elld zek`lny rcei
:`id dbby `cg dlek meid zay.äàöé ÷ìçì àîìò éìåëãikd meyne izixg` `zkecn ol `wtp `l i` `vi elk llkd lr cnll llkd on `veid lkc micen lkdc

:zg`e zg` lk lr aiig iqei iaxl elit`c `xal ipz wet dil xn`.äðäî úçàî éì ÷åôéúedin d`vi e`ll d`egzydc `id iqei iax oizipznc idp jixt `a` iaxl
dyry zg` dyre zg` ikd dxf dceara inp diyxcpe aizk `nzq z`hg iab `xw i`d `dc zaya iqei iaxl dil `wtpck dpdn zg`e zg` lk lr aiigc ol wetiz

:mipta serd z`hg iab xykd dil ogky`c dxf dcearl cg` oniq hgy oebk zg`n dyre zg`n geaf oebk dnily dcear.äéðôì ì÷î øáùincc dxf dcear myl
:aiig diptl lwn xay lwna dze` oicaery dxf dcear (.`p sc) l`rnyi 'x 'ta dxf dcear 'qna opixn`ck lwna dcaerl dkxcc oebke dzwxtn xaeyy dhigyl

.äðä àéäù úçà:daxd zecear cary oebk daxd ze`hg zg` dcear lr aiig `edy minrt.úåãåáò úââùå äøæ äãåáò ïåãæála` geafa dxeq` dxf dceary rceic
:zeegzydle jqple xhwl xzeny xeaqk.éîã éëéä äøæ äãåáò úââù éàäzecear oecfa dxf dcear zbby dl zgkyn `l `d dxf dceara `xw mwezn ikid xnelk

:`kdn zek`ln welg dxf dceara ol `wtp `l jkld.äàøéîå äáäàî àìàdxeza dxf dcear oi`y xeaqk jka bby la` elld zeceara dxf dcear dxeq`y rcei
:`cg aiignc zecear oecfe dxf dcear zbbyk iede mc` z`xine dad`n.øúåî øîåàá àìàzecear oecfe dxf dcear zbby ied `lc idpe dxeza dxf dcear oi` xeaqk

:dl miwen ikda zg` `idy dpd xn`wc `xw edin dfe df zbby `l`.ïîçð áøî àáø äéðéî àòáã:(:r sc) lecb llk wxt zay zkqna.éàø÷ éðäìi`de zg` i`d
:dpd.(ïðú) àéðú äøæ äãåáòá åìéàå:cigik dxirya giyn odky minkge iax oieye lirl.éãéî àì åúådceara zek`ln welg ol `wtp `l jkld icin iiepyl `kil

:zg` dcear o`yr aezkd mcarz `ln (.bq sc onwl) `wtp `cga dl xhtc i`kf iaxc `de sqei axc `ztwz`k d`egzydn `l` `kdn dxf
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zen xne`l hxt dbbyanzelb iab inp i` dixza iia` iprc dax qxb mzd x

:iaizk dbbya `aehéàîm"n izk`c d"t (.r 'c zay) lecb llk 'ta .iqei 'xc `nrh

`d iqei 'xc h"n yxtl yie ok rnyn `l h"n oeyle ez` i`nl dpdnc m"ne zg`nc

zeclezle zea`l oernyn myle oernyl

iccd` edpiknq`c meyn yxtne jixhvi`

:zg` `idy dpde dpd `idy zg` inp opiyxc
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רכח
oifge` mipya cenr aq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äéî÷ àðú éëä:opgei 'xc dinw i`kf 'x.'åëå úáùá øîåç:dl yxtn onwl
.ïéåëúî àìá ââùdk`ln ecia dzlre xg` xacl `l` ef dk`lnl oiekzp `l

:ef.äðéçèå äøéö÷:mizy aiig ikd meyne oiwlegn zeny `ki`c.áìçå áìç
yxtnck zg` `l` aiig epi` `hgy miizpa el rcep `le mini ipya mizif ipy

:onwl `nrhàìá ââù úåöî øàùáù
.ïéåëúî`nweznl `ki` zeixrae oialga

`ed wex xeaqke eiptl jzednd alg oebk
wqrzn `l` dlik`l oiekzn `lc erlae
bbey inc ikide wex zrilaa xg` xaca
oiekzpc elk`e `ed oney xeaqk xenb
aiig d"t`e `ed bbey `l df la` dlik`l
k"`yn dpdp oky oizrnya onwl oxn`ck

dl oiekzp oebk zayayelzd z` diab
(c `xwie) xn`py xeht xaegnd z` jzge
ef dk`lnl oiekziy cr da `hg xy`
ecia dzlre xg` xaca wqrznl hxt
ecia dlre wqrzn edine ef dk`ln
dpdp xaky aiig zeixr e` mialg zlik`
ikide `newe`l `kil dxf dceara la`

:'eke `nip i` oiekzn `la bby incéøä
.íéîùì åáìoi`e degzyde oiekzp minyle

:cifn `le bbey `l llk dxiar o`k.àìà
d`xine dad`n oebk oiekzn `la bbey
zad`l `l` dxf dcearl oiekzp `le

:ok zeyrl xzen xeaqk bbye yi`dàìà
.øúåî øîåàádxf dcear oi` xn`c

oi` mlern el dxkfed `lc oeike dxeza
:dil ixw oiekzníéáìçá ÷ñòúîä

.úåéøòáådid zeixre mialg ecia dlryk
ixw wqrzn lk jkl oiekzp `le wqrzn

:llk df xaca oiekzn epi`y dilïëù
.äðäð:dpeeka aiyg jkldúëàìî

.úáùçî:z`f zeyrl aygy.ïðçåé 'ø
miwe` `le `xal ipz wet dil xn`c
zevn x`ya `tiqe dxf dceara `yix
cga `yix miwen `lc dinrhl lif`

:`nrh cga `tiqe `nrh.ïðçåé ø"àã
:ciwtnd wxta `rivn `aaaíâøúîã ïàî

.'åë àðú ãçã àáéìà úéáç éìipzwc
ecgii `le exag lv` ziag ciwtnd mzd
m` dxaype dlhlhe mewn milrad dl
xeht dkxvl aiig ekxvl dxayp eci jezn
oia dkxvl oia dxayp dgipdyn m`
mewn milrad dl ecgii xeht ekxvl
oia eci jezn oia dxaype dlhlhe
jixte xeht dkxvl aiig ekxvl dgipdyn
`l xn`c `id l`rnyi iax ipn mzd
on dlh apebd `ipzc milra zrc opira
xifgi apby mewnl qikd on rlqe xcrd
jixv xne` `aiwr 'x l`rnyi iax ixac
`ixi` i`n l`rnyi iax i` milra zrc

`l inp ecgii elit` ecgii `l`iran
`ed dnewnc ecgii `irain `l xn`w
o`z` `tiq milra zrc `ira `l `ed dnewn e`lc ecgii `l elit` `l`
`l xn`w `iran `l inp ecgii `l elit` ecgii `ixi` i`n r"x i` r"xl
opira `ed dnewnc inp ecgii elit` `l` `ed dnewn e`lc ecgii `l `iran
dgipdya `yix `nwe`l ira ded eli`e r"x `tiqe i"x `yix milra zrc
i`xen` dl iwenck dnewn dpi`y mewna dgipdya `tiqe oey`xd dnewna
ded `lc 'eke mbxznc o`n i"x`e l`rnyi 'xk dlek dinewe`l n"d mzd

:`nrh cga `tiqe `nrh cga `yix dinwe`l ira.àúåñîenk ugxn
:(igqde) opinbxzn ugxie dzegqn
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íìòäzay) lecb llk 'ta gkenck dk`ln meya zayl rci `lc 'it .ecia dfe df

m`y opgei x"`e zg` xqg zek`ln mirax` 'ipzn dlr iziinc (mye .r sc

zg` `l` aiig epi` mzd opzc zay xwir gkyl inc `le 'ek cg` mlrda mlek dyr

i`n z"`e xkcn dil exkcn ik `kd la` miebd oial daypy wepiz oebk ixnbl gkyc

aiig epi`c `kd `nlic heytz `kd xn`w

oial daypy wepiz oebk ixnbl gkyc cg` `l`

w"tae ikd iiepyl n"dc xnel yie miebd

dl zgkyn `tt ax ipyn (:b sc) zezixkc

i`da erhc inp i` mixkpd oial daypy wepiza

ixiq` adf idl`e sqk idl` (k zeny) `xw

stbna inwe`l ivn ded p"de `l `pixg` ipinc

oi`y xeaq `ede setiba dkxcy dxf dcearl

yyg `l ikd i`w `lc oeik `l` jka dkxc

:wcwclàällk wxta .heytiz `iyw `l

ongp ax dil xcd` (mye :r sc zay) lecb

`l` aiig epi`e ecia zay mlrd i`d `axl

(mye .hi sc) zereayc 'a wxtac dnize zg`

ira dreay oiprl (.ek sc) b"tae d`neh oiprl

`lewl `kde `xnegl ongp ax hiyt `we b"dk

:devnd xwir zayc ip`y `kd l"ie

àùéø.zevn x`ya `tiqe dxf dceara

dlek inwe`l `ki` `d dniz

oebk zevn x`ya k"`yn i`ne zevn x`ya

xn`ck zg` `l` aiig epi`c uega wxfe hgy

(.cl sc lirl) zepenn ipic cg` wxta iia`

'xl dil zgkyn dilr biltc eda` iaxle

wxfe d`lrd `aiwr 'xle wxfe hgya l`rnyi

hegyl jixv didy oebk oiekzn `la bby

z`vnpe dhgeyl oiekzpe oileg ly dnda

`ide zxg`didy zaya ecbpke miycw ly

`vnpe eze` jezgl oiekzne yelz jezgl jixv

dxq` zaygn zk`lnc xeht xaegn `edy

zaya xehtc rnync ikd l"n `lc l"ie dxez

jixv elit` b"dke oiekzn `la bbyy itl

xg` xaegn `vnpe ekzegl oiekzpe xaegnl

dyw edin zaygn zk`ln df oi`c xeht

dndale xekfl raxpa enk zevn x`ya dnwel

l"ie zg` `l` aiig epi`c (:cp sc) lirl xn`c

dlewyy zevn x`y zexwl jiiy dxf dcearc

b"r` `l driax la` zevnd lk cbpk

x`y `yix hwpc icii` mialga `tiq opinwenc

i`c rnync w"we zevn x`y `tiq hwp zevn

:`gip ded mialga `yix dnwezn ded

äéáâäìd"t .xaegnd z` jzge yelzd z`

opiyxcck da `hg xy` aizkc

wqrznl hxt (.hi sc zezixk) lk` wtq wxta

`nrh zaya wqrzna l`enyl dil dnl dywe

zaya w"dc l"ie dan l"z zaygn zk`lnc

zaygn zk`ln meyn dpdpy it lr s` xeht

epiid mzd dan aezkd xhtc wqrzn l"ire

oiekzpy oebk dl zgkyn `axl mzd yxtnck

epiidc xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl

i`c ezaygn ziyrpc xaegn `edy `vnpe

opixhtc df dake df zeakl oiekzpc `inec xeht xaegnl oiekzpc `kid elit` xg` xaegn

jzge yelzd z` diabdl oiekzpc oebk dl zgkyn iia`le (.k sc) `wxit `idda mzd

`l` xhtin `le `id zaygn zk`ln b"dk lkc xaegn `edy `vnpe xnelk xaegnd z`

df xaegn jezgl oiekzna epiid zaygn zk`ln meyn xhtc l`enyc wqrzn la` dan

hxt da `hg xy` iwenc `d` mzd xn`wc `de ezaygn ziyrp `lc xg` xaegn jzge

xn`c xeht zayc `l` dpdp oky aiig zeixre mialgc i` i`nc wqrzn wqrznl

l`enyc iziin `l wqrzna `peeb i`dk ixii` l`enyc rnyn 'eke wqrznd l`eny

:`xw dia mwezin `lc zeixre mialg meyn `l`
xn`
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øîBç ,úBöî øàMî úaLa øîBç ,dén÷ àðz éëä̈¦¨¨©¥¤§©¨¦§¨¦§¤
äNò ,úaMäL ,úaLa øîBç .úaLaî úBöî øàLa¦§¨¦§¦§©¨¤§©¨¤©©¨¨¨
äî ,úçàå úçà ìk ìò áéiç ,ãçà íìòäa íézL§©¦§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©©
øàLaL ,úBöî øàLa øîBç .úBöî øàLa ïk ïéàM¤¥¥¦§¨¦§¤¦§¨¦§¤¦§¨
.úaLa ïk ïéàM äî ,áéiç ,ïéekúî àìa ââL ,úBöî¦§¨©§Ÿ¦§©¥©¨©¤¥¥§©¨
éëéä .íézL äNò úaMäL ,úaLa øîBç ,øî øîà̈©©¤§©¨¤©©¨¨¨§©¦¥¦
øàL éab dúååëc ,äðéçèe äøéö÷ ãáòc àîéìéà ,éîc̈¥¦¥¨§¨©§¦¨§¦¨¦§¨¨©¥§¨
àëäå ,áéiçéî ézøz àëä .íãå áìç ìëàc ,úBöî¦§§¨©¥¤§¨¨¨©§¥¦©©§¨¨
àlà áéiç Bðéàc úBöî øàL éab ,àlà .áéiçéî ézøz©§¥¦©©¤¨©¥§¨¦§§¥©¨¤¨
úaL éab dúååëc ,áìçå áìç ìëàc éîc éëéä ,úçà©©¥¦¨¥§¨©¥¤§¥¤¦§¨¨©¥©¨
àãç àëäå ,áéiçéî àãç àëä .äøéö÷e äøéö÷ ãáòc§¨©§¦¨§¦¨¨¨£¨¦©©§¨¨£¨
,àéLe÷ éàî .'àøáì éðz ÷Bt' déì øîàc eðééäå ,áéiçéî¦©©§©§§¨©¥¨¥§¨¨©§¨
äî ,äðéçèe äøéö÷ ãáòc Cì àîéà íìBòì àîìéc¦§¨§¨¥¨¨§¨©§¦¨§¦¨©
éaøãk íéáëBk úãBáòì ïàúà ,úBöî øàLa ïk ïéàM¤¥¥¦§¨¦§£¨©£©¨¦§§©¦
,ãçà íìòäa Cqéðå øhé÷å çaéæ ,énà éaø øîàc ,énà©¦§¨©©¦©¦¦¥©§¦¥§¦¥§¤§¥¤¨
úãBáòa déì àî÷Bzéî àì .úçà àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©©¨¦§¨¥©£©
øàLaL úBöî øàLa øîBç ,àôéñ éðz÷c ,íéáëBk¨¦§¨¨¥¥¨¤¦§¨¦§¤¦§¨
ïéekúî àìa ââBL .áéiç ïéekúî àìa ââL úBöî¦§¨©§Ÿ¦§©¥©¨¥§Ÿ¦§©¥
úñðkä úéa øáñ÷c éà .éîc éëéä ,íéáëBk úãBáòa©£©¨¦¥¦¨¥¦§¨¨©¥©§¤¤
àæçc ,àlà .íéîMì Baì éøä ,Bì äåçzLäå ,àeä§¦§©£¨£¥¦©¨©¦¤¨©£¨
.àeä ãéæî ,dBìàa déìò déìa÷ éà ,déì ãéâñe àèøcðà©§©§¨§¦¥¦©§¥£¥¤¡©¥¦
äáäàî ,àlà .àéä íeìk àì ,déìò déìa÷ àì éàå§¦¨©§¥£¥Ÿ§¦¤¨¥©£¨

ç øîàc éiaàì àçéðä .äàøiîeøîàc àáøì àlà ,áéi ¦¦§¨¨¦¨§©©¥§¨©©¨¤¨§¨¨§¨©
ïéàM äî ,øzeî øîBàa ,àlà .øîéîì àkéà éàî ,øeèẗ©¦¨§¥©¤¨§¥¨©¤¥
àáø dépéî àòa àì ïàk ãò .éøîâì øeèôc ,úaLa ïk¥§©¨§¨§©§¥©¨¨§¨¦¥¨¨
éà ,àãç éáeéçì éà àlà ,äæå äæ íìòä ïîçð áøî¥©©§¨¤§¥¤¨¤¤¨¦§¦¥£¨¦
éàî .øîàc ïàîì àkéì ,éøîâì øeèt .ézøz éáeéçì§¦¥©§¥¨§©§¥¥¨§©§¨©©
íéáëBk úãBáòa àLéø ,Cì àîéà íìBòì àîìc ,àéLe÷§¨¦§¨§¨¥¨¨¥¨©£©¨¦
÷Bø øáñ÷c ,ïéekúî àìa ââLå ,úBöî øàLa àôéñå§¥¨¦§¨¦§§¨©§Ÿ¦§©¥§¨¨©
ïéekúpL ,øeèôc úaLa ïk ïéàM äî ,Bòìáe àeä§¨©¤¥¥§©¨§¨¤¦§©¥
,øeèt ,øaeçnä úà Cúçå Leìzä úà déaâäì§©§¦©¤©¨§¨©¤©§¨¨
íéáìça ÷qòúnä ,øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøãëå§¦§©©§¨¨©§¥§¨©©¦§©¥©£¨¦
,øeèt úaLa ÷qòúnä .äðäð ïkL ,áéiç úBéøòáe¨£¨©¨¤¥¤¡¤©¦§©¥§©¨¨
,déîòèì ïðçBé éaø .äøBz äøñà úáLçî úëàìî§¤¤©£¤¤¨§¨¨©¦¨¨§©§¥
ãça àôéñå àîòè ãça àLéø ,úéðúî íé÷Bî àìc§¨¦¥¨§©©£¨§¥¨§©
àaélà úéáç éì íbøúîc ïàî ,ïðçBé éaø øîàc .àîòè©£¨§¨©©¦¨¨©¦§©§¥¦¨¦©¦¨
,àôeb .àúeñî éáì déøúa déðàî àðìéáBî ,àpz ãçc§©©¨¦§¨¨¥©§¥§¥¨¨¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc oixcdpq(ycew zay meil)

dén÷ àðz éëäyi ,opgei iax iptl `ziixaa i`kf iax dpy jk - ¨¦¨¨©¥
,úBöî øàMî úaLa øîBçyie,úaLaî úBöî øàLa øîBçdøîBç ¤§©¨¦§¨¦§¤¦§¨¦§¦§©¨¤

úaLa,`ed zeevnd x`ynLixeqi`aúaMäm`íézL äNò- §©¨¤©©¨¨¨§©¦
zek`ln izyãçà íìòäaziiyr zrya ,xnelk ,zg` dgkya - §¤§¥¤¨

,zexzen ody xaq odizyáéiçz`hgïéàM äî ,úçàå úçà ìk ìò ©¨©¨¤¨§¤¨©¤¥
,úBöî øàLa ïkepi` cg` mlrda mixeqi` ipy dyr m` oday ¥¦§¨¦§

de .zg` z`hg `l` aiigúBöî øàLa øîBç,`ed zay ixeqi`n ¤¦§¨¦§
øàLaLdúBöîm`,ïéekúî àìa ââLxac zeyrl oiekzd ,xnelk ¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥

,dxiar dyrn ecia dlre xg`áéiç,z`hg,úaLa ïk ïéàM äî ©¨©¤¥¥§©¨
dxeq`d zxg` dk`ln ecia dzlre ef dk`lnl oiekzd m`

.xeht ,zaya
opgei iax ziiyew z` zx`ane `ziixad zpeek zxxan `xnbd

:dilrøî øîà,`ziixaa `aed -úaLa øîBç,zeevnd x`yan ¨©©¤§©¨
Lixeqi`a'åë íézL äNò úaMäzg` lk lr aiig cg` mlrda ¤©©¨¨¨§©¦

:`xnbd zxxan .zg`eéîc éëéä,xaecn dna -àîéìéàm` - ¥¦¨¥¦¥¨
xaecn zay iaby yxtpãáòcdyry -äðéçèe äøéö÷zaya §¨©§¦¨§¦¨

`vnp ,mizy aiig efn ef zewelg zek`ln ody oeike ,cg` mlrda
dúååëcyxtl yi df oirky -,úBöî øàL éabepiid mizy dyry ¦§¨¨©¥§¨¦§

oebkìëàczifke áìçziriaxíãmlrda miwelg mixeqi` mdy §¨©¥¤¨
,zeevn x`yl zay oia welig oi` df ote`ay ,dywi ok m`e ,cg`

mb ixdyàëäzaya -áéiçéî ézøz,mizy aiig -àëäåmbe - ¨¨©§¥¦©©§¨¨
zeevn x`yaáéiçéî ézøzmixeqi` ipy el` ixdy ,mizy aiig - ©§¥¦©©

.zg` z`hga xhtdl leki epi`e ,micxtpàlàjxhvz i`ce ¤¨
xen`d oicdy ,yxtléëéä úçà àlà áéiç Bðéàc úBöî øàL éab©¥§¨¦§§¥©¨¤¨¤¨¥¦

éîc,xaecn dna -ìëàczifkáìçcg` meiaåzifk lk`e xfg ¨¥§¨©¥¤§
áìç,eixg`ly meiajka yiy el rcep `l dlik`l dlik` oiae ¥¤

epi` ,cg` mlrda xeqi` ly cg` my wx dyry oeiky ,xeqi`
`vnp ok m`e ,zg` `l` aiigdúååëcdf oirky -úaL éab`l ¦§¨¨©¥©¨

,od zecxtp zek`ln izy ixdy ,dpighe dxivw dyryk xaecn
`l` ,mipey mixeqi` ipykeãáòcdyry -,äøéö÷e äøéö÷xnelk §¨©§¦¨§¦¨

oeik ,ayiizi `l df ote` mb j` ,cg` mlrda minrt izy xvw
mb ixdy ,zeevn x`yl zay oia welig oi` jkayàëäx`ya - ¨¨

zeevnáéiçéî àãç,zg` z`hg wx aiig -åmbàëäixeqi` iab - £¨¦©©§¨¨
zayáéiçéî àãçdk`ln dyr ixdy ,zg` z`hg wx aiig - £¨¦©©

ote`a zeevnd x`yn zay ixeqi`a xneg `vnp `l ok m`e .zg`
.cg` mlrda mizy dyrydéì øîàc eðééäådn x`ean dfae - §©§§¨©¥

i`kf iaxl opgei iax xn`y'àøáì éðz ÷Bt'ef `ziixa dpye `v - ¨¥§¨¨
dxen`d `xnegdy ,`id zerhy oeik ,yxcnd zial uegn

.dcinrdl dna oi` dly `yixa
:`xnbd zl`eyàéLe÷ éàî`ziixa lr opgei iaxl dywed dn - ©§¨

,i`kf iaxcCì àîéà íìBòì àîìéciab zxacn `ziixad ok`y ¦§¨§¨¥¨¨
ote`a ,zay ixeqi`ãáòcdyry -äðéçèe äøéö÷,cg` mlrda §¨©§¦¨§¦¨

dxn`y dne ,mizy aiig zek`ln izy ody oeikeïk ïéàM äî©¤¥¥
ïàúà ,úBöî øàLacnll d`a -íéáëBk úãBáòìcbpk dlewyd ¦§¨¦§£¨©£©¨¦

zeevnd lkzeny ipyk ody s` ,zecxtp zecear izya dl car m`y ,(.g zeixed)

,zg` `l` aiig epi` xeqi` ly micxtpkezhiy,énà éaø øîàc ,énà éaøã §§©¦©¦§¨©©¦©¦
êqéðå øhé÷å çaéædxf dcearl,ãçà íìòäamiizpia el rcep `ly ¦©§¦¥§¦¥§¤§¥¤¨

eq`y,zex,úçà àlà áéiç Bðéàexq`p el` zecear lky oeik ¥©¨¤¨¤¨
cg` e`la(d k zeny)myl ok zngn zeaygpe ,'mcarz `le'§Ÿ¨¨§¥

.zg` dcear
:`xnbd daiyndéì àî÷Bzéî àìxen`dy cinrdl oi` - ¨¦§¨¥

dpeekd zeevn x`y iabl ef `ziixaa,íéáëBk úãBáòaoeikéðz÷c ©£©¨¦§¨¨¥
a epipyy -àôéñ,`ziixad lyúBöî øàLa øîBç,zay ixeqi`n ¥¨¤¦§¨¦§

úBöî øàLaLm`,áéiç ïéekúî àìa ââLixeqi`a ok oi`y dn ¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥©¨
'zeevn x`y' m`e .xeht dyry dk`lnl oiekzd `l m` zay

,jk lr dywi ,dxf dcearl dpeekdúãBáòa ïéekúî àìa ââBL¥§Ÿ¦§©¥©£©
éîc éëéä íéáëBk`la dxf dcearl cary ote` okzi cvik - ¨¦¥¦¨¥

.jk lr aiige dcaerl oiekzdyøáñ÷c éàzia d`xy xaecn m` - ¦§¨¨©
y xaqe dxf dcearå ,àeä úñðkä úéaokl,Bì äåçzLäbbey dfy ¥©§¤¤§¦§©£¨

dcearl `le zqpkd zial zeegzydl oiekzd ixdy oiekzn `la
,dyw ,dxféøä,`ed zqpkd ziay xaqy oeik ,llk aeig jka oi` £¥

zpeek i`ceeBaìez`egzyda,íéîMìlr eny okiyy inl epiidc ¦©¨©¦
.bbeya `l s` llk dxiar o`k oi`e ,zqpkd ziaàlàyxtz ¤¨

xaecnyàèøcðà àæçcmilibxy jlnd zenca mlv d`xy - ©£¨©§©§¨
,jlnd ceakl degzyi ed`exd lky ick ezeyrldéì ãéâñe- §¦¥

micaere dxf dcearl ede`yr df mlvy rci `le ,el degzyde
s` ixd .jkl oiekzdy `la dxf dcearl cary `vnpe ,jka eze`

,xxal yi df ote`adéìò déìa÷ éàeilr elaiwy xaecn m` - ¦©§¥£¥
dBìàaixd ,el car jkaeàeä ãéæî,bbey `ledéìò déìa÷ àì éàå ¤¡¥¦§¦¨©§¥£¥

ceakl zeegzydl oiekzd `l` ,del`a eilr elaiw `l m`e -
ixd ,jlndàéä íeìk àì`l ixdy ,df edyrna xeqi` mey oi` - Ÿ§¦

.jlnd ceakl degzyd wx `l` llk ecaràlàxaecny yxtz ¤¨
myl `l j` ,dxf dcearl ede`yry rciy s` el degzydy

`l` zedel`äàøiîe äáäàîbbye ,ok zeyrl edeivy mc` ly ¥©£¨¦¦§¨
.xzen xacdy xaqy jkaaàì àçéðäøîàc éi(:`q lirl)caerdy ¨¦¨§©©¥§¨©

d`xine dad`n,áéiçcary `vnpe ,dxenb dcear `idy oeik ©¨
,jkl oiekzdy `la dxf dcearøîàc àáøì àlàcaerdy ¤¨§¨¨§¨©

d`xine dad`nøîéîì àkéà éàî ,øeètixac x`ap cvik - ¨©¦¨§¥©
,dxf dceara epiidc 'zeevn x`ya' oiekzn `la bbyy `ziixad

.aiigàlàxaecny yxtl dvxzøzeî øîBàaxaqe drhy - ¤¨§¥¨
,llk dxeza jk lr xeqi` oi`e dxf dcearl zeegzydl xzeny
zg` z`hg aiig ,zecear dnk onf eze`a dl car m` s` okle

`ziixaa exn`y dn s`y `vnp ok m`e ,mlek lrïk ïéàM äî©¤¥¥
,úaLadnk dyre ixnbl zay xeqi` epnn mlrpy dpeekd §©¨

`ed oicd df ote`ae ,zek`ln.éøîâì øeèôc,ok yxtl xyt` i` §¨§©§¥
,jk lr dywi ixdydépéî àòa àì ïàk ãòl`y `l -áøî àáø ©¨¨§¨¦¥¨¨¥©

ïîçða zaya zek`ln dnk dyryk oicd dnäæå äæ íìòä- ©§¨¤§¥¤¨¤
dyry zek`lndy rci `l mbe ,zay xeqi` mb epnn mlrpy

,zexeq`àãç éáeéçì éà àlà,zg` z`hg eaiigl m` -éáeéçì éà ¤¨¦§¦¥£¨¦§¦¥
ézøzy xnel mle` ,ze`hg izya eaiigl e` -éøîâì øeètmeyn ©§¥¨§©§¥

,zaya zek`ln zeyrl xzeny xaqyøîàc ïàîì àkéìin oi` - ¥¨§©§¨©
'zeevn x`y'y yxtl oi`y gken el` zeiyew lkne .jk xaeqy
lr dpey`xd `xnbd ziiyew dxfg ok m`e ,dxf dcear epiid
x`yae ze`hg izy aiig didi zayay ote` okzi cvik ,`ziixad

.zg` z`hg zeevnd
:le`yl `xnbd dtiqenàéLe÷ éàîlr opgei iaxl dywed dn - ©§¨

,ef `ziixaCì àîéà íìBòì àîìcxen`dy jl xne` `ny - ¦§¨§¨¥¨¨
aàLéøxaecn ,zeevn x`yn zay dxengy `ziixad lyúãBáòa ¥¨©£©

íéáëBk,lirl evxizy itkzcear epiid 'zeevn x`y' ,xnelk ¨¦
,zg` z`hg `l` miaiig oi` zecear ipy lr day ,miakek

åa x`eandàôéñxaecn zayn zeevnd x`y zexengyøàLa §¥¨¦§¨
dúBöî,alg xeqi` oebk epiidc eheytkåalg xeqi`a eaiigy dn ¦§§

lrïéekúî àìa ââLote`a epiidñ÷cBòìáe àeä ÷Bø øádidy - ¨©§Ÿ¦§©¥§¨¨©§¨
dlik`l oiekzd `ly ,erlae wex `edy xaqe qnen alg eiptl
ef d`pd lre ,algd on dpdpy oeik z`hg aiig mewn lkne ,llk

`ziixaa exn`y dne ,oaxw `ian bbeya dzyrpyïk ïéàM äî©¤¥¥
øeèôc úaLaxaqe xaegn ayr eiptl didyk epiid ,df ote`a §©¨§¨
,yelz `edy,øaeçnä úà Cúçå Leìzä úà déaâäì ïéekúpL`ly ¤¦§©¥§©§¦©¤©¨§¨©¤©§¨

xeqi` da oi`y ddabd dyrnl `l` llk dxivw dyrnl oiekzd
df ote`a `weec ,llk,øeètoiekzd `le xaca wqrzd wxy oeik ¨

,dxiard dyrnl llk÷qòúnä ,øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøãëå§¦§©©§¨¨©§¥§¨©©¦§©¥
úBéøòáe íéáìça,dexr ixeqi`ae alg ixeqi`a -m` ,xnelk ©£¨¦¨£¨

`le ,xg` xaca wqrzn did dexrd lr `a e` alg lk`y drya
,xeq`d dyrnd z` zeyrl llk oiekzdïkL ,áéiçlretaäðäð ©¨¤¥¤¡¤

j` ,dzeyrl oiekzdy aygp okle ,dxiard dyrnn÷qòúnä©¦§©¥
xacaúaLa,oiekzna `ly dxeq`d dk`ln ea dyry `vnpe §©¨
,øeètwxy oeikäøBz äøñà úáLçî úëàìî,zayaepiidc ¨§¤¤©£¤¤¨§¨¨

oiekzde aygyayg `l wqrznd j` ,dk`lnd z` zeyrl
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המשך בעמוד ע



רל
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oixcdpq(oey`x meil)

,'úîeé úBî 'ä,`l`íL á÷Bðå' øîàpL éôì'dàì ìBëé ,'úîeé úBî ¨§¦¤¤¡©§¥¥¨¨Ÿ
ìò àlà áéiç àäéa dllwãáìa ãçeénä íLxen`d 'd my `edy §¥©¨¤¨©¥©§¨¦§¨

,weqtaúBaøì ïéépîz`ïééepékä ìk,aiig mda lliw m`yãeîìz ¦©¦§©¨©¦¦©§
íB÷î ìkî 'åéäìà ìl÷é ék Léà' øîBìxnelk ,`edy ote` lka - ©¦¦§©¥¡Ÿ¨¦¨¨

el jenqa xn`p ,myd iepik `l` cgeind my epi` 'eidl`'y s`¡Ÿ¨
llwnd lr mb dzin miaiigy cnll ,'znEi zFn 'd mW awFpe'§¥¥¨

,iepikaãçeénä íL ìò ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácyprp ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥©§¨
,äúéîa,'znEi zFn 'd mW awFpe' xn`p eilryïééepékä ìòåwx §¦¨§¥¥¨§©©¦¦

xq`päøäæàaweqtd on(fk ak zeny)x`eank 'lNwz `l midl`' §©§¨¨¡Ÿ¦Ÿ§©¥
eidl` llwi ik yi`' weqtde ,jk lr dzin yper oi` j` ,lirl

.iepika llwnd lr zxk aeig yiy cnln 'e`hg `ype
oeik ,dzrneaiigl yxcp 'llwi ik yi` yi`' weqtd ,opax itly

ayiil okzi `l ok m` ,dzinl `le ,iepika lliwy l`xyi zxk
,'yi` yi`'n gp oaa xeqi` dcnly `ziixad ixac z` mzrcl
aeig oi`y opaxl eli`e ,siiqa ezziny dkiynn `ziixad ixdy
lv` mpn`e .dzina gp oa aiigl o`kn cnlp cvik l`xyia dzin
eaiigpy xazqn `l mewn lkn ,'ezzin `id ef ezxdf`' gp oa
wgvi iax xn` okle ,dzinn ea xeht l`xyidy weqtn dzin
l`xyil gp oa zeeydl 'yi` yi`' dyxcy `ziixady ,`gtp
zhiyl `le xi`n iax zhiyl wx dayiil ozip ,dzin eaiigle

.opax
:`xnbd zxne`àLééî éaøc àâéìôexaeqd `gtp wgvi iax - §¦¨§©¦§¨¨

lr dfa wleg ,miiepikd lr mibxdp mpi` gp oae l`xyi opax itly
,`yiin iax,àLééî éaø øîàcixkp,íééepéëa íMä úà CøéaL çð ïa §¨©©¦§¨¨¤Ÿ©¤¥©¤©¥§¦¦

s`ïðaøìlkn ,dzin aiig epi` miiepika lliwy l`xyiy exn`y §©¨¨
ixkpd mewnáéiç,`yiin iax x`ane .dzin jk lràîòè éàî- ©¨©©£¨

meyn ,df weligl xewnd dnàø÷ øîàc(fh ck `xwie),çøæàk øbk' §¨©§¨©¥¨¤§¨
znEi mW FawpA',[l`xyi epiid gxf`]xn`p llwn xeqi`y xnelk §¨§¥¨

lk ixdy xzein `ed dxe`kle ,mixba oiae xenb l`xyia oia
dxezd d`a `l` ,mixbl oiae l`xyil oia exn`p dxezd zeevn

a `weecy ,cnll,'íL Bá÷ða' ïðéòác àeä çøæàå øbjixv f` ¥§¤§¨§¨¦©§¨§¥
,zneiy ick cgeind mya llwiyéepéëa eléôà íéáëBk ãáBò ìáà£¨¥¨¦£¦§¦

.dzin aiig
itle .bxdp iepika lliwy gpa oiae l`xyi oia xi`n iaxly ,`vnp
wgvi iax ,opax zrc dn ewlgp gp oaae ,bxdp epi` l`xyi opax

.bxdpy xaeq `yiin iaxe ,bxdp epi`y xaeq
'gxf`k xbk' weqtd zyxca xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .`yiin iax zrcløéàî éaøål`xyi mby xaeqy §©¦¥¦
,iepika dzinl gp ipa mb daxne ,iepika lliw m` dzin aiig

,'Wi` Wi`'n,'çøæàk øbk' éàädéì ãéáò éàîixd ,ea yxec dn - ¦¦©©¥¨¤§¨©¨¥¥
iax eli`e ,gp oaa `le l`xyia wx bdepy oic yiy `id ezernyn
yxec xi`n iax :`xnbd daiyn .melkn gp ipa hrnn epi` xi`n

y df weqtníéáëBk ãáBò ìáà ,äìé÷ña çøæàå øbbxdp lliwy ¥§¤§¨¦§¦¨£¨¥¨¦
ééña.óepivn `ly llk yiy lirl `ziixaa x`ean xaky s`e §©¦

weqtn hrnl xi`n iax jxved mewn lkn ,siiq `l` ixkpa dzin
y meyn ,siiqa `l` dliwqa yprp ixkpd oi`y llwnaà÷ìñ̈§¨

àðéîà Czòcxnel jzrca dler did -eaøúéà eaøúéàå ìéàBä- ©§¨¨¦¨¦§¦§©¦§©
miiepika dzin aeigl [xi`n iax zhiyl] eaxzde li`edy
,mipicd x`yl mb eaxzdy xnel mewn did 'yi` yi`' weqtdn

,l`xyik dliwq eaiigziy oiprl s`eïì òîLî à÷epl ycig - ¨©§©¨
yprp gxf`e xb `weecy ,'znEi mW FawpA gxf`M xBM' weqtd©¥¨¤§¨§¨§¥¨

.siiqa `l` dliwqa yprp epi` ixkp mle` ,jk lr dliwqa
:`xnbd zxxanezrclïðaøc àaélà àçtð ÷çöé éaøxaeqd - ©¦¦§¨©¨¨©¦¨§©¨¨

dzin aiig epi` iepika lliwy gp oa oiae l`xyi oiay opax zhiya
,cala dxdf`a el xq`p `l`déì ãéáò éàî 'çøæàk øbk' éàä- ©©¥¨¤§¨©¨¥¥

:`xnbd daiyn .gp oaa `le l`xyia wx bdepy ,epnn yxec dn
y ,df weqtn miyxec opax `gtp wgvi iax zrclàeä çøæàå øb¥§¤§¨

ïðéòácjxaiy jixv -íMa íLl`eny yxcy itke ,aiigziy ick §¨¦©¥©¥
,df weqtn lirlìáàaïðéòa àì íéáëBk ãáBòjxaiy jixv oi` - £¨¥¨¦¨¨¦©

íMa íL.'d z` jxany ote` lka aiig `l` ,dzin aiigziy ick ¥©¥
zelitka xn`py dne ,opax lr `xnbd dywnLéà Léà''lNwi iM ¦¦¦§©¥

'ebe,éì änìjixv oi` cgeind mya myd zkxa xeqi` mvrl `ld ¨¨¦
micnl ixdy ,l`xyil gp oa zeeydl(a"r oldl)weqtdn exeqi`

(fh a ziy`xa)'cnlp xak `yiin iax itl ixd miiepik oiprle ,''d evie©§©
itle ,jk lr dzin miaiige l`xyin xeng mpicy ,'gxf`k xbk'n
dzin miaiig mpi`y oeike ,jk lr dzin miaiig mpi` ,wgvi iax
weqtd xn`p dn myl ok m`e ,jk lr mixdfen mpi` mb jgxk lr

:`xnbd zvxzn .zelitka 'Wi` Wi`'ìk äøBz äøaécíãà éða ïBL, ¦¦¦§¨¨¦§§¥¨¨
zkxa lr znei yi` lky eyexite ,df ote`a xnel mc` ipa jxce

.ieaix meyl zyxcp ef zelitk oi`e ,myd
,gp ipaa myd zkxa xeqi` oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:gp ipa oda eehvpy zeevnd x`y lk z` mb zhxtndïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaaçð éða eeèöð úBöî òáL,:md el`eïéðécaiyedl - ¤©¦§¦§©§¥Ÿ©¦¦

,miiwl mikixvy mipica oecl mipiicúkøáeéeléb ,äøæ äãBáò ,íMä ¦§©©¥£¨¨¨¦
,úBéøò,dexr xeqi`a mdl zexeq`d lr `eal `ly epiidc £¨

,íéîc úeëéôLe,mc` bexdl `ly epiidcéçä ïî øáàå ,ìæâå- §¦¨¦§¨¥§¥¤¦©©
.ig oiicry miig lran jzgpy xa` zlik`
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל גדלי' שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו מה' אלול, בו מתאר את שירותו בצבא וגם פעולותיו שם בנוגע לחיזוק 

היהדות ולהשפעה ביר"ש על חבריו וסביבתו,

נהניתי במאד בקראי את הפרטים בזה, כי גודל הענין בזה אין לתאר בכתב. וממלא הוא בזה 

שליחות גדולה ביותר, ואין אתנו יודע עד מה, אבל בהתחשב עם גודל ערך פעולותיו בזה, הנה בצדק 

המשך בעמוד הבא 



רלי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oixcdpq(ipy meil)

iabl dpyy jkn cenll yi dzrne ,xeqi` oeyl `le aeig oeyl
.jk lr dzin aiig epi`y ,xeqi` oeyl lfb

:`xnbd zvxzníúä,minc zekitya -éðúéì éëéäleki cvik - ¨¨¥¦¦§¥
m`d ,aeig oeyl `l m` my zepyléðúéìixkplyøeñàbexdl ¦§¥¨

,l`xyi e` ixkpel`xyiløzeî,ok xnel ozip ike ,ixkp bexdl ¨
éúek ,àéðúäå,ixkp -åmdy mil`xyi okäwc äîäa éòBøirexÎ] §¨©§¨¦§¥§¥¨©¨

ly zecya mdizenda mirxny meyn md miplfb mnzqy ,[o`v
xeal eltp m` ,mixg`ïéìòî àì,dzinn mlivdl mze`åmbàì Ÿ©£¦§Ÿ

ïéãéøBîl`xyil xeq`y x`eane .micia mzindl xead l` mze` ¦¦
jxvede ,bexdl xzeny xnel `pzd lki `ly oeike ,ixkp bexdl
aeig oeyl bxdy ixkp iabl mb xn` okl ,ok dyr m` xehty xnel
hwp xeqi`e xzid oeyl xnel lkiy lfba la` ,xeqi` oeyl `le

.ieb lefbl xzeny cnll ef oeyl
epipy .lirl d`aedy `ziixad jynd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'oda `veik oke' `ziixaaBa àöBikdpypy ©¥
`ziixaaaxeqi`ìæâ,ixkpaàéä éàîdnecy aygp dyrn dfi` - §¨¥©¦

.ynn lfb epi` j` lfbl
:`xnbd zx`anäëøöð àì ,á÷òé øa àçà áø øîàdkxved `l - ¨©©£¨©©£Ÿ¨¦§§¨

lfba `veik xeq`l `ziixadì àlàixkpìòBtcaerd,íøka ¤¨§¥©¤¤
df oi` ,envrl xzid dxeny oeike ,mxkd iaprn lek`l el xeq`y

.lfba `veik wx `l` xenb lfb
:`xnbd dywnúîéà íøka ìòBton lek`l `ed xeq` izni` - ¥©¤¤¥©

,miaprdäëàìî øîb úòLá éàwqer df lrety xaecn m` - ¦¦§©§©§¨¨
`ziixaa xn`py dnn ixd ozk`ln xnb `idy zexitd zxivaa
l`xyin l`xyily rnyn ,ixkpn l`xyil xzen lfba `veiky

`ld ,dywe ,df ote`a xeq`àeä àøézämiapr lek`l l`xyil ¤¥¨
ly eilkl mpzepy onf lk ,ozxiva zrya xg` l`xyi ly mxkn

e ,ziad lra,äëàìî øîb úòLa åàì éà`ldàélòî ìæblfb - ¦¨¦§©§©§¨¨¨¥§©§¨
xenbàeäote`a l`xyil dxez dxizd `ly ,'ea `veik' wx `le

dpy xak xenb lfbe ,l`xyin e` ixkpn ixkpl oicd `ede ,df
.mcew `pzd

:xg` xe`ia d`ian `xnbdàlà äëøöð àì ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨¦§§¨¤¨
ìlfby ote`,äèeøt äåMî úBçtlfb epi`y s` ,ixkpl xeq`y §¨¦¨¤§¨

.xenb

:`xnbd dywn .`tt ax ly exe`iaa dpc `xnbdéëä éàrecn ¦¨¦
y `pzd xn`àä ,øeñà ìàøNéa éúekl`xyi `ld -äìéçî øa ¦§¦§¨¥¨¨©§¦¨

,àeä:`xnbd zvxzn .dfk xeriya dlifb lr lgenyøúác éäð§¦§¨©
éëäseqaly s` -déì ìéçîmewn lkn ,ixkpl l`xyidàøòö ¨¦¨¥¥©£¨

déì úéì éî dézòLaepnn lfeby drya xrv l`xyil oi` ike - §©§¥¦¥¥
ddnz cer .df lfba exrvl el xeq`e `ed lfb ixd ,df xeriy

iabl :`xnbdéúeëa éúekike ,deyn zegt ixkpn lfby ixkp - ¦§¦
dfl `exwl xyt`'ïäa àöBik'oi`y epiidc ,`pzd dfl `xwy itk ©¥¨¤

`ld ,xenb lfb epi`e dhext dey lfbk epicäìéçî éða åàìc ïåék¥¨§¨§¥§¦¨
eäðéðlr elit` legnl mkxc oi`y ,dlign ipa mpi` mixkpy - ¦§

,dfk ohw xeriyàélòî ìæbxenb lfb -,àeä`pzd dpy ixd z`fe ¨¥§©§¨
.xak

:xg` xe`ia d`ian `xnbddéøa àçà áø øîà àlà[epaÎ]áøc ¤¨¨©©£¨§¥§©
ì àlà äëøöð àì ,à÷éày ote`LáBkmlyn epi`eøëNlyøéëN ¦¨¨¦§§¨¤¨§¥§©¨¦
ly ,dk`lnl el xkypyúeëå éúeëa éúekøeñà ,ìàøNéa ézeyrl ¦§¦§¦§¦§¨¥¨

le ,okøzeî éúeëa ìàøNé,oenn sheg epi`y oeik xenb lfb epi`e ¦§¨¥§¦¨
.xikyd cin

.'oda `veik oke' `ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbd
:`xnbd zxxanøàBz úôéa àöBikxeq`y `ziixaa dpypy ©¥¦©©

,ixkpl.àéä éàî©¦
:`xnbd zx`anàúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

øîàmyaøæòìà éaøyøîàmya,àðéðç éaøixkpãçéiL çð ïa ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¤Ÿ©¤¦¥
Bcáòì äçôL,dilr `eaiy ixkpdäéìò àáe,oec`däéìò âøäð ¦§¨§©§¨¨¤¨¤¡¨¨¤¨

,xg`l d`eypd x`ez zti dy`l dnecy meyn ,[dzngnÎ]
.lfb meyn el dxeq`y

:minc zekitya s` ea `veik xeqi` gp oaa jiiy m`d dpc `xnbd
,íéîc úeëéôLc Ba àöBik`l` ynn minc zekity epi`y epiidc ©¥¦§¦¨¦

,dl dnecàéðz àì.ixkpl xeq`y `ziixaaúçkLî éà ,éiaà øîà Ÿ©§¨¨©©©¥¦©§©©
`vnz m` -àéðúczhiy ,minc zekitya `veikïa ïúðBé éaø §©§¨©¦¨¨¤

,øîBà ìeàL ïa ïúðBé éaø ,àéðúc .àéä ìeàLd mc`øçà óãBø ¨¦§©§¨©¦¨¨¤¨¥¥©©
BøéáçickìBëéå ,BâøBäìscxpdBìéväì[envr livdlÎ]azrihw £¥§§§¨§©¦§

åéøáàî ãçàebiydl lkei `l jk ici lry ,elbx oebk ,scexd ly ¤¨¥¥¨¨
,ebxedleìévä àìå,scexd z` bxd `l` ,jka envr §Ÿ¦¦
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' א

יש לומר שאם לא בא בצבא אלא בשביל זה, דיו, וכשימלא תפקידו בזה בטח יוכל לקבוע עתים לתורה 

לעצמו וגם עם זולתו מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף גם יחד.

מוסגר פה קטע משיחת התועדות שבת מברכים אלול, אשר מהראוי שיפרסמו באופן המתאים 

בין לחבריו והפלוגה שלו והן לחבריו בדיעה שיכול לבוא עמהם בקשר בפלוגות אחרות, ואם צריכים 

עוד איזה הסברה נוספת בזה, הרי על בינתו אשען למצוא אותיות המתאימות להסברה זו, ואתענין 

לדעת מפעולתו הטובה בזה.

)לא כמו שהוא כותב במכ' רק  נפשית למסור ברכתי לכל חבריו אשר בחיל  אסיים בבקשה 

החיל הדתי. כי ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, "אז א איד ניט ער וויל און ניט 

ער קען זיין אפגעריסען פון אלקות" ובמילא כל החברים שלו דתיים המה, אלא שיש מהם שחסר להם 

הידיעה עד"ז, אבל סוכ"ס הרי לא ידח ממנו נדח, וגם הם ידעו שנאמנים הם לה' ולתורתו, ולכן הנה 

ימסור( לכולם ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ובפרט אשר שנה הבאה היא שנת 

השמיטה, הרי יקויים בה, ע"י השתדלות כל יושבי', שבת שבתון יהי' לארץ שבת לד'.

ולכל  לו  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  וכתיבה  חבריו  על  בהשפעתו  הצלחה  בברכת 

סביבתו.

המשך מעמוד הקודם



רלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oixcdpq(oey`x meil)

xeq`y dyrnd mcew ea exzd m` wx dzin aiigznd zindl
mibxed oi` ea exzd `l m`e ,dzin aiigzi dyri m`e ,ok zeyrl

:df uexiz lr dywn `xnbd .eze`éëä éàdyw ok m` -éàî ¦¨¦©
'ïéðéc ïäéìò eôéñBäå'mdilr etiqedy `ziixad dhwp recn - §¦£¥¤¦¦

mixacd `ld ,oecl mipiic aiyedl devnd mvr epiidc ,'mipic'
dide ,mipiicd lr zelhend zenieqn zeevn `l` mpi` etiqedy

.'mipiic zeevn' mdilr etiqedy xnel `ziixal
:zeziixad zxizq lr xg` uexiz d`ian `xnbd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

àlà äëøöð àìickìmb oecl mikixvy siqed,úBñð÷ éðéãepiidc ¨¦§§¨¤¨§¦¥§¨
mekq mlyl jixvy qpw eilr xefbl mikixv minieqn mixwnay
dywn `xnbd .epic it lr aiigy itkn xzei `ed m` s` ,mieqn

:df uexiz lrézkà,`ziixad oeyl df uexiz itl dyw oiicr - ©©¦
ieeiv llk did `ly `id dfa zernyndy 'oipic' dhwp recn

ixd ,okl mcew mdilrdéì éòaéî 'ïéðéãa eôéñBäå'`ziixad dzid - §¦§¦¦¦¨¥¥
eid xaky ,`id dfa zernyndy ,z"iaa 'oipica' xnel dkixv
`l` .zeqpw ipic mb oecl mieevny etiqed dzre ,oecl mieevn

.zeqpw ipicl dpeekd oi` i`ce
:xg` uexiz d`ian `xnbdàì ,á÷òé øa àçà áø øîà àlà¤¨¨©©£¨©©£Ÿ¨

àlà äëøöðmikixvy ycgl ickCìôå Cìt ìëa ,ïéc úéa áéLBäì ¦§§¨¤¨§¦¥¦§¨¤¤¨¤¤
,dpicne dpicn lka -øéòå øéò ìëáexn`py ,dpicnayfh mixac) §¨¦¨¦

(gi:`xnbd dywn .'ebe 'LixrW lkA Ll oYY mixhWe mihtW'àäå Ÿ§¦§Ÿ§¦¦¤§§¨§¨¤§¨
df oica ike -ãewtéà àì çð éða,eehvp `l -àéðúäåepipy ixde - §¥Ÿ©¨¦©§¨©§¨

,`ziixaaCìôå Cìt ìëa ïéðéc éza áéLBäì ìàøNé eeèöpL íLk§¥¤¦§©¦§¨¥§¦¨¥¦¦§¨¤¤¨¤¤
Cìôå Cìt ìëa ïéðéc éza áéLBäì çð éða eeèöð Ck ,øéòå øéò ìëáe§¨¦¨¦¨¦§©§¥Ÿ©§¦¨¥¦¦§¨¤¤¨¤¤

.øéòå øéò ìëáe§¨¦¨¦
:`xnbd dwiqnàpz éàä ,àáø øîà àlàz` dpyy df `pz - ¤¨¨©¨¨©©¨

,dipyd `ziixadàeä äMðî éác àðz`ziixa dpyy `pzd `ed - ¨¨§¥§©¤
,dypn ly eyxcn ziaaC"c ÷étîcray llkn `iveny - §©¦©

'myd zkxa'e 'mipic' zeevnd z` ,gp ipa oda eehvpy zeevnd
j"c' oewixhepa zefenxd],['C"ñ ìéiòåzevn z` ollkl qipkne - §©¥©

.['j"q' oewixhepa zefenxe] 'mi`lk' zevn z`e ,'qexiq'éác àðzc§¨¨§¥
äMðîa,çð éða eeèöð úBöî òáL:od el`e,úBéøò éeléâå ,äøæ äãBáò §©¤¤©¦§¦§©§¥Ÿ©£¨¨¨§¦£¨

å ,ìæb ,íéîc úeëéôLezlik`ñeøéñ ,éçä ïî øáà`ly epiidc §¦¨¦¨¥§¥¤¦©©¥
,ciledl elkei `ly miig ilrale mnvrl mexblíéàìkå. §¦§¨¦

mda deevn did zeevn el` zwelgn d`iane dkiynn `ziixad
:oey`xd mc`,øîBà äãeäé éaøleand xg`l eehvp gp ipay s` ©¦§¨¥

mewn lkn ,el` zeevn ray lrìò àlà äåeèöð àì ïBLàøä íãà̈¨¨¦Ÿ¦§©¨¤¨©
øîàpL ,ãáìa äøæ äãBáò(fh a ziy`xa),'íãàä ìò íéäìà 'ä åöéå' £¨¨¨¦§¨¤¤¡©©§©¡Ÿ¦©¨¨¨

eilr eze` lawiy mc`d lr 'd deivy ,weqtd on yexcl yie
.xg`a edxini `le midl`l,øîBà äøéúa ïa äãeäé éaøcaln ©¦§¨¤§¥¨¥

oey`xd mc` dehvp ,dxf dcear xeqi`.íMä úkøa ìò óàs`y ©©¦§©©¥
lawiy mc`d lr 'd deivy ,xen`d weqtdn cenll yi df xeqi`

.ellwl `ly deevn `ed `linne ,midl`l eilr eze`íéøîBà Léå§¥§¦
edeivyíéðécä ìò óàmibedpd mipica oecl mipiic aiyedl - ©©©¦¦

laiwy oeiky ,xen`d weqtdn cenll yi df aeig s`y .epnfa
`le ,edeivy itk oecie ,eala eilr e`xen `di midl`l 'd z` eilr
,ie`xk ea oecl `le htynd z` zehdl mce xya `xen eilr `di

.jenqa oldl ax z`f x`aiy itke
z`aend 'mixne` yi' zhiy itk `idy dyxc d`ian `xnbd

:`ziixaaàìæà ïàîkdxn`p in zhiyk -àädyxcd -áø øîàc §©¨§¨¨§¨©©
,áø øîà äãeäéyexcl yi ,'mc`d lr midl` 'd evie' xn`py jkn §¨¨©©©§©¡Ÿ¦©¨¨¨

mi`vei df llkne ,midl`l eilr elawiy oey`xd mc`l 'd xn`y
:mde ,zeevn ihxt dylyéðà íéäìà' .àokle.á ,'éðeìl÷z àì ¡Ÿ¦£¦Ÿ§©§¦

éðà íéäìà'okleéðeøéîz àì,'dxf dcearaéðà íéäìà' .âokleàäé ¡Ÿ¦£¦Ÿ§¦¦¡Ÿ¦£¦§¥
íëéìò éàøBîoecl `ly htynd z` ehz `le ,mce xya `xen `le ¨¦£¥¤

.'ie`xk eaïàîk,ef dyxc dxn`p in zhiyk -.íéøîBà Lék §©§¥§¦
ray oipra dypn iac `pz zhiyl xewnd z` zx`an `xnbd

xaq dn :`xnbd zxxan .gp ipa zeevnäMðî éác àðzxy`k ¨¨§¥§©¤
lirl `ziixad dzpny zeevn ray oipnn 'd zkxae mipic `ived

(`"r),mi`lke qexiq dpn mnewnaeLéøc éàweqtd z` yxc m` - ¦¨¥
åöéå'lirl x`eank gp ipa zeevn ray lr cnll ,'ebe 'midl` 'd ©§©¡Ÿ¦

ok m` ,opgei iax ixacaðä eléôàénð Cz` mb yexcl el did - £¦¨¨©¦
e ,df weqtn eyxcp od mby ,'d zkxae mipic zeevndLéøc àì éà¦¨¨¥

'åöéå'ok m` ,gp ipa zeevn rayléðäel` zeevn ray lk -àðî ©§©¨¥§¨
déì.gp ipa oda eehvpy cnl okidn - ¥

:`xnbd daiyn,'åöéå' Léøc àì íìBòìc xaeqeéðäray lky - §¨¨¨¥©§©¨¥
,el` zeevnàáéúk déLôð étàa àãçå àãç ìkzg`e zg` lk - ¨£¨©£¨§©¥©§¥§¦¨

da eehvpy devn lk cenll yiy xnelk ,dnvr ipta daezk odn
.xg` weqtn gp ipa

:dypn iac `pz itl zeevnd icenil z` zhxtn `xnbdeäãBáò£¨
úBéøò éeléâå äøæ,dypn iac `pz cnl ¨¨§¦£¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

האברך וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום דב שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו ממוצש"ק א' אלול, ותכנו אשר משתתף בעבודת "חבר פעילי מחנה התורתי", 

ורואה הוא פרי טוב בעמלו, אבל כיון שהציבור החרדי באה"ק ת"ו לא נענה לקריאתם כדבעי למיעבד 

וזה גורם אצלו לביטול תלמוד-תורה, ושואל האם כדאי הדבר  ובמילא כל העבודה מוטלת עליהם, 

בשבילו, או בלשונו הוא, אם מחוייב לעזוב את נפשו בעבור נפשות אחרים.

הנה נבהלתי לשאלה זו, בה בשעה שהקב"ה הצליחו ונתן לו האפשרות להציל נפשות בני ובנות 

ישראל מכפירה ר"ל ולעזור להם שישארו יהודים נאמנים לה' ולתורתו, שזהו רואים גם בעיני בשר 

ובמוחש, הנה בא יצרו ומסיתו לאמור, מי יודע אם זהו ענין ומוטב לך להתעסק בעסקים אחרים אשר 

המשך בעמוד הבא אז אפשר שתשגשג בתורה וכו' וכו'.



רלג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc oixcdpq(iying meil)

,dwyax itecib z` rnyykíäåjk lr micirnd -eòø÷ àìz` §¥Ÿ¨§
drya merxw xaky iptn mrhd i`cee ,z`f el exn`yk mdicba

.dwyax itn z`f ernyy
äøkæà òîBMä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmyd zkxa -étî ¨©©§¨¨©§¥©¥©©§¨¨¦¦

íéáëBk ãáBòä,ixkpd -òBø÷ì áéiç Bðéàoicy meyn ,eicba z` ¨¥¨¦¥©¨¦§©
.llwnd l`xyia wx xn`p dføîàz íàåz` erxw recn ,l`yze §¦Ÿ©

itn dllwd irney mdicba.ä÷Láøy `id daeyzdøneî ìàøNé ©§¨¥¦§¨¥¨
,äéä.l`xyi itn dllw rneyd oick erxw okle ¨¨

:sqep oicìò àlà ïéòøB÷ ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåzriny §¨©©§¨¨©§¥¥§¦¤¨©
a dllwãçeénä íLzeize` rax` oaé÷Btàì ,ãáìahrnle - ¥©§¨¦§¨§©¥

a dllw rneydéepéë,mydàìceicba z` rexwl aiig epi`y - ¦§Ÿ
.jk lr

:mipexg`d mipicd ipya zxg` dhiy d`ian `xnbdàâéìôe- §¦¨
ezhiy zwlegeàéiç éaøc,l`eny mya dcedi ax lreäééåøúa- §©¦¦¨§©§©§

zkxa rneyae ,ixkp itn 'd zkxa rneya ,xn`y mipicd ipya
.iepikäøkæà òîBMä ,àéiç éaø øîàcmyd zkxa -,äfä ïîæaoi`y §¨©©¦¦¨©¥©©§¨¨¦§©©¤

,dzinl mpecl millwnd lr zlhen oic zia zni`áéiç Bðéà¥©¨
òBø÷ì,eicba z`,íéòø÷ ãâaä ìk àlîúð ,ïk øîBà äzà éà íàL ¦§©¤¦¦©¨¥¥¦§©¥¨©¤¤§¨¦

,jkn mi`xi mpi` millwnd lr zlhen oic zia zni` oi`y oeiky
:`xnbd zxxane .aeye aey millwneïànîzkxa rneyd inn - ¦©

,rexwl aiig epi` dfd onfa mydàîéìéàrneyéøé÷t éî ,ìàøNiî ¦¥¨¦¦§¨¥¦§¦¦
éàä élekaey jk miyery cr df oipra md mixwten jk lk ike - ¥©

.aeyeàèéLt àlàrneya xaecnyéàå ,íéáëBk ãáBòîm`e - ¤¨§¦¨¥¥¨¦§¦
a `weec mikxanyk xaecnéøéîb éî ,ãçeénä íLecnl ike - ¥©§¨¦§¦¦

,cinz ea mikxany cr jk lk cgeind myd z` mixkpdåàì àlà¤¨¨
mikxanyk xaecn i`ce -éepéëaea mikxane ecnl eze`y ,myd §¦

,cinzdpéî òîLe`weecy jkn wiecne -àìc àeä äfä ïîæa §©¦¨¦§©©¤§Ÿ
z` `lnn did drixwd aeige cinz millwny oeik ,rexwl miaiig

,mirxwa cbadàøwéòî àäoic zia zni`yk ,dligzn j` - ¨¥¦¨¨
iepika mditn myd zkxa rneyd ,mixkpd lr s` zlhen dzid

didáéiç,eicba z` rexwldpéî òîLrneyd oia dligzny ©¨§©¦¨
.rexwl aiig ,iepika epnn drneyd oiae ,ixkp itn myd zkxa

myd zkxa z` oey`xd crd yxtny xg`ly :dpyna epipy
,rnyyéðà óà øîBà éðMäizrnyòîL ,Lé÷ì Léø øîà .eäBîk ©¥¦¥©£¦¨¨©¥¨¦§©

dpéî,dllwd z` yxtl jixv epi` ipyd crdy dpynd ixacn - ¦¨
ipyd crd xn` m`y ,zexg` zeiecr iabl mb dkldd oky gken

oey`xd zecr xg`léðà óà'izi`xøLk ,'eäBîks` xacdéðéãa ©£¦¨¨¥§¦¥
úBLôð éðéãáe úBðBîî,dxezay zecrd oic xwirnåwxàeä äìòî ¨§¦¥§¨§©£¨

ïðaø ãeáòcyxtl micrd lk mikixvy ,el` mipica minkg eyr - §©©¨¨
,mzecr z`àëäå,myd zkxa lr zecra o`k wxe -àìc ïåék §¨¨¥¨§Ÿ

øLôà,myd ceak iptn mzecra dllwd z` micrd lk eyxtiy ¤§¨
ïðaø äeî÷Bàdfa oicd z` minkg ecinrd -àúééøBàcàlr - §¨©¨¨©§©§¨

,yxti oey`xd crd wxy ,dxezd on dxiyky zecr oic xwir
on dxiyk ef zecry oeike ,'edenk izrny ip` s`' wx xn`i ipyde

.dit lr llwnd z` mibxed s` ,dxezdCzòc à÷ìñ éàcxacdy §¦¨§¨©§¨
ìeñtmicrd lk ok m` `l` dxiyk zecrd oi`e ,dxezd on s` ¨

ike ,dyw ,dyrnd z` mzecra miyxtnàëä,myd zkxaa ¨¨
øLôà àìc íeMîiptn mdita dllwd z` eyxti micrd lky ¦§Ÿ¤§¨

,myd ceakàøáâì ïðéìè÷zecr `la llwnd mc`d z` mibxed - ¨§¦©§©§¨
x`ya wxe .dxezd on xyk xacd i`ce `l` ,lliwy dxiyk
eyr ,dyrnd z` yxtl micrd lk milekiy mewna mipicd

.edeyxti ok`y dlrn minkg
:dpyna epipyåcrdéðà óà øîBà éLéìMäizrny.eäBîkzcnel §©§¦¦¥©£¦¨

,dllwd lr iyily cr yiyky dpynd dxn`y jkn :`xnbd
mipyd wxy jka ic `le ,'edenk izrny ip` s`' xnel jixv

y gken ,eciri mixg`dàîúñmzqa dpynd z` dpy `pzdy - §¨¨
kzhiyàáé÷ò éaø(:d zekn),ìL LéwîcäLweqta exn`py micr §©¦£¦¨§©¦§Ÿ¨

(eh hi mixac),'xaC mEwi micr dWlW iR lr F` micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
ìíéðLm` mipyay myky ,weqt eze`a exn`py micr ipyl - ¦§¨¦

ipy da oi`y oeik ,dlha mzecr leqt e` aexw mdn cg` `vnp
e` aexw mdn cg` `vnp m` ,micr dylya jk ,mixyk micr
mb jixv oky oeike ,`id zg` zecry meyn ,dlha mzecr leqt
mipyd wxy jka ic `le ,'edenk izrny ip` s`' xnel iyilyd

.eciri mixg`d
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' א

ידוע פסק הדין בגמרא אשר מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים מבטלים תלמוד תורה 

בשבילה )מועד קטן ט, ב(, וידוע ג"כ מאמר הגמרא בתמורה על הפסוק עשיר ורש נפגשו מאיר עיני 

שניהם ה', אשר כשעשיר בתורה עוזר לרש בתורה, הרי מאיר עיני שניהם, שגם להנותן נתוסף בלימוד 

תורתו, שזהו הרבה יותר ממרז"ל )תענית ז, א( הרבה למדתי מרבותי ומחברי, ומתלמידי יותר מכולם, 

כי המאמר בתענית מספר מה שאדם לומד כפי יכלתו הוא, וכדיוק הלשון למדתי, משא"כ הבטחת 

רז"ל בתמורה דמאיר עיני שניהם ה', היינו ששמעתתא דבעי סייעתא דשמיא, הנה מבקשים בזה אור 

כפי יכולת הוי', כמובן שזהו שלא בערך.

וכמרז"ל  כציווי התורה  עושה הוא  זמן  ביטול תורתו לאיזה  ידי  כוונתי בזה שלא לבד שעל 

במו"ק הנ"ל, אלא עוד זאת שביטולה של תורה זה הוא גופא קיומא, כי על ידי זה נעשה לבו ומוחו ]זכ[

ים אלף פעמים ככה, אשר במעט זמן יצליח בלימודו שלא בערך.

ונראה בזה כמה גדלו דברי רז"ל במה שאמרו בשבת )קה, ב( כך הוא אומנתו של יצה"ר היום 

אומר לו כך וכו' עד שאומר לך עבוד עבודה-זרה, ודייק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

הלשון "כך", היינו שיצה"ר הוא ערום במאד ובא לכאו"א בטענה המתאימה לפי רוחו, אבל סוף סוף 

מסיתו ומביאו בגדר שיכול לומר לו לך עבוד עבודה זרה. ויעויין בקונט' הנדפס לח"י אלול שבטח כבר 

הגיע למחנו בענין מרז"ל זה.

אחתום מכתבי באיחולי הצלחה בעבודתו בקדש, אשר בדרך ממילא ימשיך לו הצלחה ג"כ 

בלימוד התורה ביראת שמים וילך הלוך וגדול בתורה ויראה גם יחד.

המשך מעמוד הקודם

המשך בעמוד רסא
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.àíãà øcñé íìBòì[`úaL éàöBîa BðçìL[aäcòñì ïçìMä úëéøòa Bìöà íéâeäpä øecñ éðéî ìëa §¨§©¥¨¨ª§¨§¨¥©¨§¨¦¥¦©§¦¤§©£¦©©ª§¨¦§ª¨
,øúBéì áàz BðéàL úîçî ïä øúBé Bì ïéàL úîçî ïä úéæk àlà ìëàé àì åLëòL ét-ìò-óà äøeîb§¨©©¦¤©§¨ŸŸ©¤¨§©¦¥©£©¤¥¥¥©£©¤¥¨¥§¥
úBìì éãk äøeîb äcòñì Bîk äæa àöBéëå ätî úñéøt ïBâk ïçìMä øecña äðëä úBNòì Bì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥©££¨¨§¦©ª§¨§§¦©©¨§©¥¨¤§¦§ª¨§¨§¥§©

ãBák Cøã Búàéöéa úaMä úà[cÎbá"[ñ]ø ïîéña øàaúpL Bîk Búñéðëa Bîk5: ¤©©¨¦¦¨¤¤¨§¦§¦¨§¤¦§¨¥§¦¨
א  סעיף שבת במוצאי שולחנו שיסדר סימן ב חלק

dkld ixe`ia
íãà øãñé [à מלווה סעודת לאכול צריכות הנשים גם -

.1מלכה 
úáù éàöåîá [á מיד זו סעודה לאכול חובה אין -

השבת  .2בצאת

ãåáë êøã [â שבת בבגדי לבושים שנשארים המנהג -
במוצאיֿשבת  .3גם

ãåáë êøã [ã צריכה מלכה' ד'מלוה ההתוועדות -
הפרטיים  בבתיהם שיחיו אנ"ש אצל .4להתקיים

zetqede mipeiv
ואשה 1) איש שבת מעשה שלכל סי"ט רצו סי' כדלעיל

דרך  השבת את ללוות באה זו שסעודה מבואר וכאן שוין,
שבת. ממעשה היא וא"כ כבוד,

התוועדויות 2) מנחם תורת תשמ"ה דחה"ס ד' יום שיחת
(כדלהלן  טרי מאכל להכין שצריך שמזה 268 ע' א כרך
אם  כי הלילה, בתחלת מיד אינה זו שסעודה משמע ס"ג),
של  מההכנות יעב"ץ בסידור הוכיח וכן זמן. משך לאחרי

זו. לסעודה אבהו ר'
בשע"ת  כ' עוד ח: ס"ק בדה"ש ק סי' השלחן ובקצות
מו"ש  סעודת אחר עד לגמרי הולכת אינה יתירה שהנפש
אחר  עד נפש אוכל שאינה במלאכה לעסוק ראוי אין לכן
במלאכה  יעסוק שאל כ' יעב"ץ ובסידור מו"ש, סעודת
לא  בתורה שגם הביאו ומפע"ח זו, סעודה קודם קבועה
הסעודה  לקרב דבעינן מוכח זה מכל במשנ"ח, וכ"כ יעסוק,
שכתבו  מהאחרונים יש זמנה וסוף דאפשר, מה בכל לשבת
כל  שכתבו ויש חצות, עד שכתבו ויש בלילה, שעות ד' עד

הלילה.
בזה. אדמו"ר כ"ק הנהגת ס"ג על להלן וראה

(3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‚‰ ÔÎ את שהסיר למי אחת פעם העיר ואף
חקרי  (ס' חול של בכובע והחליפו שבת של השטריימל

קמב). ע' ח"א מנהגים
·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ היה ש"ק מוצאי בכל :

החול  לבגדי לבושיו את להחליף ממהר מוהרש"ב אדמו"ר
אלא  בלבד, זו שלא שמעתי ע"ה לנדא ר"י [ומהרה"ח
הש"ק] בגדי עליו יהיו שבחול רוצה היה לא שמוהרש"ב

כב). ע' אלול חב"ד מנהגי (אוצר
ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ השבת בבגדי נשאר היה :

שפעם  משוע"ר הלכות לקיצור מילואים (ראה שבת במוצאי
השבת  בגדי את יסיר שלא נ"ע אדמו"ר כ"ק אביו לו העיר
הוא  וכך טשערנאביל, לבית צאצא שהוא כיון שבת במוצאי

מנהגם).
אחרים  לבגדים מחליף היה בהם זמנים היו כנראה אמנם
על  מקפיד שהיה משמע רנט, ע' (פרלוב) סיפורים (בלקוטי

כך).
:˙·˘‰ È„‚· ˙ÙÏÁ‰· ˙ÂÙÒÂ ˙Â‚‰‰,שבת במוצאי פעם

ואומר  הרצפה על שוכב הזקן אדמו"ר את חסידים ראו
שבת. בגדי ולבשתי חול, בגדי - כותנתי את פשטתי בניגון:
בגדי  וללבוש אותם לפשוט אוכל כיצד - אלבשנה איככה

.(37 ע' ח"ב וסיפורים (שמועות חול
היו  שבת בגדי את פושט שהיה בשעה מהר"ש אדמו"ר כ"ק
משתי  מורכב היה ניגון כל לכך, מיוחדים ניגונים  לו
כ"ק  אצל היה וכן .95 ע' תש"ד השיחות ספר תנועות.
.(242 ע' תרצ"ו-ה'שי"ת השיחות (ספר מוהרש"ב אדמו"ר

מוהריי"צ 4) אדמו"ר כ"ק קודש אגרות ניסן. ל יום היום
שלג  ע' .ח"ה

ללילי 5) שבת בערב שלחנו לסדר אדם צריך א: סעיף
הבית  עניני כל ויתקן עליהם שיושבים המטות ויציע שבת
כבוד  שזהו הכנסת מבית בבואו ומסודר ערוך שימצאנו
השבת  יום כל במפה ערוך הוא שהשלחן ונוהגין השבת,

לשנות. ואין השבת לכבוד

•
"inei ax" gel itl - aeh mei zekld owfd epax jexr ogley

„È של מחשבתו מחמת אלא אינה שהקצאתו מוקצה כל
כגון  בו ומלהשתמש מלאכלו דעתו שהסיח האדם
אלא  אינה טוב ביום שהקצאתה לחלבה העומדת בהמה
יתבאר  תק"ה בסי' (ועיין לאכילה עליה דעתו שאין מחמת
במוקצה  דמקילינן לדידן אפילו זו מהלכה נפקותא דיש לך

טוב  יום מערב עליה חישב אם לפיכך טוב) ביום אפילו
לאכילה  מוכנת היא הרי בשפתיו הוציא שלא אע"פ לאכילה
להאוסרין  אף ביו"ט לשחטה ומותר זו מחשבה ידי על
מחשבה  מיד מוציאה זו שמחשבה לפי ביו"ט מוקצה

בזה. כיוצא כל וכן הראשונה

1

2
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4

5
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10
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כגון  אדם בני מעשה ע"י לו באה שהקצאתו מוקצה כל אבל
וצמוקים  גרוגרות שיעשו ליבשן לגג שהעלן וענבים תאנים
שכבר  כגון יום מבעוד הכנה להם שמועלת בענין הם אם
אלא  יפה שדעתם אדם בני למקצת לאכילה ראויים הן
להזמינם  צריך ולכך לאכילה ראוים אינן אדם בני שלמקצת
פירות  מיני שאר וכן ש"י בסי' שנתבאר כמו יום מבעוד
להאוסרים  יום מבעוד להזמינם וצריך ליבשן לגג שהעלן
בלבד  במחשבה אינה זו והכנה הזמנה ביו"ט מוקצה
הכנה  בהם לעשות צריך אלא לאכילה עליהם שיחשוב
כמה  יו"ט מערב בדעתו שישער (דהיינו מעשה ע"י גמורה
בתוך  אחד מקום לו ומיחד ביו"ט) מהם ליטול יצטרך
וירשום  ביו"ט פירות יטול בלבד מקום שמאותו הפירות
ויאמר  ובסופו בתחלתו המקום אותו סימן) שיעשה (פירוש
מערב  רושם אינו אם אבל ביו"ט אוכל אני כאן ועד מכאן
זו  אמירה אין למחר אוכל אני מכאן שאמר פי על אף יו"ט
דהיינו  מעשה ידי על שהיתה הקצאתן מידי אותם מוציאה

מאכילה: הוקצו זו העלאה וע"י ליבשן בידיו שהעלן

ÂË ביו"ט לעשות אסור מעשה בה שיש זו גמורה והכנה
אף  גליות של שני ביו"ט מהפירות לאכול כדי ראשון
לאכול  ומותר מעשיו הועילו ועשאה עבר שאם פי על
הגולה  בני את חכמים הנהיגו לא שהרי שני ביו"ט מהפירות
היה  ראשון יום שמא הספק מחמת אלא שני יו"ט לעשות
מקום  מכל ליו"ט מחול הוכנו הללו שפירות ונמצא חול
ראשון  ביו"ט גמורה הכנה בהם לעשות אפשר אי לכתחלה
אסורים  שהם המוקצין פירות לרשום אפשר אי שהרי
בהן  נוגע כן אם אלא אסור בהן ליגע ואפילו ביו"ט בטלטול

מוק  כל אבל ש"ח בסי' שנתבאר כמו המותר דבר צה לצורך
לחלבה  העומדת בהמה כגון בהכנתו מעשה צריך שאין
להאוסרין  ש"י) בסי' (שנתבאר לסחורה העומדין ופירות
ימים  שני של ראשון ביום אותם להכין מותר ביו"ט מוקצה

שני. ביו"ט למחר מהם לאכול כדי גליות של טובים

שיתבאר  (כמו לחבירו מיו"ט הכנה שום לעשות אסרו ולא
האדם  להנאת ומקרבו שמתקנו בדבר אלא תק(י)"ג) בסי'
ראשון  ביו"ט לבית המרתף מן יין להכניס כגון זו הכנה ע"י
חול  הוא שני יום שאם שני יו"ט בליל עליו לקדש כדי
מותרת  המוקצה הכנת אבל החול הנאת ביו"ט מכין נמצא
והמוקצה  קדש הוא שני יום אם נפשך בממה ראשון ביו"ט
ואם  ליו"ט מחול ומכין חול הוא ראשון יום הרי בו אסור
מותר  ומוקצה חול הוא שני יום הרי קדש הוא ראשון יום
ביו"ט  שמכין זו שהכנה ונמצא כלל להכין צריך ואין בו
מכשרת  שאינה כיון הכנה נקראת ואינה כלום מתקנת אינה
דומה  זה למה הא האדם להנאת דבר שום מקרבת ואינה
ואומר  ביו"ט או בשבת בידו היתר של מאכל מין לנוטל
משבת  הכנה איסור בכאן שאין למחר אוכל אני זה מאכל

לחול: ויו"ט

טוב: ביום אסורים מלאכות איזה תצה סימן ד חלק

שאסור ‡ מה כל מספק טובים ימים שני שעושין בגליות
יו"ט  המחלל וכל בשני לעשות אסור בראשון לעשות

התורה  מן בראשון לעשותו שאסור בדבר בין במזיד שני
כגון  סופרים מדברי בראשון לעשותו שאסור בדבר בין

אותו: מנדין בזה וכיוצא לתחום חוץ שיצא

סופרים · מדברי שעיקרו שני ביו"ט אמורים דברים במה
עוקר  הרי סופרים מדברי שהוא בדבר אפילו וכשמחללו
לכן  סופרים מדברי אלא אינו עיקרו שהרי המצוה לכל
ראשון  יו"ט כגון התורה מן שעיקרו דבר אבל אותו מנדין
מן  האסורה מלאכה בו עשה כן אם אלא אותו מנדין אין
מדברי  אלא אינו שאיסורו בדבר חללו אם אבל התורה

מרדות. מכת אותו מכין אלא אותו מנדין אין סופרים

אין  בשוגג שעשה או שטעה חכם הוראת פי על עשה ואם
מן  שאיסורו בדבר חללו אפילו אותו מנדין ואין מלקין

התורה:

אין ‚ חכם תלמיד הוא אם נדוי חייב שהוא מקום כל
מרדות: מכת אותו מכין אלא אותו מנדין

שיתבאר „ כמו מת לענין אלא לשני ראשון בין חילוק אין
תקכ"ו. בסי'

יכחול  לא אם סכנה בו שאין אע"פ העין את לכחול וכן
אין  ראשון דביו"ט להתרפאות העין התחילה שכבר כגון
אפילו  לכחול מותר בשני מקום מכל נכרי ע"י אלא לכחול
החולי  שאין פי על אף חולי קצת בו שיש כיון ישראל ע"י

הגוף: כל את כולל

מדברי ‰ שבות כל לעשות שמותר לומר צריך ואין
למי כל סופרים ממנו וחלה שמצטער מיחוש לו שיש

שבות  לו לעשות מותר ראשון טוב ביום שאפילו בענין גופו
טוב  וביום שכ"ח בסימן כמ"ש שינוי ידי על סופרים מדברי

כלל. שינוי צריך אין שני

ליום  בינו חילוק שאין השנה ראש של שני מיו"ט חוץ
מטעם  תקכ"ו בסימן כמ"ש בלבד מת לענין אלא ראשון

שם. עיין ת"ר בסי' שיתבאר

ישראל  ע"י לו לעשות אסור התורה מן שאיסורו דבר אבל
סכנה: בו אין אם גופו כל חלה ואפילו שני ביו"ט אפילו

Â קעפפי"ן שקורין דם להקיז אסור הדם ונצרר שנפל מי
יו"ט: למוצאי עד להמתין שאפשר מפני נכרי ע"י אפילו

Ê לעשות אסורים לארץ לחוץ שבאו ישראל ארץ בני
ואפילו  בצנעא אפילו ישראל בישוב שני ביו"ט מלאכה
ואפילו  בה דרין שישראל לעיר התחום תוך הוא אם במדבר
ומכל  תס"ח בסי' שנתבאר מטעם למקומם לחזור דעתם
כיון  אותם מלקין ואין מנדין אין מלאכה עשו אם מקום

למקומן: לחזור שדעתם

Á עירובי לערב צריכים אינם שבת בערב שני יו"ט חל אם
לנהוג  צריך אין ולכן שבצנעא דבר שהוא מפני תבשילין
(עיין  לחזור שדעתו כיון לשם שהלך המקום כחומרי בזה
שמונה  תפלת להתפלל הם צריכים זה ומטעם תס"ח) סי'
כיון  בצנעא תפילין להניח וכן שני ביו"ט בלחש עשרה
משם  שיצאו המקום חומרי עליהם נותנים לחזור שדעת[ם]
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c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

מפני  יו"ט מלבושי ללבוש צריכים אבל תס"ח בסי' כמ"ש
פרהסיא: של דבר שהוא

Ë תחום תוך הגיעו אם למקומן לחזור דעתם אין אם אבל
ישראל  בעיר אין אפילו לארץ שבחוץ מעיירות לעיר
ביו"ט  מלאכה לעשות ואסורין מיד לארץ חוץ כבני נעשו
חוץ  כבני ומתפללין לתחום חוץ בין התחום תוך בין שני
לארץ  חוץ כבני תבשילין עירוב לערב צריכים וכן לארץ
של  מעיירות עיר של התחום לתוך הגיעו שלא זמן כל אבל
לארץ  חוץ כבני להיות הוקבעו לא עדיין לארץ חוץ
כבני  עדיין הם והרי שני ביו"ט מלאכה לעשות ומותרים

דבר: לכל ישראל ארץ

È אף לארץ לחוץ ישראל מארץ אשתו עם דירתו העוקר
לחזור: דעתו שאין כמי דינו לחזור שדעתו פי על

‡È שדעתן אע"פ ישראל לארץ שבאו לארץ חוץ בני
ויש  ישראל ארץ כבני אחד יום אלא עושין אין לחזור

חולקין.

נשארה  שאשתו פי על אף למקומו לחזור דעתו שאין מי כל
לחזור: דעתו אין נקרא במקומו

סעיפים: י"א ובו גליות של שני טוב יום דין תצו סימן ד חלק

לצודן ‡ אפשר שהרי ביו"ט הביברין מן דגים צדין (אין
יו"ט). מערב

מהם  ליטול אסור יו"ט מערב בביברים המכונסים דגים
לבקש  צריך שאין בענין מאד קטן ביבר הוא אפילו ביו"ט
אלא  מצודה ע"י או מאכל פריסת ע"י לצודן כדי תחבולות
כזה  קטן מביבר בשבת שהצד ואע"פ בקל בידו לתפסן יכול
סופרים  מדברי מקום מכל צידה נקראת שאינה לפי פטור
שהם  מפני יו"ט אכילת לצורך אפילו מהם ליטול אסור
מן  עליהם דעתו ואין העין מן מכוסין שהם כיון מוקצין
שהכניסם  כגון יו"ט מערב אותם הכין כן אם אלא הסתם
וביציאה  בכניסה המים אמת שסכר או מים מלא לארגז
כדי  יו"ט מערב מעשה בהם שעשה דכיון יו"ט מערב
בענין  הוא אם ביו"ט לצודן ומותר מוקצה זה אין להזמינם
אינו  ואפילו בידו לתופסן יכול אלא מצודה צריך שאינו
פעמים  כמה לטרוח צריך אלא אחת בשחיה לתופסן יכול

שיתפוס: עד

טוב · בידו בקל לתופסן שיכול בענין הוא אם (ואפילו
שהוא  כדרך יעשה שלא במצודה לצודן שלא ליזהר

בחול): עושה

לתופסן ‚ כדי למטה לירד צריך אינו עמוק בבור הם ואם
כלי: ע"י ותופסן למעלה עומד אלא בידו

אמת אם „ שסכר בשעה או לארגז הדגים שהכניס בשעה
הדגים  לכל ביו"ט שיצטרך שאפשר בדעתו היה המים
ולכן  הדגים כל הוכנו הרי א"כ המים שבאמת או שבארגז
למים  השאר ולהחזיר שצריך מה ביו"ט מהם לברור מותר
כולם  הוכנו שכבר כיון לו ראוי שאינו מה מטלטל זה ואין

יו"ט. לצורך יו"ט קודם

היה  המים לאמת או לארגז הדגים שהכניס בשעה אם אבל
למקצתן  אלא הדגים לכל ביו"ט יצטרך לא שבודאי יודע
ולכן  ביו"ט להם שיצטרך אותם אלא הוכנו לא הרי א"כ
למים  ולהחזיר לו שצריך מה ביו"ט מהם לברור אסור
ולאכול  ליקח צריך אלא מוקצה מטלטל הוא שהרי המותר

רע: ובין טוב בין בידו שיעלה כל

בהמה ‰ בין מוקצה שהוא מפני ביו"ט לאכלו שאסור כל
ואין  ביו"ט אותן משקין אין דגים בין ועוף חיה בין
במה  לאכול ויקחם ישכח שמא מזונות לפניהם נותנים
מותר  קצת מהם ברחוק אבל ממש לפניהם אמורים דברים
דכיון  ושותים ואוכלים באים והן מים או מזונות ליתן
ולא  ישכח ולא היכר לו יש קצת מהם להרחיק שהצריכוהו

אותן: ליקח יבא

Â ועופות טמאים בהמות כגון לאכילה ראוי שאין דבר כל
לכן  לאכול ויקחם ישכח שמא לחוש שאין כיון טמאים
מזונותן  אם ולהשקותן ממש לפניהם מזונות ליתן מותר

שם: עיין שכ"ד בסי' כמ"ש עליו

Ê מפני בו להשתמש או ביו"ט לאכלו שאסור דבר כל
לטלטלו: אסור מוקצה שהוא

Á כגון מוקצה אינו או מוקצה הוא אם ספק שהוא דבר כל
יו"ט  מערב פרושות שהיו ודגים עופות חיה מצודות
אתמול  או היום נצוד אם יודע ואינו בהם מוצא ולמחר
הוא  שהיום בין הערב עד בטלטול בין באכילה בין אסורים
שהמוקצה  לפי גליות של שני יו"ט שהוא בין ראשון יו"ט
להחמיר  בספיקו הולכין לפיכך מתירין לו שיש דבר הוא
יו"ט  מערב מקולקלת המצודה מצא ואם תקט"ו) סי' (עיין
המצודה  נתקלקלה ולפיכך יו"ט מערב בה שניצוד בידוע

לצאת: ומתנתק מתרפק שנצוד שהדבר מחמת

Ë ביו"ט אלא אסור אינו ביו"ט שניצוד ידוע אם ואפילו
להמתין  צריך ואין מיד מותר יו"ט למוצאי אבל עצמו
שהרי  ביו"ט איסור מלאכת נעשה שלא כיון שיעשו בכדי

אב  יו"ט מערב הפרושות מצודות ע"י ניצוד חל מאליו אם ל
שבת  מוצאי עד ובטלטול באכילה אסור יו"ט במוצאי שבת
טובים  ימים שני שעושין בגליות ואפילו תקט"ו בסי' כמ"ש
טובים  ימים משני חוץ מיד בשני מותר בראשון ניצוד אם
ארוך  אחד כיום והן אחת קדושה שהן השנה ראש של

תקט"ו: סי' עיין ת"ר בסי' שיתבאר מטעם

È שהן עופות שאר וכן שבבית ויונים ותרנגולים אווזים
מחוסרין  אינם הרי לערב לכלובן באין שהן כיון בבית
ולפיכך  פטור לכלובן חוץ אפילו בשבת אותן והצד צידה
אפשר  אי אפילו אכילה לצורך ביו"ט לכתחלה לצודן מותר
אסור  לאכלן צריך כשאינו אבל מצודה ע"י אלא לתופסן

שי"ו: בסי' כמ"ש בשבת כמו ביו"ט לצודן

‡È לא ועדיין מחדש שקנה ויונים ותרנגולים אווזין אבל
כל  כשאר דינן לערב לכלובן באין ואינן בביתו הורגלו
בענין  צידה מחוסרין הן ואם תרבות בני שאינן ועוף חיה
אסור  שי"ו בסי' שנתבאר דרך על חייב בשבת אותם שהצד

אכילה. לצורך אפילו ביו"ט לצודן
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יו"ט  מערב שנכנסה חיה כגון צידה מחוסרין אינן ואם
אחת  בשחיה אותה לצוד שיכולין בענין כך כל קטן לביבר
מקורה  קטן ביבר או קטן לבית יו"ט מערב שנכנס עוף וכן
שנכנס  דרור צפור וכן אחת בשחיה לתפסו שיכול בענין
אע"פ  הן ועומדין ניצודין כבר אלו שכל למגדל יו"ט מערב
ביו"ט  מקום מכל סופרים מדברי לצודן אסור שבשבת
לא  אפילו אכילה לצורך לצודן התירו יו"ט שמחת משום

מוקצה: משום בהם ואין יו"ט מערב בהן ידע

·È שבעים בתוך לעיר הסמוך בפרדס שקננו צבי או איל
קטנים  הן ועדיין עפרים בו וילדו טפחים וד' אמה
שלא  אע"פ ביו"ט אותם ליקח מותר צידה צריכים שאינם
שרואה  כיון מוקצה משום בהן ואין יו"ט מערב אותם זימן
אותם  זימן כאילו הוא הרי עליהם ודעתו יום בכל אותם
ודאי  טפחים וד' אמה משבעים חוץ הוא הפרדס אם אבל
אלא  ביו"ט מהן ליקח ואסור יו"ט לצורך עליהם דעתו אין

יו"ט: מערב אותם זימן כן אם

‚È חייב בשבת אותו שהצד בענין צידה שמחוסר כל
מועיל  אין עליו ודעתו יו"ט מערב אותו זימן אפילו
ביו"ט  מאליו ניצוד אפילו ביו"ט אותו ליקח ואסור כלום

מוקצה: זה הרי צידה מחוסר היה השמשות שבין כיון

„È תרבות בני שהן ועוף חיה כגון צידה מחוסר שאינו כל
יו"ט  מערב נצודו שכבר או אדם של בביתו וגדלין
תחבולות  או מצודה ע"י משם לצודן צריך שאין למקום
מערב  אותם זימן לא אפילו ביו"ט אותן ליקח מותר אחרות
היה  כן אם אלא לאכילה עומדין הן הסתם שמן לפי יו"ט
הן  שאז ביצים לגדל או ולדות לגדל עליהם בבירור דעתו

האוסרין  לדברי יו"ט לצורך יו"ט מערב זימון צריכים
תצ"ה: בסי' שנתבאר כמו ביו"ט מוקצה

ÂË מותר יו"ט מערב אותם לזמן צריך שאין אלו כל
בעיניו  והוטב לו שצריך מה ליטול ביו"ט מהם לברור
מטלטל  שהוא ואע"פ למקומו יחזיר בעיניו הוטב שלא ומה
שאינו  כיון כלום בכך אין ביו"ט לאכלו צריך שאין מה
יו"ט  מערב יברור שמים ירא כל מקום ומכל כלל מוקצה

ביו"ט: לטרוח יצטרך שלא כדי ליו"ט שיצטרך מה כל

ÊË ומקננים שבאים הפקר יוני דהיינו עליה ויוני שובך יוני
כלי  (פירוש בטפיחים שקננו צפרים וכן ובעליה בשובך
באין  שהן אע"פ העופות) בהם לקנן בכותל הבנויים חרס
ולברוח  להשמט שעשויין כיון מקום מכל לערב לכלובן
וגם  אחריהן לעלות וצריך קינן עד ובורחין אדם בני מפני
בכלובן  אפילו לתפסן נוח ואין ויורדין ממנו נשמטין שם
אסור  ולכן חייב מכלובן אפילו בשבת אותם הצד לפיכך
מערב  אותם זימן ואפילו אכילה לצורך אפילו ביו"ט לצודן
כיון  אסור לתפסן נוח אם ואפילו כלום מועיל אין יו"ט

כמזומן: חשיבי לא עליך מזונותם שאין

ÊÈ אף היטב לפרוח שיכולין בגדולים אמורים דברים במה
כיון  מקום מכל לתחום חוץ לפרוח יכולין שאין פי על
צידה  מחוסרין הן הרי אדם בני מפני לברוח יכולין שהם
אלא  מפריחין שאין קטנים אבל ביו"ט לצודן אסור ולפיכך

לבר  יכולים ואין איסור מעט בהם אין אדם בני מפני וח
מוקצה  משום בהן יש אבל ועומדים ניצודים הן שכבר צידה
צריך  ולפיכך לו מוכנין ואינן אדם של ברשותו אינן שהרי

יו"ט: מערב אותם לזמן

סעיפים: ל"ב ובו ביו"ט הכנה דין תצז סימן ד חלק

•

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

ziciqgd dyxtd - miavp zyxt 'dxez ihewl'

הּמצוה  ¨§¦©¦ּכי

iM"z`ltp `l ,mFId LEvn ikp` xW` z`Gd devOd ¦©¦§¨©Ÿ£¤¨Ÿ¦§©§©Ÿ¦§¥
dwFgx `le ,LOn `id'כּו"(`i ,l mixaC): ¦¦§§Ÿ§¨§¨¦

devOd" Edn oiadlz`GddxFYd lM lr i`w `lC ," §¨¦©©¦§¨©Ÿ§Ÿ¨¥©¨©¨
iM" xninl Dil dedC ,DNEMlMzFvOd'כּו." ¨©£¨¥§¥©¦¨©¦§

xW`" Edn ,mBeikp`'כּו." §©©£¤¨Ÿ¦

zFvn" mWA E`xwp zFvOd lM dPdd"ied"a ,c `xwIe) ¦¥¨©¦§¦§§§¥¦§£¨¨©¦§¨

(cFreC mixa` g''nx" od dUrÎzFvn g''nx iM .`Mln." §¦©©¦§£¥¥©©¥¨¦§©§¨
zpigA Epiid "`Mln"Ed"ied. ©§¨©§§¦©£¨¨

gzR zFxACdÎzxUrA 'd xaC zNgzA ,dPde,k zFnW) §¦¥¦§¦©§©©£¤¤©¦§¨©§

(aeilr KiIW Ki` ,oaEn Fpi` dxF`kle ."Liwl` 'd ikp`" :¨Ÿ¦¡Ÿ¤§¦§¨¥¨¥©¨¨¨

?"Liwl` d"ied" `Ed "ikp`"W ciBdl `AW ,xnFl KxAzi¦§¨¥©¤¨§©¦¤¨Ÿ¦£¨¨¡Ÿ¤
,xEIve ,sEB lrA `EdW mc`A m` iM KiIW `l dfC§¤Ÿ©¨¦¦§¨¨¤©©§¦

df `Ed iM eilr xn`i xW` rEci dpEnzE1oM oi`X dn ; §¨¨©£¤Ÿ©¨¨¦¤©¤¥¥
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c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

lke ux`de minXd z` oi`Fx ixdW .diI`x FnM WtPA©¤¤§§¦¨¤£¥¦¤©¨©¦§¨¨¤§¨
DA xW`2dfg` ixUAnE" .Fnvr z` dUFr xaCd oi`e , £¤¨§¥©¨¨¤¤©§¦§¨¦¤¡¤

"DFl`(ek ,hi aFI`)mc` lW FznWp oiWiBxOW FnM ± ¡©¦§¤©§¦¦¦§¨¤¨¨
FnEIwe sEBd zEIg zF`xA3. ¦§©©§¦

oiprd ± "Lidl` 'd ikp`" :dxFYÎoYnA ricFdX dnE©¤¦©§©©¨¨Ÿ¦¡Ÿ¤¨¦§¨
:`Ed

.zFieedd lM deEdOd `EdW ± "d"ied" WExiR dPd iM¦¦¥¥£¨¨¤©§©¤¨©£¨
± daiYd W`xAW c''EIde ,"ded" oFWl ± d"ied iM¦£¨¨§Ÿ¤§©¤§Ÿ©¥¨

aFI` dUri dkM" :FnM ,dNErRd zcnzd lr zFxFdllM §©©§¨©©§¨§¨¨©£¤¦¨
minId"(d ,` aFI`)oi`n WCgnE dEdn cinYW xnFlM , ©¨¦¦§©¤¨¦§©¤§©¥¥©¦

.Wil§¥

"xwg oi` FzNEcbl"W mBd dPde(b ,dnw miNdY),aizM §¦¥£©¤¦§¨¥¥¤§¦¦§¦
uw oi` cr dlrnl `Ed FzNEcB zEhXRzdW'כּוlMn , ¤¦§©§§¨§©§¨©¥¥¦¨

,lEabE ,xcB zpigaA od mi`xaPde zFnlFrd ixd mFwn̈£¥¨¨§©¦§¨¦¥¦§¦©¤¤§
oitl` sl`" :xRqnE'כּו"(i ,f l`ipC)w''z riwxl ux`d on" ; ¦§¨¤¤©§¦¨¦¥¦¨¨¤¨¨¦©

dpW'כּוd ip`" ,ok iR lr s`e ."'izipW `l"(e ,b ik`ln) ¨¨§©©¦¥£¦Ÿ¨¦¦©§¨¦

zlAwOW sEBd z` digOW dnWPd oFincM Fpi`W .aizM§¦¤¥§¦§©§¨¨¤§©¨¤©¤§©¤¤
sEBd irxF`On miiEPiW'כּו. ¦¦¦§¨¥©

Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` oi`W ipRn Epiide§©§¦§¥¤¥¥¨©§
mzFEdlE mzFigdl zFnlFrA WAlzOW `Ed lFkiaM¦§¨¤¦§©¥¨¨§©§¨§©¨
.calA KxAzi FnXn dx`de eif zpigA `N` ,Wil oi`n¥©¦§¥¤¨§¦©¦§¤¨¨¦§¦§¨¥¦§¨

aEzMW FnkE(bi ,gnw miNdY)aBUp iM" :FnWFCallr FcFd , §¤¨§¦¦¦¦§¨§§©©
ux`'וכּו.`weC "ux` lr" z`f mB s`e ." ¤¤ְ§©©Ÿ©¤¤©§¨

,oibxc lM Wixn mipFilr zFbxcOd lM zEEdzd dkke§¨¨¦§©¨©©§¥¤§¦¥¥¨©§¦
aEzMW FnkE .eif zpigaA `N` opi`(ai ,gk aFI`)dnkgde" : ¥¨¤¨¦§¦©¦§¤¨¦§©¨§¨

noi`qtFY Fpi`e qt`e oi` `EdW dpigAn ,"`vOY ¥©¦¦¨¥¦§¦¨¤©¦§¤¤§¥¥
mFwn4.calA eif zpigA EpiidC , ¨§©§§¦©¦¦§©

`EdW zEhXRzde mEvnv zpigA ici lr KWnp df eife§¦¤¦§¨©§¥§¦©¦§§¦§©§¤
zpigAc''EizpigaE ;'ddNBzI `NW ,milrdlE mvnvl ± §¦©§¦©§©§¥§©£¦¤Ÿ¦§©¤

eif zpigA `N`'כּוzpigA zEhXRzde dkWnd KM xg`e ; ¤¨§¦©¦§©©¨©§¨¨§¦§©§§¦©
d''e'כּוzpigA ixd ±d"iedzElWlYWdd zEllM `EdW , £¥§¦©£¨¨¤§¨©¦§©§§

zElWlYWdd lkA zEIhxtA oke .zFnlFrd lM lW¤¨¨¨§¥¦§¨¦§¨©¦§©§§
dlirl dlirn'כּוmEvnv ± d"ied zpigaA lMd , ¥¦¨§¦¨©Ÿ¦§¦©£¨¨¦§

zEhXRzde'כּו. §¦§©§

ixdW ,Ff d"ied zpigaE ,df mEvnv zFidl mxFBd K ©̀©¥¦§¦§¤§¦©£¨¨¤£¥

aizM(g ,an EdirWi)`Ed d"ied ip`" :inW`N` df oi`W ," §¦§©§¨£¦£¨¨§¦¤¥¤¤¨
,llM xaCd mvr zEdOn Fpi`e FzlEfl `EdW ,mW zpigA§¦©¥¤§¨§¥¦©¤¤©¨¨§¨
FzEdnE FzEnvr zpigA Epiid ,"ikp`W in ± ikp`" `N ¤̀¨¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦©§§¦©©§©
`xFw Fpi`W ,inW `le invrA ikp` ,xnFlM .lFkiaM¦§¨§©¨Ÿ¦§©§¦§Ÿ§¦¤¥¥

.llM mWA Ff dpigA§¦¨§¥§¨
ikp`" zFidled"iedzpigA KWnp zFidNW EpiidC ," §¦§¨Ÿ¦£¨¨§©§¤¦§¦§¨§¦©

lM `Nnn' ,d"ied mW zpigaA zFnlFrd zFEdl d"ied£¨¨§©¨¨¦§¦©¥£¨¨§©¥¨
zFbxcOd zFcixie zElWlYWdA 'oinlr'כּוzpigAn ¨§¦§¦§©§§¦¦©©§¥¦§¦©

,lCaEnE WFcw `Ede ,oinlr xcbA qRzp Fpi`W ,"ikp`"¨Ÿ¦¤¥¦§©§¤¤¨§¦§¨§¨
mWA `xwp Fpi`e'כּו" iM ipRn `Ed df lM ±Liwl`± " §¥¦§¨§¥¨¤¦§¥¦¡Ÿ¤

"ikp`"5LAxwA KiWnn ,"l`xUi" ,dY`W ici lrW . ¨Ÿ¦¤©§¥¨©¨¦§¨¥©§¦§¦§§
zpigAn d"ied zFidl oM mB KiWnn dfA ixd ,zEwl ¡̀Ÿ£¥¨¤©§¦©¥¦§£¨¨¦§¦©
lr Epiide .`zNin `ilY `YzlCÎ`zExrz`A iM ."ikp`"¨Ÿ¦¦§¦§£¨¦§©¨©§¨¦§¨§©§©

.zFvOd ici§¥©¦§
mifEnxE miElYW :WExiR ,"d"ied zFvn" md zFSOdW¤©¦§¥¦§£¨¨¥¤§¦§¦

`''dA mifEnxW Wie ,c''EiA mifEnxW Wi .d"ied mWA'כּו. §¥£¨¨¥¤§¦§§¥¤§¦§¥
dlrnl xxFri KM ,dHnl mc`d mzF` dUri xW` FnkE§£¤©£¤¨¨¨¨§©¨¨§¥§©§¨

c''Ei zpigA'כּוKiWnnE 6aEzMWוכּו', FnkE .(hl ,eh xAcOA): §¦©©§¦ְ§¤¨©¦§¨

mziUre ,d"ied zFvn lM z` mYxkfE"mz`"mY`"± " §©§¤¤¨¦§£¨¨©£¦¤Ÿ¨©¤
mW ceC UrIe" FnkE .aizM'7"כּו(bi ,g 'a l`EnW): . §¦§©©©¨¦¥§¥

dPde aaizM(bi ,gi mixaC)."Lidl` 'd mr didY minY" : §¦¥§¦§¨¦¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤
,"Liwl`" zFidl KWnp "d"ied" didIWM :WExiR¥§¤¦§¤£¨¨¦§¨¦§¡Ÿ¤
lkA mlWe "minY" didY if` ,zFvOd ici lr EpiidC§©§©§¥©¦§£©¦§¤¨¦§¨¥§¨

WtPd ixa`8mBR F` ,zg` devn xQig m` oM oi`X dn . ¥§¥©¤¤©¤¥¥¦¦¥¦§¨©©¨©
WtPd ixa` zEnilW iM .xa` xQEgn dUrp ixd ,DÄ£¥©£¤§¨¥¤¦§¥¥§¥©¤¤
od odW ,zFvOd odW "`MlnC oixa`" zkWndA iElŸ§©§¨©¥¨¦§©§¨¤¥©¦§¤¥¥

.zEIge mEIw mdl oi` ocrlaE ,WtPd ixa` zEIg©¥§¥©¤¤¦§¨¨¥¨¤¦§©
"WtPd lr `hg" xaM m` K`9od ,devn dfi`A mBtE , ©¦§©¨¨©©¨¤¨©§¥¤¦§¨¥

Kixve ,dUrÎzevn lHiAW F` ,dUrzÎ`l lr xarW¤¨©©Ÿ©£¤¤¦¥¦§©£¥§¨¦
?ozpTY didY dn ± oFxQgde mbRd oTzl§©¥©§¨§©¦¨©¦§¤©¨¨¨

devOd iM" :xn`p df lr dPdz`Gdlr i`wC ," ¦¥©¤¤¡©¦©¦§¨©Ÿ§¨¥©
ddaEWYaizM DiPin lirlC .(i ,l mixaC)l` aEWz iM" :'d ©§¨¦§¥¦¥§¦§¨¦¦¨¤
iMכּו' ."daEWY±'dÎaEWY.c''Ei iENin DA Wi Ff 'de . ¦§¨¨§¥¨¦

"LEvn" ± ikp`W in ± "ikp` xW` devOd" `ide'כּו.oke) §¦©¦§¨£¤¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦§©§§¥

,g''xA azM,הּתׁשּובה מ ּׁשער א ' devOdּפרק  iM" wEqRc ,o''Anxd mWA ¨©¨©ְִֶֶַַַָ§¥¨©§©§¨¦©¦§¨

(daEWYd zevn lr i`w "z`Gd: . ©Ÿ¨¥©¦§©©§¨
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.2.("DA xW` lke ux`d . . minXd" :ci ,i mixaC aEzMd oFWl iR lr)©¦§©¨§¨¦©¨©¦¨¨¤§¨£¤¨

כּו'"].3. הּיֹום "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור ואתחּנן, ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ[ּוכמֹו

הּיד 4. את יׂשראל "וּירא הּמתחיל ּבד ּבּור מּזה : ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ(ועּיין
ּתלכּו"). אלקיכם ה' "אחרי ּפסּוק על ּוּבּביאּור כּו'". ְֱֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּגדֹולה

.5.("ikp` Liwl` miwl` ,KA dcir`e l`xUi ,dxAc`e iOr drnW :f ,p miNdY)§¦¦¦§¨©¦©£©¥¨¦§¨¥§¨¦¨¨¡Ÿ¦¡Ÿ¤¨Ÿ¦

"ה'6. וזהּו ּגּבי ּבת", וׂשמחי "רּני הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ[ועּיין

.["ְִצּל

על 7. הּקדׁש" ּוב"אּגרת קי''ג. ּדף ּבחּקתי, ּפרׁשת ג', חלק ּבזהר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֻ[ועּיין
כּו'"]. "ּוזכרּתם ּבענין ׁשלח, ּבפרשת ּׁשּנתּבאר מה ועּיין זה. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפסּוק

מהימנא 8. ּוברעיא ב'. קס''ג, א'. קס"ו, דף ׁשלח, ּפרׁשה ּבזהר ְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָֹ[ועּיין
א']. עמּוד סֹוף ר''ל, ּדף ּפנחס, ְִַַַָָָּפרׁשת

.9.(`i ,e xAcOA)©¦§¨
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xE`iaE:df oipr ¥¦§¨¤
aEzMW FnkE .d`Etx zpigA `id daEWY dPd,ci rWFd) ¦¥§¨¦§¦©§¨§¤¨¥©

(d"mzaEWn `Rx`" :10ilFgl zEInWB d`EtxdW FnkE . ¤§¨§¨¨§¤¨§¨©§¦§¥
mdilrX sEBd ilk`On dpFilre ,xzFi dxwi `id sEBd©¦§¨¨¥§¤§¨¦©£¨¥©¤£¥¤
zEIgd lM z` zpTznd `idW xg`n ,mc`d digi¦§¤¨¨¨¥©©¤¦©§©¤¤¤¨©©

mipTEzn miIg ozFidl'כּוdbxcnA `id daEWY KM , ¦§¨©¦§¨¦©§¨¦§©§¥¨
WtPd zEIg zFkWOd odW ,zFvOd lMn xzFi dpFilr¤§¨¥¦¨©¦§¤¥©§¨©©¤¤

.d"ied mXn¦¥£¨¨
devn xQigW ici lr ,d"ied mWA mBRW xg`nE¥©©¤¨©§¥£¨¨©§¥¤¦¥¦§¨

`''dA F` ,mW lW c''EiA diElYd'כּו`id daEWYde ; ©§¨§¤¥§¥§©§¨¦
daEWYd zFidl Kixv Kkl ,d"ied KiWndlE oTzl d`Ä¨§©¥§©§¦£¨¨§¨¨¦¦§©§¨
FzEnvr `Ed ,"ikp`" zpigal ± dlrn dlrnl zrBn©©©§©§¨©§¨¦§¦©¨Ÿ¦©§
mbRd ze`Nnl mXn d"ied zpigA KiWndl ,KxAzi¦§¨¥§©§¦§¦©£¨¨¦¨§©Ÿ©§¨

.oFxQgde§©¦¨
aEzMW FnkE(` ,lw miNdY)" :miTnrOn± "'d Liz`xw §¤¨§¦¦¦©£©¦§¨¦

"`xiaC `wnEr:" §¨§¥¨
WKixSW ,lWn KxC lr einin EhrnzPW oiirn FnM ¤§©§¨¤¦§©£¥¨©¤¤¨¨¤¨¦

KiWndl ,miOd oiraFp mXOW xFwOd cr wnFrA xFRgl©§§¤©©¨¤¦¨§¦©©¦§©§¦
`xFwn"E `xiaC `wnEr zpigA ± "miTnrOn" KM ,mXn¦¨©¦©£©¦§¦©§¨§¥¨§¨

"`lFkC11" mXn ,"ikp`" zpigA EpiidC .Liz`xw."d"ied §¨§©§§¦©¨Ÿ¦¦¨§¨¦£¨¨
E `xFw df ici lrW ,xnFlMKiWnnzFidl ,d"ied mW §©¤©§¥¤¥©§¦¥£¨¨¦§

df" ± dpXdÎW`x zpigA Epiide .zEIgd zEEdzd WECig¦¦§©©©§©§§¦©Ÿ©¨¨¤
onf `EdW ,"oFW`x mFil oFxMf ,LiUrn zNgY mFId©§¦©©£¤¦¨§¦¤§©

dpXd lM lW illM zEIgd zEWCgzd'כּו. ¦§©§©©§¨¦¤¨©¨¨
Î`wnFrn ± "miTnrOn" ,aNA ± daEWYd xTir ,dPde§¦¥¦©©§¨©¥¦©£©¦¥§¨

Fl xSA 'd l` wFrvl ,`AilC12aEzMW FnkE .(gi ,a dki`): §¦¨¦§¤©©§¤¨¥¨

"wrvmAl"e ,`weC mAl ± "wrvoFWl ± "dtiq`FnM , ¨©¦¨¦¨©§¨§¨©§£¥¨§
"mixt` Wi` wrSIe"(` ,ai mihtFW)KxAzi eil` sFq`IW , ©¦¨¥¦¤§©¦§¦¤¤¡¥¨¦§¨¥
"FznWpe FgEx FAl"13"wFnr ale Wi` axT"n,cq miNdY) ¦§¦§¨¦¤¤¦§¥¨§¦¦

(foFWl ± "miTnrOn"E .miAxdlrnl wnFr Wi iM , ¦©£©¦§©¦¦¥¤§©§¨
.wnFrn¥¤

"lk Epiai 'd iWwanE"14l` mc`d miUi xW`M iM : §©§¥¨¦Ÿ¦©£¤¨¦¨¨¨¤
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סֹוף 10. ּוראינה", "צאינה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ועּיין
ּבראׁש ית).ּפרׁשת ְִֵַָָ

ב').11. עּמּוד ס"ג, דף ּבׁשּלח ב', חלק ּבזהר ְֵֵֶַַַַַַַֹ(עיין

.12minId ixaC ± "mdl `vOIe EdWwaie ,l`xUi iwl` 'd lr Fl xSA aWIe")©¨¨©©©¡Ÿ¥¦§¨¥©§©§ª©¦¨¥¨¤¦§¥©¨¦

.(c ,eh 'a

.13.("sq`i eil` FznWpe FgEx FAl" :ci ,cl aFI`)¦¦§¦§¨¥¨¤¡Ÿ

.14.(d ,gk ilWn)¦§¥

.15.("gExd z` `Flkl gExA hiNW mc` oi`" :g ,g zldw)Ÿ¤¤¥¨¨©¦¨©¦§¤¨©

.16(ai ,e '` l`EnW)§¥

עֹומקא־ּדבירא,17. ּבענין קנ''ו, סימן "מל "הדרת ּבספר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ועּיין
עּמּוד  צ"ג, דף אמֹור, ּפרׁשת ּבזהר, הרמ''ז ּבפירּוׁש ועּיין ְְְְְֱֵֵַַַַַַַַָָָָָֹועֹומקא־ּדכֹולא.

לּבי" אמר ל" ּגּבי g).ב', ,fk miNdY) ְִִֵַַָ§¦¦

מ''ד  סימן ּבתהּלים הּוא לב" "ּתעלּומֹות ak]ּולׁשֹון ׁשּנתּבאר [, מה ועּיין . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּלח"). הּׁשמיני "ּבּיֹום המתחיל ּבדּבּור ְְְִִִִִִֶַַַַַמּזה

ּדפּוס 18. חיים" ּוב"עץ הּוא. ּבער הּכינּויים", ּב"ערכי ּב"ּפרּדס", ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ(עּיין
על  ב', קע"ח, דף קרח, ג', חלק ּובּזהר: ב'. ּפרק סֹוף של''ג, ְְֵֶֶֶַַַַַָָֹֹדּוּבראוונא
א'. עּמּוד ר"צ, דף האזינּו, ב'. עּמּוד ק', אמֹור, הּוא". הּלוי "ועבד ְֱֲִִֵַַַַַַָָּפסּוק

[:'a wlg] ּׁשּנתּבאר מה ועּיין עׂשנּו". "הּוא ּפסּוק על ב', קע"ז, דף ּתרּומה, ¥¤ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
עׂשנּו" "הּוא מענין ,"ל ל" ּפסּוק c)על ,`i LlÎKl xF` dxFY).( ְְִֵֶַָָָָ¨¤§

יׁשּוב 19. "מאן א': עּמּוד ט"ז, דף וּיקרא, ג', חלק ּבזהר ׁשּכתּוב ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ(ּוכמֹו
ּפ ּבּפרשת מּזה לעיל ּׁשנתּבאר מה ועין "צו כּו'". הּמתחיל ּבדּבּור נחס, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

כּו'"). קרּבני את ְִֶָָכּו'
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והבאתי 23. כּו', יׂשראל לבני אמֹור "לכן הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ(ּוכמֹו
ְֶֶאתכם").

הּנ''ל).24. אמֹור" "לכן הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ׁשם ׁשּנתּבאר ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָ(ּוּכמֹו

ׁשהקּדימּו25. "ּבׁשעה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ועּיין
א'). עּמּוד קצ"א, דף ּבלק, ּפרׁשת ּבזהר ועּיין כּו'". לנׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹיׂשראל

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

Í‡ לתקן לעשות אלקים ברא אשר במ"ש ידוע הנה
תיקון  דבר כל וצריך בריאה כל פעולת נשלם שלא
שעושה  האלקי הפועל בכח חסרון מצד ולא לבררו

השלימות  בבחי' שיהיה מעשהו להשלים יוכל שלא
שלימות  בחי' יהיה שלא זה היה בכוונה אלא לגמרי
לתקן  הנברא הוא ואדם לתיקון שתצטרך פעולה בכל
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רק  ענין אינו זה בתיקון ואמנם החסרון ולהשלים
להיות  יכול היה זה שהרי בלבד הפעולה אותו שלימות
והצלחה  ברכה נמשך דוקא שעי"ז אלא האדם בלתי
וכה"ג  בחרישה הארץ עבודת וכמו גדול וריבוי בתוס'
תיקון  זו ועבודה האדמה את לעבוד אין ואדם דכתיב
החרישה  ע"י והוא שבה החסרון להשלים הארץ
אז  וכה"ג תיקון צריך עצמה וזריעה וההשקא' וזריעה
כמו  כלל הצמיחה בה אין ותיקון עבודה ובלי תצמח
שתצמיח  הארץ שנתקללה אחר ובפרט המדבר לארץ
ביגיעה  תיקון צריכה אדה"ר חטא ע"י ודרדר קוץ
בזעת  וכן תאכלנה בעצבון כמ"ש עוצב בה שיש באופן
החטה  כמו תיקון צריך המאכל כמו לחם תאכל אפך
כלבוש  הדברים כל וכן ואפיי' ולישה וריקוד בטחינה
מלאכות  ל"ט וכללותם טוויה ע"י הצמר מן שעושין
מתוקנים  בדברים שהן הגם כולם העסקים ועד"ז כידוע

פיר  שיוציא עד רבה יגיעה צריך ותבואות ושמן ות כיין
שיוציא  עד מאד שיתייגע כמו העסק מן הריוח שהוא
והלבוש  והמשקין התבואות צמיחת בתיקון ריוח
כורים  כמה להוציא קב שזורע כמו ומתרבין שצומחין
ואמנם  בלבוש וכה"ג דוקא בנטיעה פירות צמיחת וכן
שיעור  אין עד ידיו במעשה גדולה ברכה להיו' יוכל
שיצליח  תיקון לעשות בחסרון כוונה היה ולזה למעלה
התיקון  ענין כללות וזהו התיקון לאחר שיעור לאין בזה
הנק' שזהו בנוגה שנפלו דב"ן ניצוצין רפ"ח לברר
ב"ן  לבחי' לברר מ"ה שם שהוא האדם ונברא חסרון
בעה"ד  אדה"ר חטא קודם בין בזה הפרש שיש (רק
בתיקון  עבודה היה לא הארץ נתקללה שלא טו"ר
ועוצב  יגיעה בלי הכל מצמחת הי' שהארץ הרע וביעור
בג"ע  קאי האדמה את לעבוד אין ואדם ומ"ש כלל
בירור  דרך לא זו עבודה אבל לעבדה שם שהניחהו
לאחר  משא"כ עכשיו הארץ כעבודת הרע ותיקון
תת  תוסיף לא קין גבי וכתיב האדמה שארר החטא
זבת  ארץ שחטאו קודם בא"י כדוגמא היה וכך לך כחה
עסק  צריך למה הנ"ל הקושיא יתורץ ובזה ודבש) חלב
איך  יהיה עסק בלא ברכה שיומשך א"א דודאי כלל
במו"מ  גם אלא בארץ עבודה כתיקון לא גם שיהיה
להוליך  המסחור כמו תיקון דבר שיעשה צריך דמסחור
יסחרו  ומשם למדינה ממדינה ושמן יין או תבואות
יקרא  הארץ תיקון ג"כ שזהו דברים ושארי בבשמי'
ובשמים  זו במדינה תבואות יהיה לא זה בלתי שהרי
הכל  שיהיה נעשה לא ולמה וכה"ג כו' בזו יהיה לא
לעשות  אלקים שברא מפני אלא בשלימות במדינה
בהיותו  שלם איננו א' וכל לזה זה שיתקן דהיינו לתקן
מזה  ואמנם כו' מזה יתפרנס זה מסחור כל וכך לבדו
לא  ואם שיעור לאין בכ"א והתוס' הריבוי נעשה הרי

על  כ"א רק כלל ותוס' ריבוי היה לא המסחור היה
ע"י  ונמצא בשלימות שאיננו שם שיש מה רק מקומו
בכללותם  הברכה נמשך לזה זה שעושין השלימות
בחכמה  ה' וז"ש כפליי' בכפלי העיקר על מרובה בתוס'
עבודה  במלאכת ארץ דתקון חכמה שזהו ארץ יסד
אדם  של כפיו יגיע בשאר וגם דמסחור ובעסקים
ואורג  ובונה חושב ומעשה רוקם מעשה כאומנות
ה' עושה הוא אשר וכל כמו רבה הצלחה יש וכה"ג
בעבודת  כמו באומנות כלל מצליחים שאינן ויש מצליח
וכה"ג  הזריעה רקבון וכן תצמיח ודרדר שקוץ הארץ
להיפך  או קדים שדופות ורעות דקות שבולות בצמיחת
עסקי  בכל אלה הפכים ב' יש וכך וטובות מלאות
להיפך  או שיעור לאין הרבה להרויח שיוכל המסחור
כמו  והיינו כלל מעשהו תצלח לא כי הכל שיפסיד
מזה  נמשך כך ממש הפכים ב' הן שטו"ר טו"ר עה"ד
ממש  ההצלחה והיפוך ההצלחה שהוא והקללה הברכה
קודם  אבל דוקא בעה"ד אדה"ר חטא אחר נעשה (וזהו
כמו  קצת עבודה שצריך רק בארץ ברכה רק היה החטא
לתקן  דלעשות כנ"ל בא"י זו ודוגמא בג"ע לעבדה
המשיח  לימות וכמו כלל טו"ר תערובת שאין גם צריך
ה' יברכך וז"ש תשבות) ובקציר בחריש בעוה"ב (רק
ולא  לא לגמרי עשיה בלא אבל דוקא תעשה אשר בכל
לבד  זה דמפני ריקנייא באתר שריא ברכתא דלית משום
רק  וכה"ג הארץ ועבודת ואומנות מו"מ עסק א"צ
כד  כמו הברכה תשרה שעליו מזעיר מעט שיהיה
גבי  דאלמנה תחסר לא השמן וצפחת תכלה לא הקמח
יתברך  כלום בלא גם ועבודה עסק ענין אבל אליהו
שהזריעה  גם גדול ובריבוי וטובות המלאות כשבולות
בו  שהיה הקמח מכד הוא להיפך א"כ לגמרי נרקבת
ברקבון  נקלט אינו אם שזורע ובקב עכ"פ הכף מלא
בלי  דברכה הפכים כב' זהו ונמצא כלום צומח אינו
המעלה  זהו לעסק לעולם א"צ המעט על שיעור
הוא  ועבודה ובעסק מתברך אינו כלום שבלא והחסרון
החסרון  זהו כלום יוסיף ולא המעט ית' דלא להיפך
ויש  תחלה מהכליון ודוקא כלום בלא גם שית' והמעלה
ובקציר  בחריש כתיב לע"ל הנה אך בזה שאין מה בזה
וזריעה  בחרישה האדמה לעבוד יצטרכו שלא תשבות
וע"ד  מעצמה הכל הארץ בקרב ברכה תהיה רק וקצירה
מילת  וכלי גלוסקאות הארץ תוציא דלע"ל שארז"ל
ללבוש  ובגד לאכול לחם שעכשיו דמה הוא הכוונה
ל"ט  בענין ועבודה מלאכה תיקון ע"י הוא הכל
גלוסקאות  הארץ מן יצמח לבא ולעתיד מלאכות
ברורים  לענין בזה ורמז מילת וכלי צרכן כל מתוקנים
ויצמח  כו' יתעבר דטו"ר דאילנא לע"ל שא"צ דרפ"ח
שנק' השביעי באלף דוקא (וזהו ומבורר מתוקן הכל
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חרישה  בה שאין דשביעית כדוגמת שבת שכולו יום
מבואר  הלא לכאורה הנה זה ענין ושורש וקצירה)
שיעור  לאין הרבה ריוח יש וקצירה דבזריעה למעלה
מעצמה  הברכה שתהיה לזה יתרון יש מה וא"כ ג"כ
א' ענין להקדים יש הנה אך כלל. ומלאכה עבודה בלא
השביעי  יום את אלקים ויברך שכתוב במה והוא
שאסור  השבת ביום ברכה ענין שייך מה דלכאורה
לא  במלאכה כלל עשייה אין וכאשר ועבודה במלאכה
כמ"ש  ברכה שייך דוקא ידיו דבמעשה ברכה שייך
דחול  יומין בו' והיינו דוקא תעשה אשר בכל וברכך
ימים  ששת שכתוב כמו המעשה ימי ששת שנקרא

תשב  השביעי ביום אבל מעשיך ממעשה תעשה ות
בו  דכי טעם ונתינת ברכה ענין בזה יפול ואיך לגמרי
ברכת  כתיב והנה הוא. להיפך לכאורה ויברך ע"כ שבת
דזה  במ"א ומבואר עמה עצב יוסיף ולא תעשיר היא ה'
ה' ברכת שנקרא דוקא השבת דיום ברכה על קאי
ברכה  דיש משמע כו' עצב יוסיף שלא באופן שתעשיר
בעושר  שיש בהיות הוא והענין עצב. בה שיש זולתה
והעסק  העשיה ידי על הבא העושר הא' אופנים ב'
או  רבה מקנה ע"י או הארץ כעבודת ועבודה במלאכה
רב  הון בריוח ידיו במעשה שנתברך רב מסחור ע"י
שיעור  לאין גדול עושר שנעשה עד ושנה שנה מדי
רבים  ומטמונים באוצרות יקר הון וכל וזהב בכסף
ממש  א"ס בבחי' בזה הברכה להיות שיוכל כידוע
מרויח  בהיותו בו שיכלה קצוב מספר לו אין שהרי
אשר  וכל דכתיב ביוסף כמו כלל והפסק שיעור לאין
בהצלחה  שיעור לאין שזהו בידו מצליח ה' עושה הוא
מספר  באין מופלג עושר שנעשה עד כו' פרט ובכל
וקיבץ  שאסף הכסף כל את יוסף וילקט וכן לכסף
באה  דוקא וכ"ז שיעור לאין ומטמונים באוצרות
דוקא  תעשה אשר בכל וברכך וכמו המעשה מהצלחת
שפיזר  הקרן גוף על וריבוי דהוספה ברכה ואמנם
אלף  עד כמו וכלל כלל הקרן ערך לפי אינו במעשה
ושיעור  בגבול בא אינו הוא וגם כמוהו פעמים אלפים
גבול  שיש רואים אנו (והנה זה במספר יכלה לומר כלל
וי"כ  בר"ה ע"ז חותם בחי' יש שהרי לפרנסה וקצבה
כך  ידיו במעשה ירויח זה פרנסה בספר וחתמנו כמ"ש
בבנ"א  שנראה כפי יותר ירויח וזה יותר ולא וכך
אשר  בכל לו נמדדה שהברכה לשנה משנה שינויים
המופלג  העושר וגם יצליח לא מזה שיותר עושה הוא
וימצא  יצחק ויזרע כמו בשיעור באה ברכתו הוא גם
עצם  מצד זה דאין הוא הענין וכה"ג יותר ולא מאה
שע"פ  רק כנ"ל כלל שיעור לאין להיות שתוכל הברכה
שמודד  כידוע דחותם ה"ג בחי' המדה קו מאמר גזרת
וכך  כך שיתברך פרנסה ספר שנקרא הברכה בבחי' גם

מאוד  האיש ויפרוץ ומ"ש וד"ל) החותם והוא יותר ולא
ומדה  משיעור למעלה היינו ממש שיעור בלי מאוד
לכאורה  גדול פלא וזהו ידיו דמעשה בברכה שניתן
גבול  רואים אנו הרי לפרנסתו קצבה שיש מה דהרי
בכל  הרבה שעוסק אע"פ יותר יצליח שלא בהצלחה
וזולתה  זו ממעשה שניטל לפי רבה ויגיעה מלאכה מיני
הקצובה  המדה כפי רק יתירה הצלחה יעשה אשר בכל
המעשה  מצד רק הברכה עיקר היה ואם להתברך לו
ובירור  תיקון דע"י לתקן לעשות בפי' הנ"ל מטעם
וכליון  שיעור יש ולמה למעלה שיעור לאין נתברך
שיש  ורע טוב עה"ד חטא מטעם הוא הענין זו לברכה
היפוך  שהוא קללה יש הרע מצד ואם וקללה ברכה
קדים  כשדופות לגמרי וכליון ההפסק שהוא הברכה
מלאכת  כל הצלחת בהעדר וכן הזריעה וכרקבון
כלל  יצלח שלא וכה"ג ומקנה במסחור ועבודה אומנות
גבורות  בחי' שיש לומר מוכרח מזה עכ"פ הנה
ולא  ברכה הנקרא שהוא הטוב בשפע גם וצמצומים
בחי' אבל כנ"ל קצוב ושיעור במדה שנמשכת קללה
בה  ואין ממש שיעור לאין מתברך המעשה שע"י עושר
התיקון  לאחר וכן כו' עה"ד חטא כמו הוא ושיעור מדה
וכה"ג  המשיח לימות כמו לגמרי טו"ר דעה"ד ובירור
כמו  הקדמונים בימים סגולה יחידי בקצת דוגמתו היה
למעלה  שהוא יסוד מבחי' שורשו (שהיה דיוסף עושר
התיקון  שורש הח' מלך הדר בחי' והוא שבמל' מעה"ד
עושה  הוא אשר שכל זה יוסף בחי' יש גלות בכל וגם
שע"י  העושר בחי' וזהו וד"ל) שיעור לאין מצליח
מתברך  היה לא כלום עושה היה לא ואם דוקא המעשה
ביתו. להוצאת ממנו בהסתפקות קרנו כלה והיה כלל
עסק  שא"צ באופן בא הוא השני העושר בחי' ואמנם
כלל  עוסק שאינו גם אלא ומו"מ במלאכה כלל ועשיה
יכלה  שלא כלל שיעור לאין סיפוק כדי להקרן יש וכלל
הקרן  בגוף דהיינו בעצמו עושר הנקרא והוא לעולם
אשר  כל וגם וזהבו לכספו שיעור אין כלל ריוח בלא
מאוד  כבד ואברם וכמו מעצמו שיעור לאין מתברך לו
וזה  כו' מאוד האיש ויפרוץ וכן כו' בכסף במקנה

בלתי לריבוי פרצו בארץ שמקנהו שיזרע מה וכן מוגבל
איש  כשימצא הקרן בגוף וכמו מוגבלת בלתי ברכתו
איזה  ע"י נעשה שלא באוצרות רב בהון עשיר שהוא
ממנו  שיסתפק גם דהיינו בעצם עושר נק' כלל עסק
בשלמה  מצינו דוגמתו הנה כלל יכלה לא רב להוצאות
נחשב  כסף היה שלא עד האופן בזה עושר שהיה
העצים  כמו שיעור לאין המופלג הריבוי מצד למאומה
דשלמה  ועושר המופלג ריבויים מצד נחשבים שאינם
היפוך  מלאכה בשום עסק שלא העסק מצד היה לא
ודאי  (ואמנם בעסקיו מצליח והיה עושה שהיה יוסף
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ונתברכו  וכה"ג ובקר וצאן וכרמים שדות הרבה לו היו
בירושה  דוגמא ע"ד וכמו כנ"ל) שיעור לאין מעצמם
בא  שאביו הגם הוא בה עסק שלא האב מן לבן שבאה
לו  שיש רק בעצם עושר נקרא עסק ע"י הזה העושר לו
לו  שאין בעצם בעושר עכ"פ יובן ודוגמתו שיעור
מיני  ב' בין כלל הפרש אין לכאורה והנה כלל. שיעור

מ  בלתי דשניהם הנ"ל מאיזה עושר לי ומה כלל וגבלים
בעצם  דבעושר הוא ההפרש עיקר אך בא. הוא סיבה
כמו  בעצם הוא שלו הרבוי דבבחי' לעולם שינוי בו אין
שינוי  בו יש המוצלח עושר אבל בעצם שריבויו התהום
ויש  המדה מכפי יותר מצליח אינו שלפעמים והפסק
הפסד  להיות שיוכל מה (ולבד לא ותו ע"כ בדבר הפסק
הנה  ואמנם כנ"ל) הברכה היפך הקללה מצד בקרן גם
כנ"ל  דיוסף כעושר לעולם שינוי בלי המוצלח בעושר
לעושר  ממש ודומה לעולם מוגבל בלתי הוא גם ודאי
אם  לי ומה בעצם וגבול שיעור לו שאין דשלמה בעצם
או  בו שמתברך המעשה מצד גבול הבלתי סיבת בא
דמיון  לזה יש ולכאורה ממש א' הכל כלל מעשה בלא
בעצם  שיעור לו אין שהתהום המעיין ונביעת מהתהום
נובע  המעיין נביעת אבל כנ"ל בעצם העושר וכמו"כ
הוא  גם הרי כלל והפסק שיעור בלי אבל מעט מעט
להיות  יוכל (ואדרבה ממש התהום כמו מוגבל בלתי
בארץ  שנובעים תהום כמעיינות יותר מוגבל בלתי ריבוי
מן  יותר שהוא הראשון כוחם מכפי ביותר שמתגברים
חיים  מים יצאו ההוא ביום וז"ש עצמו התהום
הוא  הקדמוני ים כו' הקדמוני הים אל חציים מירושלים
מהנחלים  הנעשה הוא האחרון וים שמתחת התהום
מוגבל  בלתי שהוא מלא איננו והים הים אל שהולכין
שבים  הם שם כו' מקום אל שנאמר דוקא הנחלים מצד
לפי  כו' דג"ע נהרות ד' בענין כידוע שיעור בלי ללכת
שהולך  דבר כל דודאי שיעור בלי ומתגברין שהולכין
שנקרא  הגם התהום אבל למעלה שיעור לו אין ומתגבר
שנמשך  בהמשכה סוף להם אין סוף להם שאין מים
שיעור  לו שאין ומתגבר כהולך רב אינו אבל הפסק בלי
בירור  תשלום לאחר הוא מירושלים חיים ומים למעל'
שנק' עסק ע"י כמו שהבירורים דרפ"ח מ"ן העלאת
עושר  שנק' הקדמוני בים ברכה יוסיף המוצלח עושר
הנעשה  שהוא האחרון הים אל וחציים בעצם
ה' ברכת והוא הנ"ל המוצלח כעושר דרפ"ח מהברורים
ישר  אור בבחי' שהן הנ"ל עושר מיני ב' כולל תעשיר
עצמות  בבחי' ג"כ ה"ז מעלה ולמעלה כידוע חוזר ואור
ענין  שזהו המוצלח ועושר בעצם עושר שנק' א"ס
הברורי' מעשה שע"י עושר וא"ח א"י בבחי' אא"ס
א"ח  נק' למעלה שיעור בלי עולה ועולה הולך שהוא
קו"ח  ע"י שנמשך ומה הקדמוני הים אל וז"ש לקדמותו

למעלה  דא"ס בעצם עושר נק' שיעור בלי למטה עד
בבחי' נמשך ותחלה תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד
וא"ח  דא"י קומות וב' חוזר אור בבחי' ואח"כ א"י
ה' ברכת וז"ש כידוע קוממיות שנק' בירושלים כלולים
אך  וד"ל. וכמשי"ת דוקא בעוה"ב דקאי תעשיר היא
לעושר  עשייה שע"י עושר בין הפרש יש עכ"ז הנה
שבעשי' עושר הצלחת יגיע לא דודאי שבעצם
לא  להתפשטות שיעור (דאין שבעצם עושר להצלחת
בהתפשטות  שנמצא מה דכל שבעצם שיעור לאין יגיע
העצם  כח כל שיבא וא"א העצם מכח רק בא אינו
דמצד  להיפוך הוא הנ"ל ולפי במ"א כמ"ש בהתפשטות
ועושר  העצמות בבחי' הוא בא א"ח שנקרא העשייה
בהתפשטות  גדולה במדת התפשטות בבחי' הוא בעצם
שבעצם  לפי חקר אין לגדולתו וכתיב העצם לפי רק
שקולים  והעצם דהתפשטות מבואר ובמ"א א"ס הוא
דומה  ומעיין דתהום המשל הרי וא"כ כו') ממש כא'
משלח  כמו במעיינו' שנמשך הוא עצמו התהום לנמשל
שאין  בעצם התהום כח מחמת ולפ"ז בנחלים מעיינים
שיעור  להם אין המעיינות של הנביעה ע"כ שיעור לו
לתהום  דמעיינות התפשטות בחי' יגיע שלא ודאי
העושר  לעצם יגיע לא שבעשיה עושר וכך העצמי
שמתברך  הברכה מקור הוא שבעצם שעושר מאחר
כנ"ל  ממש א"ס בבחי' נמשכה שהברכה ואע"פ בעשיה
הברכה  מקור אבל שיעור לו שאין המוצלח בעושר
מבחי' למעלה והוא המשכה מבחי' למעלה הוא הזאת
שזהו  עצמו סוף אין בחי' הוא אלא סוף דאין המשכה
דהיינו  יש שנקרא הבא העולם וכמו בעצם עושר בחי'
יש  אוהבי להנחיל וכמ"ש הא"ס דעצמות האמיתי יש
עשייה. ע"י בהתפשטות הבאה הברכה כל מקור ונק'
היא  ה' דברכת הפסוק ענין היטב יתפרש לא א"כ אך
להעשיר  יוצא פועל משמע תעשיר דלשון תעשיר
ברכת  נק' והרי בעצם שתתעשר ולא תאכיל כמו לזולתו
נק' אינו בעצם ועושר המשכה ענין הוא שהברכה ה'
לומר  צריך אלא כלל לזולתו להעשיר ולא המשכה
שנק' דא"ס המשכה בבחי' קאי תעשיר ה' דברכת
כלל  עוצב בה ואין ושינוי הפסק בלי שהיא רק ברכה
ע"י  שזהו כנ"ל שיעור בלי המוצלח דיוסף עושר כענין
דבשבת  לדוכתה דלעיל קושי' הדרא א"כ דוקא עשיה
זו  ברכה לשון שייך איך כלל ומלאכה עשיה שאין
הוא  הענין אלא כו' וישבות שא' מאחר בעשיי' שהיא
שזהו  שבת שכולו יום שנק' בעוה"ב קאי ה' דברכת
יש  אוהבי להנחיל נאמר שבו כנ"ל בעצם עושר
שבת  שכולו הז' אלף מבחי' יש שבת ובכל האמיתי
ברכת  ונק' עצמית מנוחה העולם לחיי מנוחה הנקרא
ברכת  שנק' ומה ממש דא"ס העצמות מצד שבעצם ה'
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למטה  שיעור אין עד ברכה כל מקור להיותו היינו ה'
המשכה  בבחי' שהוא מה בבחי'והיינו העצמות מן

(והוא  חקר אין לגדולתו נא' שע"ז כידוע באבי"ע קו"ח
מאמרות  הי' והן למטה מלמעלה שנמשך ישר אור בחי'
מאמר  נמי דבראשית הקדומה וחכמה ברצון בשרשן
נקרא  דהחכמה בעשי' שנמשך הברכה ענין והוא הוא
וע"י  דא"א בח"ס גם עשית בחכמה כולם כמו עשיה
דשיתא  בכלל המעשה ימי ששת ענין וזהו כו') וא"ק
תעשה  ימים ששת כמ"ש ובפרט עלמא דהוי שני אלפי
רום  ועד דז"א יומין בו' למעלה זה וקאי מעשיך
בעשיה  כמו ממש ה' ברכת בה יש זו ועשי' המעלות
והוא  דוקא תעשה אשר בכל וברכך דכתיב למטה דאדם
שאין  הנביעה כמשל וזהו מעשיך תעשה ימים ו' כמ"ש
דו' שבעשיה הברכה כך כנ"ל התהום מחמת הפסק לה
מן  שנמשכה מצד ושינוי הפסק לה אין שנין אלפי
יוצא  פועל תעשיר וזהו דוקא ה' ברכת ונק' העצמות
בלי  שמתברך שלו בעשיה גם הנתחדש עושר שהוא
וירא  וכמ"ש עמה עצב יוסיף ולא ידיו במעשה שיעור
לפ"ז  הנה אך מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלקים
עושר  הוא זה שתעשיר דחול ביומין דוקא זה פסוק
שכולו  וליום לשבת עניינו ומה דוקא שבעשיה מוצלח
ויברך  ענין תחילה להקדים יש והנה כנ"ל דוקא שבת
מלאכתו  מכל שבת בו כי השביעי יום את אלקים
לפי  דחול המעשה לענין דוקא שייך זו שברכה
שבת  כאשר ע"כ בהן ונתברך ידיו במעשה שהצליח
שייך  ולזה כו' אותו בירך הז' ביום דוקא ממלאכתו ונח
השייך  עניין שהוא תעשיר ה' ברכת הפסוק שפיר
ברכה  היינו דשבת הברכ' עיקר ואעפ"כ דחול לברכ'
יום  שנק' בעוה"ב שהוא הברכה מקור שנק' העצמית
הז' יום את אלקים דויברך הפי' עיקר וזהו שבת שכולו
הידוע  ענין ביאור תחלה להקדים יש זה ולהבין כו'.
מארז"ל  שזהו עלאה ושבת תתאה שבת שבת מיני בב'
הילוך  כהלכתן שבתות ב' ישראל שמרו אלמלא
כתיב  דהנה למטה מלמעלה והילוך למעלה מלמטה
דאתמשך  הוא דח"ע בזוהר וא' תרונה בחוץ חכמות
דאצי' חכמה בחי' בראש חכמה שזהו וידוע בח"ת
בראשית  שזהו שבדיבור חכמה בסוף בחכמה שמאיר
השתלשלו' כל נמשך שבדבור ובחכמ' כידוע בחוכמתא
שבעשי' שכל כמו עשית בחכמה כולם כמ"ש דבי"ע
בחרישה  מלאכתו להצליח איך המתחכם כמו ממש
עבודה  מיני וכל אומן בעשית וכהתחכמות וזריעה

יבא  מזה לעשותם איך בהתחכמות הכל מו"מ ומסחור
לבנין  שיש בית יבנה בחכמה כמו הריוח סיבת עיקר
ח"ת  ונק' ארץ יסד בחכמ' ה' וכן מיוחדת חכמה בית

יתרון בה יש מח"ע שמקבלת רואים וגם שאנו וכמו רב
שבעצם  מהחכמ' להיות יכול שבעשי' התחכמות בחי'
בעצם  שהוא מכמו בדיבור יתירה חכמה שנמצא וכמו
עצם  מן יותר בנסיון שנמצא החכמה וכדוגמא שכלו
ימצא  שבנסיון הנסיון כבעל חכם אין שהרי השכל
שאנו  הענין וכך תחלה שהיה מכמו יותר ובירורו עומקו
יתרון  בזה יש מה דבר לתקן שכל בהמצאת רואים
לדבר  שהתקון החכמ' בעצם מושכלות מהמצאת למעל'
עצם  לגבי בערך קטן בזה והתחכמות שהשכל אע"פ
חכם  שהוא מי שגם בחוש רואים אנו אעפ"כ החכמה
שכל  להמציא בחכמתו יכול לא חכמה מיני בכל שלם
והוא  מעיקרו מחודש כמו שיהיה עד מה דבר לתקן
שהוא  הארץ כתקון לגמרי חדשה צורה מחומר לעשות
וכה"ג  חרישה ע"י צמח כל שיצמיח פשוט חומר גולם
מיני  כל וכן ובונה ואורג וכרוקם אומנות כלי בתיקון
מאין  שזהו הקרן גוף על הרב' פירות שעושה מסחור
(וכמו  יתירה חכמה בזה להיות ומוכרח חדש כדבר ליש
ביתך  אל ברכה להניח כמ"ש ביתה בנתה נשים  חכמת
אשתו  בשביל אלא פרנסה לאדם נותנין ואין כו' ביתו
חיל  שאשת הבית עקרת באשה נתנה יתירה בינה ואמרו
ביתו  הבית ברכת ונק' ידיה מעשה בברכת הרבה תרויח
הכל  דודאי למעלה דחול יומין בו' יובן וכך אשתו) זו
באבי"ע  דא"ס חכמה דהיינו בראש חכמה מבחי' נמשך
בח"ת  אבל כנ"ל) א"י (בבחי' מאמר נמי דבראשית
דבחכמה  לתקן לעשות כענין שזהו ומעשה שבדיבור
יש  כו') מ"ה בחי' אדמתו עובד (כאדם ח"ת אתברירו
ונק' שבעשי' התחכמות וכמשל הרבה מעלה יתרון בזה
העצמות  אל א"ח בבחי' שעולה למעלה ממטה הילוך
בחכמ' מלמעל' שנמשך מהמשכה גבוה יותר ממש
שא' והוא כו') באשה נתנה יתירה בינה (וכמ"ש בראש
ברכה  ואיהי ברוך דאיהו כידוע נוק' ל' כו' ה' ברכת
ע"י  הבית עקרת חיל אשת שנק' המל' בבחי' והוא
בברכה  מעלה למעלה שעולה החול ימי דו' המעשה
גבול  בלי מאד טוב והנה אלקים וירא וכמ"ש יתיר'
ויברך  א' שע"ז העצמי' הברכה נמשך דוקא ומזה
ב' הנה והן שבת שכולו יום השביעי ליום אלקים
הז' דאלף שב"ע נמשך דוקא דמשב"ת כהלכתן שבתות

בעה"ב: תעשיר ה' ברכת עיקר שהוא בכללות
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ אזי אמת מבחי' מקבל כשהאמונה ואמונה אמת
אותיו' הוא אמת כי פנימי', בבחי' חיות בה יש
א"ב  באמצע הוא ומ"ם ראש הוא א' כי סוף, תוך ראש
אחרון  ואני ראשון אני וזהו הא"ב, בסוף הוא והתי"ו
היינו  אלקים, אין באמצעיתא בזוהר פי' ומבלעדי
מחי' אזי עצמותו אמיתת אמת מבחי' מקבל כשהוא
התורה  ע"י וזהו גמור, חיות בבחי' האמונה את
וזהו  עצמותו, אמיתת שממשיך הכלי היא שהתורה
הם  החותם שעל אותיות כמו אמת הקב"ה של חותמו
ומגלה  הקב"ה של חותם היא התורה כך שמו מגלים
באמת  יקראוהו אשר לכל כמשארז"ל וזהו שלו, אמיתת
אמת  נמשך התורה שע"י מחמת תורה, אלא אמת ואין

אמת. ג"כ עי"ז ונקרא
Â‰ÊÂ,בלחמי לחמו לכו וכמ"ש לחם ג"כ נק' שהתורה

וכמשארז"ל  לחם, שנק' התורה על קאי שזהו
ע"י  שבשמים לאביהם מפרנסין ישראל פרנסתי רעיתי
פרנסה  ממשיכי' אזי גשמי' בתורה כשעוסקין התורה

הם  שבשמים חו"ב בחי' שהוא לאביהם למעלה וחיות
אא"ס, עצמו' מבחי' בהם וממשיכים עליונות מדות
שהוא  הגשמי שלחם כמו לחם נקר' שהתורה וזהו
כך  חיות, להם אין הלחם ובלעדי בגוף הנשמה מחבר
גבורה  ימינא דרועא חסד לון תקינת גופין למעלה
שממשיך  וכו' מוחא חכ' גופא תפארת שמאלא דרועא
אינון  מכל לאו שהוא אא"ס מעצמות הנשמה בהם
גבורה  ומדת חסד מדת שינוי' יש שבהמדות כלל מדות
שאין  שניתי לא הוי' אני אבל החסד ממדת היפוך הוא
התורה  וע"י כלל מדות אינון מכל ולאו שינוי  שום בו
שזהו  התורה ע"י ג"כ למטה הוא כך אותם מחבר הוא
בבחי' שבגוף בנשמה הגילוי שיהי' סוכ"ע מבחי'
וחיות, הרגשה בבחי' יהי' שהאמונה היינו ודעת הרגשה
רש"מ  שמקיים הוא צדיק כי יחי' באמונתו וצדיק וזהו
גמור, חיות בבחי' יחי' האמונה שהיא אחת על והעמידן
שבגוף  הנשמה את שמחי' למטה לחם נק' שהתורה וזהו
ממש. חיינו שנק' חיינו היא כי וזהו גמור חיות בבחי'
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂ'בחי היא ברגלים ראי' מצות הלא צ"ל זה
כך  לראות שבא כדרך כמשארז"ל מאד גבוה
מקבלים  שהיו הראי' ענין ופי' השכינה, פני ליראות בא
ולא  דוקא ביו"ט הי' מה ומפני בנפש הארה גילוי
שחל  ביו"ט שלכן יו"ט מבחי' גבוה שבת הלא בשבת,
לקדש. קדש בין המבדיל מבדילי' השבת אחר להיות
ישראל  אחרי ר"פ במד"ר ארז"ל דהנה הוא הענין אך
נאמר  אינו בעושיו ישראל שמח בעולמי, שמחו לא
הקב"ה  של במעשיו לשמוח הם עתידים ישמח, אלא
ה' שמח בעולמו, שמח לא הקב"ה כביכול לע"ל,
לשמוח  הקב"ה עתיד ישמח, אלא אומר אינו במעשיו
אין  עכשיו כי מפני והיינו לע"ל, צדיקי' של במעשיהם
מ"מ  מצוה של שמחה שיש ואע"פ בשלימות, השמחה

בשלימות יובן אינה וכמ"כ כו', עצבות בחי' יש כי
אין  מ"מ במקומו וחדוה עוז שנא' הגם כביכול למעלה

נפרד, ודבר יש הוא למטה כי מפני בשלימות השמחה
עד  המצמצם מדה"ד בחי' למעלה שיש מפני והוא
השמחה  אין לכן כנ"ל, ודבר ליש נראה שיהי'

כו'. בשלימות השמחה יהי' לע"ל אבל בשלימות,
‰‰Â בחגך ושמחת וכמ"ש לשמחה מועדי' הם היו"ט

שבת  משא"כ השמחה, התגלות בחי' הוא שאז
נק' התורה בל' כ"א השמחה, יום נק' שיהי' מצינו לא
וקראת  כמ"ש ענג בחי' הוא הנביאים ובל' המנוחה יום
כי  מפני והיינו השמחה, זמן הם יו"ט אבל ענג, לשבת
מעין  הקב"ה הטעימן והאבות אבות, ג' כנגד הם יו"ט ג'
גילוי  גורם והשמחה לשמחה. מועדי' הם לכן עוה"ב
ובעת  חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא המלך כמשל
שיו"ט  לפי יובן עד"ז כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו
ית', אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן השמחה זמן הם

השכינה. פני רואים היו דוקא ביו"ט ולכן

dpya minrt yely d"c
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéøîåàù äîåאח אור' 'יוצר "אלקיבברכת המילים רי 
המילים את ממש) העצמות  (היינו, êéîçøáעולם"

íéáøä
úåîöòä ïî éåìéâäå øåàä úðéçá åäæù øîåì ùé,כלומר

ממש, העצמות ולא מהעצמות  וגילוי אור של êàענין 
ïåöøä úðéçáî ïééãò äìòîìù øåàä úåîöò úðéçá åäæ
óåñ ïéà úðéçáá àåäù åîë øåàä àåäå ,'åë èåùôä

åðéàù ùîîשייך,'åë ïééãò íù íåù åáאמנם כלומר,
בהגדרה שמוגדר גילוי  לא אך גילוי , של ענין  כבר זה
גילוי אלא פשוט, רצון  של בהגדרה לא גם שהיא, כל
שלעצם וכמו  ההתפשטות. לפני שהוא כמו האור עצם
אין  פשוט, גילוי שהוא העצמות של לגילוי  גם שם , אין

עדיין. שם 
é÷î úðéçáá åðéà àìéîîå,ïë íâ óלקרוא אפשר אי 

כבר  הוא מקיף שגם כיון 'מקיף', בשם  גם הזה לאור
יחס שום אין האור ולעצמות  משהו , אל יחס

ïåöøäוהתפשטות, éøäù אחר שנמשכת הדרגה שהוא
יחסàåäכך é÷îבעל úðéçááóוסובבíéðô ìë ìò

ùîî óåñ ïéà úðéçááù øåàä ïë ïéàù äî ,úåîìåòì
האור' 'עצמות é÷îהנקרא  úðéçáá åðéà,'åë ïë íâ ó

íéôé÷îä ìë øå÷î àåä ÷ø ממנו ונמשכים מגיעים והם
¯ 'åë, העצמי האור שהוא סוף אין האור עצמות כלומר

עדיין  שם שאין כיון מקיף, בחינת מלהיות למעלה הוא
ונמשכים מגיעים  המקיפים כל - זאת  ובכל התפשטות,

(íùãממנו, øåàä úåèùôúä úðéçáá ïä íéôé÷îäã
'åë ïåöø íù êééùהתפשטות הוא הרצון שענין כיון 

שהוא כל לדבר æ"ð)ונטיה ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå
éøäåהמקיפים.'åë éîöòä øåàä ïî íéëùîð ïä

"אלקי דרגת (לאחר שלבים  שני  כאן יש  כי כן, אם נמצא
ממש): העצמות שהיא עולם"

במילים (ונרמז  ההתפשטות לפני האור' 'עצם א.
ושם התפשטות אין עדיין  שבזה הרבים"), "ברחמיך
המקור  הוא זאת  ולמרות לעולמות, מתייחס ואינו

המקיפים. לאורות 
שייך שעליהם עצמם, המקיפים נמשכים מכן לאחר ב.
השערת לפני  עוד הוא זה (וכל 'רצון' שם  לומר

בפועל). העולמות
¯ àåä ïéðòäå שימשכו שבשביל לכך הסיבה מהי

ואינם העצמי, האור קודם להימשך צריך המקיפים
ממש? מהעצמות להימשך יכולים

¯ ïåöøä ìòá úåîöò äðäã- ממש íâהעצמות åðéà
¯ øåàä íöò úðéçá íâ øåàäå ,'åë ïåöøì øå÷î úðéçáá

- הראשונה  ìëהדרגה ìò ïåöøì øå÷î úðéçáá àåä éøä
¯ ,'åë íéðô כיון רצון בבחינת אינו עצמו שהוא  אף

האור, להתפשטות מקור בבחינת  הוא האור, עצם שהוא 
רצון. בשם לכנות שייך שאותה

(העצמות עצמו הבורא את יש  קצת : אחר ובסגנון
לעצמו  לא  גם גילוי  של ענין  מכל למעלה שזה ממש),
שום אין זו ובדרגה כביכול), עצמו  על שחושב (לפני
בבחינת להיות יכולה אינה ולכן וגילוי, העלם של ענין

דבר. לאיזה  מקור
כביכול עצמו על חושב הוא  ברוך שהקדוש אחרי רק
איזה שיש היינו, - הראשונה) הדרגה - האור" ("עצם
מחשבה כך אחר להיות יכולה - לעצמו שהוא אף גילוי 
עליית בחינת שהיא לעולמות , והתייחסות המשכה של

השניה). (הדרגה הרצון
רק שזה כיון העולמות , השערת לפני דוקא הוא זה [וכל
(דרגת הרצון עצם התעוררות שזו למשהו האור המשכת
כבר  יש  בפועל העולמות  ובהשערת קץ ), אין ספירות

הגנוזות)] הספירות (דרגת ממש פרטים השערת
ïéðòá øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 4הנאמר'éåä àåä äúà

¯ êéãáìיש מכן  ולאחר ממש, העצמות הוא ש "אתה"
- "הוא" דרגת (את éà÷ àåäã(הולךóåñ ïéàä øåà ìò

) øåàä íöò úðéçá,(הראשונה האור àø÷ðåהדרגה עצם
åðééäåבשם 'åë éåìéâå íìòä úðéçá êééù åáù éôì àåä

¯ ,'åë éåìéâä ìù íìòää úðéçáהוא האור עצם כלומר,
של ענין  כבר שהיא האור להתפשטות ביחס העלם 

"הוי'". - בהמשכה  נרמז והגילוי גילוי ,
úåîöòáãממשàø÷ð ïë ìòå éåìéâå íìòä êééù åðéà

äúàהעצמות על åîìòäáשמורה àåäù åîë àöîðù
ù åðééä éåìéâå íìòä êééù øåàäáå ,'åë האור åäæעצמות

éåìéâä ìù íìòä úðéçá,האור התפשטות הוא שהגילוי
לעיל כנזכר הרצון åë',בחינת

ù éøäלאחרי הראשונה הדרגה  - האור' 'עצם בחינת
התפשטות, בבחינת שאינה  אף - úðéçáהעצמות àåä

àåä øåàä íöò úðéçáã åäæå .'åë íéðô ìë ìò øå÷î
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë íéôé÷îä ìë øå÷îלאחרי שרק שהתבאר, כפי 
מחשבה מזה להימשך יכול כביכול, עצמו' על ש 'חשב

אחר. למשהו  שמופנית
äæ ïéàåהמקיפים מקור ìéòìשהוא øàáúðù äîì øúåñ

è"ñ ÷øô רצון בבחינת אינו סוף אין  אור שעצמות
והטיה התפשטות של ענין כבר הוא שרצון כיון  עדיין,
לספירות שביחס ואף התפשטות, ללא הוא והעצמות

הוא הרצון  בההפרטיות, פרטי  כוח ולא העצמות הטיית
בזה יש הרי  הנפש ), הטיית הוא האדם שבנפש  (כפי
והטיה תנועה של ענין היינו , - התפשטות של ענין כבר
התפשטות של ענין שייך לא ממש  האור ובעצמות -

כלל, והטיה 

ù'כיון, úåéä íòã'האור ïåöøעצם úðéçáî äìòîì àåä
ïéàå ,èåùôäשייךåá øîåìוהתפשטות הטיה של  ענין 

íå÷î ìëîå ,'åë èåùôä ïåöøäá øîåì êééùù äîאף
'מקיף', מלהיות למעלה עצמו øå÷îשהוא úðéçá àåä

,'åë íéôé÷îä
æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù äî ïééòå5ùכל ה'סובב דרגת

המשכת שהוא  ממש , הרצון בחינת  כבר היא עלמין'
האור, עצם ודרגת  קץ. אין הספירות בחינת  המקיף,

- לעצמו אך - הבורא של הראשון הגילוי  åäæשהוא
) 'åë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáã øå÷îå ùøù úðéçá- ושם

ראה הב', והוי' הא' כהוי' אלו  דרגות מונה - ט"ז בפרק
בהערה).

mipyeya drexd il icece icecl ip`
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שם:5. לשונו xwie`וזה y"nke 'ixcn 'a k"b yi 'ied 'ya mpn`
'yc ,'ek 'lzyd xcqn dlrnlye 'lzyd xcqc 'ied epiidc recie 'ied 'ied
xe`d `ede deednd xewn `edy epiide deedn 'l `ed 'lzyd xcqc 'ied
g"t l"zpynk edfe) 'ek zeedzdd xewn edfy seq oi` xe`c ielibde
ideige edi` d"c w"db`a y"nk l"i e` ,'ek ewd i"r `ed lreta zeedzddc
'ac 'ean `"eza uiv ziyre d"cae .('ek xe`nd oirn `ed xe`dy cg
deedn `edy dxen 'ied oipr ik `ed 'ad 'iede oevxd zpigaa od 'ied zenyd
zeidl dfl yxeye xewn yie ,jk epevxa dlry i"r 'ek yil oi`n zeied lk
oevxd zelra `ed 'ad 'ied f"tle .'ek '`d 'ied `ede 'ek epevxa jk dler
zelr mcew `ed '`d 'iede ,'ek mevnvd iptly seq oi` xe`ay liv`dl
xe`a `edy enk dpd 'lzyd xcqc 'ied `edy 'ad 'iedc l"ie .'ek oevxd

`ede oevxda milelky enk zeiedd iyxy r"ed mevnvd iptly seq oi`
`ed '` 'ied 'ye ,l"pk 'ek leab ilad seq oi` xe`a lelkd r"knnc yxy
'` lkd zn`a mpn` .'ek milelkd zeiedd iyxyn dlrnly oevxd mvra
dlry dn oevxd zpiga mb `ed 'ek milelkd zeiedd iyxy llkac `ed
`edy '`d 'iede ,'ek r"knnc yxy zpiga edf k"cac ,'ek liv`dl epevxa
,'ek lkd llekd oevxd mvr edfy x"kcrx r"ed 'ek jk dler zeidl yxyd
dfd meia d"ca y"nk f"de ,'ek r"keqd zpiga xewne yxy mvra `ede
'ied 'y r"dfe) d"iedd iyxy lkl xewne yxy `ed xevc c"t x"dexc xtki
lreta `le gka mlrda ea `ed d"iedd yxye ('ek x"kcrx zpiga '`d
lelkd r"knnc xe`d xewne yxy zpiga epiid 'ad 'ied 'y zpiga edfe ,'ek

.'ek oevxd mvra

•.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y mixn`nd xtq

ולהשיב  באלקות להתבונן בתפלה יצליח מצבו, כללות על התפלה לפני הנפש חשבון ע"י
העבודה  אחרי – ביוהכ"פ הרחמים מדות י"ג גילוי שבלב. המדות לעורר כדי לבו, אל
לחפש  – פני בקשו בשדה. המלך כמשל לכל, הוא מדות י"ג גילוי באלול ועשי"ת. באלול

פנימיות 

הלא e‰ÊÂד) ,"לבב אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ּדכתיב ¿∆ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
הּלב, אל ההׁשבה ׁשּתהיה זה על צּוּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש
הּלב, אל ההׁשבה צריכים לּמה מּובן אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדלכאֹורה
ּומּדֹות  ׁשּׂשכל מאחר ּבלבד, הידיעה מסּפיק אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָּומדּוע
אינן  ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות הּוא הּטעם אּלא ועלּול, עּלה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהם
אל  ההׁשבה להיֹות צריכה אם ּכי מּמילא, ּבדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאֹות
התעֹוררּות  להיֹות ּבּמּדֹות הּמחין אֹור ׁשּיאיר ְְְִִִִִֵֶַַַָֹהּלב
להתעֹוררּות  ּבנפׁשֹו ההכנה ענין וזהּו ׁשּבּלב, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּדֹות
אל  וההׁשבה וההתּבֹוננּות ּדאריכּות ענינים ּבהּׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּלב

הּלב  להתעֹוררּות ּבנפׁשֹו הכנה אין ּכאׁשר אבל ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּלב,
ּדגם  לבד, ּבּמחין ההתּפעלּות ׁשּתּׁשאר להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹיכֹול
ּובהעמקת  ּבהתרחבּות הענינים ּבפרטי מתּבֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּכי  ּבפנימּיּות ּבלּבֹו האֹור יאיר לא מקֹום מּכל ְְִִִִִִִַַַָָָָֹהּדעת,
ּבּמח. רק היא ההתּפעלּות ּגם וכן לבד, ּבמחֹו נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָֹֹאם
אל  וההׁשבה ההתּבֹוננּות ּבאריכּות הּנ"ל ההכנה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּנה
הּזמן  הּוא ׁשאז הּתפּלה, ּבעת היא זמּנּה הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּלב,

לזה  ּבּתפּלה,11המסּגל ׁשּבּלב ּבעבֹודה ׁשּיצליח ּובכדי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
מּמארי  להיֹות הּתפּלה ׁשּקדם הּמרירּות ידי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא
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ועוד.11) ג. פרק העבודה קונטרס ט. פרק התפילה קונטרס יב. פרק תניא
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נׁשמתֹוז ּדחּוׁשּבנא  ירידת ּתכלית ענין ּבכללּות הן , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
נפׁשֹו ּולבּוׁשי ּבכחֹות עניניו ּפרטּיּות ּבפרטי והן ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹלמּטה,
ּכחֹות  ּדכל עֹולם, ּבעניני רק ּוטבּועים ׁשקּועים ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹאי
הּכחֹות  והן ורצֹון, ּדענג מּקיפים הּכחֹות הן ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹֹנפׁשֹו,
ודּבּור  ּבמחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי וכן ּומּדֹות, ּדׂשכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפנימּיים
ועֹוד  עֹולם, לעניני רק אצלֹו מׁשעּבדים ּכּלם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻּומעׂשה,
ּומּכל  ירידתֹו, עצם ּבגדל מרּגיׁש ולא חלי ּׁשּלא מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיֹותר
זא ּדי – לֹו נֹוגע הענין ואין זה על ּדֹואג ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכן
הּפנימים  הענינים לבד הּנה ּדבאמת אן, ניט אים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַָָָרירט
ּבסּבת  הּבא והּמחסֹור הּנׁשמה ירידת ּתכלית הינּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּבזה,
והן  להּנׁשמה הּנֹוגע ּבהּמחסֹור הן העבֹודה, ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהעּדר
עצמֹו זה הּנה זאת לבד הּנה לעֹולם, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבהּמחסֹור
הּנה  לֹו, נֹוגע הענין ואין ּבעֹולם מׁשּקע מהּותֹו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאׁשר
ּגדֹולה  התעֹוררּות ּבֹו לעׂשֹות צרי ּדעת ּבר ׁשהּוא ְְְֲִִִֶַַַַָָמי
מעמדֹו ּכללּות על ּבנפׁשֹו ויתמרמר לבבֹו קׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹולׁשּבר
לבבֹו ּבקרקע החריׁשה נעׂשה זֹו מרירּות ידי ועל ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּומּצבֹו,
להתעֹורר  ּבּתפּלה ׁשּבּלב ּבעבֹודה ּבנפׁשֹו ההכנה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונעׂשה
ּבכל  ּגם הּוא זה ּדכל ׁשּבּלב, ּבּמּדֹות אמּתי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבהתעֹוררּות
הרחמים  חדׁש ׁשהּוא אלּול ּבחדׁש ּובפרט הּׁשנה, ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹימֹות
מּדֹות  עׂשרה הּׁשלׁש ּומאירים ׁשּלמעלה רצֹון עת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
את  ּגם לקרב הּוא ענינם ׁשּכל העליֹונים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהרחמים
מּדֹות  עׂשרה ׁשלׁש ּבין ההפרׁש ּדזהּו ּביֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻהמרחקים
מּדֹות  עׂשרה לׁשלׁש אלּול ּבחדׁש ׁשּמתּגּלים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹהרחמים

ׁשּמתּגּל מּדֹות הרחמים עׂשרה ּדׁשלׁש הּכּפּורים, ּביֹום ים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הקּדמת  ידי על ּומתּגּלים ּבאים הּכּפּורים ּדיֹום ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָהרחמים
ּכמֹו ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת הּׁשנה ראׁש ּדאלּול ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה

יֹום 12ׁשּכתּוב  עד הּׁשנה ׁשּמראׁש לראׁשי", ּתחת "ׂשמאלֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ
הּוא  ׁשאז לפי יראה, ׁשהּוא ׂשמאלֹו ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹהּכּפּורים

יתּבר אֹותֹו קֹוראין ולכן ,יתּבר מלכּותֹו התּגּלּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָזמן
ּכי  – הּמׁשּפט" הּמל" הּקדֹוׁש", הּמל" – "הּמל"ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבעֹולמֹות  ּדאפּלּו עלמים", ּכל מלכּות מלכּות"ְְְֲִִַַַָָָָֹ
ּופחּדֹו, הּמל אימת עליהם ּתּפל ּדּקּותם לרב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנעלמים,
לקּבל  יׂשראל נׁשמֹות ּכללּות על למּטה ּגם נמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומּזה
עׂשרה  הּׁשלׁש היא וההתחלה עליהם, ׁשמים מלכּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ּבזה, והּמׁשל לּכל. ּגּלּוי ׁשהּוא ּדאלּול הרחמים ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹמּדֹות
לקראתֹו העיר אנׁשי יֹוצאין לעיר ּבֹואֹו קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּדהּמל
ׁשרֹוצה  מי ּכל ויכֹולים רּׁשאים ואז ּבּׂשדה, ּפניו ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּומקּבלים
ּפנים  ּבסבר ּכּלם את מקּבל והּמל ּפניו להקּביל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלצאת
הּנה  העירה ּובלכּתֹו לכּלם, ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻיפֹות
אין  מלכּותֹו להיכל ּבבֹואֹו אמנם אחריו, הֹולכים ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻּכּלם
ואף  ּוברׁשּות, ּגדֹולה הכנה ּפי על אּלא הּמל אל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָנכנסים
הּוא  וכן סגּלה, ויחידי ׁשּבעם הּמבחרים רק זאת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻּגם
הרחמים  מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש מאירים ׁשאז אלּול ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹּבחדׁש
ׁשמים  מלכּות על הּקּבלת את לעֹורר צריכים אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלּכל,
ּובאמת  ,הּמל ּפני לקּבל לּׂשדה היציאה ּדבר ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבדגמת
להעבֹודה  הקּדמה אּלא אינּה ּדאלּול העבֹודה ּכל ְְֱֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּנה
ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" וזהּו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדראׁש
ּדי  זּוכן מען ּבעדארף אלקית עבֹודה ּדער אין אז ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹפני",

להיֹות ח ּפנימית  ׁשּבּלב, העבֹודה ידי על הּוא והחּפּוׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לעׂשֹות  יתּבר רצֹונֹו להׁשלים יתּבר ּבׁשבילֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּלב
."ּבׁשליחּות ּבׁשביל" וזהּו ,יתּבר לֹו ּדירה הּמּטה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאת
ענין  הּוא ּכן", לֹומר אלי ּבא ּבמקֹומ לּבי, אמר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּו"ל
מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁשנּה הּיהדּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנקּדת
הּלב  נקּדת התעֹוררּות ידי ועל ּבהעצמּות, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּמקּׁשרת

ּדלּבא  מעּומקא לקּבל ט ּבתׁשּובה טהֹורה ּכלי נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
הּׁשנה. ּכל על הּׁשנה ּדראׁש ּברכה ְְֶַַַַַָָָָָָָֹהּׁשפע
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(הראשון).12) לדודי אני המתחיל דיבור [מאמר] ריש ראה פרשת תורה לקוטי ראה - ו . ב, השירים שיר

החשבון.ז. הפנימיות.ח.מבעלי את לחפש צריכים האלקית הלב.ט.שבעבודה מעומק

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

‡·˘ ,È¯Â·Èˆ Ô˜ÒÚÂ ÌÈ˜Ï‡Œ‡¯È ,ÌÒ¯ÂÙÓ Ô· Ô·„Â ¯È·‚Ï ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡˘ ‰Ó ÌÈ¯·„ ˙ÓÈ˘¯)
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(:‰„ÈÚÂ‰ ¯"ÂÈ ˙ÂÈ‰Ï ¯Á·
ה"ערב "‡. של הנשיא תהיו שאתם שמעתי

שבע  ואני שבוים", "פדיון הגדולה לצדקה שמכינים
משימות  שכל ידוע כי ראשית בכפליים, בכך רצון
ביותר, הגדולות החשיבות מבעלי הן שלכם הצדקה
אתם  גדולה. בהצלחה  הפעם גם ובודאי  ותמיד

פתוח  בלב  בעצמכם נותנים אתם בצדקה, מוצלחים
ביד  לקריאתכם נענים המשתתפים וכל פתוחה וביד

פתוחה.
אצל · שאירע מסויים סיפור לי הזכיר זה שנית, .

הבעל־שם־טוב.
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במה  מר, בלב  יהודי בא הבעל־שם־טוב אל
בריאות, בעניני אם יודע. אני אין  צרותיו התבטאו
ל"ע. גדולה אחרת צרה או ילדים לו היו שלא או
לו  שיעזור הבעל־שם־טוב, בפני ויילל ייבב היהודי

ובתחנוניו. בתפלותיו
באהבת ‚. מאד גדול הבעל־שם־טוב היה כידוע

נפשו  עגמה כך, על נפש מסירות לו והיתה ישראל,
הוא  שאין למעלה ראה אך היהודי, של מצערו מאד

לו. לעזור יכול
הוציא „. הספרים, ארון אל הבעל־שם־טוב ניגש

במאמר  בתרא בבא במסכת ונתקל הנוטל 1גמרא כל
הצלחה  היתה לאיוב שכן מתברך, מאיוב פרוטה

בצדקה.
זה ‰. חז"ל במאמר דוקא שנתקל מהאירוע

פרטית, השגחה הבעל־שם־טוב ראה איוב, אודות
הגדול, הנצרך יהודי, אותו צריך זה מאמר ידי שעל

להיוושע.
.Â למה במחשבותיו התעמק הבעל־שם־טוב

הגמרא  עם הזה האירוע בכל בשמים מתכוונים
הכוונה. למה שתפס עד והמאמר,

.Ê.מאיר שבתי ר' בשם יהודי היה בראדי בעיר
בקשותיו  כל צדקה. הרבה ופיזר ללמוד שידע יהודי
שיתן  בצדקה, הצלחה השי"ת לו שיתן היו, מהשי"ת

ואש  טוב לב  שאלה מתוך תצלחנה, שלו הצדקות ר
יוושעו.  ממנו שלוקחים

אך  גדולה, עשירות מאיר שבתי לר' נתן השי"ת
שחי  כפי חי הוא ביתו, את שינה לא מאיר שבתי ר'

 שבצדקה אלא רגיל. הבית בעל היה כאשר אז עד
ידע  לא אחד שאף בסתר, מתן זה היה גדול שחלק
וגדלו  הלכו לזמן מזמן מאד. ניכר הדבר היה  מכך
שיזכה  מהשי"ת ביקש ותמיד שלו, הצדקה הוצאות

בצדקה. בהצלחה אותו
זכאי, מאיר שבתי שר' פסק, מעלה של דין בית
בצדקה. הצלחה לו ושתהיה בקשתו ימלא שהשי"ת

מאיר  שבתי ר' על הבעל־שם־טוב כשנזכר
את  בו הכניסו השמים שמן היטב, הבין מבראדי,
בגמרא  שיפגע  עשו השמים ומן גמרא, לקחת הדיעה
מאיר  שבתי ר' על שייזכר כדי וזאת זה, ובמאמר זו
של  דין בית של הדין פסק יודע הוא כאשר מבראדי,
ידי  על  ידו ועל בצדקה, הצלחה לו שתהיה מעלה

להיעזר. יהודי אותו יכול  מאיר שבתי ר'
שם  לבראדי, ללכת ליהודי הורה הבעל־שם־טוב
אורחים  מכניס שהוא מאיר שבתי ר' בשם יהודי ישנו
ואחרי  בשבת, אצלו להתארח יזמינו ובודאי גדול
שבתי  לר' יודה בראדי, את לעזוב כשיצטרך שבת,
אותו  שיברך ויבקשו האורחים הכנסת על מאיר

שלו. הגדולה מהצדקה השמים מן להיוושע
ר' אצל שבת לשם בבואו לבראדי. הלך היהודי
שבתי  ר' אורחים. מלאה שבת זו והיתה מאיר, שבתי
רחבה. ביד ביותר והיפה מהטוב אחד לכל נתן מאיר
את  וביקש מאיר שבתי מר' היהודי נפרד ראשון ביום

הבעל־שם־טוב. לו שהורה כפי ברכתו
והשי"ת  בלבביות, היהודי את בירך מאיר שבתי ר'

נושע. והיהודי ברכתו את קיבל
oeygÎxn 'k
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ycew zexb`

תער"ג  ניסן ך"ג ד' יום ב"ה,

נכבד  המפורסם הגביר עוז ידידי כבוד

שמואל  מוהר"ר אי"א וו"ח ומרומם,

שי' מיכיל

רב! שלום

ביכולתי  הי' שלא באופן במועד, הגיעני כבודו, מכתב

חפצתי, לא אחר ע"י ולכתוב כבודו, כבקשת עליו לענות

העשירית  לשעה קרוב יו"ט סעודת נגמרה ערב ותמול

ש"פ  אחרון אשר ימימה, מימים מנהג הוא כן כי לילה,

מוסד  מנהלי כולנו ואנחנו שליט"א הרה"ק אאמו"ר כ"ק

וסופרי  המלמדים, המשפיעים המשגיחים תמימים, תומכי

התלמידים  עם יו"ט סעודת יחדיו סועדים הקאנטאר,

זו  בשנה יחד. החג כל כולם אוכלים אשר יחיו, היקרים

נסעו  הרבה (כי איש ותשעה שלשים מאה התלמידים היו

השיעור  בני הקטנים (לבד יחד שאכלו לביתם) חג על

על  האוכלים תלמידים, שמונים כשבעים והחדרים

אכסנאות).

(העיקר  אנשים כט"ו נכנסנו התשיעית כשעה בבוקר

פסח  של דשביעי הדרוש חזרה לשמוע התלמידים) הם

כמעט  הראשון מפעם ידענו לא כבודינו, במחילת (אשר

ובמנין  החזרה, נשלמה בערך הי"א חצי ובשעה מאומה),

כי  להיות אנו אמנם י"ב, שעה בחצי להתפלל עמדו

להתפלל  עמדנו ויותר פעם הדרוש על חזרו התלמידים
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

כמובן  התפלה וסיום מקרה), (זהו בערך השני' חצי בשעה

בשעה  הסעודה הותחלה אח"כ קידוש, לד', קרובה בשעה

הי' הסעודה בסוף מופלג, ובסדר גדול ועריבות בנועם 5

או  10 בשעה וההבדלה הסדר כל שנגמר באופן חסידות,

ועתה  לכתוב, יכולתי ולא העבודה, מרוב עיף והייתי יותר,

כותב. הנני

גאר  א"ע מרגיש שליט"א הרה"ק אאמו"ר כ"ק

כבר  בואו ומיום כלל, להתפאר מה שאין באופן גיויינלעך,

ומקבל  יושב הוא וכעת גדולה, ופאסט אנשים, עליו ָחכו

האחרונים, ימים ועל החג באמצע יו"ט על באו אנשים,

לשמחת  אולם בריא ויהי' לו יעזור והשי"ת חדשים. והיום

יחיו. הנאמנים אוהבינו כל ולבב לבבינו

בקרוב. נתראה כי הנני מקוה

ומכבדו  הדו"ש ידידו והנני

ש"ס  יצחק יוסף

fh jxk v"iixden w"b`
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' ב
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המקשים נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוךמעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוךשלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העולם היה אילו :

והיתה הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכן ,"

אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע
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היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
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אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".
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àìå íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ

:íäì ÷ìçåëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®
øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤

:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬
Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤

:äfä íBikçëúìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸ
éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr eðéðáìe eðìŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäñ(ë"ò) ©¨¬©«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡(dxhtddn) «»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻעל

הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת

éðùìàéìr eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä älàäE ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®

Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà úáLäå©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²
éäìà ýåýé:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
ãEöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ



רנג ipy ,oey`x - l ,hk - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéáöð úùøô
êìéå-

èëèíéávð ízàïåùàøýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½

:ìàøNé Léà ìkéøLà Eøâå íëéLð íëtè −Ÿ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−
éðçî áø÷aéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:E §¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

àééäìà ýåýé úéøáa EøárìøLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ
éäìà ýåýé:íBiä Enr úøk E(éåì)áéïrîì §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«§©´©

El-äéäé àeäå írì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä̈¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàì¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©

éúáàì:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì Eâéàìå ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ§¬Ÿ
úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ

:úàfä äìàä-úàåãéékät BðLé øLà-úà §¤¨«¨−̈©«Ÿ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ
øLà úàå eðéäìà ýåýé éðôì íBiä ãîò eðnr¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬

:íBiä eðnr ät epðéà(ìàøùé)åèízrãé ízà-ék ¥¤²−Ÿ¦¨¬©«¦«©¤´§©§¤½
-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤

:ízøár øLà íéBbä áø÷a eðøáræèeàøzå ¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«©¦§Æ
áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb úàå íäéöewL-úà¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

:íänr øLàæéBà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït £¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯
írî íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ
íéBbä éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´
:äðrìå Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää̈¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«

çéúàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ
ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²
-úà äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈¤

:äàîväèéBì çìñ ýåýé äáàé-àìïLré æà ék ©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧
Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ
ýåýé äçîe äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk̈¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ

:íéîMä úçzî BîL-úàëýåýé Bìécáäå ¤§½¦©−©©¨¨«¦§¦§¦³§Ÿ̈Æ
úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½

:äfä äøBzä øôña äáeúkäàëøBcä øîàå ©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«§¨©º©´
éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½
úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º
ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä̈¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:daáëàì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb ¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ
áNr-ìk dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤

äîãà äøîrå íãñ úëtäîkáéúëíééáöå §©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´
éø÷:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

âëäëk ýåýé äNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

ãëéäìà ýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà£Ÿ®̈£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöîäëå eëìiåíéøçà íéäìà eãári ¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½
àìå íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ

:íäì ÷ìçåëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®
øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤

:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬
Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤

:äfä íBikçëúìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸ
éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr eðéðáìe eðìŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäñ(ë"ò) ©¨¬©«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡(dxhtddn) «»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻעל

הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת

éðùìàéìr eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä älàäE ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®

Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà úáLäå©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²
éäìà ýåýé:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
ãEöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ

iriax ,iyily - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Eçwé íMîe Eäýåýé Eàéáäå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´
éäìàEõøàä-ìàéúáà eLøé-øLàdzLøéå E ¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§®̈

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

àéíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤

íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåãéáBø÷-ék §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNrì Eááìáe Eñ ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ידי ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה ִֵֵֶֶַָָלּבֹו

éòéáøåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤´¤¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeänL-àá äzà-øLà õøàa E ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèé-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤
éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMäE ©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½

äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−
:Erøæå äzàëéäìà ýåýé-úà äáäàìì ErîL ©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©

éiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷aéîé Cøàå EE §Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½
ìéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr úáLE ¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²

:íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàìttt §©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
êìéå úùøô

àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á

úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
ä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧

:íëúà éúéeö øLà äåönäå-ìà eöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©
éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøézE ¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

:jáæré àìå Etøé àì Cnr Cìää àeäñ µ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;



iriayרנד ,iyiy ,iying - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

éùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìç| àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´
éðôì Cìääàìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E ©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:úçú àìå àøéú àì jáæréèäLî ázëiå ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»
éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNééòáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå ¦§¨¥«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©
íéðL:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîa ¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

àéðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaýåýé é §´¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfäáé-úà ìä÷ä ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éørLaeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácâéeòãé-àì øLà íäéðáe ¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàô ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éùéùãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

rLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ

:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º
úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìr àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà:çééëðàå ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À
ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLàèéäzrå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«
äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

úàfä:ìàøNé éðáa ãrì ©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָֻ

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְְֶֶֶַֹ»¿ְְֵֵֶַָָָָ

 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמתאּבלים

ְַָוכּמה".

,éùéù
éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦

ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ



רנה iriay ,iyiy ,iying - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

éùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìç| àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´
éðôì Cìääàìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E ©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:úçú àìå àøéú àì jáæréèäLî ázëiå ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»
éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNééòáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå ¦§¨¥«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©
íéðL:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîa ¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

àéðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaýåýé é §´¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfäáé-úà ìä÷ä ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éørLaeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácâéeòãé-àì øLà íäéðáe ¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàô ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éùéùãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

rLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ

:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º
úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìr àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà:çééëðàå ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À
ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLàèéäzrå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«
äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

úàfä:ìàøNé éðáa ãrì ©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָֻ

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְְֶֶֶַֹ»¿ְְֵֵֶַָָָָ

 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמתאּבלים

ְַָוכּמה".

,éùéù
éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦

ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

xihtn - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
:øîàì ýåýé-úéøa ïBøà éàNðåëøôñ úà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤

-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«
:ãrì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýéæëéëðà ék §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³

éøî-úà ézrãéépãBòa ïä äLwä Etør-úàå E ¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á
óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî íBiä íënr éç©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−

:éúBî éøçà-ékçëéð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä ¦©«£¥¬¦«©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬
úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå íëéèáL¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ
-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä íéøácä©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤

:õøàäèëúçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék ¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´
íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®
-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦
äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà eNrú©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬

:íëéãéììàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå §¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½
:ínz ãr úàfä äøéMä éøác-úàttt ¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz miyecw ixg` t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
"צרכיו  את לבּקׁש האדם ׁשעל הּוא, ּתפּלה מצות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּיּוב

ּברכֹות  י"ח ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי להם", צרי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

איׁש חפצי לכל אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים ּכל "ׁשאלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי :עצמ והּגע ּכּלֹו". הּצּבּור ּולצרכי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואיׁש

איׁש ּכל ׁשל ׁשחפצֹו וקבעּו יהּודי ּכל ׁשל ּדעּתֹו את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהעריכּו

זה  וצר צדקנּו. מׁשיח ּביאת – הּוא ּכּלֹו הּצּבּור וצר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻואיׁש

ּבכל  ּפעמים ּכּמה זאת ּומבּקׁשים ׁשחֹוזרים עד ,ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנֹוגע

יֹום!

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´
:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

èëïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ci jxk zegiyÎihewl)

הוי' לפני ּכּולכם הּיֹום ונּצבים ּבּדין, זֹוכים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכףּֿומּיד

וחתימה  ּכתיבה ונעׂשית ועֹומדים, וקּימים מאירים - ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאלקיכם

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה לׁשנה ְְְְְִִַָָָָָָטֹובה

.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

.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



רנו

,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

äàéø÷ì êìéå-íéáöð úùøôì äøèôä

ú"åîùìå øåáéöáâñ-àñ ÷øô äéòùéá

àñééLôð ìâz ýåýéa NéNà NBN̄¨¦´©«Ÿ̈À¨¥³©§¦Æ
ìérî òLé-éãâa éðLéaìä ék éäìàa¥«Ÿ©½¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©§¦¬
älkëå øàt ïäëé ïúçk éðèré ä÷ãö§¨−̈§¨¨®¦¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©¨−

:äéìë äcrzàéàéöBz õøàë ék ©§¤¬¥¤«¨¦³¨¨̧¤Æ¦´
éðãà | ïk çéîöú äéreøæ äpâëe dçîö¦§½̈§©−̈¥«¤´¨©§¦®©¥´£Ÿ¨´
-ìk ãâð äläúe ä÷ãö çéîöé ýåýé¡Ÿ¦À©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨

:íéBbäáñàäLçà àì ïBiö ïrîì ©¦«§©³©¦Æ´Ÿ¤«¡¤½
àöé-ãr èB÷Là àì íéìLeøé ïrîìe§©¬©§«¨©−¦´Ÿ¤§®©¥¥³
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 16-e zFwc 28 ,dlilA 11 drW ,'d mFil xF` :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥§¨¨©©§¨©§£¨¦

zAWA Fkxan FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd ,dpXd iWcgl oFW`xd Wcgd `EdW [ixWY=] iriaXd Wcgd©Ÿ¤©§¦¦¦§¥¤©Ÿ¤¨¦§¨§¥©¨¨©¨¨§©§§¨§§©¨
.dpWA minrR `"i miWcgd z` mikxan l`xUi df gkaE ,lEl` WcgC oFxg`d zAXd `EdW mikxan§¨§¦¤©©¨¨©£§Ÿ¤¡§Ÿ©¤¦§¨¥§¨§¦¤¤¢¨¦§¨¦§¨¨

(ìåìà ä"ë íåé íåéä)
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.Cëì íééeàø eéäé(åìhë äéäà ¦§§¦§¨¤§¤©©
,ìàøNéì÷ñtz àì ,øîBìk §¦§¨¥§©Ÿ¦¨¥
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ïBòäç÷åBîB÷îaáBèíéNònä ¤¨§©¦§½©©£¦

eðéNòL íéáBhääîlLðeíB÷îa ©¦¤¨¦§©§¨¬¦§

úBðaø÷íéøôéecéå úà:eðéúôN ¨§§¨¦−¤¦§¨¥«
ãî åéðôì eøîà úàæ ãBòøeMààì Ÿ¦§§¨¨¥©´Ÿ

ék äøæò ãBò LwáðeðréLBé àì §©¥¤§¨¦´Ÿ«¦¥À
ñeñ-ìríéøöî úøæò àéäàì ©Æ¦¤§©¦§©¦´Ÿ

ãBò øîàð-àìå ákøðälà ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¥¤

eðéãé äNrîì eðéýìûàlà ¡Ÿ¥−§©«£¥´¨¥®¤¨

Ea-øLàEcáì:íBúé íçøé £¤§−§©§§ª©¬¨«
äæà ,ïk eøîàé øLàkàtøàçìñà ©£¤Ÿ§¥¨¤§¨Æ¤§©

ìíúáeLî,ícøîìíáäàáäBà ¦§´¨½̈§¦§¨«Ÿ£¥−©

úáäà íúBàétà áL ék äáãð ¨©£©§¨®̈¦²¨¬©¦−
:epnîåìhë äéäàøöòð ïéàL ¦¤«¤«§¤³©©Æ¤¥¤§¨

íìBòîçøôé ìàøNéìíéòð íéçøt ¥¨§¦§¨¥½¦§©−§¨¦¨¦

éå äpLBMkCeèMtúäå eLéøLä ©«©®̈§©¬¦§¦§¦§©§

ïBðálk åéLøLïBðáì éöò éLøLk: ¨¨−̈©§¨«§¨§¥£¥§¨

æeëìé÷Bçøîì eèMtúéåéúB÷ðBé ¥«§Æ¦§©§§¥¨«§½̈
íékøä åéôðòúéfë éäéåíéçì åéìòL £¨¨¨©¦¦¦¬©©−¦¤¨¨©¦

äðMä ìkBãBä,Búeçì çkBì çéøå ¨©¨¨®Ÿ©©§¥¬©−
óãBð äéäé BçéøåïBðálkøúBéa çéønä §¥¦§¤¥©§¨«©¥¦©§¥

íéìãbä úBðìéàäå íéáNòä úéaøî éôì§¦©§¦¨£¨¦§¨¦¨©§¥¦
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eçøôéåeèMtúéBøëæ ïôbëïBøëæ §¦§§´¦§©§©¨®¤¦§−¦§

äéäé BîLïééka ìãbäïBðáìøkæenä §¦§¤§¥¬©¨¥©§¨«©§¨

ìçáL:èøîàiLkél-äî íéøôà ¦§¨§¤Ÿ©¤§©¾¦©¦¬
ãBòúBðôìíéaörìäøæ-äãBáòì −¦§©«£©¦®©£¨¨¨
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,Blöá éáLBé eáLé (çLeøt .ä"á÷ä ìL Blöa eñçéå eáeLiL elà ¨ª§¥§¦¥¤¨§¤¡§¦¤¥
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mixn zxhr
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íL:çL elàeáLéeéäé íöøàì ¨¥¤¨ª̧Æ§©§¨¦§

Blöá éáLé,Cøaúé ìàäeiçéúà «Ÿ§¥´§¦½¨¥¦§¨¥§©¬¤
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ìBtà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàL ¦§¥¦−©£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½

:àeä ãñç õôç-ékèéLaëé eðîçøé áeLé ¦¨¥¬¤−¤«¨´§©£¥½¦§−Ÿ
éìLúå eðéúðBr-ìk íé úBìöîa C £«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨
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äðôé àì ,íäéNòî éôì úeìbäî eàöé¥§¥©¨§¦©£¥¤Ÿ¦§¤
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äðôöå äîã÷å äné zöøôe" á÷òéì§©£Ÿ¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨

"'åâå äaâðå(ci,gk ziy`xa)äéäé äæå , ¨¤§¨§¤¦§¤

øLàëå ,íäøáà ìL Bcñç ìeîb íeìLz©§§©§¤©§¨¨§©£¤
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mixn zxhr
çéàNð EBîk ìû-éîìçBîì òLt-ìr øáòå ïBrBúìçð úéøàL ¦¥´¨ÀŸ¥³¥¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®
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àeä ãñçñòkä ìò ävøúé ïëìå:èéeðîçøé áeLéæàîkLaëéNBtúé ¤−¤«§¨¥¦§©¤©©©©¨´§©«£¥½§¥¨¦§−Ÿ¦§

úà ä÷æçaeðéúðBrãéúòa åéìò LðBò íeL òébé àlLéìLúåúBìöîa C §¨§¨¤£«Ÿ¥®¤Ÿ©¦©¤¨¨¤¨¦§©§¦²¦§ª¬
÷îBòíúàhç-ìk íéíéàèçä ¤−̈¨©Ÿ¨«©£¨¦

àlL äåàzä úaña Bà ââBLa íéàaä©¨¦§¥§¦©©©£¨¤Ÿ

ãønä ãvî:ëúîà ïzzeðì únà ¦©©¤¤¦¥³¡¤Æ©¥¨

zçèáä øLà Eøácá÷réìàì ék §¨§£¤¦§©§¨§©«£½Ÿ¦Ÿ

(èë úéùàøá) EáæòàãñçzçèáäL ¤¡¨§¤−¤¤¦§©§¨

íäøáàìì åéðáì äeö øLàøBîL §©§¨®̈£¤¦¨§¨¨¦§

'åâå 'ä CøczraLð-øLà ¤¤£¤¦§©¬§¨
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'åâå:

אתענין לדעת במה הי' אופן לימודו קודם שנכנס בעבודת חבר פעילי מחנה התורתי הנ"ל, ואם 

יש לו עתה שיעורים קבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים ר"ח אלול, אשר יענין אותו.

המשך מעמוד רלר



לוח זמנים לשבת פרשת נצבים־וילך בערים שונות בעולםרסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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06:3306:4308:5709:0209:4609:4910:5210:5419:3019:1720:0519:5219:0120:05אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:2606:3508:5008:5409:3809:4210:4510:4619:2319:0919:5819:4418:5419:58אוקראינה, קייב )ק(

06:5607:0309:2309:2610:0610:0811:1211:1319:4619:3520:1620:0419:1920:16איטליה, מילאנו )ק(

06:0806:0608:3908:3709:0709:0510:1010:0818:1418:1218:3618:3417:5418:43אקוואדור, קיטו )ח(

07:0006:5109:1809:1309:5309:4810:5410:5018:4318:4719:0919:1318:2819:23ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5407:4410:0810:0210:4610:4011:4611:4219:3019:3620:0020:0619:1720:17ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4306:4909:1309:1509:5109:5310:5610:5719:2319:1319:5119:4118:5619:53ארה״ב, בולטימור )ק(

06:3206:3809:0109:0309:4009:4210:4510:4619:1319:0319:4219:3218:4619:43ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:3206:3809:0109:0409:4109:4210:4610:4619:1319:0319:4319:3218:4719:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:0707:1309:3509:3810:1610:1811:2111:2219:5019:4020:2020:1019:2320:21ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0307:0709:3509:3610:0910:0911:1311:1319:3319:2619:5819:5019:0920:00ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3206:3609:0309:0409:3809:3910:4310:4319:0518:5719:3219:2318:4019:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0507:0709:3709:3710:0910:0911:1311:1319:3019:2419:5519:4819:0719:58ארה״ב, מיאמי )ק(

06:2706:3308:5608:5909:3609:3810:4110:4219:0918:5919:3919:2818:4219:40ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:5607:0209:2509:2810:0410:0611:1011:1019:3719:2720:0619:5619:1020:07ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:2606:3208:5408:5709:3409:3610:4010:4119:0818:5819:3819:2718:4119:39ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3206:2708:5908:5509:2909:2510:3010:2718:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

07:1007:1909:3309:3810:2210:2611:2911:3120:0819:5420:4420:3019:3820:44בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:1007:2009:3409:3810:2310:2611:2911:3120:0819:5420:4320:2919:3820:43בלגיה, בריסל )ק(

06:0806:0208:3308:2909:0409:0010:0510:0218:0318:0518:2318:2517:4718:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5605:5008:2108:1708:5208:4809:5309:5017:4717:4918:1118:1317:3118:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:2706:3708:5008:5509:4009:4410:4710:4919:2819:1420:0219:4819:0120:02בריטניה, לונדון )ק(

06:3406:4408:5509:0009:4809:5210:5510:5719:3719:2220:1519:5919:0920:14בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:3206:4208:5409:0009:4609:5010:5310:5519:3519:2020:1019:5619:0520:10גרמניה, ברלין )ק(

06:5407:0309:1809:2210:0610:0911:1211:1419:5019:3720:2520:1119:2120:25גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1006:0408:3308:2909:0509:0110:0610:0318:0518:0718:2318:2617:4918:35דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2506:2608:5808:5809:2809:2810:3210:3118:4518:4019:0919:0418:2319:13הודו, מומבאי )ח(

06:2106:2208:5408:5409:2409:2410:2810:2718:4118:3619:0518:5918:1919:09הודו, פונה )ח(

06:1406:2208:4008:4409:2509:2810:3210:3319:0618:5419:3919:2718:3819:40הונגריה, בודפשט )ק(

06:3606:4209:0509:0709:4409:4610:5010:5019:1819:0819:4819:3718:5219:49טורקיה, איסטנבול )ק(

07:0307:0809:3309:3510:1010:1211:1511:1619:4119:3120:0920:0019:1520:11יוון, אתונה )ק(

06:3606:4309:0209:0509:4609:4910:5310:5419:2719:1419:5919:4718:5920:00מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רסג לוח זמנים לשבת פרשת נצבים־וילך בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2206:2608:5408:5509:2809:2810:3210:3218:5318:4519:1919:1118:2719:21באר שבע )ק(

06:2006:2408:5208:5309:2709:2710:3110:3118:5618:4819:1919:1118:1919:22חיפה )ק(

06:2006:2408:5208:5309:2609:2710:3110:3018:5618:4819:1819:1018:1019:20ירושלים )ק(

06:2206:2508:5308:5409:2809:2810:3210:3218:5318:4619:2019:1218:2719:22תל אביב )ק(

06:2506:3308:5008:5409:3609:3910:4210:4419:1719:0519:5119:3818:4919:51אוסטריה, וינה )ק(

06:2906:1908:4408:3909:2109:1510:2110:1718:0718:1218:3418:3917:5418:50אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:2906:3608:5508:5909:3909:4210:4510:4619:1919:0719:5119:3918:5119:52אוקראינה, אודסה )ק(

05:5906:0708:2508:2809:1009:1310:1610:1818:5218:3919:2519:1218:2319:26אוקראינה, דונייצק )ק(

06:1006:1808:3508:3909:2109:2410:2710:2919:0318:5019:3719:2418:3519:37אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:3306:4308:5709:0209:4609:4910:5210:5419:3019:1720:0519:5219:0120:05אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:2606:3508:5008:5409:3809:4210:4510:4619:2319:0919:5819:4418:5419:58אוקראינה, קייב )ק(

06:5607:0309:2309:2610:0610:0811:1211:1319:4619:3520:1620:0419:1920:16איטליה, מילאנו )ק(

06:0806:0608:3908:3709:0709:0510:1010:0818:1418:1218:3618:3417:5418:43אקוואדור, קיטו )ח(

07:0006:5109:1809:1309:5309:4810:5410:5018:4318:4719:0919:1318:2819:23ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5407:4410:0810:0210:4610:4011:4611:4219:3019:3620:0020:0619:1720:17ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4306:4909:1309:1509:5109:5310:5610:5719:2319:1319:5119:4118:5619:53ארה״ב, בולטימור )ק(

06:3206:3809:0109:0309:4009:4210:4510:4619:1319:0319:4219:3218:4619:43ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:3206:3809:0109:0409:4109:4210:4610:4619:1319:0319:4319:3218:4719:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:0707:1309:3509:3810:1610:1811:2111:2219:5019:4020:2020:1019:2320:21ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0307:0709:3509:3610:0910:0911:1311:1319:3319:2619:5819:5019:0920:00ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3206:3609:0309:0409:3809:3910:4310:4319:0518:5719:3219:2318:4019:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0507:0709:3709:3710:0910:0911:1311:1319:3019:2419:5519:4819:0719:58ארה״ב, מיאמי )ק(

06:2706:3308:5608:5909:3609:3810:4110:4219:0918:5919:3919:2818:4219:40ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:5607:0209:2509:2810:0410:0611:1011:1019:3719:2720:0619:5619:1020:07ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:2606:3208:5408:5709:3409:3610:4010:4119:0818:5819:3819:2718:4119:39ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3206:2708:5908:5509:2909:2510:3010:2718:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

07:1007:1909:3309:3810:2210:2611:2911:3120:0819:5420:4420:3019:3820:44בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:1007:2009:3409:3810:2310:2611:2911:3120:0819:5420:4320:2919:3820:43בלגיה, בריסל )ק(

06:0806:0208:3308:2909:0409:0010:0510:0218:0318:0518:2318:2517:4718:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5605:5008:2108:1708:5208:4809:5309:5017:4717:4918:1118:1317:3118:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:2706:3708:5008:5509:4009:4410:4710:4919:2819:1420:0219:4819:0120:02בריטניה, לונדון )ק(

06:3406:4408:5509:0009:4809:5210:5510:5719:3719:2220:1519:5919:0920:14בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:3206:4208:5409:0009:4609:5010:5310:5519:3519:2020:1019:5619:0520:10גרמניה, ברלין )ק(

06:5407:0309:1809:2210:0610:0911:1211:1419:5019:3720:2520:1119:2120:25גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1006:0408:3308:2909:0509:0110:0610:0318:0518:0718:2318:2617:4918:35דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2506:2608:5808:5809:2809:2810:3210:3118:4518:4019:0919:0418:2319:13הודו, מומבאי )ח(

06:2106:2208:5408:5409:2409:2410:2810:2718:4118:3619:0518:5918:1919:09הודו, פונה )ח(

06:1406:2208:4008:4409:2509:2810:3210:3319:0618:5419:3919:2718:3819:40הונגריה, בודפשט )ק(

06:3606:4209:0509:0709:4409:4610:5010:5019:1819:0819:4819:3718:5219:49טורקיה, איסטנבול )ק(

07:0307:0809:3309:3510:1010:1211:1511:1619:4119:3120:0920:0019:1520:11יוון, אתונה )ק(

06:3606:4309:0209:0509:4609:4910:5310:5419:2719:1419:5919:4718:5920:00מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבת פרשת נצבים־וילך בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2206:2408:5508:5509:2509:2510:2910:2818:4218:3719:0619:0018:2019:10מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:4206:3108:5108:4409:3309:2610:3210:2718:1118:1918:4318:5017:5919:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4705:4908:1908:1908:5108:5209:5609:5518:1418:0718:3918:3217:5118:42נפאל, קטמנדו )ח(

06:5806:5609:2909:2709:5809:5611:0010:5819:0519:0319:2719:2518:4519:34סינגפור, סינגפור )ח(

06:0206:1208:2408:3009:1509:1910:2210:2419:0318:4819:3919:2518:3319:39פולין, ורשא )ק(

06:0606:0208:3408:3109:0309:0010:0510:0318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:1307:2009:4009:4310:2310:2611:2911:3020:0119:5020:3420:2219:3420:34צרפת, ליאון )ק(

07:2007:2909:4509:4910:3210:3511:3811:4020:1620:0320:4820:3519:4720:48צרפת, פריז )ק(

05:4805:4708:2008:1908:4908:4709:5209:5017:5817:5518:2018:1717:3818:26קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5206:5809:1909:2210:0110:0311:0611:0719:3919:2820:0719:5619:1220:08קנדה, טורונטו )ק(

06:2706:3408:5408:5709:3709:3910:4310:4419:1619:0419:4619:3518:4819:47קנדה, מונטריאול )ק(

06:2506:2908:5608:5709:3109:3310:3610:3619:0018:5119:2719:1818:3419:29קפריסין, לרנקה )ק(

06:1906:3108:3908:4509:3409:3810:4110:4419:2619:1020:0519:4918:5520:04רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:5206:0308:1008:1709:0709:1110:1410:1719:0318:4719:4019:2418:3219:40רוסיה, מוסקבה )ח(

05:5206:0008:1808:2209:0309:0610:0910:1018:4318:3119:1619:0418:1519:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5707:0509:2309:2610:0710:1011:1411:1519:5219:4020:2120:0919:2420:22שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:4008:3909:0909:0810:1210:1118:2318:1918:4618:4218:0218:50תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny
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 הורידו את יישומון  
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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