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שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"ט טבת - שנתקבל באיחור זמן רב, ובטח בינתים קבל מכתבי 

מענה על מכתביו הקודמים.

ומובן וגם פשוט, שטוב עושים שהולכים בדרכי שלום ונועם וכן נזהרים שלא יהי' הרושם, שהולכים 

"מעל לראש" של מי שהוא, ובפרט שקרוב לודאי שהנהגתם זו תפעול על אלו שחוששים מפניהם - שיעשו 

להנשים  וכן  להאנשים  בהנוגע  הוא  האמורים  שהדברים  ומובן  הם.  בעבודתם  ומשתתפים  למסייעים 

עסקניות שבמחנם הט', וק"ל.

בודאי עושים הכנות ליום ההילולא הבע"ל, ומוסגר בזה העתק קטע מכתבי לחגיגה השנתית של 

הישיבה תו"ת דכאן, שבטח יוכלו לנצל תוכנו בעבודתו בקדש, ומובן שהכוונה בהקטע, הוא רק להתוכן - 

אבל אין לערב עניני אפילס וכו' ופשוט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובאופן דמוסיף והולך,

מ. שניאורסאהן
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

 מפתח  כללי

ב  ...................................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

ה  .................................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט  )ג

      תי לגניאבה "מאמר ד  )ד

ו   ........................................  י"תש'ה, שבט ד"יו, שבת פרשת בא

  ה באתי לגני    "מאמר ד  )ה

כה    ................  ג"תשל'ה, )מאמר ב(ד שבט "יו, ק פרשת בא"מוצאי ש

   ,שלחב פ"ש תשיח  )ו

לט  .......................................................  ו"כתש'ה ,שבט ד"יו

   בשלחפרשת  – לקוטי שיחות  )ז

מח ........................................................................  אירך כ )ק"בלה(

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ח

הנ  .........  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ט

ונ  ............................  תרגום מאידיש, כחוברת  ל שניאורסאהן"ז

זנ  ...........................  בשלחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )י

חנ  ........................  בשלחפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )יא

זפ  ............................  בשלחפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יב

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יג

פח  .................................................  בשלחפרשת לשבוע  

טצ  .........................  בשלחפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יד

בק  .....................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב         

הק   .......................  בשלחפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )טז

טקי  .....................  בשלחפרשת בוע לש פרק אחד ליום –  )יז

כזק  ........................  בשלחפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

כטק  ..............................................  עב פרק יםתהל, ח פרק  מלכים א

  קידושין/ןגיטימסכת  – משניות  )כ

אלק  ............................................................    ביאור קהתי

לטק ..............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )כא

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כב

  מק  ..........................................................  טוק עד דף טקמדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כג

בעק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כד

געק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כה

דעק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

 העק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כז

ועק.......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כח

ועק.............................................................  ש"רר מוה"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

ועק...........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )ל

עחק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )לא

עטק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לב

עטק  ........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

פק  ..........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

אפק  .............................................  ורחומש לקריאה בציב  )לד

צק.....................................  בשלחפרשת לשבוע לוח זמנים   )לה

צאק  .........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לו

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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È˙‡a" רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ
לגּני,(ּבמקֹומֹו) אּלא ּכאן ּכתיב אין "לּגן ְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשכינה  ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָלגּנּוני,
נסּתּלקה  הּדעת עץ חטא ידי ועל היתה, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבּתחּתֹונים
נסּתּלקה  ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשכינה
הּמּבּול  ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' א' מרקיע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָהּׁשכינה
ּפסּוק  על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לד', ג' מרקיע ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָנסּתּלקה
רּבי  אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"וּיׁשמע
ואזל  קפץ ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאּבא,
את  והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָקפץ
מרקיע  הּׁשכינה את והֹוריד זכה אברהם למּטה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
(וכל  הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָז'

ּגּלּוי 1הּׁשביעין  ועּקר ּבארץ. למּטה הֹורידֹו חביבין) ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ּבבית היה ְְְְְֱִִִִִֵַָָָָָֹאלקּות
ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹוׁשכנּתי
לעד  ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל
מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעליה",
עד  ׁשֹוכן ּבחינת ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים ׁשהם 2לפי  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַ

לגּני  "ּבאתי וזהּו למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָמרֹום
ׁשכינה  ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָלגּנּוני,
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אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים בספר ראה )1נדפס - יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן שם.)2גם הזוהר ובביאורי וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי

    
ËÈÈˆ‡Èשל להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו"ד Bn‡ „Bk, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa‰ הריי"צ הרבי של סבתו »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
תרע"ד) בשנת (נסתלקה מהר"ש הרבי  סבו אשת הרש"ב, הרבי אביו אם

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ מעשה ולאחר תש"י בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר את מסר כי התברר

הסתלקותו. ליום לפרסום

לבני  אומר הוא ברוך הקדוש

ישראל:

È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ
‡˙È‡Â ,"‰lÎ מובא «»¿ƒ»

BÓB˜Óa) ‰a L„Óa על ¿ƒ¿»«»ƒ¿
השירים  בשיר זה "ÔbÏפסוק (««

,Èp‚Ï ‡l‡ Ô‡k È˙k ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»¿«ƒ
‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï¿ƒƒ¿»∆»»

,"‰lÁza ÈwÚ לא בפסוק ƒ»ƒ«¿ƒ»
"לגני" אלא סתם "לגן" נאמר

שבו  המקום שלי, הגן שמשמעו

מכבר והנאה עונג לי »wÚc¿ƒיש
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL¿ƒ»««¿ƒ»¿»
השכינה  עיקר העולם בריאת עם

התחתונים  בעולמות שרתה

ראוי  כלי היו שעה שבאותה

השכינה  È„Èלהשראת ÏÚÂ¿«¿≈
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ החטא ≈¿≈«««

הבריאה  בתחילת שהיה הראשון

ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆
מבין ÚÈ˜Ïועלתה  הראשון »»ƒ«

הרקיעים, È„Èשבעת ÏÚÂ¿«¿≈
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'‡ ÚÈ˜Ó «¿ƒ»≈»ƒ«
,'‚Â 'Ï בעקבות כלומר, ¿¿

נסתלקה  השכינה קין חטא

לרקיע  ועלתה הראשון מהרקיע

אנוש  חטא ובעקבות השני

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה

השלישי לרקיע ‰Ïeanועלתה B„a Ck Á‡Â אותו חטאי בעקבות ¿««»¿««
È‡„ÎÂ˙‡השכינה lzÒ˜‰דור ,'„Ï '‚ ÚÈ˜ÓמובאL„Óa ƒ¿«¿»≈»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰aהראשון ‡ÌÈ˜Ïאדם 'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡ «»«»«ƒ¿«∆¬»»¡…ƒ
Ôba Cl‰˙Ó- עדן Ô‡kבגן È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡ Èa Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ להורות "מהלך" ולא "מתהלך" ואומר מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
רגילה  הליכה הייתה לא בגןֿעדן הקדושֿברוךֿהוא של (כביכול) שה'הליכה'

ÏÊ‡Â",אלא, ıÙ˜ ÏÊ‡Â ıÙ˜ מדרש וגם והולך, קופץ והולך, קופץ »≈¿»≈»≈¿»≈
בדרך  הדורות ולאורך שינויים היו למטה השכינה שבהשראת כך על רומז זה

לרקיע מהארץ השכינה סילוק היינו ודילוג, קפיצה Ckשל Á‡Â אחרי ¿««»
לרקיע  מהארץ השכינה סילוק את גרמו שונים בזמנים חטאים ששבעה

ÚL‰השביעי e„ÓÚ»¿ƒ¿»
˙‡ e„ÈB‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆

‰ÈÎM‰ מהרקיע בחזרה «¿ƒ»
עד בארץ,hÓÏ‰השביעי ¿«»

Ì‰‡ שבעת מבין הראשון «¿»»
האמורים  ««ÎÊ‰הצדיקים

‰ÈÎM‰ ˙‡ „ÈB‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»
˜ÁˆÈÂ ,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜Ó≈»ƒ«¿¿ƒ¿»

,'‰Ï 'ÂÓ הלאה Èkוכך „Ú ƒ¿«ƒ
ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ∆∆«¿ƒƒ

ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ)1(ÔÈÈÁ ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
B„ÈB‰ השכינה עיקר את ƒ

שורה  ı‡a.להיות ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

להיות  חזרה השכינה שהשראת

בארץ למטה Èa˙כאן ‰È‰»»¿≈
eNÚÂ" È˙Îc ,Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿ƒ
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ Ó‡ אף ∆¡«∆»¿»
"ושכנתי" והביטוי שמאחר

הפסוק  המקדש, לבית מתייחס

בתוכו" "ושכנתי לומר צריך היה

אמר  זאת בכל יחיד, בלשון

היא הכוונה כי ¿CB˙a"בתוכם"
„Á‡Â „Á‡ Ïk,ישראל מבני »∆»¿∆»

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒƒ¿»∆
,"‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈÂ¿ƒ¿¿»«»∆»
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒƒ¿»∆
,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L∆«≈∆ƒ¿≈»

עדן גן את לרשת הצדיקים יזכו זכות (‰eÈבאיזו ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ של התגלות שתהיה וגורמים למטה ÈÁa˙אלוקות )מלמעלה «¿ƒƒ¿ƒ«
„Ú ÔÎBL2‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL ,LB„˜Â ÌBÓ שהיא בארץ ≈«»¿»∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»

ביותר. הנמוך בתחילת e‰ÊÂהמקום לעיל שהובאו המדרש דברי פירוש ¿∆
lÁza‰",המאמר BwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»«¿ƒ»

‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL wÚc חזרה והמקדש המשכן בניית ועם ¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»
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הּכּונה  ּתכלית ּדהּנה הּוא, והענין היתה. ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּתחּתֹונים
ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות הּוא ּבבריאת ּברּו הּקדֹוׁש ה ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ

אלקּות  ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָֹלהיֹות
ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָלמּטה
והם  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדנׁשמה
ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ויסּתירּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹיעלימּו
חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּנׁשמה
ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָּבעֹולם.
הּברּורים  ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

"ּכד  ּוכמאמר ואתהּפכא, אתּכפיא אתּכפיא 3ּבבחינת ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָ
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא ְְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָסטרא
על  הּכּונה עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעלמין".
אֹור  והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָמדרגת
ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ׁשּמאיר עלמין ּכל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהּסֹובב
עֹולמֹות  ּדֹומה ּדאינֹו מדרגֹות , חּלּוקי יׁש הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּדבעֹולמֹות
מאיר  העליֹונים ּדבעֹולמֹות ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעליֹונים
מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, ְְִִִֵֵַַָָָָהאֹור
והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבגלּוי
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ב.)3 פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

    
עץ  חטא לפני הבריאה בתחילת שהייתה כפי למטה להיות השכינה השראת

הדעת.

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡Èa ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰המדרש כדברי BÈ‰Ï˙היא ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰e‡˙c »»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿

‰Èc Ca˙È BÏƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ שמבואר וכפי ¡…¿«»
לו) (פרק התניא בספר כך על

יתברך  לפניו שייך "לא אשר

אלא... ומטה... מעלה בחינת

הוא  היה העולם שנברא קודם

וממלא  ומיוחד יחיד יתברך לבדו

העולם  בו שברא הזה המקום כל

רק  יתברך לפניו הוא כן עתה וגם

המקבלים  אל הוא שהשינוי

שמקבלים  יתברך ואורו חיותו

המכסים  רבים לבושים עלֿידי

עד  ... יתברך אותו ומסתירים

הגשמי  הזה עולם שנברא

התחתון  והוא ממש והחומרי

למטה  תחתון שאין במדריגה

יתברך... אורו הסתר בעניין ממנו

השתלשלות  תכלית והנה

ממדרגה  וירידתם העולמות

עולמות  בשביל אינו למדרגה

[=אם  ולהם הואיל העליונים,

ב] הם הרי מעלתם מצד העליונים לעולמות להגיע והתכלית המטרה הייתה

אלא  מהם) גבוה יותר שהוא דבר יש [=ובמילא יתברך פניו מאור ירידה

התחתון" הזה עולם הוא È„Èהתכלית ÏÚ ,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»«¿≈
k˙‡‡ÈÙ והטוב הקדושה לצד והרע הסטראֿאחרא של Ît‰˙‡Â‡כפיית ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר וההעלם החושך

סטרא  אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך ברצונו עלה "שכך

יותר  הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא" חשוכא ואתהפך אחרא

עבודת  עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, בעולמות מאשר אלוקות גילוי

z„האדם  ‰ÓLcהעליונים הגשמי hÓÏ‰מהעולמות הזה לעולם ƒ¿»»≈≈¿«»
eÈzÒÈÂהתחתון  eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ÏÎe ,‰ÓLp‰ B‡ ÏÚ וההסתר ההעלם ‰ÓLp‰למרות ÏÚÙz ««¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»
eaלקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של עידון CekÊÂהפרדה ≈¿ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ מסויים חלק יש יהודי לכל «¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»
ועל  בפרט, עליו מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם

ומצוות  תורה לענייני ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי

שמים' לשם יהיו מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל של בדרך אותם מנצל או

לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â בפרט ואחד אחד כל בתוך הזה בעולם השכינה שהשראת ¿∆»¿

‰BÚ„‰היא È„È ÏÚ של «¿≈»¬»
‰ÌÈeaהאדם ˙„BÚa«¬««≈ƒ

הגשמי  הזה העולם של

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁa כפיית ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע

‡Ît‰˙‡Â החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
הזוהר Ó‡ÓÎeלאור, ¿«¬«
„k"3‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ «ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»
‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa כאשר ¿¿»¿ƒ
האחר  (הצד אחרא הסטרא

נכפית  הקדושה) צד שאינו

ומבטלים  עליה (כשמתגברים

של  כבודו מתעלה אותה)

בכל  הקדושֿברוךֿהוא

העולמות.

Ó ‰p‰ÂÓB‡M הזוהר ‰ ¿ƒ≈«∆≈
עלייה  גורמת האדם שעבודת

ה' ¿¿"e‰ÏeÎaבכבוד
ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ»¿ƒ««»»«

B‡‰ ˙‚„Ó האלוקי «¿≈«»
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰cהעולמות בכל [מאיר] ‡Bשהוא eÈ‰Â ,‰ÂLa ¿¿¿»¿ƒ¿»∆¿«¿

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ בקבלה כמבואר «≈»»¿ƒ∆≈ƒ¿»»»¿»∆
כל  הסובב "אור הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות

האינסופי  האור התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין"

על  'סובב' ונקרא בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי

הוא  הממלא ואור בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם

לפי  נברא ולכל עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש È˜elÁעניינו LÈ È‰ ˙BÓÏBÚc¿»»¬≈≈ƒ≈
,˙B‚„Ó האלוקי האור מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות «¿≈
בהם  ÌÈBzÁz,מאיר ˙BÓÏBÚÏ ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»«¿ƒ

הוא ביניהם ‰‡Bוההבדל È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚc האלוקי ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»
B‡‰ ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚe ,ÈeÏ‚aהאלוקיÈeÏ‚a È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk זו שלא היינו »»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
היא  הגילוי (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד

בשווה  מקום בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל
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ז    

הּכּונה  ּתכלית ּדהּנה הּוא, והענין היתה. ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּתחּתֹונים
ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות הּוא ּבבריאת ּברּו הּקדֹוׁש ה ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ

אלקּות  ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָֹלהיֹות
ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָלמּטה
והם  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדנׁשמה
ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ויסּתירּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹיעלימּו
חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּנׁשמה
ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָּבעֹולם.
הּברּורים  ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

"ּכד  ּוכמאמר ואתהּפכא, אתּכפיא אתּכפיא 3ּבבחינת ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָ
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא ְְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָסטרא
על  הּכּונה עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעלמין".
אֹור  והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָמדרגת
ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ׁשּמאיר עלמין ּכל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהּסֹובב
עֹולמֹות  ּדֹומה ּדאינֹו מדרגֹות , חּלּוקי יׁש הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּדבעֹולמֹות
מאיר  העליֹונים ּדבעֹולמֹות ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעליֹונים
מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, ְְִִִֵֵַַָָָָהאֹור
והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבגלּוי
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ב.)3 פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

    
עץ  חטא לפני הבריאה בתחילת שהייתה כפי למטה להיות השכינה השראת

הדעת.

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡Èa ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰המדרש כדברי BÈ‰Ï˙היא ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰e‡˙c »»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿

‰Èc Ca˙È BÏƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ שמבואר וכפי ¡…¿«»
לו) (פרק התניא בספר כך על

יתברך  לפניו שייך "לא אשר

אלא... ומטה... מעלה בחינת

הוא  היה העולם שנברא קודם

וממלא  ומיוחד יחיד יתברך לבדו

העולם  בו שברא הזה המקום כל

רק  יתברך לפניו הוא כן עתה וגם

המקבלים  אל הוא שהשינוי

שמקבלים  יתברך ואורו חיותו

המכסים  רבים לבושים עלֿידי

עד  ... יתברך אותו ומסתירים

הגשמי  הזה עולם שנברא

התחתון  והוא ממש והחומרי

למטה  תחתון שאין במדריגה

יתברך... אורו הסתר בעניין ממנו

השתלשלות  תכלית והנה

ממדרגה  וירידתם העולמות

עולמות  בשביל אינו למדרגה

[=אם  ולהם הואיל העליונים,

ב] הם הרי מעלתם מצד העליונים לעולמות להגיע והתכלית המטרה הייתה

אלא  מהם) גבוה יותר שהוא דבר יש [=ובמילא יתברך פניו מאור ירידה

התחתון" הזה עולם הוא È„Èהתכלית ÏÚ ,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»«¿≈
k˙‡‡ÈÙ והטוב הקדושה לצד והרע הסטראֿאחרא של Ît‰˙‡Â‡כפיית ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר וההעלם החושך

סטרא  אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך ברצונו עלה "שכך

יותר  הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא" חשוכא ואתהפך אחרא

עבודת  עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, בעולמות מאשר אלוקות גילוי

z„האדם  ‰ÓLcהעליונים הגשמי hÓÏ‰מהעולמות הזה לעולם ƒ¿»»≈≈¿«»
eÈzÒÈÂהתחתון  eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ÏÎe ,‰ÓLp‰ B‡ ÏÚ וההסתר ההעלם ‰ÓLp‰למרות ÏÚÙz ««¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»
eaלקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של עידון CekÊÂהפרדה ≈¿ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ מסויים חלק יש יהודי לכל «¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»
ועל  בפרט, עליו מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם

ומצוות  תורה לענייני ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי

שמים' לשם יהיו מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל של בדרך אותם מנצל או

לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â בפרט ואחד אחד כל בתוך הזה בעולם השכינה שהשראת ¿∆»¿

‰BÚ„‰היא È„È ÏÚ של «¿≈»¬»
‰ÌÈeaהאדם ˙„BÚa«¬««≈ƒ

הגשמי  הזה העולם של

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁa כפיית ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע

‡Ît‰˙‡Â החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
הזוהר Ó‡ÓÎeלאור, ¿«¬«
„k"3‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ «ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»
‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa כאשר ¿¿»¿ƒ
האחר  (הצד אחרא הסטרא

נכפית  הקדושה) צד שאינו

ומבטלים  עליה (כשמתגברים

של  כבודו מתעלה אותה)

בכל  הקדושֿברוךֿהוא

העולמות.

Ó ‰p‰ÂÓB‡M הזוהר ‰ ¿ƒ≈«∆≈
עלייה  גורמת האדם שעבודת

ה' ¿¿"e‰ÏeÎaבכבוד
ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ»¿ƒ««»»«

B‡‰ ˙‚„Ó האלוקי «¿≈«»
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰cהעולמות בכל [מאיר] ‡Bשהוא eÈ‰Â ,‰ÂLa ¿¿¿»¿ƒ¿»∆¿«¿

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ בקבלה כמבואר «≈»»¿ƒ∆≈ƒ¿»»»¿»∆
כל  הסובב "אור הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות

האינסופי  האור התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין"

על  'סובב' ונקרא בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי

הוא  הממלא ואור בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם

לפי  נברא ולכל עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש È˜elÁעניינו LÈ È‰ ˙BÓÏBÚc¿»»¬≈≈ƒ≈
,˙B‚„Ó האלוקי האור מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות «¿≈
בהם  ÌÈBzÁz,מאיר ˙BÓÏBÚÏ ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»«¿ƒ

הוא ביניהם ‰‡Bוההבדל È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚc האלוקי ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»
B‡‰ ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚe ,ÈeÏ‚aהאלוקיÈeÏ‚a È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk זו שלא היינו »»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
היא  הגילוי (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד

בשווה  מקום בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל
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ח     

ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה יסדה ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים ", טּפחה וימיני ימינֹו4ארץ "נטה ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ימין  ּדיד וידּוע ארץ", ּוברא ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹּוברא
ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור  על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמֹורה
ּבבחינת  הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָּד"ׁשמים"
ּגּלּוי, ּבבחינת הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְִִִִִֶַַָָָימין

הם  הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ׂשמאל ו"ארץ" מּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּבבחינת  ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ּכל ּבגּלּוי האֹור ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשאין
"ּכל  ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהעלם
עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָהּנקרא
ּבזה  – עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָׁשהם
ּבבריאה  ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָהאֹור

הּוא  ּדאצילּות עׂשּיה, ההעלם,5יצירה ּגּלּוי ּבבחינת ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
מּלׁשֹון  אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָואצילּות
אבל  עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, ְְְֱֲֲִִִַַַַָָָָָָהּצלה
ּכן  ּׁשאין מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ְְִִֵֵֵֶַַָָָּבכללּותֹו
וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבריאה
המיחד  הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָֹֻ"ּכל
הּיחּוד  עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי עדין, ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבי
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ב.)4 פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ל[מאמר])5ראה ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור

    
האור  כמה עד הבדל יש העולמות שמצד אלא שווים ו"מטה" "מעלה" ומצידו

בגלוי) בהם B‚„Ó˙,מאיר È˜elÁ ‰Êa LÈÂ מידה באיזו דרגות, הבדלי ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או גלוי עולם באותו המאיר האלוקי "‡Ûהאור e˙kL BÓÎe¿∆»«

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡ ‰„ÒÈ È„È זה פסוק על ומובא »ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
L„na4BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ

‰ËÂ ,ÌÈÓL ‡e»»»«ƒ¿»»
,"ı‡ ‡e BÏ‡ÓN¿…»»∆∆
ברא  הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

ימין' 'יד באמצעות השמים את

שמאל' 'יד באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
˙BÈ ÈeÏb‰Â B‡‰ מאשר »¿«ƒ≈

מהנאמר  גם (כמובן שמאל יד

היא  ימין שיד אליהו" ב"פתח

היא  שמאל ויד החסד מידת

היא  החסד והרי הגבורה מידת

והגבורה  והגילוי, הנתינה מידת

וההסתר  הצמצום מידת ),היא
e‰ÊÂ בדברי הפנימי הפירוש ¿∆

ÁtË‰הכתוב ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»
"ÌÈÓL"c ,"ÌÈÓL»«ƒ¿»«ƒ

למעלה ««»»‰ek‰הנמצאים
ÌL  ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ»
ÔÈÓÈ ˙ÈÁa Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
B‡‰Â ,B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
יש  העליונים שבעולמות כלומר

הוא  שהאור – והשני רב, אור בהם שיש – האחד מובנים, בשני אלוקות גילוי

בהעלם  ולא ‰Ìבגילוי ,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰ "ı‡"Â¿∆∆««»»»««¿ƒ≈
BÓˆÚ B‡‰ Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a B‡‰ ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿…∆≈»¿ƒ»»¿«»«¿

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a המובנים בשני תחתונים עולמות והם »ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
בהעלם  אלא בגילוי שאינו וגם מועט אור שהוא האור במידת גם האמורים

לעולמות  העליונים העולמות בין הכללית החלוקה את ומפרט והולך והסתר,

‰‰LÙהתחתונים  Úe„ikההבדל,˙BÓÏBÚ '„a העולמות ארבעת בין «»««∆¿≈¿»
בכתוב È˙Îcהכלליים שמרומז È„BÎÏÂכפי ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk" ƒ¿ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙eÏÈˆ‡  ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈzˆÈ ÂÈ˙‡a¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ
‰Êa  ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èaזו e‰L‡בחלוקה BÓk BÈ‡ B‡‰ ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»∆»≈¿∆

,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ‡e‰L BÓk ,˙eÏÈˆ‡a העולמות בארבעת «¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
לשלושת  מביניהם, העליון האצילות, עולם בין במיוחד גדול הבדל יש עצמם

עשייה יצירה בריאה, ממנו שלמטה ‰e‡העולמות  ˙eÏÈˆ‡c5˙ÈÁa «¬ƒƒ¿ƒ«
‰ Èelb,ÌÏÚ‰(מורגשת מציאות (דבר, כ"יש" מוגדרת כולה הבריאה ƒ«∆¿≈

מוגדרת  מציאות היא הבריאה כי מורגשת) מציאות שאינו (לאֿדבר, מ"אין"

המציאות, בגדרי ומורגש מוגדר אינו "אין" הוא הבורא ואילו הגבלות עם

עולם  הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין" "יש" שבריאה ובעוד

"יש" של חדשה מציאות הוא שאין להורות ההעלם" "גילוי נקרא האצילות

ממנו  שלמעלה בדרגות נעלם שהיה מה של גילוי רק אלא לכן קודם היה שלא

בעולם  שגם למרות (ולכן,

ספירות  עשר יש האצילות

"עולם", נחשב הוא וגם מוגדרות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל

ÔBLlÓממש"), ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿
,CeÓÒÂ BÏˆ‡ עולם כלומר, ∆¿¿»

יותר  לבורא וסמוך' 'קרוב

ממנו  שלמטה בי"ע מהעולמות

רחוקים  הם לאצילות שביחס

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Let ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰LÙ‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
האצלה  מלשון באצילות,

בתורה  שכתוב (כמו והפרשה

הזקנים  ושבעים רבנו משה לגבי

על  מלמד הרוח") מן "ויאצל

עולם  של המיוחדת מעלתו

נפרד  בלתי חלק שהוא האצילות

באלוקות  הגבוהות מהדרגות

דבר  ואינו מהאצילות שלמעלה

שנאצל  חלק כמו אלא חדש

מהם ÌÚוהופרש ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰¡¿ƒ«»
עשר  יש בו (וגם ממנו שלמטה לעולמות דומה הוא מסויימים ובמובנים

מהאצילות  למעלה צורה באותה קיים שלא מושג מוגדרות, ‡Ïספירות (¬»
B˙eÏÏÎaהאצילות ÛBÒ,עולם ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ שלמעלה ƒ¿»ƒ¿«»»≈

והגבלה, Èa‡‰ממדידה Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
האצילות  עולם ÔÈ‡Óלאחר LÈ ˙ÈÁa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

כמציאות  מוגדר ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם ולמרות

הבורא  ה"אין" לעומת "יש" הוא זאת בכל נעלה, רוחני עולם הוא וגם ממש

לעילe‰ÊÂאותו. שהובא הפסוק התחלת ÈÓLaפירוש ‡˜p‰ Ïk" ¿∆…«ƒ¿»ƒ¿ƒ
,"È„BÎÏÂ האצילות לעולם È„BÎeשכוונתו ÈÓLc"שמי" הפסוק לשון ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  דרגא היינו ביותר, גבוהה בדרגה שמדובר מלמד וכבודי"

השם עליה האלוקי‰ÈÏ˘‡eוהכבוד˘ÈÏאומר Èaהאור „ÁÈÓ‰ והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי ומאוחד אחד יותר ÔÈ„Ú,דבר נמוכות לדרגות ירד לא עדיין כי ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ

שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל מזו זו כלולות שבו והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿
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ּדֹומה  ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָוההתּכללּות,
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְֲִִִִֶָָָָָּכלל
ּבהּגּלּוי  מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּובבריאה
ועׂשּיה. היצירה ועֹולם הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָאֹורֹות
העֹולמֹות  את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל ְְְֲֶֶֶַָָָָָָָאמנם
למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבבחינת
ּכל  הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָָמּׁשּיכּות
מאיר  הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעלמין,
ׁשאֹור  והינּו עלמין", "ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָּבכל
אמנם  ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן  הּנה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹזה
ידי  על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה אֹור להמׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָּבכדי
ואתהּפכא  אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהעבֹודה
ּפֹועל  ּכאׁשר סטראֿאחרא", אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא.
ואתהּפכא  סטראֿאחרא אתּכפיא להיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָּבעבֹודתֹו
ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחׁשֹוכא
יתרֹון  נעׂשה הּנה לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַֹוהינּו

ׁש מּמׁש,האֹור, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּוא  המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן האֹור ׁשּנמׁש ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוהינּו
סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּבחינת  עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש המׁשכתֹו6האֹור, ׁשאפן עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מאיר  ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבבחינת
מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו למּטה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּגם
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‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk גם מאיר ה"סובב" שהאור בלבד זו לא כלומר, ¿∆¿«¿»
למעלה. כמו בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה
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ט    

ּדֹומה  ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָוההתּכללּות,
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְֲִִִִֶָָָָָּכלל
ּבהּגּלּוי  מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּובבריאה
ועׂשּיה. היצירה ועֹולם הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָאֹורֹות
העֹולמֹות  את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל ְְְֲֶֶֶַָָָָָָָאמנם
למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבבחינת
ּכל  הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָָמּׁשּיכּות
מאיר  הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעלמין,
ׁשאֹור  והינּו עלמין", "ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָּבכל
אמנם  ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן  הּנה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹזה
ידי  על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה אֹור להמׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָּבכדי
ואתהּפכא  אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהעבֹודה
ּפֹועל  ּכאׁשר סטראֿאחרא", אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא.
ואתהּפכא  סטראֿאחרא אתּכפיא להיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָּבעבֹודתֹו
ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחׁשֹוכא
יתרֹון  נעׂשה הּנה לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַֹוהינּו

ׁש מּמׁש,האֹור, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּוא  המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן האֹור ׁשּנמׁש ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוהינּו
סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּבחינת  עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש המׁשכתֹו6האֹור, ׁשאפן עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מאיר  ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבבחינת
מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו למּטה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּגם
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Bq‰ B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ««≈

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ומאיר »»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ בכל מאיר ואינו »»
הפרטית  מהותו לפי ≈¬‰Èעולם

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa È‡Ó,מידה הזוהר e‰ÊÂבאותה דברי פירוש ≈ƒ¿»»»¿»∆¿∆
מאיר הקדושֿברוךֿהוא של ÔÈÓÏÚ",שאורו e‰ÏeÎa" העולמות בכל ¿¿»¿ƒ

‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆«¿»»¿»»»¿»∆
התחתון. העשייה ובעולם העליון האצילות בעולם מידה באותה מאיר והוא

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר בפועל

שיורדים  אורות ויש חסד") "חפץ הקדושֿברוךֿהוא (כי עצמם מצד בעולמות

עלמין" כל "הסובב אור והמשכת האדם. עבודת עלֿידי רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰BÚ„‰בכל È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈeaשל ˙„BÚa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ

זו  ועבודה הזה העולם ענייני האמורים של האופנים בשני »ÈÁaƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני עם המגע על ורק וההתגברות ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך "אתכפיא" בדרך והסטראֿאחרא הקליפה

עלמין". כל ה"סובב הנעלה האלוקי האור של המשכתו

e‰ÊÂ הזוהר בדברי הפירוש ¿∆
Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»
ÏÚBt L‡k ,"‡Á‡«¬»«¬∆≈

הרוחנית B˙„BÚaהאדם «¬»
Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â ‡Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»¬»

,‡B‰Ï,לעיל ‰p‰כאמור ƒ¿»ƒ≈
ÈCLÁ‰Ó ‡e‰ B‡‰ ÔB ƒ̇¿»≈«…∆

,‡˜Âc וראיתי" (בקהלת) כתוב «¿»
מן  לחכמה יתרון שיש אני

מן  האור כיתרון הסכלות

ואחד eÈ‰Âהחושך" ¿«¿
מן  האור ב"יתרון הפירושים

‰CLÁהחושך" L‡Îc¿«¬∆«…∆
‰NÚ ‰p‰ ,B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆

,B‡‰ ÔB˙È באור כלומר, ƒ¿»
יתרון  יש החושך מתוך שמאיר

סתם, אור לגבי מיוחדת ומעלה

של  המיוחדת המעלה וזו

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

את  פועלת שהיא לאור החושך

היינו האור" «∆B‡‰L"יתרון
ÈeÏ‚a È‡Ó העולמות בכל ≈ƒ¿ƒ

‰hÓÏ È‡È L‡ „Ú«¬∆»ƒ¿«»
CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ«»¿«¿∆ƒ¿»

‰Êk ÔÙ‡a B‡‰ בו שיש »¿…∆»∆
גדול, ‡ÔÙיתרון L‡¬∆…∆

ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰»»¿»∆

e‰ÊÂהזוהר דברי פירוש Á‡Œ‡ËÒ‡לסיכום, ‡ÈÙk˙‡ „k" ¿∆«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ עליית ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ

פירוש העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של ‰‡B,כבודו ˙ÈÁa המשכה ¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור של בעולם CLÓpL6והתגלות ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»

B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ גדול ביתרון ÈÁa˙הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»ƒ¿ƒ«
‰hÓÏ Ìb È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe BÒ≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ«¿«»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk גם מאיר ה"סובב" שהאור בלבד זו לא כלומר, ¿∆¿«¿»
למעלה. כמו בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה
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י     

העבֹודה  ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָוׁשכנּתי
נעׂשה  הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדבחינת
ּברי ּדקּודׁשא יקרא ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָעל

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּוא

.ev˜ ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
על  ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹולמֹות
ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָידי

ּבׁשוה. עלמין ְְְְִֶָָּבכּולהּו

ּבעבֹודת p‰Â‰ב) ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹ
ּומעלה  הּמביא אתּכפיא ּדבחינת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּברּורים,
העבֹודֹות  אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלבחינת
עבֹודה  ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין הּוא ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
והלוּיים  הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ׁשּבּנפׁש, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹרּוחנית
עבֹודה  ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבעבֹודתם
הּוא, האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה הּקרּבן עבֹודת וענין ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָרּוחנית.

מן 7ּדכתיב  הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּומן" רק הּבקר ּבזה נתֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ּכי  מּכם אדם למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלבאר
הֹובאת  מׁשּפט יהיה וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב
מּכם" יקריב ּכי "אדם אֹומר מה ּומּפני והלכֹותיו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקרּבן
ּכללּות  לבאר ּגם ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכּו'.
ּכי  "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָענין
הּוא  מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר האדם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקריב",
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ואילך.)7 ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

    
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ כיצד מובן האמור כל לפי ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן בתוכם") ("ושכנתי השכינה ‡Á„השראת Ïk CB˙a¿»∆»
„Á‡Â כי ישראל, ‡˙ÈÙk‡מבני ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,B‡‰ במעלת לעיל כאמור »

החושך  מתוך שבא האור ויתרון

‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡c¿ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa¿ƒ¿¿
‰lb˙Óe È‡nL ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆≈ƒƒ¿«∆

שווה במידה העולמות ‡Bבכל
Bq‰ הנעלה האור שהוא «≈

לעולמות  משייכות שלמעלה

"אתכפיא" ידי על אבל

מאיר  הוא ו"אתהפכא"

בעולמות.

‰ÈÎL wÚ .ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

כך  ביותר, התחתונים בעולמות

היה  וכך הבריאה בתחילת היה

משה  ידי על המשכן בהקמת

eÎc˙רבנו. ‡È המטרה ¿»≈¿«»«
‰BÓÏBÚ˙של  ˙‡Èa היא ¿ƒ«»»

‰Èc ‰È‰iL ֿ לקדושֿברוך ∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  ÌÈBzÁza««¿ƒ,הוא

הזה  בעולם  ∆¬»¿NÚÂ‰ובמיוחד
העולם  עשיית של זו מטרה

 ֿ לקדושֿברוך ל'דירה' התחתון

מיושמת  È„Èהוא ÏÚ'«¿≈
,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

CÈLÓnL את העובד האדם ∆«¿ƒ
את אלה בדרכים ‡Bה'

e‰fL ,Bq‰ המאיר אור «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎaהעולמות ÂLa‰.בכל ¿¿»¿ƒ¿»∆

‰p‰Â ( שממשיכה ו"אתהפכא") (ב"אתכפיא" לעיל האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈
מהעולמות, למעלה ביותר, נעלה אלוקי אור הזה ‰È˙‰לעולם ˙‡Ê…»¿»

ÌÈea‰ ˙„BÚa Lc˜Óe ÔkLna ‰„BÚ‰ ענייני בירור של »¬»«ƒ¿»ƒ¿»«¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה ‡˙ÈÙk‡העולם ˙ÈÁc של בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

יותר ÏÚÓe‰מוביל ‰Èn‡"אתכפיא" גבוהה לדרגה האדם את «≈ƒ«¬∆
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁÏ לאור עצמו החושך הפיכת שהרי ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

נשאר  הרע ב"אתכפיא" כי והכנעתו הרע כפיית מאשר נעלית יותר עבודה היא

וישוב  ויתעורר יחזור יותר שמאוחר ייתכן הוכנע הוא כעת אם וגם במהותו

מבואר  אחרים (ובמקומות לטוב הפך הרע ב"אתהפכא" ואילו רע. להיות

הצדיקים) עבודת היא ו"אתהפכא" אדם כל עבודת היא ≈«¿ÔÎÏÂש"אתכפיא"
,˙Baw‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L ˙B„BÚ‰ ˙Á‡««»¬∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»

,LÙpaL ˙ÈÁe ‰„BÚ ‡e‰L הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי ∆¬»»ƒ∆«∆∆
רוחניתֿנפשית. בעבודה הקרבנות e‰ÊÂמלווה עבודת של הרוחניֿנפשי החלק ¿∆

‰eÙzzL˙הוא ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«¿
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
ÌÓÊÂ ÌÈLÂ Ì˙„BÚa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰fL ,Ôaw‰ ˙‡‰ ˙Úa¿≈¬»««»¿»∆∆

˙ÈÁe ‰„BÚ פרט כי ¬»»ƒ
הכהנים  בפועל, הקרבן להקרבת

רוחנית  עבודה עובדים היו

בעת  ומזמרים שרים היו והלויים

עבודה  זו וגם במקדש העבודה

רוחנית.

היא  הקרבנות שעבודת וכיוון

שייכת  היא הרי רוחנית, עבודה

מקום, ובכל זמן בכל אדם, לכל

ומבאר. שהולך כפי

Ôaw‰ ˙„BÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»
Ì„‡‰ LÙa ‰„BÚa«¬»¿∆∆»»»

È˙Îc ,‡e‰7 בתחילת ƒ¿ƒ
בחומש  בתורה, הקרבנות פרשת

È˜Èויקרא Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ
"ÔÓe ˜a‰ ÔÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»ƒ«»»ƒ

‰L˜È ‰B‡ÎÏc ,'eÎ יש ¿ƒ¿»À¿∆
הכתוב לשון על Ì‡c¿ƒלתמוה

‰Êa B˙ek ‰˙È‰ באמירה »¿»«»»»∆
מכם" יקריב כי »˜"אדם

Ôaw‰ ÈËtLÓ ‡Ï¿»≈ƒ¿¿≈«»¿»
למעשה , dÈÏהלכה ‰Â‰¬»≈

ÓÈÓÏ לומר (לפסוק) לו היה ¿≈«
ÌkÓ Ì„‡ ישראל מבני CÎÂאחד Ck ‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ È˜È Èk »»ƒ∆ƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈»¿»

ÓB‡ ‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôaw‰ ˙‡B‰ ËtLÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«»««»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈
"ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡"מעצמכם "מכם", הקרבה שמשמעו eÎÂ'.לשון »»ƒ«¿ƒƒ∆¿

Úe„È ‡l‡החסידות כי ek‰‰Êa‰בתורת "אדם אומר שהכתוב הטעם ∆»»«««»»»∆
יקריב" כי מכם "אדם ולא מכם" aL‡יקריב ‡e‰ את רק לבאר לא הכתוב ∆»

אלא בפועל הקרבנות BÚa„‰דיני ˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון הפנימי Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ˜˙È L‡k Ì„‡‰ ,"È˜È התעוררות לו תהיה כאשר «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי הזה בעולם חי שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו ויעלה

מאלוקות) רחוק שהוא כך גשמי בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך ƒ≈ƒ∆
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להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָקרּבן
ּדקרּבנֹות  ּדידּוע הוי', אל קרֹוב להיֹות קרּוב 8הינּו ענין הם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

להתקרב  ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּכחֹות
ּדאל  ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו "מּכם", הּוא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאלקּות,
יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב אי אדם ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיאמר
לא  ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֻמהּותֹו
ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵַָֹטֹובים,
הּדבר  ּבכם מּכם, אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאתקרב

לאמר  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל יּגיעּו9ּתלּוי, מתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבזה  ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמעׂשי
חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ׁשּום ואין ּכלל, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָהגּבלֹות
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלעלֹות

ּבטרּוניא  אחד 10ּבא ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי "ּוכׁשאני 11ואחד ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשל  הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹמבּקׁש
ואחד  אחד ּכל ּבכח הּנה זה ידי ּדעל ואחד, אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּכי  "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעלֹות
"מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ּדבכדי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיקריב",
ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבכם
ׁשל  הּקרּבן רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו
הּבהמה", "מן והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי  ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבהמה
"מן  הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבהמה
ּבּנפׁש ּדיׁשנם מדרגֹות הּפרטי הּמה הן הּצאן", ּומן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבקר
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נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.)9ראה פרק רבה אליהו דבי המאמרים )10תנא ספר וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. ג.)11אידיש יב, פרשה רבה במדבר

    
,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ‡e‰לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף c‰ ÈeÏz ÌÎe ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿

,'ÈÂ‰ Ï‡ B˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ רוצה האדם וכאשר »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»
עצמו בו אלא תלוי הדבר אין לאלוקות Ba˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»

והתקרבות ˜eקירוב ÔÈÚ Ì‰ את ולמסור לתת הקרבה, של במובן גם ≈ƒ¿«≈
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ וכאשר «…¿«ƒ

לאלוקות  להתקרב מבקש האדם

הכוחות  את למסור עליו

שלו  והיכולות והכישרונות

ה', Êa‰לעבודת ‡e הכתוב »»∆
מכם" יקריב כי ≈«¿‡Ï,"אדם

‡a L‡Îc האדם ¿«¬∆»
‡e‰ ,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ"ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa c‰,עצמו באדם «»»»∆
Ì„‡ Ó‡È Ï‡c בייאושו ¿«…«»»

‡Ïממצבו ˜˙‡ CÈ‡≈∆¿»≈∆
,˙e˜Ï‡ מעבודת ויימנע ¡…

חשש  מתוך לאלוקות הקירוב

ומעבר  מעל הוא שהדבר

L‡kליכולתו  ËÙeƒ¿»«¬∆
Ú„BÈ את פנימה בנפשו ≈«

ÈÓˆÚ‰ B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ
שהוא  כפי הרוחני ומעמדו

באמת ∆e‰L‡בעצם,
˙eÏÙLa ביותר נחות ¿ƒ¿
CÏÎÏÓe רוחנית מבחינה ¿À¿»

ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ì‡Â¿ƒשנדבקו

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ Ôk בשיא ≈¿«¿ƒ
˙e˜Ï‡Ó ˜eÁ‰ וכדי »ƒ≈¡…

על  לדלג עליו לאלוקות להתקרב

לשאול  עשוי והוא גדול פער פני

עצמו  Ê‰את ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‡ CÈ‡Â הזה החשש את להסיר כדי ¿≈∆¿»≈∆¡…¿«∆
ÓB‡ ‡e‰כי הגדול המרחק מפני לחשוש ‰cשאין ÌÎa ,ÌkÓ ≈ƒ∆»∆«»»

Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz רוחני במצב נמצא שעה שלפי מי גם »¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ונחות  שפל Ó‡Ïמאד ÏBÎÈ9 נעלה רוחני למצב להתעלות לשאוף וצריך »…«

עצמו את ולשאול ‡Ì‰מאד È˙B‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ eÚÈbÈ È˙Ó»««ƒ«¬«¿«¬≈¬««¿»»
,˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ כמו נעלית, כך כל רוחנית לרמה להגיע לשאוף שעליו היינו ƒ¿»¿«¬…

ÏÏk,האבות, ˙BÏa‚‰ ‰Êa ÔÈ‡Â שבגללה הגבלה מהווה לא דבר שום ¿≈»∆«¿»¿»
לאלוקות  להתקרב יוכלו במיוחד, נעלים מסוימים, אנשים ÌeLרק ÔÈ‡Â¿≈

,‰ÏÈÏÁ kÚÓe ÚBn‰ c מחסום חלילה, להוות, יכול לא דבר ושום »»«≈«¿«≈»ƒ»

הרוצה  האדם של בדרכו הנחותBÏÚÏ˙ומעצור הרוחני ÚÈb‰Ïeממצבו «¬¿«ƒ«
‡a ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ïe¿ƒ¿»≈∆¡…¿≈«»»»

‡ÈeËa10,ÂÈ˙BÈa ÌÚ דורש לא הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה, ƒ¿¿»ƒƒ¿»
לבצע  יכולת להם שאין דברים ‡Á„מהבריות ÏÎa È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»

BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙÏ „Á‡Â¿∆»¿ƒ…ƒ»¿
עד  אלוקי אור מאיר אדם ובכל

ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה

‡˙È‡„kמובאL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a11È‡LÎe" ֿ הקדוש «»¿∆¬ƒ

אדם LwÓברוךֿהוא מבני ¿«≈
אחר או כזה  דבר ÈÈ‡≈ƒלעשות

ÈÁk ÈÙÏ LwÓ בהתאם ¿«≈¿ƒ…ƒ
של  שלי, ויכולות לכוחות

ÈÙÏהקדושֿברוךֿהוא ‡l‡∆»¿ƒ
Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»

„Á‡Â „Á‡ ישראל מבני ∆»¿∆»
Ê‰בפרט, È„È ÏÚc עלֿידי ¿«¿≈∆

שהקדושֿברוךֿהוא  הכוחות

אדם לכל Ïkנותן ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»
„Á‡Â „Á‡ מן יוצא מבלי ∆»¿∆»

ממצבו BÏÚÏ˙הכלל להתעלות «¬
שעה  „nÏ‚‰לפי ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»

˙ÈÏÚ ˙Bi‰,וכאמור «≈«¬≈
אפילו  להתעלות היא הכוונה

האבות. לדרגת

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
È„Îc ,"È˜È Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
˙e˜Ï‡Ï ˜˙È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿»≈∆¡…
ÌÎaL ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆∆»∆

,ÈeÏz c‰,לעיל כמבואר «»»»
eÈ‰Â הזו הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ˜מתוך ‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôaw‰ ˙‡ eÈ˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆«»¿»«¬»»¿≈««»»«

‰Ó‰a‰ ÏL Ôaw‰הגשמי המזבח גבי על ‡Ìהגשמית Èk ,„Ïa «»¿»∆«¿≈»ƒ¿»ƒƒ
ÌkÓ עצמו האדם ‰Ó‰a‰מתוך ,"‰Ó‰a‰ ÔÓ" ‡e‰Â ,LnÓ ƒ∆«»¿ƒ«¿≈»«¿≈»

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL BaÏaL בכתבי שכתוב כפי ∆¿ƒ∆»»∆«∆∆««¬ƒ
ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

האדם  ועל האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

לגבי  ומפרט ממשיך והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו את ולהעלות לקרב

להיות  שעליו הבהמה" "מן ‰n‰הקרבן Ô‰ ,"Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈≈»
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יי    

להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָקרּבן
ּדקרּבנֹות  ּדידּוע הוי', אל קרֹוב להיֹות קרּוב 8הינּו ענין הם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

להתקרב  ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּכחֹות
ּדאל  ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו "מּכם", הּוא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאלקּות,
יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב אי אדם ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיאמר
לא  ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֻמהּותֹו
ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵַָֹטֹובים,
הּדבר  ּבכם מּכם, אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאתקרב

לאמר  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל יּגיעּו9ּתלּוי, מתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבזה  ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמעׂשי
חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ׁשּום ואין ּכלל, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָהגּבלֹות
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלעלֹות

ּבטרּוניא  אחד 10ּבא ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי "ּוכׁשאני 11ואחד ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשל  הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹמבּקׁש
ואחד  אחד ּכל ּבכח הּנה זה ידי ּדעל ואחד, אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּכי  "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעלֹות
"מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ּדבכדי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיקריב",
ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבכם
ׁשל  הּקרּבן רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו
הּבהמה", "מן והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי  ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבהמה
"מן  הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבהמה
ּבּנפׁש ּדיׁשנם מדרגֹות הּפרטי הּמה הן הּצאן", ּומן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבקר
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נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.)9ראה פרק רבה אליהו דבי המאמרים )10תנא ספר וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. ג.)11אידיש יב, פרשה רבה במדבר

    
,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ‡e‰לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף c‰ ÈeÏz ÌÎe ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿

,'ÈÂ‰ Ï‡ B˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ רוצה האדם וכאשר »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»
עצמו בו אלא תלוי הדבר אין לאלוקות Ba˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»

והתקרבות ˜eקירוב ÔÈÚ Ì‰ את ולמסור לתת הקרבה, של במובן גם ≈ƒ¿«≈
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ וכאשר «…¿«ƒ

לאלוקות  להתקרב מבקש האדם

הכוחות  את למסור עליו

שלו  והיכולות והכישרונות

ה', Êa‰לעבודת ‡e הכתוב »»∆
מכם" יקריב כי ≈«¿‡Ï,"אדם

‡a L‡Îc האדם ¿«¬∆»
‡e‰ ,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ"ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa c‰,עצמו באדם «»»»∆
Ì„‡ Ó‡È Ï‡c בייאושו ¿«…«»»

‡Ïממצבו ˜˙‡ CÈ‡≈∆¿»≈∆
,˙e˜Ï‡ מעבודת ויימנע ¡…

חשש  מתוך לאלוקות הקירוב

ומעבר  מעל הוא שהדבר

L‡kליכולתו  ËÙeƒ¿»«¬∆
Ú„BÈ את פנימה בנפשו ≈«

ÈÓˆÚ‰ B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ
שהוא  כפי הרוחני ומעמדו

באמת ∆e‰L‡בעצם,
˙eÏÙLa ביותר נחות ¿ƒ¿
CÏÎÏÓe רוחנית מבחינה ¿À¿»

ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ì‡Â¿ƒשנדבקו

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ Ôk בשיא ≈¿«¿ƒ
˙e˜Ï‡Ó ˜eÁ‰ וכדי »ƒ≈¡…

על  לדלג עליו לאלוקות להתקרב

לשאול  עשוי והוא גדול פער פני

עצמו  Ê‰את ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‡ CÈ‡Â הזה החשש את להסיר כדי ¿≈∆¿»≈∆¡…¿«∆
ÓB‡ ‡e‰כי הגדול המרחק מפני לחשוש ‰cשאין ÌÎa ,ÌkÓ ≈ƒ∆»∆«»»

Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz רוחני במצב נמצא שעה שלפי מי גם »¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ונחות  שפל Ó‡Ïמאד ÏBÎÈ9 נעלה רוחני למצב להתעלות לשאוף וצריך »…«

עצמו את ולשאול ‡Ì‰מאד È˙B‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ eÚÈbÈ È˙Ó»««ƒ«¬«¿«¬≈¬««¿»»
,˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ כמו נעלית, כך כל רוחנית לרמה להגיע לשאוף שעליו היינו ƒ¿»¿«¬…

ÏÏk,האבות, ˙BÏa‚‰ ‰Êa ÔÈ‡Â שבגללה הגבלה מהווה לא דבר שום ¿≈»∆«¿»¿»
לאלוקות  להתקרב יוכלו במיוחד, נעלים מסוימים, אנשים ÌeLרק ÔÈ‡Â¿≈

,‰ÏÈÏÁ kÚÓe ÚBn‰ c מחסום חלילה, להוות, יכול לא דבר ושום »»«≈«¿«≈»ƒ»

הרוצה  האדם של בדרכו הנחותBÏÚÏ˙ומעצור הרוחני ÚÈb‰Ïeממצבו «¬¿«ƒ«
‡a ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ïe¿ƒ¿»≈∆¡…¿≈«»»»

‡ÈeËa10,ÂÈ˙BÈa ÌÚ דורש לא הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה, ƒ¿¿»ƒƒ¿»
לבצע  יכולת להם שאין דברים ‡Á„מהבריות ÏÎa È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»

BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙÏ „Á‡Â¿∆»¿ƒ…ƒ»¿
עד  אלוקי אור מאיר אדם ובכל

ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה

‡˙È‡„kמובאL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a11È‡LÎe" ֿ הקדוש «»¿∆¬ƒ

אדם LwÓברוךֿהוא מבני ¿«≈
אחר או כזה  דבר ÈÈ‡≈ƒלעשות

ÈÁk ÈÙÏ LwÓ בהתאם ¿«≈¿ƒ…ƒ
של  שלי, ויכולות לכוחות

ÈÙÏהקדושֿברוךֿהוא ‡l‡∆»¿ƒ
Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»

„Á‡Â „Á‡ ישראל מבני ∆»¿∆»
Ê‰בפרט, È„È ÏÚc עלֿידי ¿«¿≈∆

שהקדושֿברוךֿהוא  הכוחות

אדם לכל Ïkנותן ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»
„Á‡Â „Á‡ מן יוצא מבלי ∆»¿∆»

ממצבו BÏÚÏ˙הכלל להתעלות «¬
שעה  „nÏ‚‰לפי ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»

˙ÈÏÚ ˙Bi‰,וכאמור «≈«¬≈
אפילו  להתעלות היא הכוונה

האבות. לדרגת

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
È„Îc ,"È˜È Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
˙e˜Ï‡Ï ˜˙È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿»≈∆¡…
ÌÎaL ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆∆»∆

,ÈeÏz c‰,לעיל כמבואר «»»»
eÈ‰Â הזו הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ˜מתוך ‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôaw‰ ˙‡ eÈ˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆«»¿»«¬»»¿≈««»»«

‰Ó‰a‰ ÏL Ôaw‰הגשמי המזבח גבי על ‡Ìהגשמית Èk ,„Ïa «»¿»∆«¿≈»ƒ¿»ƒƒ
ÌkÓ עצמו האדם ‰Ó‰a‰מתוך ,"‰Ó‰a‰ ÔÓ" ‡e‰Â ,LnÓ ƒ∆«»¿ƒ«¿≈»«¿≈»

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL BaÏaL בכתבי שכתוב כפי ∆¿ƒ∆»»∆«∆∆««¬ƒ
ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

האדם  ועל האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

לגבי  ומפרט ממשיך והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו את ולהעלות לקרב

להיות  שעליו הבהמה" "מן ‰n‰הקרבן Ô‰ ,"Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈≈»
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יב     

ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע האפני הּבהמית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ואחד, אחד ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּברּורים
צאן  ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור ְְִֵֵֶַַַַָֹהּוא
הּוא  אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ּבהמה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ּבאריכּות  (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבקנטרס 12ּבדּקּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ
את  "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתפּלה,
ּבהמה  ׁשּמביאין הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָקרּבנכם".
וכדאיתא  ׁשּלמעלה, האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּגׁשמית
מן  ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) עּמּוד (כא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָּביֹומא
ּובּזהר  רׁש"י). הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה ּבימי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשמים

ּבעבֹודה 13איתא  הּוא כן ּכמֹו הּנה קּורּבנין", ּדאכל "אריה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי האדם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבנפׁש
ׁשלהבת  אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבּנפׁש
ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ואיתא ְְְְְִִֵַַַַָָָָי–ּה",
מכּבין  הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה,
אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאׁש,
ׁשאין  ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹהאהבה

רּבים  מים הם והּמים א ֹותֹו, מכּבין הּטרדֹות 14הּמים ּברּבּוי ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָ
ׁשֹונֹות  ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטרּדת
לא  הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהמבלּבלים
הּוא  האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׁשטפּוה,
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תש"א.)12 (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם חלק )13ראה זוהר ראה

ועוד. א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, ועוד.)14א תרל"ו. רבים מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

    
˙B‚„Ó ÈËt‰השונים Úe„iÎÂוהסוגים ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ÌLÈc «¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ¿«»«

,„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÌÈea‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»∆»¿∆»
ו"אתהפכא") "אתכפיא" ידי (על הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל כאמור

ניצוצות  העלאת עניין את גם שכולל רחב (מושג הבירורים" "עבודת נקראת

בעניינים  ש'נפלו' הקדושה

בעיקר  הכוונה וכאן גשמיים.

הנפש  של ותיקון ל'בירור'

הפרדת  שעניינו עצמה הבהמית

ועידון  וזיכוך מהרע, שבה הטוב

הנפש  של טובות הלא המידות

העלאה  להביא שנועד הבהמית

ועד  לקדושה הבהמית הנפש של

הנפש  עם שלה להתאחדות

הפיכתה  ידי על האלוקית

יש  זו ובעבודה לקדושה,

לאופייה  בהתאם הבדלים

הבהמית  הנפש של ומהותה

אדם  LÙp‰Lשבכל BLÈc (¿∆¿∆«∆∆
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ מן" ««¬ƒ∆

בהמית  נפש היינו הבקר"

בדוגמת Ábמגושמת BL«»
,˙BÈa ˙Bqb ˙BcÓ ÏÚe««ƒ«¿≈
‡e‰L Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ¿≈∆…∆

‰wc ‰Ó‰a,גסה ‡Ûולא ¿≈»«»«
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»
Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ Ï‡¬»¿««»

ÌÈt הבהמית לנפש וביחס »ƒ
בהמית  נפש הרי "בקר", מסוג

ו'דקה' עדינה היא "צאן" מסוג

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך

קלה יותר שלה והתיקון eÎÈ‡a˙הבירור ‡ÓÎÂ)12ÒË˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"˙ ,‰lÙz‰ הרבי שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא מיוחד מאמר «¿ƒ»

של  שונים סוגים בביאור בהרחבה עוסק הוא שם תר"ס בשנת נ"ע הרש"ב

סוג  כל של וההעלאה הבירור ואופן הבהמית ÓB‡Lהנפש e‰ÊÂ הפסוק ), ¿∆∆≈
˜ÌÎa"ומסיים  ˙‡ eÈ˜z" L‡ הקרבן את להקריב אדם כל שעל ¬∆«¿ƒ∆»¿«¿∆

שלו. הפרטית הבהמית הנפש של למהותה בהתאם שלו המיוחד

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות לגבי פרטים ומוסיף והולך

האדם: של

ÈÓLb‰ Ôaw‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡ÈnLאופן ‡e‰ ובבית במשכן ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a את שורפים ההכנות ושאר השחיטה תהליך ולאחר ¿≈»«¿ƒ

הקרבן) לסוג בהתאם חלקה, או (כולה È‰Â‰הבהמה ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿»»
,‰ÏÚÓlL L‡‰ נס המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו האש מלבד »≈∆¿«¿»

השמים מן אש המזבח על שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡שירדה (Î‡וכמו ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È‡k ‰ˆe ( „enÚ הייתה המזבח אל השמים מן שירדה  שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על שרובץ אריה כמו עליו אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
‰fe .(È"L ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ האש אודות מובא ƒ»
המזבח  על שירדה

13ÏÎ‡cמהשמים  ‰È‡"«¿≈¿»≈
,"ÔÈae˜ שאוכל אריה ¿»ƒ

‰e‡קרבנות, ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈
‰„BÚa הרוחניתLÙa »¬»¿∆∆
,Ì„‡‰ צריכה היא שאף »»»

שהולך  כפי זו בדרך להיות

‡Lומפרט  LÈ È‰¬≈≈≈
,‰ÏÚÓlL מלמעלה שבאה ∆¿«¿»

האדם עבודת מצד ¿e‰Â‡לא
LÙpaL L‡ ÈtL‰»ƒ¿≈≈∆«∆∆

,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ
והתשוקה  הצמאון כי מהותה

כאש  בוערים לאלוקות

Ó‡ÓÎe השירים בשיר הפסוק ¿«¬«
L‡ ÈtL ‰ÈÙL"¿»∆»ƒ¿≈≈
‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»
‡e‰) ‰a L„Óa¿ƒ¿««»»

(Ëe˜Ïia שרשפי זה פסוק על ««¿
הם האדם שבנפש  ≈¿L‡kהאש

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÚËaL∆¿∆««∆∆»¡…ƒ

ומהותה  טבעה LÈמצד È‰¬≈≈
,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡‰ L‡ ÈtL Ba הבוער הצימאון בגלל לאש שנמשלה ƒ¿≈≈»«¬»∆¡…

‡B˙B,כאש ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a ‡e‰Â¿¿¿»≈∆¿«¿»∆≈««ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰Â למעשה זאת ובכל לאלוקות האהבה את לכבות שעלולים שבנפש ¿««ƒ

אותה  מכבים ÌÈaלא ÌÈÓ Ì‰ לא רבים "מים השירים בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
ישטפוה  לא ונהרות האהבה את לכבות ‰B„h˙14"יוכלו Èeaa¿ƒ«¿»

˙BBL ˙B„Ëa ÌÈBL ÌÈÏeaÏe ‰Òt‰ ˙cËa¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿»
ÌÈÏaÏÓ‰ האדם את ומבלבל מטריד מפריע, גורם להוות ועלולים «¿«¿¿ƒ

כראוי BÚÂ„‰,מלעסוק ‰B˙a מאד רבות הן הללו שהטרדות ולמרות ¿»«¬»
רבים  מים של חזק וזרם שטף כמו מאד, Ìbומטרידות ‰p‰ ‰Ê ÏÎe¿»∆ƒ≈«

˙B‰p‰ ביותר חזק ובזרם בשטף הזורמים מאד רבים למים משל Ï‡שהם «¿»…
,‰eÙËLÈ'ה באהבת לפגוע הרבות וההפרעות הטרדות של בכוחן ואין ƒ¿¿»

האלוקית בנפש ‰‡È˜Ï˙שקיימת LÙpaL ‰‰‡‰ L‡ ÈtLc ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ
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צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבדגמת
לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלהיֹות
אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאלקּות, ְְְֱֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאהבה
הּנפׁש ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכל
ידי  על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּבהמית

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש הרי התלּבׁשּות ּדתחּלה 15ּבהמית, ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אלקּות  ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּנפׁש
ּומתּבֹונן  האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על אמנם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכלל,
הּנה  להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַֹּבהתּבֹוננּות
ׁשּמבאר  (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
הּבהמית  ּבהּנפׁש ּכללית חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹום
ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻּדאלקּות
ועֹולה  מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ּתבּואֹות "רב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹהּוא
ׁשעל  ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונכלל
חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָידי
מתּברר  הרי ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּנה
לי  "ועׂשּו וזהּו לנהֹורא. הּבהמית ּדנפׁש החׁשֹוכא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומתהּפ
ידי  על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמקּדׁש
אתהּפכא  לידי הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָעבֹודתֹו
ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד הּנה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָכּו',
ׁשהּוא  והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִֶַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ְְִִֵַָָּבחינת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ואילך .)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

    
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ אש היינו ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈««ƒ¿«ƒ»

אותה  לכבות יכול לא דבר ששום כזו BÈ‰Ï˙בעוצמה CÈˆ ‰Êe»∆»ƒƒ¿
‰˜‰‰"ה"קרבןBÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÏL ««¿»»∆«∆∆««¬ƒ∆«ƒ¿∆

,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ הנפש על תשפיע האלוקית הנפש של ה' שאהבת «¬»∆¡…
תתקרב  היא שגם הבהמית

e˙kLלאלוקות  BÓÎe¿∆»
ישראל" "שמע בפרשת

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆
eÓ‡Â ,"EÏ ÏÎa¿»¿»¿¿»¿

Ï"Ê"לבבך" הלשון שדיוק ««
נאמר  וכאילו "לבך" ולא

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת

מלמד  אחד בלב רק ולא לבבות

ה' את לאהוב האדם שעל

,"EÈˆÈ ÈLa" ביצר גם ƒ¿≈¿»∆
הרע, ביצר וגם »¿Ì‚cטוב

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ רק ולא «∆∆««¬ƒ
האלוקית BÏהנפש ‰È‰Èƒ¿∆

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡«¬»∆¡…¿∆»
ה' שאהבת כך לידי להביא הדרך

היא  הבהמית בנפש גם תהיה

LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿«∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«∆∆««¬ƒ

‰lÁ˙c ההתחלתי במצב ƒ¿ƒ»
È‰15˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¬≈«∆∆««¬ƒ

מהותה ומטבע עצמה ≈‡ÔÈמצד
Lb‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ¿ƒ»¿∆¿≈
,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»
˙eLaÏ˙‰ È„È ÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈ƒ¿«¿

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ הגשמי בגוף «∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ≈¿ÔBa˙Óeƒובנפש

שלו האלוקית הנפש באמצעות ‰LÙpהאדם Ì‚c È˜Ï‡ ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ¿««∆∆
,B‚ÈO‰Ï ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ לנפש גם המובן ובסגנון באופן התבוננות ««¬ƒ«¿«ƒ

‰ÈÓ‰a˙הבהמית LÙp‰ ˙e˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ לענייני ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿«∆∆««¬ƒ
‡Áאלוקות ÌB˜Óa ‡nL BÓÎe) הנפש של ההתקרבות מהות לגבי ¿∆¿…»¿»«≈

האלוקית  הנפש של זה מסוג פעולה בעקבות לאלוקות ∆¬»∆NÚpL‰הבהמית
ראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב ‰ÈÓ‰a˙החלטה LÙp‰a ˙ÈÏÏk ¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆««¬ƒ

'eÎ ‚On‰Â Ôen‰ c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c'ה'חקיקה ועצם ∆¡…«≈»»«»¿«À»
לאלוקות), הבהמית הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין שניתן וההחלטה

Ík Á‡ ‰p‰ מעמיקה יותר השפעה האלוקית לנפש יש יותר מאוחר בשלב ƒ≈««»ְ
מכך וכתוצאה הבהמית הנפש במשלי‰e‡על הכתוב B‡ez˙כלשון "»¿

,"BL ÁÎa עלֿידי באה תבואות "הרבה היא הפסוק כוונת פשוטו לפי ¿…«
לעול  כשור תורה עול עליו המקבל לומר רצה בשדה, יחרוש כי השור, כח

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת הרבה" תורה ידו על ה"שור"Ct‰˙nLימצא ∆ƒ¿«≈
הבהמית הנפש "בהמית"B˙eiÓ‰aÓהוא להיות מפסיקה ÏBÚÂ‰והיא ƒ«¬ƒ¿∆

‰˜eLz‰ L‡ ÈtLa ÏÏÎÂלאלוקות ‰‡È˜Ï˙והצמאון LÙpaL ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»∆«∆∆»¡…ƒ
זו  עם זו נלחמות הבהמית והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר (וכמבואר

על  וגם הגוף באברי השליטה על

הנפשיים. בכוחות השליטה

האלוק  הנפש של ית והשאיפה

הבהמית  הנפש את להפוך היא

פרק  בתניא שכתוב כמו לטוב,

מתענוגי  ולהפכה "לשנותה ט:

שהרע  ה'... לאהבת הזה עולם

יצר  כמו גמור טוב להיות נהפך

ממש") È„Èטוב ÏÚL BÓÎe¿∆«¿≈
a˙Ó È‰ ÈÓLb‰ Ôa»̃¿»««¿ƒ¬≈ƒ¿»≈
,ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰«ƒ≈≈≈««
של  ניצוצות יש גשמי דבר בכל

החיות  מקור שהם קדושה

אלה  שניצוצות וכיון שלו והקיום

בגשמיות  והתלבשו ירדו

לברר  צורך יש וחומריות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

מקריבים  וכאשר באלוקות.

והחי  הצומח מהדומם, קרבנות

שבהם  הניצוצות את מבררים

È„È ÏÚ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«¿≈
˙eiÁea ‰˜‰‰««¿»»»»ƒ
של  התקרבות הוא שתוכנה

ואלוקות  לקדושה הבהמית הנפש

Ct‰˙Óe a˙Ó È‰¬≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
‡ÎBLÁ‰ החושךLÙc «¬»¿∆∆

‡B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰.לאור ««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂהציווי של הפנימי ÌÎB˙a",התוכן ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

המקדש, ובית המשכן את להקים ציווי של הפשוטה למשמעות שבנוסף

שלכן  וכאמור בנפש, ואלוקות קדושה והחדרת השכינה להשראת גם הכוונה

"בתוכו") (ולא "בתוכם" È„Èנאמר ÏÚ È‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙cƒ¿»∆»¿∆»¬≈«¿≈
B˙„BÚ הרוחניתÈ„ÈÏ ‡Èn‰ wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁa ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈

,'eÎ ‡Ît‰˙‡ לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור ƒ¿«¿»
לעולם קדושה ממשיכים שדרכו העיקרי האופן ‡˙ÈÙk‡והיא „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»

e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿
,ÔÈÓÏÚ כאן האמורה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועליית ו"הסתלקות" »¿ƒ

ÈeÏb‰Â,עניינה  B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל האלוקי האור e‰L‡של ¿ƒ«»¿«ƒ∆
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ ˙ÈÁa,בשווה העולמות בכל המאיר האור ¿ƒ«≈»»¿ƒ
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צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבדגמת
לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלהיֹות
אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאלקּות, ְְְֱֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאהבה
הּנפׁש ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכל
ידי  על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּבהמית

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש הרי התלּבׁשּות ּדתחּלה 15ּבהמית, ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אלקּות  ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּנפׁש
ּומתּבֹונן  האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על אמנם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכלל,
הּנה  להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַֹּבהתּבֹוננּות
ׁשּמבאר  (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
הּבהמית  ּבהּנפׁש ּכללית חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹום
ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻּדאלקּות
ועֹולה  מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ּתבּואֹות "רב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹהּוא
ׁשעל  ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונכלל
חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָידי
מתּברר  הרי ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּנה
לי  "ועׂשּו וזהּו לנהֹורא. הּבהמית ּדנפׁש החׁשֹוכא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומתהּפ
ידי  על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמקּדׁש
אתהּפכא  לידי הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָעבֹודתֹו
ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד הּנה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָכּו',
ׁשהּוא  והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִֶַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ְְִִֵַָָּבחינת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ואילך .)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

    
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ אש היינו ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈««ƒ¿«ƒ»

אותה  לכבות יכול לא דבר ששום כזו BÈ‰Ï˙בעוצמה CÈˆ ‰Êe»∆»ƒƒ¿
‰˜‰‰"ה"קרבןBÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÏL ««¿»»∆«∆∆««¬ƒ∆«ƒ¿∆

,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ הנפש על תשפיע האלוקית הנפש של ה' שאהבת «¬»∆¡…
תתקרב  היא שגם הבהמית

e˙kLלאלוקות  BÓÎe¿∆»
ישראל" "שמע בפרשת

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆
eÓ‡Â ,"EÏ ÏÎa¿»¿»¿¿»¿

Ï"Ê"לבבך" הלשון שדיוק ««
נאמר  וכאילו "לבך" ולא

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת

מלמד  אחד בלב רק ולא לבבות

ה' את לאהוב האדם שעל

,"EÈˆÈ ÈLa" ביצר גם ƒ¿≈¿»∆
הרע, ביצר וגם »¿Ì‚cטוב

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ רק ולא «∆∆««¬ƒ
האלוקית BÏהנפש ‰È‰Èƒ¿∆

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡«¬»∆¡…¿∆»
ה' שאהבת כך לידי להביא הדרך

היא  הבהמית בנפש גם תהיה

LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿«∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«∆∆««¬ƒ

‰lÁ˙c ההתחלתי במצב ƒ¿ƒ»
È‰15˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¬≈«∆∆««¬ƒ

מהותה ומטבע עצמה ≈‡ÔÈמצד
Lb‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ¿ƒ»¿∆¿≈
,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»
˙eLaÏ˙‰ È„È ÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈ƒ¿«¿

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ הגשמי בגוף «∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ≈¿ÔBa˙Óeƒובנפש

שלו האלוקית הנפש באמצעות ‰LÙpהאדם Ì‚c È˜Ï‡ ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ¿««∆∆
,B‚ÈO‰Ï ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ לנפש גם המובן ובסגנון באופן התבוננות ««¬ƒ«¿«ƒ

‰ÈÓ‰a˙הבהמית LÙp‰ ˙e˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ לענייני ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿«∆∆««¬ƒ
‡Áאלוקות ÌB˜Óa ‡nL BÓÎe) הנפש של ההתקרבות מהות לגבי ¿∆¿…»¿»«≈

האלוקית  הנפש של זה מסוג פעולה בעקבות לאלוקות ∆¬»∆NÚpL‰הבהמית
ראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב ‰ÈÓ‰a˙החלטה LÙp‰a ˙ÈÏÏk ¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆««¬ƒ

'eÎ ‚On‰Â Ôen‰ c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c'ה'חקיקה ועצם ∆¡…«≈»»«»¿«À»
לאלוקות), הבהמית הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין שניתן וההחלטה

Ík Á‡ ‰p‰ מעמיקה יותר השפעה האלוקית לנפש יש יותר מאוחר בשלב ƒ≈««»ְ
מכך וכתוצאה הבהמית הנפש במשלי‰e‡על הכתוב B‡ez˙כלשון "»¿

,"BL ÁÎa עלֿידי באה תבואות "הרבה היא הפסוק כוונת פשוטו לפי ¿…«
לעול  כשור תורה עול עליו המקבל לומר רצה בשדה, יחרוש כי השור, כח

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת הרבה" תורה ידו על ה"שור"Ct‰˙nLימצא ∆ƒ¿«≈
הבהמית הנפש "בהמית"B˙eiÓ‰aÓהוא להיות מפסיקה ÏBÚÂ‰והיא ƒ«¬ƒ¿∆

‰˜eLz‰ L‡ ÈtLa ÏÏÎÂלאלוקות ‰‡È˜Ï˙והצמאון LÙpaL ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»∆«∆∆»¡…ƒ
זו  עם זו נלחמות הבהמית והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר (וכמבואר

על  וגם הגוף באברי השליטה על

הנפשיים. בכוחות השליטה

האלוק  הנפש של ית והשאיפה

הבהמית  הנפש את להפוך היא

פרק  בתניא שכתוב כמו לטוב,

מתענוגי  ולהפכה "לשנותה ט:

שהרע  ה'... לאהבת הזה עולם

יצר  כמו גמור טוב להיות נהפך

ממש") È„Èטוב ÏÚL BÓÎe¿∆«¿≈
a˙Ó È‰ ÈÓLb‰ Ôa»̃¿»««¿ƒ¬≈ƒ¿»≈
,ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰«ƒ≈≈≈««
של  ניצוצות יש גשמי דבר בכל

החיות  מקור שהם קדושה

אלה  שניצוצות וכיון שלו והקיום

בגשמיות  והתלבשו ירדו

לברר  צורך יש וחומריות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

מקריבים  וכאשר באלוקות.

והחי  הצומח מהדומם, קרבנות

שבהם  הניצוצות את מבררים

È„È ÏÚ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«¿≈
˙eiÁea ‰˜‰‰««¿»»»»ƒ
של  התקרבות הוא שתוכנה

ואלוקות  לקדושה הבהמית הנפש

Ct‰˙Óe a˙Ó È‰¬≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
‡ÎBLÁ‰ החושךLÙc «¬»¿∆∆

‡B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰.לאור ««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂהציווי של הפנימי ÌÎB˙a",התוכן ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

המקדש, ובית המשכן את להקים ציווי של הפשוטה למשמעות שבנוסף

שלכן  וכאמור בנפש, ואלוקות קדושה והחדרת השכינה להשראת גם הכוונה

"בתוכו") (ולא "בתוכם" È„Èנאמר ÏÚ È‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙cƒ¿»∆»¿∆»¬≈«¿≈
B˙„BÚ הרוחניתÈ„ÈÏ ‡Èn‰ wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁa ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈

,'eÎ ‡Ît‰˙‡ לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור ƒ¿«¿»
לעולם קדושה ממשיכים שדרכו העיקרי האופן ‡˙ÈÙk‡והיא „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»

e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿
,ÔÈÓÏÚ כאן האמורה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועליית ו"הסתלקות" »¿ƒ

ÈeÏb‰Â,עניינה  B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל האלוקי האור e‰L‡של ¿ƒ«»¿«ƒ∆
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ ˙ÈÁa,בשווה העולמות בכל המאיר האור ¿ƒ«≈»»¿ƒ
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.ev˜ ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְֲִִֵַַָָָָָָָ
אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי ְְְִִִִֵֶַָָָיקריב"
ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה
ידי  על ּבאה הּבהמית ּדנפׁש אהבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמית.

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹהתלּבׁשּות

ּדוקא,Êe‰ג) ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא  ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָּדלהיֹות
הּקרּבנֹות  עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָלאתהּפכא

(ּובפרט  העבֹודה 16ּכּנ"ל ידי ועל הּקטרת), מעׂשה  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי היה נטּיה,17ולכן ּפרּוׁשּה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָ
לאיזהּדהי  וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש צד,נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָלמעלה
והּׂשגה  ּדידיעה והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָּדׁשטּות
יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֻׁשטּות
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָרׁש"י

ענין  אדם 18ׁשהּוא "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
הּזה  ורּוח ׁשטּות", רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָעֹובר
וסטרא  הּקלּפה רּוח ה ּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָמכּסה
והם  ּוכסיל, זקן מל עלּֿדר "ׁשטּות" ונקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחרא,
ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות והּגּלּוי, הא ֹור על ְְְְֱֱִִִֶֶַַַַַָֹהמכּסים
והרּוח  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים "והוי' ְֱֱֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב
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דיבור )16 [מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה ומעין.)17המתחיל קונטרס ואילך. טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל במדבר )18ראה ספרי, א. קו, סנהדרין

בלק. פרשת סוף ותנחומא רבה

    
‰„BÚa ˙Baw‰ ÔÈÚ ‡È .ev˜ בנ האדםהרוחנית Ì„‡"cפש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»¿»»

"È˜È Èk לאלוקות להתקרב ירצה אדם "ÌkÓכאשר ˙BÈ‰Ï CÈˆ ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆
"Ôa˜.שלו הבהמית הנפש את היינו מתוכו, "להקריב" ‡Lעליו »¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL מלמעלה שירדה אש הייתה המזבח שעל כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
למטה  שהביאו אש גם והייתה

יש ה' בעבודת  «¬»‡‰‰כך
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e שצריך ¿∆∆««¬ƒ
בה  ולהחדיר עליה להשפיע

שבאה  אש בדוגמת ה', אהבת

LÙcמלמטה. ‰‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa שתחילתה «∆∆««¬ƒ
באופן  באלוקות בהתבוננות היא

הבהמית. לנפש גם המובן

‰Êe לעיל ‚) שנתבאר לאחר »∆
במשכן  השכינה השראת עניין

בנפש  השכינה השראת ועניין

ÔkLn‰Mהאדם  ‰Ó ÔeÈ»«∆«ƒ¿»
,‡˜Âc ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰»»≈¬≈ƒƒ«¿»
של  המיוחדת המשמעות לאור

שיתבאר  כפי "שיטים" המושג

wÚLלהלן, ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«
Lc˜Óe ÔkLna ‰„BÚ‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï ‡e‰¿ƒ¿«¿»¬»

,‡B‰Ï של חושך להפוך ƒ¿»
אלוקי  לאור הקדושה היפך

˙„BÚ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
ËÙe) Ï"pk ˙Baw‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙Ëw‰ ‰NÚÓ עניין שבו «¬≈«¿…∆
בבית  אחרות בעבודות מאשר יותר מודגש לקדושה והעלאתו החושך בירור

משמשים  ואינם טעם בהם שאין מדברים היו הקטורת של הסממנים כי המקדש

גבי  על שעלו ולאחר וחי, מצומח יותר שנחות דומם בבחינת והם למזון

לאור  חושך הפיכת היינו לה'", אשה ניחוח "ריח מהם נוצר ÏÚÂהמזבח ,(¿«
Lc˜naL ‰„BÚ‰ È„Èלקדושה העולם ענייני והעלאת ‰p‰בבירור ¿≈»¬»∆«ƒ¿»ƒ≈

‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ בנוי המשכן «¿≈∆≈ƒƒ¡…»»¿»≈»»
‰ËÈL ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17זה iË‰,בהקשר dLet,סטייה ≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»≈»¿ƒ»

,ÈÚˆÓ‡ ‡e‰L c LiL eÈ‰cבאמצע מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ¿«¿∆≈»»∆∆¿»ƒ¿««»»

,„ˆ ‰ÊÈ‡Ï כלשהו ËÈL‰,לצד ˙‡˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ נטייה ¿≈∆«¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»
eËLc˙וסטייה ,˙eËL Let ÔÎÂהגיון ‰‰Èh‰חוסר ‡e‰ ¿≈≈¿ƒ¿««»»

‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc ,‰ÓÎÁ‰Â ‰ÚÈ„È‰Ó הבנה,Úevn‰ Cc ‡e‰ ≈«¿ƒ»¿«»¿»ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«
הממוצעת הישרה והסטיהÈh‰‰Â‰הדרך eËL˙.הנטיה ‡˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿

˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«
,‰Ê רצוי הלא בכיוון שטות ∆

הסטראֿאחרא  לצד נטייה היינו

(הנקרא  הקדושה צד שאינו

"את  הכתוב שם על זה" "לעומת

אלוקים") עשה זה לעומת זה

e˙kL BÓÎe אשה לגבי ¿∆»
‡BzL",סוטה ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿

È"L LÙe"ש"תשטה ≈≈«ƒ
ÈÎcÓפירושו Ëz≈ƒ«¿≈

LiÂ" È˙Îe ,˙eÚÈv‰«¿ƒ¿ƒ«≈∆
"ÌÈhMa Ï‡NÈ ובהמשך ƒ¿»≈«ƒƒ

שם, חטאו ישראל שבני נאמר

‡e‰L ֿ הסטרא לצד הנטייה ∆
‰ÔÈÚ18˙eËMאחרא ƒ¿««¿

,‰Ê ˙nÚÏc נטייה היינו ƒ¿À«∆
היפך  של לצד המיצוע מדרך

Ï"Êהקדושה  Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»
Áe Ba ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««

,"˙eËL מדרכי שנטייה הרי ¿
ה' רצון על ועבירה התורה,

"שטות" ‰f‰נקראת ÁeÂ¿««∆
לאדם  שגורמת השטות רוח

‰‡Ó˙,לחטוא ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆
˙eËL ÁeÂ את שגורמת זו ¿«¿

Áeהחטא ‡e‰‰tÏw‰ ««¿ƒ»
,‡Á‡ ‡ËÒÂ אחר צד ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה צד ÏÈÒÎe,שאינו Ô˜Ê CÏÓ CcŒÏÚ "˙eËL" ‡˜Â כשם ¿ƒ¿»¿«∆∆∆∆»≈¿ƒ
טיפש, "כסיל", נקרא עבירה לעבור האדם את המפתה הרע ≈¿Ì‰Âשהיצר

אחרא והסטרא Èelb‰Âהקליפות B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰,האלוקי «¿«ƒ«»¿«ƒ
˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Â" e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ ˙Ó‡ ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆¿«ƒ¿∆»«¬»»¡…ƒ¡∆

,"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ האלוקות כי החיים מקור והיא האמת היא האלוקות ¡…ƒ«ƒ
שבעולם  אלא הנבראים כל של החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות היא

לא  והנבראים בגלוי לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר הזה

שהם  בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות מרגישים
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ּבׁשם  נקרא ולכן אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשטּות
ׁשטּות  הרּוח ּכן הּפרי, על הּמכּסה ה ּקלּפה ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ"קלּפה",
הּסּבה  וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי האֹור על ּומסּתיר מעלים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹמכּסה
עֹובר  חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול האדם אׁשר ּׁשאפׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָמה
לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ּדלכאֹורה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעברה,

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא נפרד 19עברה, הּוא ׁשּבזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
את  יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹמאלקּות,
נפרד  נעׂשה ועֹון החטא ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאמת
 ֿ רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי ְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאלקּות,
רֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע לפי אפן, ּבׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלּצלן
והראיה  מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ְְְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָֹֹּבׁשּום
ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּדכאׁשר
נפרד  נעׂשה ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכפירה,
ּכל  עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאלקּות,
ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר חסֿוׁשלֹום יּסּורין ְְְְִִִֵֵַַַַַָֻהּמיני
ּבדרּגֹות  אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

למסר ה  ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ּבקל ּפחּותֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻנפׁשם
יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבנפׁשֹו,
יׂשראל  מאלקי נפרד וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדכזה
הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו הרי רחמנאֿלּצלן, עברֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּבׁשארי
ּכי  לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו נפרד זה ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה
ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָהּוא
ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻּדסטרא-אחרא
והינּו ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש
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LÙ‡ ייתכןL‡ c‰ ∆¿»«»»¬∆
,‰Ú È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡BÈ»»»»ƒ≈¬≈»
יהודי  ומהותו טבעו מעצם והרי

ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור

– הזקן רבנו (כפתגם לניתוק

להיות  רוצה ולא יכול לא "יהודי

שיבואר  וכפי מאלוקות", נפרד

ÈÙÏלהלן  ˜ ‡e‰Â (¿«¿ƒ
LÈbÓ BÈ‡L19‰ÊaL ∆≈«¿ƒ∆»∆
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לעשות  מתאווה שהוא שיתכן

עליו  מעבירה להימנע וכדי זאת

קשים  ניסיונות על ÈÙÏ¿ƒלהתגבר
Ï‡NÈ Ïk ÚËaL מעצם ∆¿∆«»ƒ¿»≈

Ù„מהותו ˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆¿…∆¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿»
‰È‡‰Â ,˙e˜Ï‡Ó מי יהיה יהודי, כל מהותו שבעצם לכך ההוכחה ≈¡…¿»¿»»

היא מאלוקות ולהתנתק להיפרד יכול ולא רוצה לא a‡שיהיה, L‡Îc¿«¬∆»
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חייו  על לוותר עליו כך לשם ÒÁאם ÔÈeqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«
‰‡ ÔÎÂ ,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ÒBÓe ÌBÏLÂ¿»≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆
elÙ‡ Ìb LnÓ LÁeÓa¿»«»«¬ƒ
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אחרות  מצוות שמירת לגבי
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,Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó „t‰Ï¿ƒ»≈≈¡…≈ƒ¿»≈
ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc¿»∆ƒ¿«¿»
„Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ¿«¿»ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈
,Ï‡NÈ a ÌeL ˙ÏÎÈaƒ…∆«ƒ¿»≈
שכאמור  מי אפילו יהודי אף

"קל  נחשב אחרות מצוות לגבי

גם  ישראל" ו"פושעי שבקלים"

מאלוקות  להיפרד מסוגל לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈc È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
‡ÓÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
Ú„BÈ BÈ‡ È‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«
ÏÚ ‰NÚpL LÈbÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«¬∆«
B˙e„Á‡Ó „Ù ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿»≈«¿

BÏ ‰Ó„Â ,Ca˙È בטעות ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
,‰È‰ L‡k B˙e„‰Èa „BÚ ‡e‰ Èk שלו בקשר שינוי שום חל ולא ƒ¿«¬«¬∆»»

הקדושֿברוךֿהוא את ÊÂ‰עם לעבור לאדם הגורם למעשה שהיא הזו הטעות ¿∆
‰‡Bהעבירה ÏÚ ‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc ˙eËL Áe‰Ó ‡a»≈»«¿¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«»

,Ba LbÈ ‡lL Èelb‰Â אבל אלוקי וגילוי  אור נשמתו על שיש היינו ¿«ƒ∆…À¿«
בו נרגש ולא ניכר לא eËL˙הדבר Áe‰c Let האמת על שמכסה ≈¿»«¿

,Lb‰‰ cÚ‰ Ì„‡‰Ï BÏ ÌBb ענייני לחוש היכולת את מאבד והוא ≈¿»»»∆¿≈«∆¿≈
‰cÓÁ‰אלוקות  Û˜zL eÈ‰Â20‰Â‡za לענייני שהתאוות העובדה ¿«¿∆…∆«∆¿»««¬»
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טו    

ּבׁשם  נקרא ולכן אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשטּות
ׁשטּות  הרּוח ּכן הּפרי, על הּמכּסה ה ּקלּפה ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ"קלּפה",
הּסּבה  וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי האֹור על ּומסּתיר מעלים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹמכּסה
עֹובר  חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול האדם אׁשר ּׁשאפׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָמה
לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ּדלכאֹורה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעברה,

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא נפרד 19עברה, הּוא ׁשּבזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
את  יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹמאלקּות,
נפרד  נעׂשה ועֹון החטא ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאמת
 ֿ רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי ְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאלקּות,
רֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע לפי אפן, ּבׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלּצלן
והראיה  מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ְְְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָֹֹּבׁשּום
ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּדכאׁשר
נפרד  נעׂשה ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכפירה,
ּכל  עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאלקּות,
ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר חסֿוׁשלֹום יּסּורין ְְְְִִִֵֵַַַַַָֻהּמיני
ּבדרּגֹות  אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

למסר ה  ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ּבקל ּפחּותֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻנפׁשם
יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבנפׁשֹו,
יׂשראל  מאלקי נפרד וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדכזה
הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו הרי רחמנאֿלּצלן, עברֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּבׁשארי
ּכי  לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו נפרד זה ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה
ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָהּוא
ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻּדסטרא-אחרא
והינּו ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

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

ואילך.)19 ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

    
עצמאית  מציאות eiÁ‰Â˙בעלי ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««

,˙È˜Ï‡האמור והסתר להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈
,Èt‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך כדי עד ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ

כלל, נראה eËL˙אינו Áe‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של ≈»«¿¿«∆
B‡‰ ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»
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CÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,‰Ú¬≈»¿ƒ¿»≈

LÙ‡ ייתכןL‡ c‰ ∆¿»«»»¬∆
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ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור
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להיות  רוצה ולא יכול לא "יהודי

שיבואר  וכפי מאלוקות", נפרד

ÈÙÏלהלן  ˜ ‡e‰Â (¿«¿ƒ
LÈbÓ BÈ‡L19‰ÊaL ∆≈«¿ƒ∆»∆

העבירה Ù„בעשיית ‡e‰ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…¿ƒ¿∆

ep„BÚבטעות  L‡¬∆∆
B˙e„‰Èa שלו והדבקות  ¿«¬

נפגמה, לא Ì‡Â¿ƒבאלוקות
היה החוטא ‡˙האדם Ú„BÈ≈«∆

ÏÚL ,‡e‰L BÓk ˙Ó‡‰»¡∆¿∆∆«
‰NÚ ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È¿≈«≈¿¿»«¬∆
‡Ï È‰ ,˙e˜Ï‡Ó „Ùƒ¿»≈¡…¬≈…
c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰»»∆∆¿«

ÔÏvÏ‡ÓÁ ‰Ú‰'ה »¬≈»«¬»»ƒ¿»
‡ÔÙ,יצילנו ÌeLa למרות ¿…∆

לעשות  מתאווה שהוא שיתכן

עליו  מעבירה להימנע וכדי זאת

קשים  ניסיונות על ÈÙÏ¿ƒלהתגבר
Ï‡NÈ Ïk ÚËaL מעצם ∆¿∆«»ƒ¿»≈

Ù„מהותו ˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆¿…∆¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿»
‰È‡‰Â ,˙e˜Ï‡Ó מי יהיה יהודי, כל מהותו שבעצם לכך ההוכחה ≈¡…¿»¿»»
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חסֿושלום, זרה, עבודה לעבוד יהודי מאלצים כאשר בשונה Ê‡cלמשל, ¿»
גורמת  לא העבירה שעשיית בטעות לחשוב עשוי האדם בהם אחרות מעבירות

חסֿושלום זרה עבודה על כשמדובר הרי מאלוקות נפרד להיות È‡ƒלו

,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ BÈ‡L LÁÏÂ ˙BÚËÏ LÙ‡ ובמצב ∆¿»ƒ¿¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…
pÓ‚„,כזה ÂÈiÁ CÈÏLÓ ‡e‰ È‰ אפילו זרה עבודה לעבוד מסכים ולא ¬≈«¿ƒ«»ƒ∆∆

חייו  על לוותר עליו כך לשם ÒÁאם ÔÈeqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«
‰‡ ÔÎÂ ,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ÒBÓe ÌBÏLÂ¿»≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆
elÙ‡ Ìb LnÓ LÁeÓa¿»«»«¬ƒ

˙B˙eÁt‰ ˙Bb„a באנשים ¿«¿«¿
מאד נחות הרוחני »¿Ï˜aשמצבם

Ï‡NÈ ÈÚLBÙe ÌÈlwaL∆««ƒ¿≈ƒ¿»≈
אחרות  מצוות שמירת לגבי

ÌÈÏeÏÚc הם גם מסוגלים «¬ƒ
˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ ÒÓÏƒ¿…«¿»«¿À«

,Ca˙È BÓL למרות ¿ƒ¿»≈
עוברים  כן הם אחרות שבמצוות

ה' רצון Ê‡cעל ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
כזו  עבירה של נסיון בפני ניצב

שאם  לספק מקום אין שבה

נפרד יע  יהיה העבירה את בור

LÈbÓeמאלוקות Ú„BÈ È‰¬≈≈««¿ƒ
ÂLÙa והניתוק הפירוד ,את ¿«¿ֹ

ÌBÏLÂ ÒÁ ‰ˆB BÈ‡Â¿≈∆«¿»
,Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó „t‰Ï¿ƒ»≈≈¡…≈ƒ¿»≈
ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc¿»∆ƒ¿«¿»
„Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ¿«¿»ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈
,Ï‡NÈ a ÌeL ˙ÏÎÈaƒ…∆«ƒ¿»≈
שכאמור  מי אפילו יהודי אף

"קל  נחשב אחרות מצוות לגבי

גם  ישראל" ו"פושעי שבקלים"

מאלוקות  להיפרד מסוגל לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈc È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
‡ÓÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
Ú„BÈ BÈ‡ È‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«
ÏÚ ‰NÚpL LÈbÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«¬∆«
B˙e„Á‡Ó „Ù ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿»≈«¿

BÏ ‰Ó„Â ,Ca˙È בטעות ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
,‰È‰ L‡k B˙e„‰Èa „BÚ ‡e‰ Èk שלו בקשר שינוי שום חל ולא ƒ¿«¬«¬∆»»

הקדושֿברוךֿהוא את ÊÂ‰עם לעבור לאדם הגורם למעשה שהיא הזו הטעות ¿∆
‰‡Bהעבירה ÏÚ ‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc ˙eËL Áe‰Ó ‡a»≈»«¿¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«»

,Ba LbÈ ‡lL Èelb‰Â אבל אלוקי וגילוי  אור נשמתו על שיש היינו ¿«ƒ∆…À¿«
בו נרגש ולא ניכר לא eËL˙הדבר Áe‰c Let האמת על שמכסה ≈¿»«¿

,Lb‰‰ cÚ‰ Ì„‡‰Ï BÏ ÌBb ענייני לחוש היכולת את מאבד והוא ≈¿»»»∆¿≈«∆¿≈
‰cÓÁ‰אלוקות  Û˜zL eÈ‰Â20‰Â‡za לענייני שהתאוות העובדה ¿«¿∆…∆«∆¿»««¬»
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טז     

החמּדה  ּגֹורם 20ׁשּתקף הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ּבּתאוה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּדיא  ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ּבענינים ההרּגׁש והעּדר הּקרירּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו
ותאוה  הּמּדה עניני אין צעקאכטקייט אּון ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָצּוגעּבּונדקייט
געפיל) אּון ּדערהער (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּברתיחה,
איּבערּגעגעּבען  פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּבענינים
ּדער  אז והּגׁשמּיים, החמרּיים ּורצֹונֹותיו ּתאוֹותיו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבעניני
ההעלם  ּבתכלית אים ּבא איז הרּגׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַרּוחנית'דיקער
מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוההסּתר,
אינֹו וכן הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹלהּנעם
חטא  ידי על ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹמרּגיׁש
על  ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי הּוא ּכלל ּובדר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָועֹון,
ּבעצם  אלקּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדהּנה האלקית, ְְֱֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּנפׁש

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט הּׁשּי21מהּותֹו, ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְְִִִִֶַַַַַָָָ
הענינים  ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאל
והינּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש ְְְְְְֱֱִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻהאלקּיים,

ּבד  ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו בר ּדדבר ְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָֹ
הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהּוא
ּדמיתה  האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּוכאדם
חס  ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא רחמנא-לּצלן ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָרּוחנית
ּכלים  ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל ְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹוׁשלֹום,
הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ּגּסּות וכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹלאלקּות,
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יג.)20 יב פרק סג) (קונטרס תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] שער )21להעיר חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

קטן  ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי

שמכוון  לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד

קונטרס  ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ כאן

ה. פרק העבודה

    
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה ‰ÈÓ‰a˙העולם LÙc ˙eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ¿∆∆««¬ƒ

העולם  לתאוות ומתלהבת ‰eÈw˙שמתחממת BÏ ÌBb והאדישות ≈«¿ƒ
Lb‰‰ cÚ‰Â לחוש יכולת ‰ÌÈiÁeחוסר ÌÈÈÚa ולהתלהב ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ

מהם, ˆÚ‚eולהתרגש ‡Èc LetËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡ ËÈÈ˜„ea ≈ƒ∆¿¿«∆»¿¿«
והלהט ÈÈÚההתקשרות ÔÈ‡ƒƒ¿¿≈

‰cn‰ טובה Â‡˙Â‰הלא «ƒ»¿«¬»
˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙aƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ú‰Úc ÌÚc) Lb‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ Ôe‡ ההכרה את ∆ƒ
התחושה  יכולת ואת )הפנימית

Ú ,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆
ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ƒ«ƒ

ÔÚaÚ‚ÚbÚaÈ‡ מסור הוא ƒ∆¿∆∆¿
גדולה  כלֿכך במידה וקשור

ÂÈ˙BBˆe ÂÈ˙BÂ‡z ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«¬»¿»
Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â ÌÈiÓÁ‰«»¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«
Ú˜È„'˙ÈÁe Úc∆¿ƒƒ∆

ÌÈ‡ ‡a ÊÈ‡ Lb‰ כך ∆¿≈ƒ«ƒ
אצלו  הוא הרוחני שההרגש

ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈
‰NÚpL eÈ‰Â ,zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿∆«¬∆

,ÏÏk LÈbÓ ÈzÏa ומאבד ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
לחוש  היכולת את לחלוטין

רוחניים  דברים ולהרגיש

מהם ולהתפעל ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙eÚ‰Â ÌÚp‰Ï LÈbÓ«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות Bh‰Â¿«¿»ƒ
‰BÂˆn˙,והמעלה Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿

LÈbÓ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒ
˙e˙ÈÁt‰ גרוע זה כמה עד «¿ƒ

ÏÏk C„e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ ‰NÚpL ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁa¿ƒ≈¡…∆«¬∆«¿≈≈¿¿»¿∆∆¿»
זה כל את הגורמת שטות" qÎnL‰ה"רוח ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ∆¿«»

,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ כי מהותה מצד שמתחייב כפי לפעול ממנה ומונעת ««∆∆»¡…ƒ
ונעלמת מכוסה האלוקית הנפש של האמיתית ‰LÙpמהותה ‰p‰c¿ƒ≈«∆∆

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ התניא בספר הזקן רבנו ובלשון »¡…ƒ¡…¿∆∆«
ממש" ממעל אלוקה "חלק ב): BaL(פרק ıBˆÈp‰ ËÙe21‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆

'eÎ ÈËt‰ BÙeb Ï‡ CiM‰ ÈËt ıBˆÈp‰ הרבי בהערת כמובא «ƒ¿»ƒ««»∆«¿»ƒ
בחינת  שהוא מאד קטן ניצוץ "יש האריז"ל: מכתבי כאן הגיליון בשולי

עד  יחידה הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכוח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלוקות

הנפש  כלומר, הנ"ל". נברא לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן

הבורא  ניצוץ לגבי במיוחד אמורים והדברים אלוקות, היא בכלל האלוקית

שבנשמה  'יחידה' בבחינת B„Èשמתלבש ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו עלֿידי ∆«»
,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎa LÈbÓ ‡e‰ היא האלוקית שהנפש מאחר «¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ

מטבעה  לה יש עדיין בגוף שהתלבשה לאחר גם הרי מהותה בעצם אלוקות

ולהתרגש  אלוקות לחוש יכולת

אלוקייםֿרוחניים  מדברים

ca „‡Ó LÈbÓe«¿ƒ¿…¿»»
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ ‡e‰L∆¿À»»¡…
לנפש  יש החיובי שבכיוון וכשם

לענייני  חיובית תחושה האלוקית

טבעה  מעצם לה יש כך אלוקות,

ביחס  ושלילה דחייה של תחושה

לאלוקות  המנגדים לדברים

BÈ‡L „c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈
‰ˆB BÈ‡ Èel‚a ˙e˜Ï‡¡…¿ƒ≈∆

,Ba והוא בו עניין לו אין

ממנו  „aמתרחק ËÙeƒ¿»¿»»
,˙e˜Ï‡ ÏÚ „bÓ ‡e‰L∆¿À»«¡…
שאינו  בלבד זו שלא דבר היינו

מנגד  אפילו אלא בגלוי אלוקות

שאינו  בלבד זו לא הרי לאלוקות

היא  ממנו הסלידה אלא בו רוצה

בהרבה  גדול »≈ÁBeבתוקף
cÓ ÁBk ‰fÓƒ∆¿≈«ƒ»»

,˜Èfn‰ אלא עוד ולא ««ƒ
מדבר  והבריחה שההתרחקות

רק  לא היא לאלוקות המנגד

אלא  סתם המזיק מדבר כבורח

,˙ÂnÓ ÁBa‰ Ì„‡Îe¿»»«≈«ƒ»∆
LÙp‰Ï BÏ ec¿»¿«∆∆

ÔÏvÏ‡ÓÁ ˙ÈÁe ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰ שהאדם מה למעשה וזה »¡…ƒ¿ƒ»»ƒ«¬»»ƒ¿»
מקור  שהיא מאלוקות ומתנתק ונפרד עבירות עובר הוא כאשר עצמו על מביא

ÌBÏLÂ,חייו  ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓ ˙BÈ ‰L˜ ‡e‰ ממיתה ואם »∆≈ƒƒ»«¿ƒ«¿»
כך  נוהג שהוא קלֿוחומר כוחו בכל ובורח מתרחק אדם ושלום, חס גשמית,

רוחנית  מיתה של סכנה בפני ניצב הוא BˆÙÁÂכאשר B˙˜eLz ÏÎÂ של ¿»¿»¿∆¿
האלוקית  הנפש מצד BNÚÏÂ˙האדם ,˙e˜Ï‡a ‡e‰ הזה העולם מענייני ∆¡…¿«¬

˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk אלא השכינה, להשראת ראויים כלים להיות אותם להכשיר ≈ƒ∆¡…
עליה  אבל ומהותה, מטבעה שהיא כפי האלוקית נפש מצד הוא זה שכל

עליה ומסתירה שמכסה הבהמית הנפש עם eiÓÁÂ˙להתמודד ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ שלה והמציאות וחומרית, גסה שהיא ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
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ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַהּבהמית,
פּון  געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹּדנפׁש
ּדעם  אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָוועלט
ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו אלקי, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהרּגׁש
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהעליֹונה
האדם  עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהיֹות
ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבגּוף
מסּתיר  ׁשהעֹולם חסֿוׁשלֹום, להיפ ּבא ּובפעל ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּולזּככֹו,
ׁשּנחסר  עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאצלֹו
ּבענינים  פילען) (הּנקרא מההרּגׁש חּוׁש ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאצלֹו
קבּוע  ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרּוחנּיים,
יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּומׁשרׁש
ּגיׁשמאק, ּגרֹויסען א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹויחׁשב
ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר
הּוא  והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ׁשֹולל הּוא ּבזה לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
קאלטקייט  עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ה ּקרירּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַמּפני
מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים  אין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּלֹו
הּוא  והרּגׁשתֹו חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדׁשמֹו

ּב ּדיׁשרק ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
ּתֹורה  מחכמה ריקים ׁשהם זאת לבד אׁשר ּכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאנׁשים
מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומּדֹות
הרּוחנּיים  מענינים רחמנאֿלּצלן ּומלעיגים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּדֹורסים
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאׁשר
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מציאות  ובעלת ל"יש" עצמה את חשה היא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו ובתור חשובה, ‰e‡עצמאית È‰הבהמית ÈzÒÓeהנפש ‰qÎÓ ¬≈¿«∆«¿ƒ
ÌÈÏÚÓe"ומעלים ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא קל בכיסוי מדובר שלא היינו «¿ƒ

,˙È˜Ï‡‰ LÙc Lb‰‰ ÏÚ האלוקית הנפש של הטבעית התחושה על ««∆¿≈¿∆∆»¡…ƒ
אלוקות  לענייני שנמשכת

שמנגד  דבר כל ושוללת

הביטוי eËÈLÙe˙לאלוקות ƒ¿ƒ
הבהמית  הנפש כיסוי של הפשוט

האלוקית  הנפש ‡Êעל ‡e‰«
ËÏÚÂÂ ÔeÙ ˜‡ÓLÚ‚ Úc∆∆¿«∆¿
הזה  העולם של והנועם העונג

) והחומרי «ÌÏBÚהגשמי
ÌÏÚ‰ ‡e‰L על והסתר ∆∆¿≈

רוחניות  ועל ‡ÊÈאלוקות (ƒ
ÌÚc ÛÈB‡ ÈzÒÓe ‰qÎÓ¿«∆«¿ƒ∆

,È˜Ï‡ Lb‰ מכסה הוא הרי ∆¿≈¡…ƒ
האלוקי  ה'הרגש' על ומסתיר

ומונע  האלוקית בנפש שקיים

בגלוי לפעול ∆∆e‰fLממנו
האלוקות  על וההסתר ההעלם

ההעלם  ובמיוחד בעולם, שורר

הוא  האלוקית הנפש על וההסתר

,LnÓ ‰ek‰ CÙÈ‰ ניגוד ≈∆««»»«»
ek‰גמור ‰˙È‰M ‰nÓƒ«∆»¿»«»»

Èa‡˙והמטרה  ‰BÈÏÚ‰»∆¿»ƒ¿ƒ«
,˙BÓÏBÚ‰ וההסתר ההעלם »»

הגמור  ההיפך הוא אלוקות על

 ֿ הקדוש של והמטרה מהכוונה

שהיא  העולם בבריאת ברוךֿהוא

Cea LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza ‰Èc העולם ƒ»««¿ƒ
למרות  הזה, העולם שדווקא הקדושֿברוךֿהוא של ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא

השכינה  להשראת ראוי מקום 'דירה', לו להיות יהפוך וחומרי, גשמי היותו

וזאת אלוקות, גילוי יהיה כאן ‰‡„Ìודווקא ˙„BÚ È„È ÏÚ דווקא «¿≈¬«»»»
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a,האלוקות על ומסתירים BÈ‰ÏÂ˙שמעלימים ¿¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿

בגוף Âc˜‡כנשמה ‰Ê ÌÏBÚaהאלוקות למרות על ומסתיר מעלים שהוא ¿»∆«¿»
BÏe החושך את ולהפוך לקדושה ולהעלותו מהרע שבו הטוב את להפריד ¿»¿

הבהמית BÎkÊÏe,לאור והנפש הגוף של והחומריות הגסות את ולשנות ¿«¿
אותם, ולעדן בניגוד ÏÚÙeולזכך למעשה נוהג האדם שבו מצב ייתכן ¿…«

ואז הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר העולם את ויזכך יברר שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ÈzÒÓ,הזה וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆

BÏˆ‡ ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Âלו LeÁואין Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»
ÔÚÏÈÙ ‡˜p‰) Lb‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa LLÓe Úe˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ אלוקייםֿרוחניים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

ה', אל להתקרב ומשתוקקת

לשקוע  נוטה הבהמית הנפש

להתחבר  הגשמי, העולם בענייני

איתם  ולהתאחד ∆¿e‰ÊÂאליהם
Ì‰e ,BÈÚÂ B˙e‰Ó Ïk»«¿ƒ¿»»∆
a„ÈÂ LÁÈÂ ‰b‰È∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈBb בנועם ¿¿∆ƒ¿«
גדול Ê‰ועונג Lb‰ L‡¬∆∆¿≈∆
B˙eÏÏÎa ההתחברות עצם ƒ¿»

העולם  בענייני וההשתרשות

‰ÌÚpהחומרי  ÔÈÚ ËÙeƒ¿»ƒ¿««…«
BÏ LiL (˜‡ÓLÈb Úc)∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa»∆≈∆

,˙eiÁea Lb‰‰ ומונע «∆¿≈¿»ƒ
להתגלות  האלוקית מהנפש

אחרי  הרדיפה שהרי ולפעול,

מתוך  כשהיא ובמיוחד הגשמיות

בה  שקוע והאדם גדולה הנאה

מוחלטת  סתירה היא עמוק

מענייני  והתרגשות להתלהבות

העיקרי wÚ‰Âאלוקות  הגורם ¿»ƒ»
חיובי  רגש העדר של למצב

אלוקות  ÈtÓלענייני ‡e‰ƒ¿≈
˙eÈw‰ והאדישותÏL «¿ƒ∆

ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆
ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר ות עצם «¿¿«

ÌÈiÁe ÌÈÈÚ ÔÈ‡ BlL∆ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÂÈÏÚוזאת ÁÈÎBÓ BÓLc ,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¬ƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ«»»

,ÈÓ‰a‰ LÙ מהותו אכן שזו מהעובדה נובע הזה B˙eiÁוהשם Ïk ∆∆««¬ƒ»«
רב ובעניין בחיות עוסק הוא שבהם רגש B˙Lb‰Âהנושאים לו יש ובהם ¿«¿»»

ÌÈiÓ‰a,והתלהבות  ÌÈÈÚa ˜ ‡e‰ שבהם וחומריים גשמיים עניינים «¿ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ
לבהמה דומה ‡ÌÈLהאדם LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B e‡L BÓÎe¿∆»ƒ¿»¿≈¬»ƒ

˙BcÓe ‰Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È Ì‰L ˙‡Ê „Ï L‡ el‡k»≈¬∆¿«…∆≈≈ƒ≈»¿»»ƒ
˙BLÈחיובי רוחני תוכן בהם שאין לכך ‰p‰כך Ì‰ÈNÚÓבנוסף ¿»ƒ≈«¬≈∆

ÌÈÒBcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk בזלזול ומתייחסים דורכים ¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡ L‡ ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈»∆

,ÏÏk ‚OÓ ÌeLרוחניים עניינים LnÓ,באותם ‰Ó‰k Ì‰ È‰Â À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»«»
˙ÒB„Â ˙ÎÏB‰‰ בו פוגעת שהיא מה כל את ÈÏaÓברגליה «∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ
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יז    

ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַהּבהמית,
פּון  געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹּדנפׁש
ּדעם  אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָוועלט
ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו אלקי, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהרּגׁש
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהעליֹונה
האדם  עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהיֹות
ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבגּוף
מסּתיר  ׁשהעֹולם חסֿוׁשלֹום, להיפ ּבא ּובפעל ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּולזּככֹו,
ׁשּנחסר  עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאצלֹו
ּבענינים  פילען) (הּנקרא מההרּגׁש חּוׁש ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאצלֹו
קבּוע  ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרּוחנּיים,
יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּומׁשרׁש
ּגיׁשמאק, ּגרֹויסען א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹויחׁשב
ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר
הּוא  והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ׁשֹולל הּוא ּבזה לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
קאלטקייט  עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ה ּקרירּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַמּפני
מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים  אין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּלֹו
הּוא  והרּגׁשתֹו חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדׁשמֹו

ּב ּדיׁשרק ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
ּתֹורה  מחכמה ריקים ׁשהם זאת לבד אׁשר ּכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאנׁשים
מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומּדֹות
הרּוחנּיים  מענינים רחמנאֿלּצלן ּומלעיגים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּדֹורסים
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאׁשר
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מציאות  ובעלת ל"יש" עצמה את חשה היא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו ובתור חשובה, ‰e‡עצמאית È‰הבהמית ÈzÒÓeהנפש ‰qÎÓ ¬≈¿«∆«¿ƒ
ÌÈÏÚÓe"ומעלים ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא קל בכיסוי מדובר שלא היינו «¿ƒ

,˙È˜Ï‡‰ LÙc Lb‰‰ ÏÚ האלוקית הנפש של הטבעית התחושה על ««∆¿≈¿∆∆»¡…ƒ
אלוקות  לענייני שנמשכת

שמנגד  דבר כל ושוללת

הביטוי eËÈLÙe˙לאלוקות ƒ¿ƒ
הבהמית  הנפש כיסוי של הפשוט

האלוקית  הנפש ‡Êעל ‡e‰«
ËÏÚÂÂ ÔeÙ ˜‡ÓLÚ‚ Úc∆∆¿«∆¿
הזה  העולם של והנועם העונג

) והחומרי «ÌÏBÚהגשמי
ÌÏÚ‰ ‡e‰L על והסתר ∆∆¿≈

רוחניות  ועל ‡ÊÈאלוקות (ƒ
ÌÚc ÛÈB‡ ÈzÒÓe ‰qÎÓ¿«∆«¿ƒ∆

,È˜Ï‡ Lb‰ מכסה הוא הרי ∆¿≈¡…ƒ
האלוקי  ה'הרגש' על ומסתיר

ומונע  האלוקית בנפש שקיים

בגלוי לפעול ∆∆e‰fLממנו
האלוקות  על וההסתר ההעלם

ההעלם  ובמיוחד בעולם, שורר

הוא  האלוקית הנפש על וההסתר

,LnÓ ‰ek‰ CÙÈ‰ ניגוד ≈∆««»»«»
ek‰גמור ‰˙È‰M ‰nÓƒ«∆»¿»«»»

Èa‡˙והמטרה  ‰BÈÏÚ‰»∆¿»ƒ¿ƒ«
,˙BÓÏBÚ‰ וההסתר ההעלם »»

הגמור  ההיפך הוא אלוקות על

 ֿ הקדוש של והמטרה מהכוונה

שהיא  העולם בבריאת ברוךֿהוא

Cea LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza ‰Èc העולם ƒ»««¿ƒ
למרות  הזה, העולם שדווקא הקדושֿברוךֿהוא של ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא

השכינה  להשראת ראוי מקום 'דירה', לו להיות יהפוך וחומרי, גשמי היותו

וזאת אלוקות, גילוי יהיה כאן ‰‡„Ìודווקא ˙„BÚ È„È ÏÚ דווקא «¿≈¬«»»»
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a,האלוקות על ומסתירים BÈ‰ÏÂ˙שמעלימים ¿¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿

בגוף Âc˜‡כנשמה ‰Ê ÌÏBÚaהאלוקות למרות על ומסתיר מעלים שהוא ¿»∆«¿»
BÏe החושך את ולהפוך לקדושה ולהעלותו מהרע שבו הטוב את להפריד ¿»¿

הבהמית BÎkÊÏe,לאור והנפש הגוף של והחומריות הגסות את ולשנות ¿«¿
אותם, ולעדן בניגוד ÏÚÙeולזכך למעשה נוהג האדם שבו מצב ייתכן ¿…«

ואז הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר העולם את ויזכך יברר שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ÈzÒÓ,הזה וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆

BÏˆ‡ ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Âלו LeÁואין Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»
ÔÚÏÈÙ ‡˜p‰) Lb‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa LLÓe Úe˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ אלוקייםֿרוחניים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

ה', אל להתקרב ומשתוקקת

לשקוע  נוטה הבהמית הנפש

להתחבר  הגשמי, העולם בענייני

איתם  ולהתאחד ∆¿e‰ÊÂאליהם
Ì‰e ,BÈÚÂ B˙e‰Ó Ïk»«¿ƒ¿»»∆
a„ÈÂ LÁÈÂ ‰b‰È∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈBb בנועם ¿¿∆ƒ¿«
גדול Ê‰ועונג Lb‰ L‡¬∆∆¿≈∆
B˙eÏÏÎa ההתחברות עצם ƒ¿»

העולם  בענייני וההשתרשות

‰ÌÚpהחומרי  ÔÈÚ ËÙeƒ¿»ƒ¿««…«
BÏ LiL (˜‡ÓLÈb Úc)∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa»∆≈∆

,˙eiÁea Lb‰‰ ומונע «∆¿≈¿»ƒ
להתגלות  האלוקית מהנפש

אחרי  הרדיפה שהרי ולפעול,

מתוך  כשהיא ובמיוחד הגשמיות

בה  שקוע והאדם גדולה הנאה

מוחלטת  סתירה היא עמוק

מענייני  והתרגשות להתלהבות

העיקרי wÚ‰Âאלוקות  הגורם ¿»ƒ»
חיובי  רגש העדר של למצב

אלוקות  ÈtÓלענייני ‡e‰ƒ¿≈
˙eÈw‰ והאדישותÏL «¿ƒ∆

ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆
ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר ות עצם «¿¿«

ÌÈiÁe ÌÈÈÚ ÔÈ‡ BlL∆ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÂÈÏÚוזאת ÁÈÎBÓ BÓLc ,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¬ƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ«»»

,ÈÓ‰a‰ LÙ מהותו אכן שזו מהעובדה נובע הזה B˙eiÁוהשם Ïk ∆∆««¬ƒ»«
רב ובעניין בחיות עוסק הוא שבהם רגש B˙Lb‰Âהנושאים לו יש ובהם ¿«¿»»

ÌÈiÓ‰a,והתלהבות  ÌÈÈÚa ˜ ‡e‰ שבהם וחומריים גשמיים עניינים «¿ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ
לבהמה דומה ‡ÌÈLהאדם LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B e‡L BÓÎe¿∆»ƒ¿»¿≈¬»ƒ

˙BcÓe ‰Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È Ì‰L ˙‡Ê „Ï L‡ el‡k»≈¬∆¿«…∆≈≈ƒ≈»¿»»ƒ
˙BLÈחיובי רוחני תוכן בהם שאין לכך ‰p‰כך Ì‰ÈNÚÓבנוסף ¿»ƒ≈«¬≈∆

ÌÈÒBcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk בזלזול ומתייחסים דורכים ¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡ L‡ ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈»∆

,ÏÏk ‚OÓ ÌeLרוחניים עניינים LnÓ,באותם ‰Ó‰k Ì‰ È‰Â À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»«»
˙ÒB„Â ˙ÎÏB‰‰ בו פוגעת שהיא מה כל את ÈÏaÓברגליה «∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ
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יח     

ּגּוף  אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָההֹולכת
ּדעת, לּה אין הרי ּדבהמה ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאדם,
ולֹועגים  מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם  כן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכמֹו
ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ּומצוֹות הּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָעל
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה
ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּדֹומה,
לידי  ּבא ּׁשאדם מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבהמית,
אחרא  ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעברה
אֹור  על ּומסּתירים מעלימים ׁשהם הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַוהּכּסּוי
העליֹונה  ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהאמת
ועל  לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנברא
ׁשהעֹולם  מּמׁש, ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָידי
על  ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹלא

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח וזהּו האמת, ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַָָָאֹור

.ev˜ הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הרּגׁש העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָּבכלל,

מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי ְְְֱִִִִֵֶַָָֹהאלקּות

הּנפׁש‡ÌÓד) על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּמכּסה  ׁשטּות, הרּוח והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית,
וועלט  וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָּומעלים

אלקּות  אֹויף מעלים ּדנפׁשאיז הּמּדֹות על רק הּוא , ְֱֲִִִֶֶַַַַֹ
ּדהּנה  האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,

נ  חבל "יעקב ּבאלקּות ּכתיב הּנׁשמה התקּׁשרּות חלתֹו", ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
חבל  הּנׁשמה 22הּוא הּוא ּדהחבל נימין, מּתרי"ג הּׁשזּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
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ו.)22 ה, פרק התשובה אגרת ראה

    
ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈

,Lb‰‰ cÚ‰ לדרוך ראוי מה על ולהבחין להרגיש היכולת חוסר בגלל ∆¿≈«∆¿≈
לא מה Úc˙ועל dÏ ÔÈ‡ È‰ ‰Ó‰c,הבחנה ÌLÈויכולת ÔÎ BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈∆¿»

‰Bz‰ ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰k Ì‰L el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ««»
˙BÂˆÓe את שאבדו מאחר ƒ¿

היכולת  ואת הנכונות התחושות

אלה (Ì‰Óeלהבחין  בין ≈∆
את  קובעת הבהמית שהנפש

ישנם  שלהם ההתנהגות צורת

Ì‰Ïכאלה  ÌÈÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎc¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL התורה בשמירת ƒ
כי ומחליטים «¿ÂˆÓƒ‰והמצוות

‰Êe ,ÌÈÓi˜Ó Ì‰ BÊ≈¿«¿ƒ»∆
i˜Ï ÌÈˆB ÌÈ‡'eÎ dÓ ≈»ƒ¿«¿»

שבגלל  לעיל לאמור בדומה

הנפש  של שטות" ה"רוח

הנפש  על המכסה הבהמית

בטעות  יוצר האדם האלוקית,

מסוימות  עבירות בין אבחנה

אחרות  ÓBc‰Â‰,לעבירות ,(¿«∆
מקבלים  שאנשים ייתכן וכך

לגבי  דומות מוטעות החלטות

והמצוות התורה Ê‰קיום ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a ‡e‰ החוצפה »≈»«

˙eÈw‰Â האדישותLÙc ¿«¿ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ קדושה לענייני ««¬ƒ

‰e‡ואלוקות, ‰Ê L‡¬∆∆
Ì„‡M ‰Ó ÌBb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»
‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏ ‡a»ƒ≈¬≈»«¬»»

‡e‰L ,ÔÏvÏ לעיל כמבואר ƒ¿»∆
‡Á‡ ‡ËÒc ˙eËL Áe«¿¿ƒ¿»«¬»
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc Èeqk‰Â¿«ƒ¿∆∆««¬ƒ
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe עצמה שמצד האלוקית הנפש של האלוקית «¿ƒƒ«»¡∆

לניתוק ניתן בלתי בקשר באלוקות קשורה עובר Ú„היא שהאדם כך כדי «
ושלום חס מהעבירהNÚpL‰עבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰ המטרה ∆«¬∆≈∆««»»

‰BÈÏÚ‰,העולם ‰ÌÏBÚבבריאת ‡pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc למענה »∆¿»¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»»»
BÏהיא  È„Îa אותו ולזכך e˜Ï‡Ï˙,ולעדן ÈÏk B˙BNÚÏÂ ƒ¿≈¿»¿¿«¬¿ƒ∆¡…

ו'דירה' השכינה להשראה ראוי מקום יהיה עצמו הגשמי הזה שהעולם

‰ÈÓ‰a˙לאלוקות LÙp‰ Èeqk È„È ÏÚÂ האמת על ומסתירה שמכסה ¿«¿≈ƒ«∆∆««¬ƒ
‡a ‰p‰ למעשהa˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ƒ≈»«≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈

Ck„ÊÓe,לאלוקות 'דירה' להיות הופך אינו ÌÈÏÚÓולכן „BÚ ‰p‰ ƒ¿«≈ƒ≈«¿ƒ
ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL Áe‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÈzÒÓe«¿ƒ«»¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«

˙Ó‡‰.עבירות לעבור עלול האדם ובגללה »¡∆
,˙eËL Áec ‡È .ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»

בתוקף  הם הזה העולם לענייני

בהן  שקוע ∆∆¿LÙÂוהאדם
,ÏÏÎa ˙ÈÓ‰a‰ טבעה מצד ««¬ƒƒ¿»

‰‡Ó˙ומהותה, ÏÚ ÌÈqÎÓ¿«ƒ«»¡∆
בנפש  להאיר שאמורה האלוקית

‰cÚהאלוקית ÌÈÓB‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb‰ חוסר ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית והכרה הרגשה

,˙BÂˆn‰ ÈelÚÂ חוסר וכן ¿ƒ«ƒ¿
המצוות  במעלת והכרה הרגשה

אחד ‰eÁ˜מצד ˙e˙ÈÁÙe¿ƒ»ƒ
Ì‰Ó מאבד האדם שני ומצד ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את

ומהמצוות  מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר היא

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ומעלימה «∆∆»¡…ƒ
אורה, על ¿»¿eÈ‰Âומסתירה

˙eËL Áe‰ ֿ הסטרא של »«¿
ÌÈÏÚÓeאחרא, ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ

Èelb‰Â ˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ
Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»

ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ
,˙e˜Ï‡ שהעולם העובדה ¡…

אלוקות על ˜מעלים ‡e‰«
˙Bcn‰ ÏÚהרגשLÙc ««ƒ¿∆∆

,˙È˜Ï‡‰ לעיל כמבואר »¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי כיצד בהרחבה

ביכולת  פוגע האלוקית הנפש על

אלוקות ענייני של והעריבות ומעלתם חשיבותם את ולהרגיש Ï‡לחוש Ï‡¬»…
˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ האלוקית הנפש של המהות עצם על כי «»«¿¿∆∆»¡…ƒ

שהולך  כפי בה, פוגם ולא פוגע לא דבר ושום ולהסתיר להעלים ניתן לא

ומבאר.

È˙k ‰p‰cהאזינו B˙ÏÁ",בשירת ÏÁ ˜ÚÈ" כך על ומוסבר ¿ƒ≈¿ƒ«¬…∆∆«¬»
אשר  החסידות של ‰˙˜eM˙בתורת והפנימי העמוק והחיבור הקשר ƒ¿«¿

‡e‰ ˙e˜Ï‡a ‰ÓLp‰ כמוÏÁ22 עבהÔÈÓÈ ‚"ÈzÓ eÊM‰ «¿»»∆¡…∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
דקים, ÏLבנמשלÏÁ‰cחוטים B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆
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ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמּה,
וכדאיתא  נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹולזאת
מּתרי"ג  ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּב'ספר
ד  ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּכחֹות,
העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) ְְְִִִִִַַָָָָָָָמׁשנה
לֹומר  חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּדעֹולם
לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָּדהעלם
ּגידים  ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,
ּבהׁשּתלׁשלּות  הּמדרגֹות ּכל ּדלכן ּתרי"ג, ּבמסּפר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהם
ּכן  ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהם
זה  וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתרי"ג
אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּדנׁשמה
זה  ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹקׁשּור
ּגם  הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָנעׂשה
והּוא  למעלה, קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכן
וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ּתּתאה ה' אֹות ְְְְִִַַַָָֹהתקּׁשרּות
הּמתלּבׁשת  הּנׁשמה ּבהארת והּוא למּטה, קׁשּור ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹּבגּוף
ידי  על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּבּמדרגֹות
ׁשהם  וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים  הם הרי ּדנׁשמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחבל
הם  זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(נׁשמֹות
רחמנא  הּכפירה ענין והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָקׁשּורים
נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום, ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹלּצלן

עצ  ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ם לעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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ÏÁ‰ ‡e‰ Ì„‡ האמצעי‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a BM˜Ó‰ »»«∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»

dÓˆÚלאלוקות האדם בין ומחבר המקשר ÈzÓ"‚האמצעי ‰eÊL «¿»¿»ƒ«¿«
,ÔÈÓÈ(להלן שיבואר (כפי המצוות תרי"ג ÙÒaמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד ƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆

ÌÈBÈa ÏL בעבודת עוסק הוא כי בינונים" של "ספר הנקרא התניא ספר ∆≈ƒ
צדיק  שאינו ה"בינוני" של ה'

רשע ‡,ואינו ˜t∆∆
‚"ÈzÓ ‰ÏeÏk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿»ƒ«¿«

,˙BÁk התניא ספר ובלשון …
וחיות  כוחות מיני "שתרי"ג  שם:

ועצמותה  במהותה בה כלולים

והגילוי  הפועל אל לצאת

אברין  רמ"ח להחיות מההעלם,

עלֿידי  שבגוף גידין ושס"ה

שיש  החיונית בנפש התלבשותם

כוחות  ושס"ה רמ"ח כן גם לה

הללו".

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ הסיבה ¿«««»»
במספר  הם הנפש שכוחות לכך

היא Ï"Êתרי"ג eÓ‡c¿»¿««
‰LÓ „ ˜t ÔÈ„‰Ò)«¿∆¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÓBÏ Ì„‡ iÁ" (‰«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLaƒ¿ƒƒƒ¿»»»
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿

,ÌÏÚ‰ את לפרש יש זה ולפי ∆¿≈
Á‡Â„המשנה  „Á‡ ÏÎc¿»∆»¿∆»

ÌÏÚ‰c ÓBÏ iÁ«»«¿∆¿≈
‰ÔBL‡("עולם") ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿»ƒ

האינסופי  האלוקי שמהאור כדי

עולמות  יתהוו מוגבל והבלתי

 ֿ הקדושֿברוך מוגבלים, ונבראים

שורה  האין-סוף באור עשה הוא

את  שמעלימים צמצומים של

מועטת  הארה שרק כך האור,

בצמצום  היא הצמצומים ותחילת הנבראים. את להוות ותרד תתגלה ממנו

כדי  כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק הקדושֿברוךֿהוא שבו הראשון

לעצמו  ולומר לדעת חייב והאדם לעולמות. מקום ונתינת אפשרות שתהיה

והצמצום  ÈÏÈLa,שהעולם ‡ ואחד אחד לכל È„Îaכמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈
eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â ,BÎkÊÏe BÏובתבנית Á"Óבדמות ¿»¿¿«¿¿»»»¿ƒ»«

ÔÎÏc ,‚"Èz tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb ‰"ÒLe ÌÈ‡ שמשימת כיוון ≈»ƒ¿»ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על מוטלת העולם eÏLÏzL‰a˙בירור ˙B‚„n‰ Ïk האור של »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה מדרגה ‰f‰,האלוקי tÒna Ì‰ מתחלקת דרגה כל ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
בחינות ÓLp‰a‰לתרי"ג Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ לעסוק מוטל שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

‰Èz"‚בבירור ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"Èz Ôk Ìb LÈ È‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«
ÏÁ‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó È‰ ‰ÓLc ‰Ê ÏÁÂ ,˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ eL˜ ÈM‰ BL‡Â ,‰ÏÚÓÏ eL˜ „Á‡ BL‡L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור השני וקצהו למעלה קשור החבל של אחד קצה ÏÚכאשר È‰¬≈«

˙eL˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿
,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול מרחק נשאר שעדיין למרות אחד לדבר להפוך «¬»ƒ

למטה וזה ÓLc‰,למעלה ÏÁa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»
ומחבר המקשר לחבל נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה eL˜ „Á‡‰ BL‡L∆…»∆»»¿«¿»

‰˙˜eM˙באלוקות, ‡e‰Â¿ƒ¿«¿
‰‡zz '‰ ˙B‡'הוי שם «»»

יו"ד, האותיות מארבעת מורכב

ה"א  והאות ה"א. וא"ו, ה"א,

עילאה" "ה' נקראת הראשונה

האחרונה  ה"א והאות (עליונה)

(תחתונה) תתאה" "ה' נקראת

באלוקות  הנשמה של והקשר

קשורה  תתאה ה' שהאות פירושו

‡BÈ˙B˙ומחוברת '‚‰a¿«ƒ
,Â"‰È בדרגה ממנה שלמעלה

„Á‡ BL‡Â של השני הקצה ¿…∆»
הנשמה hÓÏ‰,'חבל' eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï בחסידות כמבואר ¿«¬
למטה  הנשמה ירידת לאחר שגם
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˙BÎeÓp‰ ישראל בני של «¿
ÌÈ˜Ú ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
שהוא  שברגל לעקב שנמשלו

גוף  של ביותר התחתון החלק

ÏÁהאדם, È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆∆
Ì‰ È‰ ‰ÓLc גם ƒ¿»»¬≈≈
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ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמּה,
וכדאיתא  נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹולזאת
מּתרי"ג  ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּב'ספר
ד  ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּכחֹות,
העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) ְְְִִִִִַַָָָָָָָמׁשנה
לֹומר  חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּדעֹולם
לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָּדהעלם
ּגידים  ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,
ּבהׁשּתלׁשלּות  הּמדרגֹות ּכל ּדלכן ּתרי"ג, ּבמסּפר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהם
ּכן  ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהם
זה  וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתרי"ג
אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּדנׁשמה
זה  ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹקׁשּור
ּגם  הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָנעׂשה
והּוא  למעלה, קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכן
וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ּתּתאה ה' אֹות ְְְְִִַַַָָֹהתקּׁשרּות
הּמתלּבׁשת  הּנׁשמה ּבהארת והּוא למּטה, קׁשּור ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹּבגּוף
ידי  על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּבּמדרגֹות
ׁשהם  וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים  הם הרי ּדנׁשמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחבל
הם  זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(נׁשמֹות
רחמנא  הּכפירה ענין והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָקׁשּורים
נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום, ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹלּצלן

עצ  ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ם לעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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ÏÁ‰ ‡e‰ Ì„‡ האמצעי‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a BM˜Ó‰ »»«∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»

dÓˆÚלאלוקות האדם בין ומחבר המקשר ÈzÓ"‚האמצעי ‰eÊL «¿»¿»ƒ«¿«
,ÔÈÓÈ(להלן שיבואר (כפי המצוות תרי"ג ÙÒaמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד ƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆

ÌÈBÈa ÏL בעבודת עוסק הוא כי בינונים" של "ספר הנקרא התניא ספר ∆≈ƒ
צדיק  שאינו ה"בינוני" של ה'

רשע ‡,ואינו ˜t∆∆
‚"ÈzÓ ‰ÏeÏk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿»ƒ«¿«

,˙BÁk התניא ספר ובלשון …
וחיות  כוחות מיני "שתרי"ג  שם:

ועצמותה  במהותה בה כלולים

והגילוי  הפועל אל לצאת

אברין  רמ"ח להחיות מההעלם,

עלֿידי  שבגוף גידין ושס"ה

שיש  החיונית בנפש התלבשותם

כוחות  ושס"ה רמ"ח כן גם לה

הללו".

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ הסיבה ¿«««»»
במספר  הם הנפש שכוחות לכך

היא Ï"Êתרי"ג eÓ‡c¿»¿««
‰LÓ „ ˜t ÔÈ„‰Ò)«¿∆¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÓBÏ Ì„‡ iÁ" (‰«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLaƒ¿ƒƒƒ¿»»»
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿

,ÌÏÚ‰ את לפרש יש זה ולפי ∆¿≈
Á‡Â„המשנה  „Á‡ ÏÎc¿»∆»¿∆»

ÌÏÚ‰c ÓBÏ iÁ«»«¿∆¿≈
‰ÔBL‡("עולם") ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿»ƒ

האינסופי  האלוקי שמהאור כדי

עולמות  יתהוו מוגבל והבלתי

 ֿ הקדושֿברוך מוגבלים, ונבראים

שורה  האין-סוף באור עשה הוא

את  שמעלימים צמצומים של

מועטת  הארה שרק כך האור,

בצמצום  היא הצמצומים ותחילת הנבראים. את להוות ותרד תתגלה ממנו

כדי  כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק הקדושֿברוךֿהוא שבו הראשון

לעצמו  ולומר לדעת חייב והאדם לעולמות. מקום ונתינת אפשרות שתהיה

והצמצום  ÈÏÈLa,שהעולם ‡ ואחד אחד לכל È„Îaכמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈
eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â ,BÎkÊÏe BÏובתבנית Á"Óבדמות ¿»¿¿«¿¿»»»¿ƒ»«

ÔÎÏc ,‚"Èz tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb ‰"ÒLe ÌÈ‡ שמשימת כיוון ≈»ƒ¿»ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על מוטלת העולם eÏLÏzL‰a˙בירור ˙B‚„n‰ Ïk האור של »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה מדרגה ‰f‰,האלוקי tÒna Ì‰ מתחלקת דרגה כל ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
בחינות ÓLp‰a‰לתרי"ג Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ לעסוק מוטל שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

‰Èz"‚בבירור ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"Èz Ôk Ìb LÈ È‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«
ÏÁ‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó È‰ ‰ÓLc ‰Ê ÏÁÂ ,˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ eL˜ ÈM‰ BL‡Â ,‰ÏÚÓÏ eL˜ „Á‡ BL‡L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור השני וקצהו למעלה קשור החבל של אחד קצה ÏÚכאשר È‰¬≈«

˙eL˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿
,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול מרחק נשאר שעדיין למרות אחד לדבר להפוך «¬»ƒ

למטה וזה ÓLc‰,למעלה ÏÁa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»
ומחבר המקשר לחבל נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה eL˜ „Á‡‰ BL‡L∆…»∆»»¿«¿»

‰˙˜eM˙באלוקות, ‡e‰Â¿ƒ¿«¿
‰‡zz '‰ ˙B‡'הוי שם «»»

יו"ד, האותיות מארבעת מורכב

ה"א  והאות ה"א. וא"ו, ה"א,

עילאה" "ה' נקראת הראשונה

האחרונה  ה"א והאות (עליונה)

(תחתונה) תתאה" "ה' נקראת

באלוקות  הנשמה של והקשר

קשורה  תתאה ה' שהאות פירושו

‡BÈ˙B˙ומחוברת '‚‰a¿«ƒ
,Â"‰È בדרגה ממנה שלמעלה

„Á‡ BL‡Â של השני הקצה ¿…∆»
הנשמה hÓÏ‰,'חבל' eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï בחסידות כמבואר ¿«¬
למטה  הנשמה ירידת לאחר שגם

פנימי  חלק בגוף, להתלבש

למעלה  נשאר הנשמה של ועצמי

ממנה  מועטת הארה ורק

הגשמי. הגוף בתוך מלובשת

ÏÁ ˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆
c ,"B˙ÏÁ˙B‚„na Ì‚ «¬»¿«««¿≈

˙BÎeÓp‰ ישראל בני של «¿
ÌÈ˜Ú ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
שהוא  שברגל לעקב שנמשלו

גוף  של ביותר התחתון החלק

ÏÁהאדם, È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆∆
Ì‰ È‰ ‰ÓLc גם ƒ¿»»¬≈≈

הללו ומאוחדים˜ÌÈeLהיהודים בעצמותו eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים ¿ƒ¿»«¿
הקדושֿברוךֿהוא של Ï‡NÈ)ומהותו ˙BÓL) Ì‰L ÏBÎÈÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»≈

B˙ÏÁוהירושה Ê‰החלק È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL של החיבור ידי על «¬»∆«¿»¿«¿≈∆
˜ÌÈeLהנשמה Ì‰באלוקות˙eM˜˙‰‰ ˙ÈÏÎ˙a,מצב בכל תמיד, ≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿

המידות  ועל ההרגש על ומסתירים מעלימים והקליפות הבהמית הנפש אם גם

עצם  על כי שהוסבר לאחר ומעתה, לעיל. כמבואר האלוקות, הנפש של

יכול  המידות ועל הרגש על שני ומצד מצב בשום והסתר העלם אין הנשמה

עבירה  יעבור לא לעולם האדם מדוע מובן שטות" ה"רוח בגלל הסתר להיות

עבירות  לגבי זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד שהוא בבירור יודע הוא שבה
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Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙Îa ‡È‰L ‰Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙eM˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
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כ     

היּו עֹונתיכם "ּכי ּדכתיב ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנׁשמה
אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם ְְֱֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹמבּדלים
הם  הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, האלקּות והינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלכם,

וידּוע  ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הּנׁשמה 23נֹוגעים עצם ּדעל ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבא  ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרי
להיֹות  ׁשּיכֹול נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאיזה
ּדאיׁש וכּנ"ל חסֿוׁשלֹום, מאלקּות זה ידי על ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹנפרד
חסֿוׁשלֹום  יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה אינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראל
ּבׁשארי  אבל זה, ּדבר  אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלהּפרד
ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעברֹות
אחת  על ּדבעברֹו והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָולכן
ׁשעֹוׂשה  אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּמצוֹות
הרי  לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחת
ּכל  הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
חליׁשּות  ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּות
ּפרטּיים  נימין רק להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבכללּות
הּמּדֹות  הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים מעלימים הּבהמית ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַּדנפׁש
האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהאלקית,
הרּוח  והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
האמת, אֹור על ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשטּות
 ֿ רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשאינֹו
 ֿ רחמנא אּסּור ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי אל מּדחי ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלּצלן

ּכּנ"ל. ׁשטּות הרּוח מּצד והּוא ְְְִִַַַַָָלּצלן,
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,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם È˙Îc CcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ

,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏcÓ eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆
סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון Letדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, אומר לא שהכתוב כך ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

בין  מבדילים שהעוונות רק

אלא  בכלל לאלוקות האדם

פגם  יוצר שהעוון גם מדגיש

שבנשמתו  לאלוקות ביחס ופירוד

האדם  ‡elשל ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ≈
או  בכפירה שקשורות עבירות

כרת ‰Ìבאיסורי È‰¬≈≈
˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B¿ƒƒ¿»

,˙eM˜˙‰‰,כאמור «ƒ¿«¿
Úe„ÈÂ23ÌˆÚ ÏÚc ¿»«¿«∆∆

ÌeL ÔÈ‡ È‰ ‰ÓLp‰«¿»»¬≈≈
,ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ c»»««¿ƒ«¿ƒ
ומחוברת  קשורה נשארת והיא

מצב בכל …«¿ÊÏÂ‡˙באלוקות
c ‰ÊÈ‡ ‡a L‡k שגם «¬∆»≈∆»»

שזהו  בכך ומכיר יודע האדם

eÏÏÎa˙דבר Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»
ÏBÎiL ,BLÙ ˙eM˜˙‰ƒ¿«¿«¿∆»
‰Ê È„È ÏÚ „Ù ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»«¿≈∆
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB∆¿…∆¿≈
„t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÏBÎÈ»«¿»¿ƒ»≈
Lb ÔÎÏÂ ˙e˜Ï‡Ó≈¡…¿»≈ƒ¿»

,‰Ê c BÏˆ‡ פשר וזה ∆¿»»∆
אפילו  כזה שבמקרה העובדה

נפשו  את מוסר שבקלים" "קל

זרה  עבודה לעבוד «¬‡Ïשלא
ŒÒÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«

ÌBÏLÂ עבירות וכן כפירה היא עליהם שהעבירה ניכר לא ÌÈ‡Lשבהם ¿»∆≈»
ÌÈiËt ÔÈÓÈ Ì‰ È‰ ˙Îa,הנשמה של העבה בחבל ÔÎÏÂודקים ¿»≈¬≈≈ƒƒ¿»ƒƒ¿»≈
Ck Ïk BÏˆ‡ ÌÈLb ÌÈ‡ את מרגיש לא האדם אלו ובעבירות ≈»ƒ¿»ƒ∆¿»»

מאלוקות. והפירוד הניתוק

Ì‚‰Â דבר של שלאמיתו פי על ‰ÈÂ'אף ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ BÚc «¬«ƒ¿»¿«««ƒƒ¿¬»»
‰NBÚ BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ L‡,עשה מצוות NBÚL‰ומבטל B‡ ¬∆ƒ»«¬»¿≈∆∆∆

Ô˙BNÚÏ ÈzÏÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡ 'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ על ועובר ««ƒƒ¿¬»»¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬»

תעשה,מצוות  ÈËt˙לא ‡ÓÈp‰ ˜ÒÙ ‰Ê È„È ÏÚ È‰ מתרי"ג ¬≈«¿≈∆ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ
של  (ולאמיתו בפרט זו למצווה ששייך חוט אותו החבל, שזור שמהם החוטים

כרת  ואיסורי כפירה של עבירות כמו מאלוקות ופירוד ניתוק גורם זה גם דבר

כיוון  פרטית בנימא שמדובר ‰אף Ïk ‡e‰ È‰ ‰Ê ËÙc˙eÓˆÚ ¿ƒ¿»∆¬≈»»«¿
‰f‰ Ët‰ ÏL חלק רק ולא ∆«¿»«∆

ממנו), ˙BÈמועט „BÚÂ¿≈
היבט  עוד קיים פרטית בעבירה

איסור  על לעבירה שדומה חמור

eLÈÏÁ˙חמור ÏÚBtL∆≈¬ƒ
ÏÁ‰ ˙eÏÏÎa כמובן ƒ¿»«∆∆

באחד  וניתוק שפגימה בפשטות

כל  את מחלישה החבל ממרכיבי

שמדובר  אף בנמשל, וכך החבל,

של  בסופו פרטית, עבירה על

כללות  על השפעה לכך יש דבר

פרק  התניא, ספר (ובלשון הקשר

אפילו  לאמיתו באמת "אבל כד:

עובר  העוברה הרי קלה עבירה

והוא  הוא ברוך העליון רצון על

מייחודו  הפירוד בתכלית

יתברך..."), Ê‰ואחדותו ÏÎe¿»∆
ÔÈÓÈ ˜ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ
Lb BÈ‡ È‰ ÌÈiËt¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
נפרד  לא הוא שבעצם לחשוב

מתנתק ÊaL‰ולא eÈ‰Â¿«¿∆»∆
אלו פרטיות ≈p‰ƒ‰בעבירות

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆««¬ƒ
שלה  והרגשות התחושות

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ
BÏˆ‡ Lb BÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿»∆¿
,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â B‡‰»¿««»¡…ƒ
Áe‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏ ‡aL ‰aq‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ»∆»ƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»¿«¿»«
,˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc ˙eËL¿¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«¬ƒ«»¡∆

,È˜Ï‡‰ B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡Lבאריכות לעיל ‰p‰כמבואר ‰ÎÂ ∆≈ƒ¿»∆¿»»¡…ƒ¿…ƒ≈
ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ „BÈ ההעלם ראשון שבשלב לאחר ≈«¬»»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆ƒ

הראוי  הרגש את לאבד לו גורמים והקליפות הבהמית הנפש של והכיסוי

מזה  למטה יורד הוא בהמשך ‡eqלאלוקות, c ˙BNÚÏ ‡aL „Ú«∆»«¬¿«ƒ
,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ,בפועל.Ï"pk ˙eËL Áe‰ „vÓ ‡e‰Â «¬»»ƒ¿»¿ƒ«»«¿««
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.ev˜ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְִִֶֶֶַַַַַ
ההתקּׁשרּות. ועצם עצמּותּה על ולא ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹהאלקית

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש נקרא ּכׁשם ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּטיה  יׁשנֹו כן ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשם
הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֻלמעלה

א) עּמּוד יז (ּכתּבֹות רז"ל אמרּו על ּדהּנה עליו "אמרּו ְְְְִֵַַַַָָָָֻ
ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָר'
אּתלת  מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָלפני
רּבי  אמר רׁש"י), אחת, ּומקּבל אחת ז ֹורק ּבּדין, ְִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ(ׁשלש
חכמים  ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל סבא לן מכּסף קא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזירא
אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ראׁש קּלּות ְְְְְִִִֵֵַַַַַַֹונֹוהג
רּבי  אמר וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹעּמּודא
מרּקד  ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָזירא
מתנהג  (ׁשהיה לסבא ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו,
(ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכׁשֹוטה,
הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ּדׁשטּות רׁש"י), ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּומנהגֹו,
ואּׁשה  ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא
י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָהרי
(ּובא  כּו', י"ּה הם  הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָואּׁשה
ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבגּלּוי
ּדאפסיק  ּביֹותר נעלים לגּלּויים זכה זה ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָלכן
מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא ְְְִִִֶֶַַַָָָעּמּודא
לית  הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְֲִִֵֵֵֵֵָָכּו'.
הּׂשגה, מּגדר למעלה והּוא ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבה
הּׂשגה  ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדכל
אפׁשר  אי הרי הּׂשגה ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ּפרק ׁשּיּתפ  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּׂשכל  מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָיח,
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‡Â ,(È"L ,‰ËBLk ‚‰˙Ó ‰È‰L)dÈÏ ÈÓ שרבי אומרים ויש ∆»»ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿»¿≈≈
לזקן זירא  לו שהועילה B‚‰Óe,התבטא B˙ËÈL) "‡ÒÏ dÈ˙ËÈLƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L בכבוד זלזול מעשה של ועשיית כביכול, עצמו, «ƒƒ¿
הכלה  את לשמח כדי כשטות ‰Úc˙,שנראה ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
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מהותו ÒÈÙz‡מעצם ‰LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»
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כי    

.ev˜ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְִִֶֶֶַַַַַ
ההתקּׁשרּות. ועצם עצמּותּה על ולא ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹהאלקית

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש נקרא ּכׁשם ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּטיה  יׁשנֹו כן ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשם
הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֻלמעלה

א) עּמּוד יז (ּכתּבֹות רז"ל אמרּו על ּדהּנה עליו "אמרּו ְְְְִֵַַַַָָָָֻ
ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָר'
אּתלת  מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָלפני
רּבי  אמר רׁש"י), אחת, ּומקּבל אחת ז ֹורק ּבּדין, ְִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ(ׁשלש
חכמים  ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל סבא לן מכּסף קא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזירא
אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ראׁש קּלּות ְְְְְִִִֵֵַַַַַַֹונֹוהג
רּבי  אמר וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹעּמּודא
מרּקד  ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָזירא
מתנהג  (ׁשהיה לסבא ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו,
(ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכׁשֹוטה,
הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ּדׁשטּות רׁש"י), ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּומנהגֹו,
ואּׁשה  ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא
י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָהרי
(ּובא  כּו', י"ּה הם  הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָואּׁשה
ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבגּלּוי
ּדאפסיק  ּביֹותר נעלים לגּלּויים זכה זה ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָלכן
מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא ְְְִִִֶֶַַַָָָעּמּודא
לית  הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְֲִִֵֵֵֵֵָָכּו'.
הּׂשגה, מּגדר למעלה והּוא ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבה
הּׂשגה  ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדכל
אפׁשר  אי הרי הּׂשגה ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ּפרק ׁשּיּתפ  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּׂשכל  מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָיח,

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

    
CÈLÓÈ .ev˜הקודם בפרק המבואר על eËL˙ויוסיף Áec המעלימה ƒ«¿ƒ¿«¿

האלוקית הנפש על Ó˙BcÓומסירה ÏÚ ˜ ‰qÎ והתחושות הרגש ¿«∆««ƒ
d˙eÓˆÚ ÏÚ ‡ÏÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙcהנפש ‰‰˙˜eM˙של ÌˆÚÂ ¿∆∆»¡…ƒ¿…««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿

ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות הנשמה של וההתחברות

LiL ÌLk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈∆≈
‰Èh‰ סטייה hÓÏ‰נטייה, «»»¿«»

˙Úc‰ ÔÓ הדרך היא שהדעת ƒ«««
והממוצעת ∆e‰L‡הישרה

ממנה ÌLaשנטייה ‡˜ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL היפך ¿ƒ¿ƒ»

BLÈהקדושה, ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈∆¿
‰Èh‰ הממוצעת מהדרך נטייה «»»

‰Úc˙,והרגילה  ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««
,‰M„˜c ˙eËL ‡e‰Â כפי ¿¿ƒ¿À»

ומבאר. שהולך

eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê««¿À«
' ÏÚ ÂÈÏÚ eÓ‡"»¿»»«
,È‡ÚÏÈ‡ Èaa ‡„e‰È¿»¿«ƒƒ»
Ò„‰ ÏL „a ÏËB ‰È‰L∆»»≈«∆¬«
,'eÎÂ ‰lk‰ ÈÙÏ „wÓe¿«≈ƒ¿≈««»¿

אותה לשמח Ï‡eÓLכדי «¿≈
„wÓ ˜ÁˆÈ  a היה ««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני «¿»‡Ïz˙מרקד
ÔÈca ˘ÏL),הדסים של »…«ƒ

Ïa˜Óe ˙Á‡ ˜BÊ תופס ≈««¿«≈
Èa Ó‡ ,(È"L ,˙Á‡«««ƒ»««ƒ
‡Ò ÔÏ ÛqÎÓ ‡˜ ‡ÈÊ≈»»¿«≈»»»

אותנו מבייש ≈¿»¿∆(ÏÊÏÊnLהזקן
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz „BÎaƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ
BÓˆÚa L‡ ˙el˜ ‚‰BÂ¿≈«…¿«¿

הכלה, לפני כך È"L«ƒ),לרקוד
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èkƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ כאשר ¿…»»¿»¿
העולם) מן (ונפטר נפשו נחה

בינו  אש עמוד (חצץ) הפסיק

ואז העולם, Èaלכל Ó‡»««ƒ
‡ÒÏ dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡ÈÊשלו השוט לזקן לו ÏLהועיל ËBL) ≈»«¬≈≈≈¿»»∆

dÈÏ ÈÓ‡Â (È"L ,Ba „wÓ ‰È‰L Ò„‰ זירא שרבי אומרים ויש ¬«∆»»¿«≈«ƒ¿»¿≈≈
לזקן  לו שהועילה אחר, בנוסח ÒÏ‡התבטא dÈ˙eËL שלו השטות ¿≈¿»»

‡Â ,(È"L ,‰ËBLk ‚‰˙Ó ‰È‰L)dÈÏ ÈÓ שרבי אומרים ויש ∆»»ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿»¿≈≈
לזקן זירא  לו שהועילה B‚‰Óe,התבטא B˙ËÈL) "‡ÒÏ dÈ˙ËÈLƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L בכבוד זלזול מעשה של ועשיית כביכול, עצמו, «ƒƒ¿
הכלה  את לשמח כדי כשטות ‰Úc˙,שנראה ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««

,„‡Ó „‡Óa ‰‡ÏÙÂ ‰‰Bb ‰‚„Ó ‡e‰L של בדרך התנהגות ∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿…¿…

והיא  ביותר, גבוהה רוחנית דרגה היא עלֿשכלית, בדרך הדעת, מן למעלה

עניין  של וחשיבותו במעלתו עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין

ז"ל  eÎÊחכמינו È‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ÈÎL‰אם È‰ ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈¿ƒ»
‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰ÈeL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ אותיות ¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»

Ê‡ eÎÊ L‡ÎÂ ,'‰ L‡≈¿«¬∆»»
d"È Ì‰ È‰'ה eÎ',שם ¬≈≈»
Èel‚a ‡e) האיש כאשר »¿ƒ

עליהם  ויש זוכים והאשה

הדבר  האלוקית השכינה השראת

זוכים  שהם בכך ביטוי לידי בא

eÎ'להקים „Ú È„Ú ÔÈaƒ¿»¬≈«
שיתכן  דבר דורות, לדורי נצחי,

הבורא  בכוח Ôkרק Ì‡ ,(ƒ≈
BÊ È‰ הכלה לפני הריקוד ¬≈

כזו Bb‰‰,בצורה ‰‚„Ó«¿≈»¿»
‰Ê ÏÈLa ÔÎÏ הדרגה בשל »≈ƒ¿ƒ∆

ה', בעבודת שלו הגבוהה

עלֿפי  ודעת מטעם למעלה

ÌÈÏÚהשכל, ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ»»¿ƒƒ«¬ƒ
˙BÈa מדרגה אלוקי אור של ¿≈

מאד enÚ„‡גבוהה ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»
,'eÎ ‡ec עמוד שהפסיק ¿»

העולם  לכל מיטתו בין אש

B‡ Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a הנראה באופן ¿ƒ«»

כל eÎ'.לעין
המעלה  את ומפרט והולך

"שטות  של המיוחדת והחשיבות

דקדושה":

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ עצמו מצד ≈

LÁÓ‰ומהותו ˙ÈÏ È‰¬≈≈«¬»»
,ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz שום ¿ƒ»≈¿»

'תופסת' לא אנושית מחשבה

כלל אותו ¿e‰Â‡ומבינה
,‰‚O‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

והשגה  מהבנה רק לא נעלה

מ"גדר  אפילו אלא בפועל

מלכתחילה  אליו מתייחסת לא והשגה הבנה של ההגדרה שכל היינו השגה"

‰‚O‰ ÏÎcומושג מובן להיות שיכול שכלי ‰˙Biרעיון Ìb ‰p‰ ¿»«»»ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ולהשיג להבין מאד שקשה ביותר והעמוק ביותר הנעלה הרעיון גם «¬≈

שלו העומק Ó‰את Ï‡ ,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ „‚a ‡e‰ È‰¬≈¿∆∆«»»«»»ƒ¬»«
‰‚O‰ „‚a BÈ‡Mומוגדר מובן מלהיות נעלה ‡Èומלכתחילה È‰ ∆≈¿∆∆«»»¬≈ƒ

LÙ‡ יתכן ÏLלא ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ ,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL ∆¿»∆ƒ»≈¿«»»¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
,ÁÈ ˜t 'ÌÈBÈa:לשונו e‰L‡וזה ‡e‰ Cea LB„w‰ Èa‚Ïe" ≈ƒ∆∆¿«≈«»»∆

מהותו ÒÈÙz‡מעצם ‰LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»
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כב     

ּכפתיים  הּכל ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹוהּדעת
הייתי  ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאצלֹו
ּבער  ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר וגֹו', "עּמ תמיד ואני ,ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָעּמ
יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּובהמֹות
ולכן  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ידי על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּוא
מה  ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָנקראת
ּבא  "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּׁשהּנביא
צרי היה הּנבּואה התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּגע

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת הּׂשכל 24להיֹות הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ
ולהיֹות ודעת,והּמּדֹות, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָ

ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּדזהּו
את  הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול וּיתנּבא",25ׁשּכתּוב ּבגדיו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

החטא  ּדקדם הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים
ידי  ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹּכתיב
ּדעּקר  וידּוע הּלבּוׁשים, ענין נתחּדׁש הּדעת עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָחטא
ּכי  "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהחטא
ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻעירּמם
ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּזהּו
הּנבּואה  ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּובׁשרׁשֹו
הפׁשטת  ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים הפׁשטת להיֹות צרי ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהיה
הּכחֹות  ּבּטּול ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹההרּגׁש
הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹוהחּוׁשים,
אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהא-ל לידע הּדת ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ"מיסֹודי
ואין  יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָוהּנבּואה
ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום עליו מתּגּבר ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹֻיצרֹו
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ב )24 חלק זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד  והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. בכתוב )25קטז,

פרק  כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל

א).

    
ÏÏk dÈa,כלל בו ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין גם ≈¿»«…

ביותר שכלÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„kלגביו ‡ˆBÏחסרי ,Ca˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ Ú È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰e Úa È‡L ‰ÊaL ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»

אל  להתקרב הדרך כלומר,

עלֿידי  איננה הקדושֿברוךֿהוא

שהאדם  ככל שהרי והשגה הבנה

באלוקות  ולהשיג להבין יצליח

מחשבה  הרי דבר של בסופו

להגיע  מסוגלת לא אנושית

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר שלמעלה ברוך-הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Îc¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
Ca˙È ולהתקשר ולהתחבר ƒ¿»≈

השכל ‰e‡עמו עלֿידי לא

אדרבה Ïehaאלא È„È ÏÚ«¿≈ƒ
ÔBˆ‰ האדם של האישי »»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««
מהשכל  למעלה הוא והביטול

‰ÈÁa ˙‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿ƒ»
BÊ ‰‚„Óe ביטול של «¿≈»

 ֿ על באופן האישית המציאות

eËL˙.שכלי ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

ÌLa ‡˜ ‡Èp‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈
,ÚbLÓ כלל שבדרך ובעוד ¿À»

דעת  חוסר היא הביטוי משמעות

כאן  מהדעת, למטה ושכל,

מהדעת למעלה ¿BÓÎeהכוונה
Ìb e˙kL מבני אחד לגבי ∆»«

אלישע  ידי על שנשלח הנביאים

למלך יהוא את »»"ÚecÓלמשוח
"‰f‰ ÚbLn‰ ‡a»«¿À»«∆
"כן  דוד: המצודת (וכפירוש

כמשתגע, להם נדמה היה בנבואה מתבודד שהיה שבעת לפי הנביא, את קראו

העולם"), בענייני אז פנה לא כי ‰È‰על ‰‡ep‰ ˙elb˙‰ ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿««¿»»»
CÈˆהנביא˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24˙ËLÙ‰ eÈ‰Â , »ƒƒ¿¿«¿»«««¿ƒ¿«¿«¿»«

של מהגדרים Ïehaיציאה ˙ÈÁa ˙BÈ‰ÏÂ ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈLel‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««¿∆«≈ƒ¿««¿»««¿ƒ

‰e‡הגשמיים Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La e˙kL BÓÎe ,‰‡ep‰ ˙Úa¿≈«¿»¿∆»¿»«ƒ¿««
˙‡25ÌÈLel‰c ,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a הבגדים עניין ÌÈ‡aכל Ì‰ ∆¿»»«ƒ¿«≈¿«¿ƒ≈»ƒ

È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜c ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓוחוה אדם "eÈ‰iÂעל ƒ«≈¿≈«««¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿
,"eLLa˙È ‡ÏÂ 'eÎ ÌÈneÚ Ì‰ÈL יצר להם היה לא עוד כל כי ¿≈∆¬ƒ¿…ƒ¿…»

להתבייש  מקום היה לא הרע

ערום שהגוף È„Èמכך ÏÚÂ¿«¿≈
LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««ƒ¿«≈
Úe„ÈÂ ,ÌÈLel‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ¿»«
‡e‰ ‡ËÁ‰ wÚc¿ƒ««≈¿
BËa ÚÓ‰ Lb‰‰«∆¿≈«¿…»¿

,ÚÂ קודם שהיה המצב לעומת ¿«
רע, רגש כל ללא È˙Îe¿ƒהחטא,

iÂ","Ì‰ ÌnÈÚ Èk eÚ„ «≈¿ƒ≈Àƒ≈
Lb‰‰ Ì‰a LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈»∆«∆¿≈
e‰fL ,ÚÂ BËa ÚÓ‰«¿…»¿¿«∆∆
,ÌÈLel‰ ÔÈÚ Ôk Ìb«≈ƒ¿««¿ƒ
BËa ÚÓ‰ Lb‰‰«∆¿≈«¿…»¿

BLLe ,ÚÂ של השורש ¿«¿»¿
הגשמיים  ‰Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰ בנפש «≈∆¿«ƒ
על  הנבואה שבעת וכשם האדם,

המציאות  מגדרי לצאת הנביא

ולהתבטל  שלו הרוחניתֿנפשית

עליו  היה כך לאלוקות, לחלוטין

והדמות  הבגדים את לפשוט

שלו  Úa˙הגשמית ÔÎÏÂ¿»≈¿≈
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ‰‡ep‰«¿»»»»ƒƒ¿
‡e‰L ÌÈLel‰ ˙ËLÙ‰«¿»««¿ƒ∆
Lb‰‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««∆¿≈
eÈ‰Â ,˙BcÓe ÏÎNc¿≈∆ƒ¿«¿
Ïeha ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ולאבד «…¿«ƒ
של  וה'ציור' הדמות את לגמרי

כל  על שלו האישית  המציאות

שלה, ‰Bz‰,ההיבטים È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓa ‡ÓÎÂ¿«¿…»»«¿«¿ƒ¿¿≈«»
‰‡ep‰Â ,Ì„‡ Èa ‡aÓ Ca˙È Ï‡‰L Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ"ƒ≈««≈«∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»»¿«¿»
ab˙Ó BˆÈ ÔÈ‡Â ,BˆÈ ÏÚ ab˙n‰ Ba‚Â ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ»»«»»¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿«≈

‰k‡a ÌL ‡ÓÎÂ ,"c ÌeLa ÂÈÏÚ מעלת גדולה כמה »»¿»»¿«¿…»»«¬À»
מתעלה ÔÎÏÂהנביאים, שהנביא שאר מאחר וכל המידות (וגם השכל מגדרי ¿»≈
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מן  למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולכן
הּוא  ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהּדעת
והינּו יאיר, עצמֹו ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹלאהפכא

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת לכן ּדמהּׁשטּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻ
הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהיה
לי  "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמתּברר
על  ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמקּדׁש
ׁשּפֹועל  ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָידי
מן  הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹלאהפכא
מן  למעלה מּזה ׁשּיהיה וועלט), (פּון ּדעֹולם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּדעת
ּכן  ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדעת,
חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט אזֹוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹוויילע
הנהגת  הּוא ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָׁשּבלּתי
זה  את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעֹולם,
ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת מן הּלמעלה אל להפכֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָצריכים
מּצד  הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים קבּועים הם העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהרּגׁש
על  האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלהתעּסק
ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְִִִִִִִִִִֵַָָָָָֹּפי
קבע, להם ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּקביעּות
אׁשר  האדם הּנה לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
ּבהנהגה  חכמה איזה יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנֹותן

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי 26ּכזֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
חׁשּבֹונֹותי  ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט אדם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ"אין
ׁשאין  ּדבר על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועד
ּבירידת  הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָּבֹו
הרּוח  מּצד רק והּוא לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָנׁשמתֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשטּות
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ג.)26 ט, פרשה רבה דברים

    
לאלוקות) לחלוטין ומתבטל שלו והיישות המציאות ÈÁa‰פרטי ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»

‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL BÊ נטייה,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿∆∆««»»¿«¿»ƒ«««¿««»»
‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óe ÔkLÓa ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»ƒ¿»¿««¿»¬»

,‡B‰Ï כך כדי עד לאור חושך È‡È,להפוך BÓˆÚ CLÁ‰c כמבואר ƒ¿»¿«…∆«¿»ƒ
אֿב  בפרקים ¿»¿eÈ‰Âלעיל

‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc¿≈«¿ƒ¿À«∆
המעלימה  השכל מן שלמטה

אלוקות  על היא ומסתירה ולכן

חושך  ÈÁa˙בבחינת ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰M„˜c ˙eËL שהיא ¿ƒ¿À»

ובבחי  השכל מן אור,למעלה נת

ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈
,‡˜Âc ÌÈhL"שטים" ƒƒ«¿»

שטות  ¿»¿eÈ‰Âמלשון
˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««
ÔÓ ‰NÚÂ a˙n‰«ƒ¿»≈¿«¬∆ƒ

˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ לאחר «¿«»ƒ«««
הדעת" מן ה"למטה שחושך

של  לאור והופך ומזדכן מתברר

הדעת". מן "למעלה

משמעות  את ומפרט והולך

אחד  כל של ה' בעבודת הדברים

ואחד:

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿

,„Á‡Â „Á‡ Ïk זה שעניין »∆»¿∆»
דלעומתֿזה  השטות הפיכת של

במשכן  שהיה דקדושה לשטות

כל  של ה' בעבודת למעשה קיים

ואחד  È„Èאחד ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„BÚa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬«

ÌÈea‰הפרטית,BlL «≈ƒ∆
‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï ÏÚBtL∆≈¿««¿»¬»
˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â ,‡B‰Ïƒ¿»¿«¿«¬…∆
ÌÏBÚc ˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰«¿«»ƒ«««¿»

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) העולם ),של ∆¿
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰fÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»ƒ

,˙Úc‰ ומבאר שהולך כפי «««
‚‰B ‡e‰L Ì„‡a ÌÈc ‰nk ÌLÈc מתנהגÔk ‰NBÚÂ לא ¿∆¿»«»¿»ƒ»»»∆≈¿∆≈

אלא  הדעת על המתקבלת הגיונית סיבה ËÏÚÂÂ,בגלל ËeË ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«∆¿
בעולם  נוהגים כך ÌÈÊÈÊÓכי ÈzÏaL ˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÂÓB˜nÓ B˙B‡ אלא טעם ללא אותם עושים ‰e‡רק ואנשים ÔÎc ÈÙÏ ƒ¿¿ƒ¿≈
,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ שנהוג «¿»«»»¿¿«»ƒ¿¿≈ƒ¿«∆

כך  כי רק אותם בעולם לעשות BÎÙ‰Ïנהוג ÌÈÎÈˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ ממצב ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה BÓÎeשל ,‰„BÚa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ Ï‡∆«¿«¿»ƒ«««»¬»¿

Lb‰ „vÓ ‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊ ÏLÓŒÍcŒÏÚ«∆∆»»¿«≈»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈ƒ«∆¿≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe˜ Ì‰ ÌÏBÚ‰ אוכלים אנשים כלל ובדרך »»≈¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

ולא  קבועים בזמנים וישנים

שלהם  ההרגל את לשנות מוכנים

זה  CÈvLkבעניין Ì‚Â¿«¿∆»ƒ
,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»
ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»ƒ≈¿«ƒ
ÈzÏa ‰ Èt ÏÚ el‡‰»≈«ƒ»…ƒ¿ƒ
ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏe ÌÈÊÊÈƒ»ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»

,wÚÂ מוכנים לא ואנשים ¿ƒ»
שינה  זמן או ארוחה לדחות

במסחר, ריווח למטרות אפילו

Â אךÏL ˙eÚÈw‰ ÈpÓÊ ¿¿«≈«¿ƒ∆
ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰Bz»¿ƒ»≈ƒ»ƒ

,Ú˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ואנשים ¿≈»∆∆«
לדחות  של מסוגלים קביעות

תורה  לימוד וזמני תפילה זמני

ואחרות  כאלה מטרות בשביל

ŒÒÁ ÌÈÁc Ì‰L LÈÂ¿≈∆≈ƒ»ƒ«
,ÈÓ‚Ï ÌBÏLÂ שזמן רק ולא ¿»¿«¿≈

מתאחרים  הלימוד או התפילה

לחלוטין, עליהם מוותרים אלא

ואולם  ושלום, ‰‡„Ìחס ‰p‰ƒ≈»»»
ÔBaLÁ ‰ÊÈ‡ Ô˙B L‡¬∆≈≈∆∆¿
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ¿«¿«ƒ≈≈∆
,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ»¿»¿«¿»»»
 ֿ חשבון ועושה בדבר המתבונן

היא  הזו שההנהגה יבין נפש

הגיון  ‰Ú„Biחסרת ‡e‰ ÈÓc¿ƒ«≈«
BpÓÊe BzÚ מן יפטר מתי ƒ¿«

מובא È‡„ÎÂ˙‡העולם, ¿ƒ¿ƒ»
‰a L„Óa26ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈

Ì„‡ להיפטר זמנו שהגיע »»
ÈÏ eÈzÓ‰ ÓBÏ ËÈlL«ƒ««¿ƒƒ
È˙BBaLÁ ‰NÚ‡L „Ú«∆¡∆∆∆¿«
,'eÎ "È˙ÈÏ ‰eˆ‡L „ÚÂ¿«∆¬«∆¿≈ƒ

,ÏÏk LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚ BLÙ Ïk ÔzÈ CÈ‡Â העולם ענייני ¿≈ƒ≈»«¿«»»∆≈«»¿»
של  שלאמיתו ערך הזה חסרי הם ‰ek‰דבר ‰˙È‰M ‰Ó wÚ‰ ÏÚÂ¿«»ƒ»«∆»¿»««»»

‰hÓÏ B˙ÓL ˙„ÈÈa וקיום התורה בלימוד ה' עבודת המצוות ענייני ƒƒ«ƒ¿»¿«»
˙eËL Áe‰ „vÓ ˜ ‡e‰Â ,ÈÓ‚Ï ÁÎBL ‡e‰ מטעם שלמטה ≈¿«¿≈¿«ƒ«»«¿
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כג    

מן  למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולכן
הּוא  ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהּדעת
והינּו יאיר, עצמֹו ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹלאהפכא

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת לכן ּדמהּׁשטּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻ
הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהיה
לי  "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמתּברר
על  ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמקּדׁש
ׁשּפֹועל  ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָידי
מן  הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹלאהפכא
מן  למעלה מּזה ׁשּיהיה וועלט), (פּון ּדעֹולם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּדעת
ּכן  ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדעת,
חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט אזֹוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹוויילע
הנהגת  הּוא ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָׁשּבלּתי
זה  את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעֹולם,
ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת מן הּלמעלה אל להפכֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָצריכים
מּצד  הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים קבּועים הם העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהרּגׁש
על  האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלהתעּסק
ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְִִִִִִִִִִֵַָָָָָֹּפי
קבע, להם ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּקביעּות
אׁשר  האדם הּנה לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
ּבהנהגה  חכמה איזה יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנֹותן

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי 26ּכזֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
חׁשּבֹונֹותי  ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט אדם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ"אין
ׁשאין  ּדבר על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועד
ּבירידת  הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָּבֹו
הרּוח  מּצד רק והּוא לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָנׁשמתֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשטּות
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לאלוקות) לחלוטין ומתבטל שלו והיישות המציאות ÈÁa‰פרטי ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»

‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL BÊ נטייה,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿∆∆««»»¿«¿»ƒ«««¿««»»
‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óe ÔkLÓa ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»ƒ¿»¿««¿»¬»

,‡B‰Ï כך כדי עד לאור חושך È‡È,להפוך BÓˆÚ CLÁ‰c כמבואר ƒ¿»¿«…∆«¿»ƒ
אֿב  בפרקים ¿»¿eÈ‰Âלעיל

‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc¿≈«¿ƒ¿À«∆
המעלימה  השכל מן שלמטה

אלוקות  על היא ומסתירה ולכן

חושך  ÈÁa˙בבחינת ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰M„˜c ˙eËL שהיא ¿ƒ¿À»

ובבחי  השכל מן אור,למעלה נת

ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈
,‡˜Âc ÌÈhL"שטים" ƒƒ«¿»

שטות  ¿»¿eÈ‰Âמלשון
˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««
ÔÓ ‰NÚÂ a˙n‰«ƒ¿»≈¿«¬∆ƒ

˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ לאחר «¿«»ƒ«««
הדעת" מן ה"למטה שחושך

של  לאור והופך ומזדכן מתברר

הדעת". מן "למעלה

משמעות  את ומפרט והולך

אחד  כל של ה' בעבודת הדברים

ואחד:

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿

,„Á‡Â „Á‡ Ïk זה שעניין »∆»¿∆»
דלעומתֿזה  השטות הפיכת של

במשכן  שהיה דקדושה לשטות

כל  של ה' בעבודת למעשה קיים

ואחד  È„Èאחד ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„BÚa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬«
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אלא  הדעת על המתקבלת הגיונית סיבה ËÏÚÂÂ,בגלל ËeË ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«∆¿
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כך  כי רק אותם בעולם לעשות BÎÙ‰Ïנהוג ÌÈÎÈˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ ממצב ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
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שינה  זמן או ארוחה לדחות
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ÈÏ eÈzÓ‰ ÓBÏ ËÈlL«ƒ««¿ƒƒ
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כד     

עּתים  לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָֹׁשטּות
אֹור  ּגּלּוי לֹו ׁשּיאיר ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתֹורה,
ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאלקי
קא ּדעם אּון הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות את להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּפֹועל
אז  והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻפּון
ׁשּמאיר  עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָאסּתלק

עלמין. ּכל הּסֹובב אֹור ְְִִֵֶַַָָּומתּגּלה

.ev˜ ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְִֵַַַַַַָָָָ
והּמּדֹות  הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻּדקדּׁשה,
ּדׁשטּות  אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבעת
ּכל  ּבעבֹודת זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. ל ׁשטּות זה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻּדלעּמת

ואחד. ְֶֶָָאחד
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דקליפה" ה"שטות של eËL˙ההשפעה CÙ‰Ï B˙„BÚ ‰È‰z ˙‡Ê…ƒ¿∆¬»«¬…¿

ÌÏBÚc ‰Ê,לאור החושך את להפוך דקדושה", ÏÚל"שטות „ÓÚÈÂ ∆¿»¿«¬…«
‰B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ BLÙ,אותם לדחות אפילו או לבטל מבלי «¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ê‡Â"מקדש לי "ועשו הציווי את בעצמו יקיים חושך כאשר את ויהפוך ¿»
הקדושה  לאור ≈p‰ƒ‰הקליפה

בפרט  בו ÈzÎLÂ"¿»«¿ƒיקויים
,"ÌÎB˙a המצב בו שתמורת ¿»

העלם  האלוקית הנפש על יש

הפוך  מצב יהיה È‡iL∆»ƒוכיסוי
È˜Ï‡ B‡ Èelb BÏƒ¡…ƒ

e‰ÊÂ ,BLÙa וההוראה סיכום ¿«¿¿∆
שהובאו  הזוהר שבדברי למעשה

‡˙ÈÙk‡המאמר בתחילת  „k«ƒ¿«¿»
È„È ÏÚL ,‡Á‡ ‡ËÒƒ¿»«¬»∆«¿≈
˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL∆≈«¬…∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eËM‰«¿¿∆∆««¬ƒ
ËÏÚÂÂ ÔeÙ C‡˜ ÌÚc Ôe‡∆»∆¿
של  והלהט ההתלהבות ואת

גשמיים  בעניינים ∆‡Ïהעולם

‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â ‰Bz‰ Ìei˜a ‰M„w‰«¿À»¿ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו מתעלה ¿ƒ¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚהעולמות  Ïk Bq‰ B‡ ‰lb˙Óe È‡nL האלוקי האור ∆≈ƒƒ¿«∆«≈»»¿ƒ
א). בפרק לעיל (כמבואר בשווה העולמות בכל המאיר האינסופי

‡È .ev˜ המשמעות את ƒ¿»≈
של  ה' בעבודת והעניין הפנימית

‰Èh‰Â ˙eËL נטייה ¿¿«»»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««¿««

שטות  BÓÎeשהיא ,‰M„˜cƒ¿À»¿
˙ËLÙ‰ של מהגדרים היציאה «¿»«

˙Bcn‰Â ÏÎO‰ Lb‰∆¿≈«≈∆¿«ƒ
.‰‡ep‰ ˙Úa לכן ¿≈«¿»

ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ
"שטות", «¿»¿Ît‰˙‡ƒ‡מלשון

‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆
ÏÚÂ .‰M„˜c ˙eËLÏƒ¿ƒ¿À»¿«
„Á‡ Ïk ˙„BÚa ‰Ê Cc∆∆∆«¬«»∆»

.„Á‡Â¿∆»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È˙‡a1 ּכלה אחֹותי ההּלּולא 2לגּני ּבעל ּומביא , »ƒְֲִִִִֵַַַַַָָ

ׁשּלֹו ההסּתּלקּות ליֹום ׁשּנתן מה 3(ּבּמאמר ( ְְְֲִֶֶַַַַַַָָ
ּבּמדרׁש עּקרי 4ּׁשּכת ּוב ׁשהיה למקֹום לגנּוני , לגּני ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

היתה  ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר על 5ּבתחּלה, ּדקאי , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין והּתחּתֹון הּגׁשמי הּזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעֹולם
ענין  והּנה, גּני. ּבׁשם נקרא ולכן ׁשכינה, עּקר היתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבֹו
מּצד  הּנה לאחריֿזה, אמנם הּבריאה, מּצד היה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
עלילה  ּדנֹורא הענין היה האדם, עבֹודת ׁשּתהיה ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָָהרצֹון

אדם  ּבני ּבׁשבעת 6על החטאים ׁשבעת היּו ולכן , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּׁשכינה  את ׁשּסּלק עץֿהּדעת מחטא החל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּדֹורֹות,
הּדֹורֹות  ּבׁשּׁשה ועלּֿדרֿזה הא', לרקיע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמארץ
היה  ּדאחד העבֹודה התחילה ואחרּֿכ כּו'. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלאחריֿזה

ׁשּבא 7אברהם  עד לו', הז' מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא זֹו8מׁשה ׁשּלא , ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָֹֹ

אּלא  לתחּתֹון, עליֹון מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד
למקֹום  לארץ, מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּקר
היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבתחּלה, עּקרי ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָׁשהיה
האדם. עבֹודת עלֿידי הענין ּפעּלת ּבזה ׁשּנתוּסף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
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שנאמר 1) לגני באתי ד"ה ראה ― שבהמאמר ענינים לכמה ה'שי"ת. לגני באתי מד"ה השלישי* פרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר

ואילך. מט ע' (לקמן יתרו דש"פ השלישי בחודש וד"ה בשלח דש"פ ביבשה הלכו ובנ"י ד"ה ואילך). ל ע' (לעיל זה ש"ק ביום

ואילך). א.2)נז ה, ה'שי"ת.3)שה"ש לגני באתי עה"פ.4)רד"ה ז.5)שהש"ר פי"ט, ב"ר ראה
וש"נ. .V ע' ח"א לגני באתי סה"מ תו"מ ראה ― זו לשנה השייך הפרק (*

ואילך).6) כה ע' ח"א לגני באתי סה"מ (תו"מ תשל"א לגני באתי ד"ה  גם וראה ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, יחזקאל 7)תהלים

כד. יא.8)לג, פכ"ט, ויק"ר

    
המשכן): הקמת (עם ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

È˙‡a1‰Ïk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡Ïel‰‰ ÏÚa ‡ÈÓe הריי"צ , הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
Ó‡na)"לגני "באתי ולפרסוםÔ˙pLדיבורֿהמתחיל לדפוס ÌBÈÏמסר ««¬»∆»«¿

BlL ˙e˜lzÒ‰‰3 תש"י שבט L„naיו"ד e˙kM ‰Ó פסוק 4) על «ƒ¿«¿∆«∆»«ƒ¿»
Èe‚Ï,זה Èp‚Ï מקום לגן, ¿«ƒƒ¿ƒ

הקמת  שעם היינו שלי, התענוג

חזר  הקדושֿברוךֿהוא המשכן,

כפי  שכינתו את ולהשרות לשכון

בעבר  È‰L‰שהיה ÌB˜ÓÏ¿»∆»»
wÚc ,‰lÁ˙a ÈwÚƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ

‰˙È‰5, הנמוכים בעולמות »¿»
È‡˜c והכוונהÌÏBÚ ÏÚ ¿»≈«»

ÔBzÁz‰Â ÈÓLb‰ ‰f‰«∆««¿ƒ¿««¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»

,epÓÈ‰,העולמות כל מבין ≈∆
כי  ביותר הנחות הוא הזה העולם

מועט  אלוקי אור רק בו מאיר

והסתר בהעלם בו ∆BaLשנמצא
התחתון הזה «¿«‰È˙‰בעולם

הבריאה בתחילת »wÚƒבעבר,
ÌLa ‡˜ ÔÎÏÂ ,‰ÈÎL¿ƒ»¿»≈ƒ¿»¿≈

Èp‚ נעים מקום שהוא גן כמו «ƒ
בו. לשהות

„vÓ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»»ƒ«
,‰‡Èa‰ שנבראה כפי «¿ƒ»
ŒÈÁ‡Ïמלכתחילה ÌÓ‡»¿»¿«¬≈

,‰Êבפועל הבריאה ‰p‰לאחר ∆ƒ≈
vÓÔBˆ‰ È‰zL‰העליון„ ƒ«»»∆ƒ¿∆

,Ì„‡‰ ˙„BÚ וגילוי ¬«»»»
השכינה  והשראת האלוקות

שהאלוקות  אלא העולם וממצב העליון מהרצון כתוצאה יהיו לא בעולם

האדם עבודת עלֿידי בעולם ÏÚתומשך ‰ÏÈÏÚ ‡Bc ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»¿»¬ƒ»«
Ì„‡ Èa6, לקיים האם חופשית בחירה לאדם יש שאמנם בחסידות כמבואר ¿≈»»

העולם  מצב כללות לגבי זאת ובכל חסֿושלום, עליו לעבור או ה' רצון את

העלם  ויהיה חטאים שיהיו כביכול) "עלילה", (בדרך עליונה כוונה היתה

החטאים, את ויתקנו האדם עבודת תהיה זאת שבכל ואחרי אלוקות על והסתר

שאת ביתר יהיה האלוקות גילוי דבר של ‰eÈבסופו ÔÎÏÂ הבריאה אחרי ¿»≈»
,˙BBc‰ ˙ÚLa ÌÈ‡ËÁ‰ ˙ÚLהעולם מבריאת ‰ÏÁהראשונים ƒ¿««¬»ƒ¿ƒ¿««»≈

,'‡‰ ÚÈ˜Ï ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ ˜lqL ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁÓ≈≈¿≈«««∆ƒ≈∆«¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«»
‰MLa ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»
'eÎ ‰ÊŒÈÁ‡lL ˙BBc‰«∆¿«¬≈∆
את  שסילק חטא היה דור שבכל

שלב  למעלה מלמטה השכינה

השכינה  השראת שעיקר עד נוסף

השביעי. ברקיע «»»¿CkŒÁ‡Âהיה
‰„BÚ‰ ‰ÏÈÁ˙‰ עבודת ƒ¿ƒ»»¬»

רצופים  דורות שבעה של ה'

Ì‰‡ ‰È‰ „Á‡c7, ¿∆»»»«¿»»
‰ÈÎM‰ ˙‡ „ÈB‰L∆ƒ∆«¿ƒ»

,'ÂÏ 'Ê‰ ÚÈ˜Ó והצדיקים ≈»ƒ««¿
השכינה  את הורידו שאחריו

הבאים  לרקיעים השישי מהרקיע

יותר  aL‡התחתונים „Ú«∆»
,ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ…∆∆«¿ƒƒ
יצחק, (אברהם, אבינו לאברהם

משה) עמרם, קהת, לוי, יעקב,

ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ8, ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
„ÈB‰L „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ
ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«

,ÔBzÁ˙Ï ÔBÈÏÚ ברקיעים ∆¿¿«¿
קודמיו  שעשו כמו «∆‡l‡עצמם,

˙‡ „ÈB‰L ‡e‰ wÚ‰»ƒ»∆ƒ∆
,ı‡Ï ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ«»»∆
ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÁ˙a הראשון החטא לפני ƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ

‡l‡ ,‰˙È‰ ש נוספת מעלה בכך יש כי שכעת הבריאה בתחילת היתה לא »¿»∆»
בכך  יש עכשיו ואילו עצמה הבריאה מצד היתה בעולם השכינה השראת אז

‰‡„Ìיתרון  ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ÔÈÚ‰ ˙lÚt ‰Êa ÛqÂ˙pL כאמור ∆ƒ¿«≈»∆¿À«»ƒ¿»«¿≈¬«»»»
שהמשכת  כדי היה זה, ידי על שנגרם השכינה וסילוק החטאים עניין שכל

האדם. מעבודת כתוצאה תהיה בעולם האלוקות וגילוי
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, בו מעיר על הכתוב בהתחלת טור ושו"ע, 

בענין שויתי ה' לנגדי תמיד, ושואל אולי יתעה האדם את עצמו במחשבה שלו בהאמור.

והנה לדעתי האמור בטור ושו"ע )כן הוא גם פירוש הפשוט של הכתוב(, אינו תפלה ובקשה, אלא 

סיפור דברים, ע"ד הנהגה טובה וגם מוכרחית, וכמובן ג"כ מביאור הרמב"ם בזה הענין - הובא בטוש"ע 

שם.

אנצל הזדמנות זו לעוררו על הפירוש בפנימית הענין האמור, דשויתי - ע"פ תורת החסידות, כוונתו 

לתוצאות פנימיות הבאות ע"י אשר שויתי ה' לנגדי תמיד כפשוטו.

ומבואר הענין בצואת הריב"ש )הבעש"ט( אשר כאשר מקיים שויתי כפשוטו ה"ז מבוא לשויתי 

מלשון השתוות, ובלשון המשנה )ברכות רפ"ט( בכל מדה שהוא מודד לך, ובצואת הריב"ש שם באריכות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



כה

    
   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È˙‡a1 ּכלה אחֹותי ההּלּולא 2לגּני ּבעל ּומביא , »ƒְֲִִִִֵַַַַַָָ

ׁשּלֹו ההסּתּלקּות ליֹום ׁשּנתן מה 3(ּבּמאמר ( ְְְֲִֶֶַַַַַַָָ
ּבּמדרׁש עּקרי 4ּׁשּכת ּוב ׁשהיה למקֹום לגנּוני , לגּני ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

היתה  ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר על 5ּבתחּלה, ּדקאי , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין והּתחּתֹון הּגׁשמי הּזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעֹולם
ענין  והּנה, גּני. ּבׁשם נקרא ולכן ׁשכינה, עּקר היתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבֹו
מּצד  הּנה לאחריֿזה, אמנם הּבריאה, מּצד היה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
עלילה  ּדנֹורא הענין היה האדם, עבֹודת ׁשּתהיה ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָָהרצֹון

אדם  ּבני ּבׁשבעת 6על החטאים ׁשבעת היּו ולכן , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּׁשכינה  את ׁשּסּלק עץֿהּדעת מחטא החל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּדֹורֹות,
הּדֹורֹות  ּבׁשּׁשה ועלּֿדרֿזה הא', לרקיע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמארץ
היה  ּדאחד העבֹודה התחילה ואחרּֿכ כּו'. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלאחריֿזה

ׁשּבא 7אברהם  עד לו', הז' מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא זֹו8מׁשה ׁשּלא , ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָֹֹ

אּלא  לתחּתֹון, עליֹון מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד
למקֹום  לארץ, מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּקר
היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבתחּלה, עּקרי ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָׁשהיה
האדם. עבֹודת עלֿידי הענין ּפעּלת ּבזה ׁשּנתוּסף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
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שנאמר 1) לגני באתי ד"ה ראה ― שבהמאמר ענינים לכמה ה'שי"ת. לגני באתי מד"ה השלישי* פרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר

ואילך. מט ע' (לקמן יתרו דש"פ השלישי בחודש וד"ה בשלח דש"פ ביבשה הלכו ובנ"י ד"ה ואילך). ל ע' (לעיל זה ש"ק ביום

ואילך). א.2)נז ה, ה'שי"ת.3)שה"ש לגני באתי עה"פ.4)רד"ה ז.5)שהש"ר פי"ט, ב"ר ראה
וש"נ. .V ע' ח"א לגני באתי סה"מ תו"מ ראה ― זו לשנה השייך הפרק (*

ואילך).6) כה ע' ח"א לגני באתי סה"מ (תו"מ תשל"א לגני באתי ד"ה  גם וראה ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, יחזקאל 7)תהלים

כד. יא.8)לג, פכ"ט, ויק"ר

    
המשכן): הקמת (עם ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

È˙‡a1‰Ïk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡Ïel‰‰ ÏÚa ‡ÈÓe הריי"צ , הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
Ó‡na)"לגני "באתי ולפרסוםÔ˙pLדיבורֿהמתחיל לדפוס ÌBÈÏמסר ««¬»∆»«¿

BlL ˙e˜lzÒ‰‰3 תש"י שבט L„naיו"ד e˙kM ‰Ó פסוק 4) על «ƒ¿«¿∆«∆»«ƒ¿»
Èe‚Ï,זה Èp‚Ï מקום לגן, ¿«ƒƒ¿ƒ

הקמת  שעם היינו שלי, התענוג

חזר  הקדושֿברוךֿהוא המשכן,

כפי  שכינתו את ולהשרות לשכון

בעבר  È‰L‰שהיה ÌB˜ÓÏ¿»∆»»
wÚc ,‰lÁ˙a ÈwÚƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ

‰˙È‰5, הנמוכים בעולמות »¿»
È‡˜c והכוונהÌÏBÚ ÏÚ ¿»≈«»

ÔBzÁz‰Â ÈÓLb‰ ‰f‰«∆««¿ƒ¿««¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»

,epÓÈ‰,העולמות כל מבין ≈∆
כי  ביותר הנחות הוא הזה העולם

מועט  אלוקי אור רק בו מאיר

והסתר בהעלם בו ∆BaLשנמצא
התחתון הזה «¿«‰È˙‰בעולם

הבריאה בתחילת »wÚƒבעבר,
ÌLa ‡˜ ÔÎÏÂ ,‰ÈÎL¿ƒ»¿»≈ƒ¿»¿≈

Èp‚ נעים מקום שהוא גן כמו «ƒ
בו. לשהות

„vÓ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»»ƒ«
,‰‡Èa‰ שנבראה כפי «¿ƒ»
ŒÈÁ‡Ïמלכתחילה ÌÓ‡»¿»¿«¬≈

,‰Êבפועל הבריאה ‰p‰לאחר ∆ƒ≈
vÓÔBˆ‰ È‰zL‰העליון„ ƒ«»»∆ƒ¿∆

,Ì„‡‰ ˙„BÚ וגילוי ¬«»»»
השכינה  והשראת האלוקות

שהאלוקות  אלא העולם וממצב העליון מהרצון כתוצאה יהיו לא בעולם

האדם עבודת עלֿידי בעולם ÏÚתומשך ‰ÏÈÏÚ ‡Bc ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»¿»¬ƒ»«
Ì„‡ Èa6, לקיים האם חופשית בחירה לאדם יש שאמנם בחסידות כמבואר ¿≈»»

העולם  מצב כללות לגבי זאת ובכל חסֿושלום, עליו לעבור או ה' רצון את

העלם  ויהיה חטאים שיהיו כביכול) "עלילה", (בדרך עליונה כוונה היתה

החטאים, את ויתקנו האדם עבודת תהיה זאת שבכל ואחרי אלוקות על והסתר

שאת ביתר יהיה האלוקות גילוי דבר של ‰eÈבסופו ÔÎÏÂ הבריאה אחרי ¿»≈»
,˙BBc‰ ˙ÚLa ÌÈ‡ËÁ‰ ˙ÚLהעולם מבריאת ‰ÏÁהראשונים ƒ¿««¬»ƒ¿ƒ¿««»≈

,'‡‰ ÚÈ˜Ï ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ ˜lqL ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁÓ≈≈¿≈«««∆ƒ≈∆«¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«»
‰MLa ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»
'eÎ ‰ÊŒÈÁ‡lL ˙BBc‰«∆¿«¬≈∆
את  שסילק חטא היה דור שבכל

שלב  למעלה מלמטה השכינה

השכינה  השראת שעיקר עד נוסף

השביעי. ברקיע «»»¿CkŒÁ‡Âהיה
‰„BÚ‰ ‰ÏÈÁ˙‰ עבודת ƒ¿ƒ»»¬»

רצופים  דורות שבעה של ה'

Ì‰‡ ‰È‰ „Á‡c7, ¿∆»»»«¿»»
‰ÈÎM‰ ˙‡ „ÈB‰L∆ƒ∆«¿ƒ»

,'ÂÏ 'Ê‰ ÚÈ˜Ó והצדיקים ≈»ƒ««¿
השכינה  את הורידו שאחריו

הבאים  לרקיעים השישי מהרקיע

יותר  aL‡התחתונים „Ú«∆»
,ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ…∆∆«¿ƒƒ
יצחק, (אברהם, אבינו לאברהם

משה) עמרם, קהת, לוי, יעקב,

ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ8, ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
„ÈB‰L „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ
ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«

,ÔBzÁ˙Ï ÔBÈÏÚ ברקיעים ∆¿¿«¿
קודמיו  שעשו כמו «∆‡l‡עצמם,

˙‡ „ÈB‰L ‡e‰ wÚ‰»ƒ»∆ƒ∆
,ı‡Ï ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ«»»∆
ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÁ˙a הראשון החטא לפני ƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ

‡l‡ ,‰˙È‰ ש נוספת מעלה בכך יש כי שכעת הבריאה בתחילת היתה לא »¿»∆»
בכך  יש עכשיו ואילו עצמה הבריאה מצד היתה בעולם השכינה השראת אז

‰‡„Ìיתרון  ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ÔÈÚ‰ ˙lÚt ‰Êa ÛqÂ˙pL כאמור ∆ƒ¿«≈»∆¿À«»ƒ¿»«¿≈¬«»»»
שהמשכת  כדי היה זה, ידי על שנגרם השכינה וסילוק החטאים עניין שכל

האדם. מעבודת כתוצאה תהיה בעולם האלוקות וגילוי
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כו   

למּטה  הּׁשכינה את הֹוריד ׁשּמׁשה לאחר הּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹולכן,
ועׂשּו הּכללי הּצּוּוי היה על 9ּבארץ, (ּדקאי מקּדׁש לי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ּגם) נעׂשה ׁשעלֿידֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן,
ואחד  הרּוחנית 10אחד ּבעבֹודה ּגם ה ּוא ֿ ּדרֿזה ועל . ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

נאמר  ׁשעלֿזה ואחד, אחד ּכל ארץ 11ׁשל יירׁשּו צּדיקים ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צּדיקים  ּכּלם עּמ ׁשּצּדיקים, היינּו, עליה, לעד 12ויׁשּכנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

מׁשּכינים  ׁשהם) לפי ּגןֿעדן, ׁשהּוא ארץ, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ(יירׁשּו
עד 13(ממׁשיכים  ּבחינת ּבבחינת 14) הּוא ׁשהּקּב"ה (ּכפי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

עליה  האמּתי) עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעד,
ּוכמאמר  אסּתּלק 15(ּבארץ), סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

סֹובב  ּבחינת עלמין, ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְְִִִֵַָָָָיקרא
ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל ׁשהּוא עלמין, ְְְִֶֶָָָָָָּכל

להאמּור CÈLÓÓeב) ּבהמׁש) ׁשליׁשי ּבפרק לבאר «¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ
מּובן  ׁשּמּזה הּמׁשּכן, לענין ּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלעיל
יּובן  ׁשּבזה ההׁשּתלׁשלּות), סדר ּבכל ּכללי ענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
עּקרי  ענין (ׁשּזהּו ּדוקא ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עצי 16ּבּמׁשּכן, לּמׁשּכן ה ּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לֹו יקראּו אׁשר ׁשמֹו ּבענין הּידּוע ּובהקּדם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּטים).
ּולאחריֿזה  האריז"ל ּבכתבי ּכּמבאר הּקדׁש, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּמּגיד 17ּבתֹורת לאדמּו"ר 18והרב ועד , ְְְְְִֵַַַַַַַַַָ
והאמּונה  הּיחּוד (ּבׁשער ׁשּלאחריו,19הּזקן והּנׂשיאים ( ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ

עלֿידי  הּוא ּדבר ּכל ׁשל והחּיּות והּקּיּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשההתהּוּות
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ח.9) כה, לתחילתו 10)תרומה קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה

.45 הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש כט.11)וראה לז, חלק.12)תהלים ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, שם.13)ישעי' לב"ר מהרז"ו ראה

ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה וארא 14)מתנות האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ואילך. ב ז, ואילך. סע"ד ד, פקודי לקו"ת ראה

ואילך. ד וראה 15)לז, ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם טו.16)גם כו, שמות 17)תרומה פ' יוסף יעקב בתולדות הובא

ד). יד.18)(לז, סימן תורה א.19)אור פרק

    
,ı‡a ‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙‡ „ÈB‰ ‰LnL Á‡Ï ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿««∆…∆ƒ∆«¿ƒ»¿«»»»∆

ÈÏÏk‰ Èeev‰ ‰È‰ ובבני בעולם השכינה השראת הוא ותוכנו שעניינו »»«ƒ«¿»ƒ
eNÚÂ9‰NÚישראל B„ÈŒÏÚL ,ÔkLn‰ ÏÚ È‡˜c) Lc˜Ó ÈÏ ¿»ƒƒ¿»¿»≈««ƒ¿»∆«»«¬»

Ìb הפסוק ÌÎB˙a,כהמשך ÈzÎLÂ ולא ) "בתוכם" הכתוב לשון ומדיוק «¿»«¿ƒ¿»
ז"ל  חכמינו למדו "בתוכו"

‡Á„שהכוונה Ïk CB˙a¿»∆»
„Á‡Â10 והוא ישראל, מבני ¿∆»

וגילוי  השכינה השראת עניין

עלֿידי  ובאדם בעולם אלוקות

כוונת  שזוהי האדם עבודת

הבריאה. ותכלית

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
Ïk ÏL ˙ÈÁe‰ ‰„BÚa»¬»»»ƒ∆»

,„Á‡Â „Á‡ ובכל מקום בכל ∆»¿∆»
Ó‡זמן ‰ÊŒÏÚL11 ∆«∆∆¡«

ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿»∆
,eÈÈ‰ ,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈÂ¿ƒ¿¿»«»∆»«¿
Ìlk CnÚ ,ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒ«≈À»

ÌÈ˜Ècˆ12 הכתוב כן ואם «ƒƒ
יהודי כל על ¿eLÈÈ)ƒמדבר

ÈÙÏ ,Ô„ÚŒÔb ‡e‰L ,ı‡»∆∆«≈∆¿ƒ
ÌÈÈkLÓ (Ì‰L∆≈«¿ƒƒ

ÌÈÎÈLÓÓ)13 מלמעלה «¿ƒƒ
את  בעולם ומגלים )למטה

„Ú ˙ÈÁa14ÈÙk) ¿ƒ««¿ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿ƒ«
BÒ ˙ÈÁa ‡e‰L ,„Ú«∆¿ƒ«≈

ÈzÓ‡‰ ÔÈÓÏÚ Ïk האור »»¿ƒ»¬ƒƒ
שמאיר  גבול בלי האלוקי

מבלי  אותם ומחייה בעולמות

בדרך  אלא בהם מלובש להיות

מהבריאה  למעלה הוא כי עליהם ו'מקיף' (ı‡a),'סובב' ‰ÈÏÚ היינו ) »∆»»»∆
בעולם השכינה להשראת ‡˙ÈÙk‡הזוהר Ó‡ÓÎe15שגורמים „k ¿«¬««ƒ¿«¿»

e‰leÎa ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È ˜lzÒ‡ ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿
,ÔÈÓÏÚ נכפה הקדושה) מצד ההיפך האחר, (הצד אחרא' ה'סטרא כאשר »¿ƒ

העולמות  בכל הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועולה מסתלק עליו, ומתגברים

ÂLa‰וזוהי ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰L ,ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ∆¿»»»¿»∆
כי  ערכו לפי נברא ובכל עולם בכל המאיר עלמין" כל ה"ממלא מאור בשונה

כל  ה"סובב אור קרובה, פנימית בהתלבשות בעולם ומתלבש מאיר הוא

שווה. במידה הנבראים ובכל העולמות בכל מאיר מהעולמות הנעלה עלמין"

) ÈLÈÏL ˜Ùa ‡Ï CÈLÓÓe ( באתי" דיבור ֿהמתחיל המאמר של «¿ƒ¿»≈¿∆∆¿ƒƒ
תש"י  משנת ‰ÔkLn,לגני" ÔÈÚÏ Ú‚Ba ÏÈÚÏ eÓ‡‰Ï CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»¿≈¿≈«¿ƒ¿««ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ÔeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ¿»
„Ò ÏÎa ÈÏÏk¿»ƒ¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ של והירידה «ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה האלוקי האור

המשכן  שהרי בעולם, להאיר

והתגלות  השראת את השלים

בעולם  ÊaL‰השכינה לפי ), ∆»∆
שבו  המשכן חשיבות על האמור

השראת  של הכוונה נשלמה

בעולם  Ó‰השכינה ÔeÈ»«
ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈
ÔÈÚ e‰fL) ‡˜Âc ÌÈhLƒƒ«¿»∆∆ƒ¿»

,ÔkLna ÈwÚ פרט ולא ƒ»ƒ«ƒ¿»
טפל e˙kLצדדי BÓk16 ¿∆»

ÌÈLw‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ומלשון «ƒ¿»¬≈ƒƒ

מובן  המיוחד והציווי הפסוק

עיקרי  בעניין ).שמדובר
המבואר  את ומפרט והולך

על  לגני" "באתי במאמר

העובדה  של הפנימית המשמעות

מעצי  דווקא היה שהמשכן

שיטים:

Úe„i‰ Ìc˜‰e בקבלה «∆¿≈«»«
‡ÚaLוחסידות BÓL ÔÈ ¿ƒ¿«¿¬∆

,L„w‰ ÔBLÏa BÏ e‡˜Èƒ¿¿ƒ¿«…∆
בלשון  דבר כל של שמו לגבי

מיוחדת משמעות לכך שיש ‰‡Ï"ÊÈהקודש È˙Îa ‡nk«¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ«
BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙B˙a ‰ÊŒÈÁ‡Ïe17„Èbn‰ ‰Â18„ÚÂ , ¿«¬≈∆¿««««≈¿»«««ƒ¿«

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚLa) Ô˜f‰ "eÓ„‡Ï19ÌÈ‡ÈNp‰Â ( ¿«¿«»≈¿«««ƒ¿»¡»¿«¿ƒƒ
,ÂÈÁ‡lL הזקן אדמו"ר של מקומו ממלאי חב"ד נשיאי רבותינו ∆¿«¬»
˙ee‰˙‰‰L מלכתחילה˙eiÁ‰Â Ìeiw‰Âהזמן cכל Ïk ÏL ∆«ƒ¿«¿«ƒ¿««∆»»»

'eÎ BÎz ˙‡ ‡hnL ,BÏ e‡˜È L‡ BÓL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿¬∆ƒ¿¿∆¿«≈∆»¿
"...וכן  א): (פרק התניא שבספר והאמונה' היחוד ב'שער הזקן רבנו ובלשון
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ּגם  הּוא וכן כּו'. ּתכנֹו את ׁשּמבּטא לֹו, יקראּו אׁשר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָׁשמֹו
הענין. ּתכן את מבּטא ׁשּטים ׁשהּׁשם ׁשּטים, עצי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבענין
ענין  ּגם ׁשּזהּו נטּיה, ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשּטה ּבּמאמר, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומבאר
לבאר  ּוממׁשי והחכמה). מהידיעה (הּטיה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשטּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדלעּמתֿזה, ׁשטּות אין 20ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻ
ׁשטּות. רּוח ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עברה עֹובר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם
ּתחּלה  להיֹות ׁשהצר לעיל נתּבאר ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻוהענין
ענין  ּכללּות להיֹות יּוכל ׁשּלאחריֿזה ּכדי החטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָענין
סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא הענין לפעל האדם, ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָֹעבֹודת
צרי א עליה. לעד ּדיׁשּכנּו הענין יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועלֿידיֿזה
איׁש אצל חטא ׁשל ענין להיֹות יכֹול אי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָלהבין,

הּזקן  אדמּו"ר ּתֹורת וכּידּוע ער 21יׂשראל, ניט איד א ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ורֹוצה  אלקּות, פּון אּפּגעריסן זיין קאן ער ניט אּון ְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹוויל
מאמר  מביא זה ועל הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָלקּים
ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עברה עֹובר אדם אין ז"ל ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָרּבֹותינּו
על  ּומסּתיר ּומעלים מכּסה ׁשטּות ׁשהרּוח ׁשטּות, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָרּוח
להיֹות  יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָזה
זה  מּצד ׁשּנעׂשה הּמּצב ּבּמאמר ּומבאר מאלקּות. ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפרד
החמימּות  ענינים, ּבׁשני ׁשהּוא הּׁשטּות, רּוח ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּנכנס
ּבענינים  והּקרירּות הּגׁשמּיים, ּבענינים (קא ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ(ּדער
אּלא  אינּה חּיּותּה ׁשּכל ּבהמה, ּבדגמת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהרּוחנּיים,
זה  ׁשאין רּוחני, לדבר ׁשּיכת ואינּה ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבענינים

ג'). ּבפרק ּבפרטּיּות (ּכּמבאר ּכלל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹענינּה

הרי p‰Â‰ג) הּבהמית, ּבּנפׁש ּכללי ענין ׁשּזהּו ּכיון ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
נמׁשמ  להיֹות יּוכל זה ׁשענין ׁשּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּובן,

ּבעניני  לזה והתחלה ׁשרׁש להיֹות צרי הּבהמית, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּנפׁש
רּוח  לכניסת מקֹום נתינת להיֹות יּוכל ׁשּמּזה ְְְֱִִִִִֶֶַַַַָֹאלקּות,
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א.20) ג, כא 21)סוטה יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. רמג. ע' שם רטו. ע' תרפ"ד סה"מ גֿד. פרקים הנ"ל לגני באתי ד"ה גם וראה סיון).

    
אותיות  הן הן הקודש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים בכל

עלֿידי  שבתורה מאמרות מעשרה למדריגה ממדריגה המשתלשלות הדבור

להחיותו", נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות חילופים

ÌÈhL ÌM‰L ,ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ בלשון השם שהוא ¿≈«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ∆«≈ƒƒ
שמהם  אלה עצים של הקודש

המשכן ‡˙נעשה ‡hÓ¿«≈∆
ÔÈÚ‰ ÔÎz השראת של …∆»ƒ¿»

כפי  הזה, בעולם השכינה

להלן. שיבואר

‰hML ,Ó‡na ‡Óe¿…»««¬»∆ƒ»
,‰iË BLet לכיוון סטייה ≈¿ƒ»

ÔÈÚמסויים  Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿«
˙eËM‰השכל שהיא (היפך «¿
‰Èh‰ וסטייה נטייה «»»

.(‰ÓÎÁ‰Â ‰ÚÈ„È‰Ó≈«¿ƒ»¿«»¿»
‡Ï CÈLÓÓe במאמר «¿ƒ¿»≈

הנזכר לגני" ≈∆LiL"באתי
,‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËL של ¿ƒ¿À«∆

"לעומת  הנקראת אחרא הסטרא

זה  את "כי הכתוב שם על זה"

האלוקים" עשה זה לעומת

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe20 ¿«¬««≈«
‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»
Áe Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««

˙eËL היפך של השטות ¿
הקדושה.

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Cˆ‰L ÏÈÚÏ ‡a˙ƒ¿»≈¿≈∆À¿«
ÔÈÚ ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿«

,‡ËÁ‰ והקדמה הכנה בתור «≈¿
‰ÊŒÈÁ‡lL È„k אחרי ¿≈∆¿«¬≈∆

החטא  BÈ‰Ï˙תיקון  ÏÎeÈ«ƒ¿
˙„BÚ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«¬«

,Ì„‡‰ שאמנם לעיל וכאמור »»»
היתה  הבריאה בתחילת כבר

הזה, בעולם השכינה השראת

היה  ולכן האדם עבודת עלֿידי דווקא יהיה שהדבר היה העליון הרצון אבל

ידי  על למטה השכינה ירידת כך ואחר החטאים ידי על השכינה סילוק

היא האדם ועבודת Á‡Œ‡ËÒ‡,הצדיקים, ‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ÏÚÙÏƒ¿…»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
אחרא הסטרא על והתגברות ekLÈcכפייה ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿

‰ÈÏÚ „ÚÏ.(לעיל (כמבואר בעולם אלוקות והתגלות המשכת שמשמעו »«»∆»
נעלית  בדרגה היא למטה השכינה שהשראת נתבאר אמנם השאלה: ונשאלת

החטא אחרי האדם עבודת ידי על ÏBÎÈדווקא CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ≈»
,Ï‡NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ‡ËÁ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï יהודי˙Bz Úe„iÎÂ ƒ¿ƒ¿»∆≈¿≈∆ƒƒ¿»≈¿«»««

Ô˜f‰ "eÓ„‡21ÔÈÈÊ Ô‡˜ Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ Ú ËÈ „È‡ ‡ «¿«»≈«ƒƒ∆ƒƒ∆»«¿
,˙e˜Ï‡ ÔeÙ ÔÒÈÚbt‡ ומנותק נפרד להיות רוצה ואינו יכול אינו יהודי »¿∆ƒ¿¡…

‡˙מאלוקות Ìi˜Ï ‰ˆBÂ¿∆¿«≈∆
ÏÚÂ .‰"aw‰ ÏL BBˆ¿∆«»»¿«

‰Ê איך השאלה את ליישב כדי ∆
למרות  יחטא שיהודי יתכן

ולעצם  לרצונו מנוגד שהדבר

"באתי ÈÓ‡מהותו במאמר ≈ƒ
את תש"י »¬»Ó‡Óלגני"

Ì„‡ ÔÈ‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«≈»»
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Ú BÚ≈¬≈»∆»ƒ≈

,˙eËL Áe Ba ÒÎ שהיא ƒ¿««¿
למרות  חוטא שהוא לכך הסיבה

יכול  אינו ומהותו טבעו שמצד

מאלוקות, להיפרד רוצה ואינו

qÎÓ‰כיוון ˙eËL Áe‰L∆»«¿¿«∆
‰Ê ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ«∆
BÈ‡ Ï‡NiÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒƒ¿»≈≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB∆¿≈»ƒ¿
‡Óe .˙e˜Ï‡Ó „Ùƒ¿»≈¡…¿…»

vn‰ Ó‡na האדם בנפש ««¬»««»
ÒÎpL ‰Ê „vÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«∆∆ƒ¿«
‡e‰L ,˙eËM‰ Áe Ba««¿∆

ביטוי לידי ÌÈÈÚ,בא ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ
C‡˜ Úc) ˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ∆»

הלהט  ÌÈÈÚaההתלהבות, (»ƒ¿»ƒ
˙eÈw‰Â ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ
,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
ÏkL ,‰Ó‰a ˙Ó‚„a¿À¿«¿≈»∆»
‡l‡ dÈ‡ d˙eiÁ«»≈»∆»
dÈ‡Â ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈»
ÔÈ‡L ,ÈÁe „Ï ˙ÎiL«∆∆¿»»»ƒ∆≈
‡nk) ÏÏk dÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»»¿»«¿…»

'‚ ˜Ùa ˙eiËÙa במאמר ƒ¿»ƒ¿∆∆
הנזכר  לגני" )."באתי

e‰fL ÔÂÈk ‰p‰Â עלול ‚) האדם ובגללה האמת על המכסה שטות הרוח ¿ƒ≈≈»∆∆
Ê‰לחטוא ÔÈÚL È„kL ,ÔeÓ È‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ÈÏÏk ÔÈÚƒ¿»¿»ƒ«∆∆««¬ƒ¬≈»∆¿≈∆ƒ¿»∆

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ מעשי על ולהשפיע בה ולפעול «ƒ¿ƒ¿»«∆∆««¬ƒ
ÊÏ‰האדם ‰ÏÁ˙‰Â LL ˙BÈ‰Ï CÈˆ"שטות ה"רוח למושג »ƒƒ¿…∆¿«¿»»¿∆

ÌB˜Ó ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰fnL ,˙e˜Ï‡ ÈÈÚa שהענין אחרי ¿ƒ¿¿≈¡…∆ƒ∆«ƒ¿¿ƒ«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

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



כז      

ּגם  הּוא וכן כּו'. ּתכנֹו את ׁשּמבּטא לֹו, יקראּו אׁשר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָׁשמֹו
הענין. ּתכן את מבּטא ׁשּטים ׁשהּׁשם ׁשּטים, עצי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבענין
ענין  ּגם ׁשּזהּו נטּיה, ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשּטה ּבּמאמר, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומבאר
לבאר  ּוממׁשי והחכמה). מהידיעה (הּטיה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשטּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדלעּמתֿזה, ׁשטּות אין 20ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻ
ׁשטּות. רּוח ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עברה עֹובר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם
ּתחּלה  להיֹות ׁשהצר לעיל נתּבאר ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻוהענין
ענין  ּכללּות להיֹות יּוכל ׁשּלאחריֿזה ּכדי החטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָענין
סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא הענין לפעל האדם, ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָֹעבֹודת
צרי א עליה. לעד ּדיׁשּכנּו הענין יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועלֿידיֿזה
איׁש אצל חטא ׁשל ענין להיֹות יכֹול אי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָלהבין,

הּזקן  אדמּו"ר ּתֹורת וכּידּוע ער 21יׂשראל, ניט איד א ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ורֹוצה  אלקּות, פּון אּפּגעריסן זיין קאן ער ניט אּון ְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹוויל
מאמר  מביא זה ועל הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָלקּים
ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עברה עֹובר אדם אין ז"ל ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָרּבֹותינּו
על  ּומסּתיר ּומעלים מכּסה ׁשטּות ׁשהרּוח ׁשטּות, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָרּוח
להיֹות  יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָזה
זה  מּצד ׁשּנעׂשה הּמּצב ּבּמאמר ּומבאר מאלקּות. ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפרד
החמימּות  ענינים, ּבׁשני ׁשהּוא הּׁשטּות, רּוח ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּנכנס
ּבענינים  והּקרירּות הּגׁשמּיים, ּבענינים (קא ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ(ּדער
אּלא  אינּה חּיּותּה ׁשּכל ּבהמה, ּבדגמת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהרּוחנּיים,
זה  ׁשאין רּוחני, לדבר ׁשּיכת ואינּה ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבענינים

ג'). ּבפרק ּבפרטּיּות (ּכּמבאר ּכלל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹענינּה

הרי p‰Â‰ג) הּבהמית, ּבּנפׁש ּכללי ענין ׁשּזהּו ּכיון ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
נמׁשמ  להיֹות יּוכל זה ׁשענין ׁשּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּובן,

ּבעניני  לזה והתחלה ׁשרׁש להיֹות צרי הּבהמית, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּנפׁש
רּוח  לכניסת מקֹום נתינת להיֹות יּוכל ׁשּמּזה ְְְֱִִִִִֶֶַַַַָֹאלקּות,
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א.20) ג, כא 21)סוטה יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. רמג. ע' שם רטו. ע' תרפ"ד סה"מ גֿד. פרקים הנ"ל לגני באתי ד"ה גם וראה סיון).

    
אותיות  הן הן הקודש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים בכל

עלֿידי  שבתורה מאמרות מעשרה למדריגה ממדריגה המשתלשלות הדבור

להחיותו", נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות חילופים

ÌÈhL ÌM‰L ,ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ בלשון השם שהוא ¿≈«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ∆«≈ƒƒ
שמהם  אלה עצים של הקודש

המשכן ‡˙נעשה ‡hÓ¿«≈∆
ÔÈÚ‰ ÔÎz השראת של …∆»ƒ¿»

כפי  הזה, בעולם השכינה

להלן. שיבואר

‰hML ,Ó‡na ‡Óe¿…»««¬»∆ƒ»
,‰iË BLet לכיוון סטייה ≈¿ƒ»

ÔÈÚמסויים  Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿«
˙eËM‰השכל שהיא (היפך «¿
‰Èh‰ וסטייה נטייה «»»

.(‰ÓÎÁ‰Â ‰ÚÈ„È‰Ó≈«¿ƒ»¿«»¿»
‡Ï CÈLÓÓe במאמר «¿ƒ¿»≈

הנזכר לגני" ≈∆LiL"באתי
,‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËL של ¿ƒ¿À«∆

"לעומת  הנקראת אחרא הסטרא

זה  את "כי הכתוב שם על זה"

האלוקים" עשה זה לעומת

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe20 ¿«¬««≈«
‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»
Áe Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««

˙eËL היפך של השטות ¿
הקדושה.

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Cˆ‰L ÏÈÚÏ ‡a˙ƒ¿»≈¿≈∆À¿«
ÔÈÚ ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿«

,‡ËÁ‰ והקדמה הכנה בתור «≈¿
‰ÊŒÈÁ‡lL È„k אחרי ¿≈∆¿«¬≈∆

החטא  BÈ‰Ï˙תיקון  ÏÎeÈ«ƒ¿
˙„BÚ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«¬«

,Ì„‡‰ שאמנם לעיל וכאמור »»»
היתה  הבריאה בתחילת כבר

הזה, בעולם השכינה השראת

היה  ולכן האדם עבודת עלֿידי דווקא יהיה שהדבר היה העליון הרצון אבל

ידי  על למטה השכינה ירידת כך ואחר החטאים ידי על השכינה סילוק

היא האדם ועבודת Á‡Œ‡ËÒ‡,הצדיקים, ‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ÏÚÙÏƒ¿…»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
אחרא הסטרא על והתגברות ekLÈcכפייה ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿

‰ÈÏÚ „ÚÏ.(לעיל (כמבואר בעולם אלוקות והתגלות המשכת שמשמעו »«»∆»
נעלית  בדרגה היא למטה השכינה שהשראת נתבאר אמנם השאלה: ונשאלת

החטא אחרי האדם עבודת ידי על ÏBÎÈדווקא CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ≈»
,Ï‡NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ‡ËÁ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï יהודי˙Bz Úe„iÎÂ ƒ¿ƒ¿»∆≈¿≈∆ƒƒ¿»≈¿«»««

Ô˜f‰ "eÓ„‡21ÔÈÈÊ Ô‡˜ Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ Ú ËÈ „È‡ ‡ «¿«»≈«ƒƒ∆ƒƒ∆»«¿
,˙e˜Ï‡ ÔeÙ ÔÒÈÚbt‡ ומנותק נפרד להיות רוצה ואינו יכול אינו יהודי »¿∆ƒ¿¡…

‡˙מאלוקות Ìi˜Ï ‰ˆBÂ¿∆¿«≈∆
ÏÚÂ .‰"aw‰ ÏL BBˆ¿∆«»»¿«

‰Ê איך השאלה את ליישב כדי ∆
למרות  יחטא שיהודי יתכן

ולעצם  לרצונו מנוגד שהדבר

"באתי ÈÓ‡מהותו במאמר ≈ƒ
את תש"י »¬»Ó‡Óלגני"

Ì„‡ ÔÈ‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«≈»»
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Ú BÚ≈¬≈»∆»ƒ≈

,˙eËL Áe Ba ÒÎ שהיא ƒ¿««¿
למרות  חוטא שהוא לכך הסיבה

יכול  אינו ומהותו טבעו שמצד

מאלוקות, להיפרד רוצה ואינו

qÎÓ‰כיוון ˙eËL Áe‰L∆»«¿¿«∆
‰Ê ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ«∆
BÈ‡ Ï‡NiÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒƒ¿»≈≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB∆¿≈»ƒ¿
‡Óe .˙e˜Ï‡Ó „Ùƒ¿»≈¡…¿…»

vn‰ Ó‡na האדם בנפש ««¬»««»
ÒÎpL ‰Ê „vÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«∆∆ƒ¿«
‡e‰L ,˙eËM‰ Áe Ba««¿∆

ביטוי לידי ÌÈÈÚ,בא ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ
C‡˜ Úc) ˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ∆»

הלהט  ÌÈÈÚaההתלהבות, (»ƒ¿»ƒ
˙eÈw‰Â ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ
,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
ÏkL ,‰Ó‰a ˙Ó‚„a¿À¿«¿≈»∆»
‡l‡ dÈ‡ d˙eiÁ«»≈»∆»
dÈ‡Â ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈»
ÔÈ‡L ,ÈÁe „Ï ˙ÎiL«∆∆¿»»»ƒ∆≈
‡nk) ÏÏk dÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»»¿»«¿…»

'‚ ˜Ùa ˙eiËÙa במאמר ƒ¿»ƒ¿∆∆
הנזכר  לגני" )."באתי

e‰fL ÔÂÈk ‰p‰Â עלול ‚) האדם ובגללה האמת על המכסה שטות הרוח ¿ƒ≈≈»∆∆
Ê‰לחטוא ÔÈÚL È„kL ,ÔeÓ È‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ÈÏÏk ÔÈÚƒ¿»¿»ƒ«∆∆««¬ƒ¬≈»∆¿≈∆ƒ¿»∆

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ מעשי על ולהשפיע בה ולפעול «ƒ¿ƒ¿»«∆∆««¬ƒ
ÊÏ‰האדם ‰ÏÁ˙‰Â LL ˙BÈ‰Ï CÈˆ"שטות ה"רוח למושג »ƒƒ¿…∆¿«¿»»¿∆

ÌB˜Ó ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰fnL ,˙e˜Ï‡ ÈÈÚa שהענין אחרי ¿ƒ¿¿≈¡…∆ƒ∆«ƒ¿¿ƒ«»
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כח   

הפּכּיֹות) ּתנּועֹות הן עצמן (ׁשּמּצד הּתנּועֹות ּבב' ְְְְְְִִֵֶַַַַָָהּׁשטּות
ּברּוחנּיּות  ּוקרירּות ּבגׁשמּיּות .22ּדחמימּות ְְְְֲִִִִַַָ

ÔÈÚ‰Â,ההׁשּתלׁשלּות סדר לכללּות ּבנֹוגע ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבבחינת  (ׁשהיא ּבּתֹורה נאמר ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָׁשעלֿזה
ּכדאיתא  העֹולם, נברא ׁשּבהם ּופנקסאֹות ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָּדפּתראֹות
את  אלקים ּברא ּבראׁשית ּבתחּלתֹו) רּבה ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָָֹּבמדרׁש

הארץ  ואת ּבּזהר 23הּׁשמים וכדאיתא ּכלּולים 24, ׁשּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ג' על קאי אלקים ּברא (ּבראׁשית ספירֹות ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹהעׂשר
ימי  ׁשבעת על קאי הארץ ואת הּׁשמים ואת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹונֹות,
וכל  וארץ לׁשמים ועד ּומלכּות), זעירֿאנּפין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּבנין,

ּתחּתֹון 25צבאם  ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ּכפׁשּוטֹו, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב  ּבמה היא ּבזה ההתחלה הּנה הימּנּו, 26למּטה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּומפרׁש אֹור. ויהי אֹור יהי אלקים ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוּיאמר
טֹוב  ׁשם אלקים 27ּבכתר מּדת מּכח הּׁשםֿיתּבר וּיאמר , ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

יהיה  זה מחמת האֹור, הּמצמצם הּגבּורה מּדת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ּוממׁשי לסֹובלֹו. העֹולם ׁשּיּוכל הּמתקּים, ְְְְִִֵֶַַַַָָאֹור

ּבּזהר 26ּבּכתּוב  והקׁשה אֹור, ויהי הּבהיר 28: 29ּובספר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּתֹורה  ּבמפרׁשי ּגם  כן,30(וה ּובא ויהי נאמר לא מּדּוע ,( ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּלאח  ּבּמאמרֹות ׁשּנאמר ּב'אֹור ּכמֹו ּבזה ּומבאר ריֿזה. ְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמּגיד  להרב ּברעיאֿמהימנא 31ּתֹורה' ּדאיתא יהי 32, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

הרב  ּבתֹורת ּומֹוסיף ּגבּורה. ּדא אֹור ויהי חסד, ּדא ְְְִִֶֶַַַָָָָאֹור
מיּניּה (לעיל אֹור,33הּמּגיד ויהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו ,( ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ז"ל  רּבֹותינּו אּלא 34ּכמאמר אינֹו ויהי ׁשּנאמר מקֹום  ּכל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

מּכח  רצהֿלֹומר אֹור, ויהי ׁשּכתּוב וזה צער, ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹלׁשֹון
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והינּו, כּו'. לעֹולם צער ּכמֹו נראה ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּצמצּום
עֹוד  היה אֹור, יהי אלקים ּדוּיאמר הּצמצּום ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלאחרי
מהּות  ׁשּנעׂשה היינּו, כן), ויהי (ולא אֹור ויהי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹצמצּום,

ּגבּורה. ּדא אֹור, ׁשל ְֵֶַָָאחר

ÔÈÚÓe הּתנּועֹות ב' נמׁשכֹות ּבאלקּות, ׁשהּוא ּכפי זה ≈ƒ¿»ְְְֱִִֶֶֶַָֹ
מּכח  הּׁשםֿיתּבר וּיאמר ׁשהענין והינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּנ"ל,
ׁשהּוא  האֹור, הּמצמצם הּגבּורה מּדת ׁשהּוא אלקים ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּדת
ּתקף  והתעּלמּות (אּפגעטראגנקייט) הבּדלת ְְְְְִִֶַַַַָָָֹענין
ההׁשּתלׁשלּות  רּבּוי לאחרי הּנה אלקּות, ּגּלּוי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַֹהתּפּׁשטּות
ּבענינים  הּקרירּות מּזה נמׁשכת קץ, אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָוהבּדלֹות
על  (נֹוסף ּגבּורה ּדא אֹור ּדויהי הענין ּומּצד ְְְְִִִִִַַַָָָָָָרּוחנּיים.
זה  הרי לסֹובלֹו), העֹולם ׁשּיּוכל הּמתקּים אֹור ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָהיֹותֹו
נראה  יהיה ׁשּלא ׁשאפׁשר עד ּגׁשמּיּות, עם קׁשּור ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנעׂשה
לבֹוא  יּוכל ּומּזה הּגׁשמּיּות, ענין אם ּכי האֹור, ענין ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבזה
ענין  ׁשּזהּו כּו', רצּויה ּבלּתי אהבה רצּוי, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָענין

ּגׁשמּיים. ּבענינים ְְְֲִִִִִַַָהחמימּות

‰fÓe ׁשהרי) הּקלּפה ענין ּבכללּות ּגם הּוא ׁשּכן מּובן ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נגּה מּקלּפת נמׁשכת ׁשּביׂשראל הּבהמית ),35נפׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּדהינּו הפּכּיֹות, הן ׁשּלכאֹורה ּתנּועֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש
ּבזה, והענין הּׁשני. ּבענין ּוקרירּות אחד ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָחמימּות

נּצבים  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הן 36ּכּמבאר ּכלל ּדבדר , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּקרירּות  והּוא ּדקליּפה, מחסד נמׁש הא' מֹונעים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשני
מּבחינת  והּב', טֹוב. ּבועׂשה הּיגיעה מניעת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹורמת
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עשה. מצוות קיום מונעת דקליפה, חסד הנוספת a‰Â',רצוייה, המניעה ¿«
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כט      

והינּו, כּו'. לעֹולם צער ּכמֹו נראה ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּצמצּום
עֹוד  היה אֹור, יהי אלקים ּדוּיאמר הּצמצּום ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלאחרי
מהּות  ׁשּנעׂשה היינּו, כן), ויהי (ולא אֹור ויהי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹצמצּום,

ּגבּורה. ּדא אֹור, ׁשל ְֵֶַָָאחר

ÔÈÚÓe הּתנּועֹות ב' נמׁשכֹות ּבאלקּות, ׁשהּוא ּכפי זה ≈ƒ¿»ְְְֱִִֶֶֶַָֹ
מּכח  הּׁשםֿיתּבר וּיאמר ׁשהענין והינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּנ"ל,
ׁשהּוא  האֹור, הּמצמצם הּגבּורה מּדת ׁשהּוא אלקים ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּדת
ּתקף  והתעּלמּות (אּפגעטראגנקייט) הבּדלת ְְְְְִִֶַַַַָָָֹענין
ההׁשּתלׁשלּות  רּבּוי לאחרי הּנה אלקּות, ּגּלּוי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַֹהתּפּׁשטּות
ּבענינים  הּקרירּות מּזה נמׁשכת קץ, אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָוהבּדלֹות
על  (נֹוסף ּגבּורה ּדא אֹור ּדויהי הענין ּומּצד ְְְְִִִִִַַַָָָָָָרּוחנּיים.
זה  הרי לסֹובלֹו), העֹולם ׁשּיּוכל הּמתקּים אֹור ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָהיֹותֹו
נראה  יהיה ׁשּלא ׁשאפׁשר עד ּגׁשמּיּות, עם קׁשּור ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנעׂשה
לבֹוא  יּוכל ּומּזה הּגׁשמּיּות, ענין אם ּכי האֹור, ענין ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבזה
ענין  ׁשּזהּו כּו', רצּויה ּבלּתי אהבה רצּוי, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָענין

ּגׁשמּיים. ּבענינים ְְְֲִִִִִַַָהחמימּות

‰fÓe ׁשהרי) הּקלּפה ענין ּבכללּות ּגם הּוא ׁשּכן מּובן ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נגּה מּקלּפת נמׁשכת ׁשּביׂשראל הּבהמית ),35נפׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּדהינּו הפּכּיֹות, הן ׁשּלכאֹורה ּתנּועֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש
ּבזה, והענין הּׁשני. ּבענין ּוקרירּות אחד ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָחמימּות

נּצבים  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הן 36ּכּמבאר ּכלל ּדבדר , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּקרירּות  והּוא ּדקליּפה, מחסד נמׁש הא' מֹונעים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשני
מּבחינת  והּב', טֹוב. ּבועׂשה הּיגיעה מניעת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹורמת
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,'eÎ ‰Èeˆ ÈzÏa להתקרב ולשאוף אלוקות מענייני להתלהב ובמקום ƒ¿ƒ¿»

לידי  לבוא האדם עלול לאלוקות

קרוב  להיות ורצון אהבה

ÔÈÚלגשמיות  e‰fL∆∆ƒ¿«
˙eÓÈÓÁ‰ וההתלהבות «¬ƒ

.ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
Ìb ‡e‰ ÔkL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈«
‰tÏw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙ÈÓ‰a‰ LÙ È‰L)∆¬≈∆∆««¬ƒ
˙ÎLÓ Ï‡NÈaL∆¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆

d‚ ˙tÏwÓ35 כמבואר ƒ¿ƒ«…«
קליפות  שיש התניא בספר

טוב  בהם שאין לגמרי טמאות

בה  שיש קליפה ויש כלל

הטוב  שם (ועל ורע טוב תערובת

אור) לשון "נגה", נקראת שבה

קליפה  היא גם בכללות אבל

שהקליפה  וכשם וסטראֿאחרא,

הקליפה  כך הפרי על מכסה

ומאחר  האלוקי, האור על מכסה

שבישראל  הבהמית שהנפש

דבר  בה יש נוגה מקליפת נמשכת

בכללות  שקיים לעניין דומה

ה'תנועות' שתי הוא הקליפות,

האמורות הנפ  daשיות LiL ,(∆≈»
הקליפה  ≈¿ÈzLבכללות

Ô‰ ‰B‡ÎlL ˙BÚez¿∆ƒ¿»≈
˙eÓÈÓÁ eÈ‰c ,˙BikÙ‰»¿ƒ¿«¿¬ƒ
˙eÈ˜e „Á‡ ÔÈÚa¿ƒ¿»∆»¿ƒ

ÈM‰ ÔÈÚa בחמימות ביטוי לידי שבא ירוד רוחני מצב לגבי לעיל כאמור »ƒ¿»«≈ƒ
רוחניים. לעניינים וקרירות גשמיים לעניינים

ÌÈv ˙Lt '‰Bz ÈËewÏ'a ‡nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â36C„c , ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»»»«ƒ»ƒƒ¿∆∆
,ÌÈÚBÓ ÈL Ô‰ ÏÏk מניעה שמהווים גורמים שני קיימים כללי באופן ¿»≈¿≈¿ƒ

ה' בעבודת tÈÏ˜c‰,והפרעה „ÒÁÓ CLÓ זה ‰‡' ש"את הוא כלל »ƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ»
ספירות  בעשר באים הקדושה שכוחות וכשם האלוקים" עשה זה לעומת

עשרה  באמצעות פועלים הקליפה כוחות להבדיל, כך, קדושה, של עליונות

דקליפה  חסד ישנו דקדושה חסד וכנגד לקדושה. המנגדים מקבילים כוחות

BË ‰NÚÂa ‰ÚÈ‚i‰ ˙ÚÈÓ ˙ÓBbL ˙eÈw‰ ‡e‰Â של טבעה ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ««¿ƒ»¿«¬≈
לא  קרירות ולכן בנחת שזורמים מים כמו בקרירות באה שהיא החסד השפעת

עשה. מצוות קיום מונעת דקליפה, חסד הנוספת a‰Â',רצוייה, המניעה ¿«
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ל   

ּדברים  ׁשּיעׂשה לגרם החמימּות ׁשהּוא ּדקליּפה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹּגבּורה
ּתנּועֹות  ׁשּתי ּדהינּו האסּורים, ּדברים עד רצּויים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָּבלּתי
להיֹות  צריכה הּקלּפֹות התהּוּות ׁשּגם מּובן ּומּזה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
ּבּדרּוׁש ּכּמבאר ּבזה, והענין והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבאפן

האמצעי  לאדמּו"ר העברּיֹות מאמר 37מיּלדֹות ּבבאּור , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
חּיים' אֹור 38ה'עץ ּבין הּוא הּקלּפֹות היכלֹות ׁשּמעמד ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

להיכלֹות  הּיׁשר היכלֹות ּבין מּקיף, לאֹור ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּפנימי
הּמּקיף, אל ואחֹוריהם הּפנימי אל ּופניהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהעּגּולים,
ואני  ּדּבּורֿהּמתחיל אֹור' ּב'תֹורה יֹותר ּבארּכה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֻּומבאר

אחי על אחד ׁשכם ל הּקלּפֹות 39נתּתי התהּוּות ּבענין , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָ
ׁשהיא  יניקה ׁשּיׁש ׁשּלהם), הּקּיּום הּוא (ׁשּמּזה ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָויניקתן
הּצמצּומים  ׁשּבסּיּום עד ּפנימי, ּדאֹור הּצמצּומים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַמרּבּוי
היא  ׁשּלהם הּיניקה עּקר אבל, יניקה. קצת להם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיׁש

ּכּנׁשר  ּתגּביּה ּדאם ולכן 40ּבאפן עּגּולים, מּבחינת ּדהינּו , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמּקיפים, ּבאֹורֹות ויתעּלם יסּתּלק ּפנימי ׁשהאֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונם
והיא  ּתתּפׂש ּבידים ּדׂשממית הענין להיֹות יכֹול ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּׁשם

מל ּגׁשמּיּות 41ּבהיכלי הּנה זֹו ׁשּבבחינה לפי והינּו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
מה  צדקּת ּדאם הענין נמׁש ׁשּמּזה ועד ׁשוין, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָורּוחנּיּות

לֹו ּתעׂשה מה פׁשעי ורּבּו לֹו הם 42ּתּתן הרי ולכן , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
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ואילך).37) ד (כג, ואילך א לג, שם וראה ואילך). ג (לא, ואילך ב מג, שמות פי"ג.38)תו"ח פ"ג. מב ואילך.39)שער ב קב,

ד.40) א, צח.41)עובדי' ופרק ט פרק יד שער מה. פרק ו שער המלך עמק בסופה. פס"ו ב"ר ראה ― כח. ל, איוב 42)משלי

וֿז. לה,

    
נובעת ה' ‰eÓÈÓÁ˙בעבודת ‡e‰L ,‰tÈÏ˜c ‰eb ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ

,ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc „Ú ÌÈÈeˆ ÈzÏa ÌÈc ‰NÚiL Ì‚Ïƒ¿…∆«¬∆¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»¬ƒ
ששורפת  אש כמו ובהתלהבות בחום פועלת שהיא הגבורה מידת של טבעה

חמימות  לאדם גורמת רצויה לא חמימות שהיא הקליפה שמצד וגבורה

לא  דברים לעשיית והתלהבות

אסורים  דברים ואפילו רצויים

Ï"p‰ ˙BÚez ÈzL eÈ‰c¿«¿¿≈¿««
קדושה  לענייני קרירות של

והתלהבות  וחמימות ורוחניות

גשמיים. ∆fÓeƒ‰לעניינים
שתי  הן שאלה לעיל מהאמור

פועלת  הקליפה שבהן הצורות

וחמימות, קרירות שילוב תוך

ומהותן  שמטבען תכונות שתי

לזו  זו ÌbLסותרות ÔeÓ»∆«
˙BtÏw‰ ˙ee‰˙‰ יצירתן ƒ¿««¿ƒ

ÎÈˆ˙BÈ‰Ïובריאתן  ‰ ¿ƒ»ƒ¿
c Ba LiL ÔÙ‡a¿…∆∆≈»»

BÎet‰Â בין לשילוב בדומה ¿ƒ
וחמימות. קרירות

התהוות  עניין את ומבאר והולך

שני  של שילוב תוך הקליפות

הפכים.

‡nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»
˙BiÚ‰ ˙B„lÈÓ Leca«¿¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÚˆÓ‡‰ "eÓ„‡Ï37, ¿«¿»∆¿»ƒ
אדמו"ר  של חסידות מאמר

של  הפנימי העניין בביאור העוסק שמות ספר חיים' 'תורת בספרו האמצעי

נאמר  שם העבריות ÌÈiÁ'המיילדות ıÚ'‰ Ó‡Ó e‡a38„ÓÚnL ¿≈«¬«»≈«ƒ∆«¬«
של  עמידתן ‰BtÏw˙מקום ˙BÏÎÈ‰העליונים הרוחניים ‰e‡בעולמות ≈»«¿ƒ

ÈÓÈt B‡ ÔÈaבכלים ומתלבש והדרגה בסדר ÛÈwÓשמאיר B‡Ï ≈¿ƒƒ¿«ƒ
בשווה, מקום בכל ‰Liהמאיר ˙BÏÎÈ‰ ÔÈa פנימי אור מאיר בהם ≈≈»«…∆

ÌÈÏebÚ‰ ˙BÏÎÈ‰Ï לקלוט ומצפים עומדים והם מקיף, אור מאיר בהם ¿≈»»ƒƒ
- הוא עמידתם ואופן מהקדושה יניקה ולקבל ‰ÈÓÈtאור Ï‡ Ì‰ÈÙe¿≈∆∆«¿ƒƒ

'B‡ ‰B˙'a ˙BÈ ‰k‡a ‡Óe ,ÛÈwn‰ Ï‡ Ì‰ÈBÁ‡Â«¬≈∆∆««ƒ¿…»«¬À»≈¿»
במאמר ויחי פרשת הזקן, ÌÎLלרבנו EÏ Èz˙ È‡Â ÏÈÁ˙n‰Œeacƒ««¿ƒ«¬ƒ»«ƒ¿¿∆

EÈÁ‡ ÏÚ „Á‡39Ô˙˜ÈÈÂ ˙BtÏw‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚa מצד , ««««∆¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒƒƒ»»
Ì‰lL),הקדושה Ìeiw‰ ‡e‰ ‰fnL),אופנים בשני יתכן שהדבר ∆ƒ∆«ƒ∆»∆

- ÈÈ˜‰האחד LiLמהקדושה הקליפות ÈeaÓשל ‡È‰L ∆≈¿ƒ»∆ƒ≈ƒ
ÌÈÓeˆÓv‰ ÌeiÒaL „Ú ,ÈÓÈt B‡c ÌÈÓeˆÓv‰ שהאור לאחר «ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ«∆¿ƒ«ƒ¿ƒ

בלבד מועטת חיות ונשארת ועצומים רבים  צמצומים ˜ˆ˙עובר Ì‰Ï LÈ≈»∆¿»

‰˜ÈÈ.וחיות קיום להם יש ‰È‡ומכוחה Ì‰lL ‰˜Èi‰ wÚ ,Ï‡ ¿ƒ»¬»ƒ««¿ƒ»∆»∆ƒ
- השני באופן אלא הפנימי מהאור Lpkלא dÈa‚z Ì‡c ÔÙ‡a40, ¿…∆¿ƒ«¿ƒ««∆∆

,ÌÈÏebÚ ˙ÈÁaÓ eÈ‰cהמקיף ÌBˆבחינת ÔÎÏÂ הקליפות של ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿»≈¿»
ÌlÚ˙ÈÂהוא ˜lzÒÈ ÈÓÈt B‡‰L יתעלה אלא עצמו בפני יאיר ולא ∆»¿ƒƒƒ¿«≈¿ƒ¿«≈

‰ÌÈÙÈwn,ויוכלל ˙BB‡a»««ƒƒ
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌML∆»»ƒ¿»ƒ¿»
Nt˙z ÌÈ„Èa ˙ÈÓÓNcƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«≈

CÏÓ ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â41, על ¿ƒ¿≈¿≈∆∆
החסידות  בתורת מבואר זה פסוק

באלוקות  עליונות דרגות שיש

לא  האדם מעשי שלגביהם

שיתכן  כשם מקום, תופסים

"שממית" תהיה המלך שבהיכל

לתפוס  שניתן עכביש) של (סוג

לא  מציאותה אבל בידיים, אותה

כך  כל הוא כי למלך מפריעה

שכאלה  שדברים ומרומם נעלה

אצלו  מקום תופסים אינם

דברי  גם מובאים זה (בהקשר

היו  הבריאה שבתחילת המדרש

והחושך  הצדיקים) (מעשי האור

משמשים  הרשעים) (מעשי

באיזה  יודע ו"איני בערבוביה

הקדושֿברוךֿהוא, חפץ" מהן

אור" "יהי שנאמר לאחר ורק

מעשי  את מעדיף שה' התברר

הרשעים. מעשי פני על הצדיקים

הדעת  על יעלה האומנם המדרש, דברי פשר מה השאלה: נשאלת ולכאורה

צדיקים? של במעשיהם מאשר יותר רשעים של במעשיהם "חפץ" שהקב"ה

ונבדל  נעלה היינו "מקיף", בבחינת הוא העליון הרצון שכאשר הביאור: אלא

האור  שבאמצעותם ה'כלים' בגדרי ומתלבש יורד ולא והנבראים מהעולמות

והעדיפות  כאורה", "כחשיכה הזה, האור לגבי הרי ומוגבל, מדוד להיות הופך

ה"מקיף" מצד ולכן ביטוי. מקבלת ולא ניכרת לא אכן צדיקים של שבמעשיהם

וחיות  יניקה לקבל יכולים הקדושה היפך שהם אחרא והסטרא הקליפות גם

ואין  התחתונים הנבראים של למעשיהם מקום תפיסת אין אלו בדרגות כי

בחינת  צדיקים, של למעשיהם 'חושך', בחינת רשעים של מעשיהם בין הבדל

שלמעשה  התברר החושך" ובין האור בין אלוקים "ויבדל לאחר (ורק 'אור'

התלבשות  הייתה אז כי צדיקים, של במעשיהם דווקא חפץ הקדושֿברוךֿהוא

מה  נעלה האור שבהם ברורות הגדרות עם בכלים האורות ¿»¿eÈ‰Âחושך).של
BÊ ‰ÈÁaL ÈÙÏ"ה"מקיף האור eiÁeÂ˙בחינת ˙eiÓLb ‰p‰ ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ

eaÂ BÏ Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡c ÔÈÚ‰ CLÓ ‰fnL „ÚÂ ,ÔÈÂL»ƒ¿«∆ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ»«¿»«ƒ∆¿«
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אֹופּני  ּומב' מּׁשם. יניקה ּולקּבל עצמן להגּביּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹולים
הּנ"ל. הּתנּועֹות ׁשּתי ּבאֹות הּנ"ל ְְְִֵַַַַַָָיניקה

ּדנפׁשp‰Â‰ד) הּׁשטּות ּבברּור האדם עבֹודת ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶֶַַָָָָ
ּומצֹות. ּתֹורה עלֿידי היא כּו' ְְֲִִִֵַַַָהּבהמית
ּכל  מעיני נעלמה היא מּצדֿעצמּה ׁשהּתֹורה אף ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּדהּנה,

לפניו 43חי  גֹו' ׁשעׁשּועים ואהיה ּבּגמרא 44, איתא הרי ,45 ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש והינּו ּתבלין, ּתֹורה לֹו ּבראתי יצרֿהרע ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבראתי
ועלּֿדרֿזה  לּיצרֿהרע. ּתבלין ׁשהיא הענין ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּתֹורה

ּומׁשּפטיו  חּקיו ׁשהם ּבּמצֹות, ּבּמדרׁש46ּגם איתא הרי ,47 ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
אֹו הּצּואר מן ׁשֹוחט ׁשּיהא להּקּב"ה ליּה אכּפת מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכי
ּבהם  לצרף ּכדי אּלא הּמצֹות נּתנּו לא אּלא הערף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמן
נבֹוכים' ּב'מֹורה ּבארּכה וכ ּמבאר הּברּיֹות, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֻאת

ב'48להרמּב"ם  יׁשנם ּומצֹות ּבתֹורה ּגם הּנה ולכן . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין אּלּו. ּבא 49ענינים מּסיני ה' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּופארן  ּדׂשעיר ּפארן, מהר הֹופיע למֹו מּׂשעיר ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָוזרח
העֹולם  ואּמֹות ּדקליּפֹות  המציאּות ּכל את ,50ּכֹוללים ְְְְִִִִֶַָָָֻ

ּוגבּורה  ּדקליּפה ּדחסד הענינים ׁשני הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּכללּותם
ּב'לּקּוטי  מהּמבאר (ּכּנ"ל וחמימּות קרירּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹּדקליּפה,
ויׁשמעאל, עׂשו ׁשהם ּופארן, ּדׂשעיר ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורה'),
ענין  הּוא ועׂשו ּדלעּמתֿזה, חסד ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדיׁשמעאל

ּדל  וזרח ּגבּורה ּבא מּסיני ה' נאמר ועלֿזה עּמתֿזה. ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבּמדרׁש ּכּמבאר גֹו', ּפארן גֹו' הּקּב"ה 51מּׂשעיר ׁשהחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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לי      

אֹופּני  ּומב' מּׁשם. יניקה ּולקּבל עצמן להגּביּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹולים
הּנ"ל. הּתנּועֹות ׁשּתי ּבאֹות הּנ"ל ְְְִֵַַַַַָָיניקה

ּדנפׁשp‰Â‰ד) הּׁשטּות ּבברּור האדם עבֹודת ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶֶַַָָָָ
ּומצֹות. ּתֹורה עלֿידי היא כּו' ְְֲִִִֵַַַָהּבהמית
ּכל  מעיני נעלמה היא מּצדֿעצמּה ׁשהּתֹורה אף ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּדהּנה,

לפניו 43חי  גֹו' ׁשעׁשּועים ואהיה ּבּגמרא 44, איתא הרי ,45 ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש והינּו ּתבלין, ּתֹורה לֹו ּבראתי יצרֿהרע ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבראתי
ועלּֿדרֿזה  לּיצרֿהרע. ּתבלין ׁשהיא הענין ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּתֹורה

ּומׁשּפטיו  חּקיו ׁשהם ּבּמצֹות, ּבּמדרׁש46ּגם איתא הרי ,47 ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
אֹו הּצּואר מן ׁשֹוחט ׁשּיהא להּקּב"ה ליּה אכּפת מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכי
ּבהם  לצרף ּכדי אּלא הּמצֹות נּתנּו לא אּלא הערף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמן
נבֹוכים' ּב'מֹורה ּבארּכה וכ ּמבאר הּברּיֹות, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֻאת

ב'48להרמּב"ם  יׁשנם ּומצֹות ּבתֹורה ּגם הּנה ולכן . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין אּלּו. ּבא 49ענינים מּסיני ה' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּופארן  ּדׂשעיר ּפארן, מהר הֹופיע למֹו מּׂשעיר ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָוזרח
העֹולם  ואּמֹות ּדקליּפֹות  המציאּות ּכל את ,50ּכֹוללים ְְְְִִִִֶַָָָֻ

ּוגבּורה  ּדקליּפה ּדחסד הענינים ׁשני הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּכללּותם
ּב'לּקּוטי  מהּמבאר (ּכּנ"ל וחמימּות קרירּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹּדקליּפה,
ויׁשמעאל, עׂשו ׁשהם ּופארן, ּדׂשעיר ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורה'),
ענין  הּוא ועׂשו ּדלעּמתֿזה, חסד ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדיׁשמעאל

ּדל  וזרח ּגבּורה ּבא מּסיני ה' נאמר ועלֿזה עּמתֿזה. ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבּמדרׁש ּכּמבאר גֹו', ּפארן גֹו' הּקּב"ה 51מּׂשעיר ׁשהחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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כא.43) כח, ל.44)שם ח, ב.45)משלי ל, יט.46)קידושין קמז, א.47)תהלים פמ"ד, ב"ר ז. שמיני ואילך.48)תנחומא פל"ב ח"ג

ב.49) לג, שם).50)ברכה נצבים לקו"ת (ע"פ א'תתמ ע' ברכה טו; ע' דברים ב.51)אוה"ת ב, קצג,ע"ז זח"ג ד. ברכה תנחומא

שם. ברכה ופרש"י ספרי וראה א.

    
BÏ ‰NÚz ‰Ó EÈÚLÙ42, לא האדם מעשי זו שבבחינה מאחר כי ¿»∆««¬∆

ועונש  לשכר מקום אין מקום ‰Ìתופסים È‰ ÔÎÏÂ והסטרא הקליפות ¿»≈¬≈≈
ÔÓˆÚאחרא dÈa‚‰Ï ÌÈÏBÎÈ"ה"מקיף לאור ÈÈ˜‰ולהתקרב Ïa˜Ïe ¿ƒ¿«¿ƒ««¿»¿«≈¿ƒ»

Ï"p‰ ‰˜ÈÈ ÈpÙB‡ 'Óe .ÌMÓ באור צמצומים ריבוי ידי על – האחת ƒ»ƒ«≈¿ƒ»««
מהאור  – והשנייה הפנימי,

ÈzLהמקיף  ˙B‡a»¿≈
Ï"p‰ ˙BÚez‰ והביטוי «¿««

שילוב  תוך הוא בפועל שלהם

– האמורות ה'תנועות' של

(כתוצאה  אלוקות לענייני קרירות

ריבוי  ידי על מההתהוות

לעניינים  וחמימות צמצומים)

מהיניקה  (כתוצאה גשמיים

ה"מקיף"). מהאור החיות ועיקר

˙„BÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿»¬«
˙eËM‰ ea Ì„‡‰»»»¿≈«¿

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc הנפש ¿∆∆««¬ƒ
ובנפש  בגוף מלובשת האלוקית

את  מתוכם לברר כדי הבהמית

אותם  ולהעלות שבהם הטוב

היא  זו מעבודה וחלק לקדושה.

את  ולהעלות, לתקן היינו לברר,

בנפש  שישנה שטות הרוח

יתכן  בגללה (שכאמור הבהמית

כי  עבירה, יעבור שאדם מצב

האמת  על מכסה שטות הרוח

שעלֿידי  בטעות סבור והוא

מאלוקות) נפרד איננו העבירה

הבהמית  הנפש לבירור והדרך

‰Bz È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»
Û‡ ,‰p‰c .˙BˆÓeƒ¿¿ƒ≈«

dÓˆÚŒ„vÓ ‰Bz‰L גשמיים בדברים ונתלבשה למטה שירדה קודם ∆«»ƒ««¿»
‡È‰ שכתוב כמו מהעולם ÈÁלמעלה Ïk ÈÈÚÓ ‰ÓÏÚ43‰È‰‡Â , ƒ∆¡»»≈≈≈»«»∆¿∆

ÂÈÙÏ 'B‚ ÌÈÚeLÚL44, לענייני משייכות נעלה עצמה התורה כן ואם «¬ƒ¿»»
זאת בכל ‡È˙‡העולם, È‰מובא‡Óba45Ú‰ŒˆÈ È˙‡a ¬≈ƒ»«¿»»»»ƒ≈∆»«

eÈ‰Â ,ÔÈÏz ‰Bz BÏ È˙‡a מהעולם נעלית שהתורה זה עם שיחד »»ƒ»«¿ƒ¿«¿
היינו הבהמית) הנפש את (ולברר הרע היצר על להתגבר אמצעי גם ≈∆LiLהיא

Ìb ‰ÊŒCcŒÏÚÂ .Ú‰ŒˆiÏ ÔÈÏz ‡È‰L ÔÈÚ‰ Ìb ‰Bza«»«»ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«≈∆»«¿«∆∆∆«
ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ Ì‰L ,˙Bˆna46 ואם בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של «ƒ¿∆≈À»ƒ¿»»

בעולם, ומפעולה העולם מענייני נעלים הם זה‰Èכן עם ‡È˙‡ביחד ¬≈ƒ»
L„na47ÔÓ ËÁBL ‡‰iL ‰"aw‰Ï dÈÏ ˙tÎ‡ ‰Ó ÈÎÂ «ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«≈¿«»»∆¿≈≈ƒ

ÛˆÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰ ez ‡Ï ‡l‡ ,ÛÚ‰ ÔÓ B‡ ‡ev‰««»ƒ»…∆∆»…ƒ¿«ƒ¿∆»¿≈¿»≈
ולעדן ‰Bia˙,לזכך ˙‡ Ì‰a נעלה המצוות עניין אחד מצד שאמנם הרי »∆∆«¿ƒ

למטה  האדם בני את לזכך נועד המצוות עניין כל שני מצד אבל מהעולם

Ì"aÓ‰Ï 'ÌÈÎB ‰BÓ'a ‰k‡a ‡nÎÂ48 מצוות כיצד ¿«¿…»«¬À»¿∆¿ƒ¿»«¿«
נפש  על להשפיע נועדו שונות

את  לתקן לו ולגרום האדם

שלו. התכונות ואת המידות

‰B˙a Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿»
˙BˆÓe נעלים בעצם היותם עם ƒ¿

שירדו  לאחר הרי מהעולם,

העולם  בענייני ונתלבשו למטה

ÌLÈ במצוות והן בתורה הן ∆¿»
el‡ ÌÈÈÚ ' המקבילים ƒ¿»ƒ≈

האמורים  העניינים לשני

קרירות  אחרא, וסטרא בקליפות

וגבורה  וחמימות אחד מצד וחסד

כפי  אלה ועניינים שני, מצד

הם  ומצוות בתורה שהם

את  ולהעלות לתקן האמצעים

בתורה  שהם כפי הללו העניינים

ומבאר. שהולך כפי ומצוות,

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
È˙k49‡a ÈÈqÓ '‰ ¿ƒƒƒ«»

OÓ ÁÊÂÚÈÙB‰ BÓÏ ÈÚ ¿»«ƒ≈ƒ»ƒ«
,Ô‡t ‰Ó:רש"י ופירש ≈«»»

את  שיקבלו שעיר לבני "שפתח

להם, – הופיע רצו. ולא התורה

ופתח  שם שהלך – פארן מהר

התורה  את שיקבלו שעיר לבני

רצו" עשו ÈÚNcולא בני ¿≈ƒ
Ô‡Ùeישמעאל ÌÈÏÏBkבני »»¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ˙BtÈÏ˜c ˙e‡ÈˆÓ‰ Ïk ענייני ,50‡˙ שכל כך ∆»«¿ƒƒ¿ƒ¿À»»
"שעיר" של הללו הכללים שני בתוך פרטים הם האומות ושאר הקליפות

e‚e‰ו"פארן" ‰tÈÏ˜c „ÒÁc ÌÈÈÚ‰ ÈL Ì‰ Ì˙eÏÏkL∆¿»»≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»
ÈËewÏ'a ‡n‰Ó Ï"pk) ˙eÓÈÓÁÂ ˙eÈ˜ ,‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ««≈«¿…»¿ƒ≈
,Ï‡ÚÓLÈÂ ÂNÚ Ì‰L ,Ô‡Ùe ÈÚNc ÔÈÚ e‰fL ,('‰Bz»∆∆ƒ¿»¿≈ƒ»»∆≈≈»¿ƒ¿»≈

Ï‡ÚÓLÈcדקדושה חסד הוא שענינו אבינו מאברהם ÔÈÚש"יצא" ‡e‰ ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
ÂNÚÂ ,‰ÊŒ˙nÚÏc „ÒÁ גבורה הוא שענינו אבינו מיצחק ש"יצא" ∆∆ƒ¿À«∆¿≈»

ÈÈqÓדקדושה '‰ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ .‰ÊŒ˙nÚÏc ‰eb ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿»ƒ¿À«∆¿«∆∆¡«ƒƒ«
L„na ‡nk ,'B‚ Ô‡t 'B‚ ÈÚOÓ ÁÊÂ ‡a51ÈÊÁ‰L »¿»«ƒ≈ƒ»»«¿…»«ƒ¿»∆∆¿ƒ

,ÔBLÏÂ ‰n‡ Ïk ÏÚ ‰Bz‰ ˙‡ ‰"aw‰ האומות שכל ולאחר «»»∆«»«»À»¿»
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לב   

ּבחסידּות  ּומבאר ולׁשֹון, אּמה ּכל על הּתֹורה טעם 52את ְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֻ
הצר לּמה אםּֿכן קּבל ּוה, ׁשּלא ּכיון (ּדלכאֹורה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻהּדבר
האפׁשרּיּות  נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה כּו'), ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלהחזירּה
חיל  ּולהעלֹות ּולזּכ לברר יׂשראל יּוכלּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלאחריֿזה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ועד היינּו,53ּגֹוים, העם, את ּפרעה ּבׁשּלח ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹ
עם  מיטּגעּגאנּגען) איז (ער והֹול מלּוה היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּפרעה

מצרים 54העם  את ונּצלּתם לפניֿזה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ,55, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
נאמר  ולכן ּדמצרים. הענינים והעלאת ּברּור ענין ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

למֹו ּדת אׁש מימינֹו ּבחינת 49ּבּתֹורה ּבּתֹורה ׁשּיׁש והינּו , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ענין  ּגם ּבּה יׁש זה עם ּוביחד מימינֹו, ׁשּנּתנה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָימין,
ּברּור  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּׂשמאל. קו ּגבּורה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאׁש,
לפניֿזה). ּבּכתּוב (ׁשּנזּכרּו ּופארן ׂשעיר והעלאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוזּכּו
ה'צמח  ׁשּמבאר ּכפי לּמצֹות, ּבנֹוגע ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָועלּֿדרֿזה
על  אחד ׁשכם ל נתּתי ואני ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָצדק'

הּתֹורה' ׁשּב'אֹור ּבהׁשמטֹות חרב 56אחי ּבענין ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּפּיֹות 57ּפפּיֹות  ׁשּתי ׁשל חרב יניקת 58, את למנֹוע ׁשּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

האֹור, וצמצּום ירידת עלֿידי האֹופּנים, ּבב' ְְְְְְִִִִֵַַַַָָהּקלּפֹות
ּׁשּנתּבאר  מה (ׁשּזהּו הּמּקיף לבחינת ההגּבהה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָועלֿידי
הּוא  הּקלּפֹות ׁשּמעמד הּנ"ל העברּיֹות מיּלדֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָּבדרּוׁש
הּיׁשר, מּסֹוף לקּבל הּפנימי, אל ׁשּפניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹּבאפן
זה  הרי הּמּקיף), מּבחינת לקּבל הּמּקיף, אל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַואחֹוריהם

הּמצֹות עלֿידי ׁשּבענין הּתנּועֹות מצֹותֿעׂשה 59ׁשּתי , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ
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שם.52) ברכה יז.53)אוה"ת יג, ג.54)בשלח סא, בשלח תו"א וראה א'כט1. ע' בלק באוה"ת הובא ― ג פ"כ, שמו"ר ראה

ח"ב 55) קונטרסים (סה"מ תרצ"ה המושל רוח אם סד"ה ג. ס, פרשתנו סע"ד. נו, וארא תו"א ב. ט, ברכות וראה כב. ג, שמות

א). ואילך.56)שסג, א תכט, ו.57)ויחי קמט, א.58)תהלים ה, ברכות שמט.59)ראה ע' ח"א תער"ב המשך גם ראה

    
ונשמע" "נעשה אמרו ישראל בני התורה את לקבל «…¿‡Óeסירבו

˙e„ÈÒÁa52,‰eÏa˜ ‡lL ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏc) c‰ ÌÚË מאחר «¬ƒ«««»»¿ƒ¿»≈»∆…ƒ¿»
התורה  את קבלו לא האומות כל דבר של ‰ˆCשבסופו ‰nÏ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»À¿«

'eÎ dÈÊÁ‰Ï את להם הציע הקדושֿברוךֿהוא שמלכתחילה הטעם מהו ¿«¿ƒ»
היא  הסיבה אלא ),התורה?

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הציע שה' ∆«¿≈∆
הרי  התורה, את העולם לאומות

את  קיבלו לא שלמעשה אף

ההצע  עצם עלֿידי ה התורה,

˙eiLÙ‡‰ ˙ÈNÚ«¬≈»∆¿»ƒ
eÏÎeÈ ‰ÊŒÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆¿
CkÊÏe Ï Ï‡NÈƒ¿»≈¿»≈¿«≈

˙BÏÚ‰Ïe לקדושהÏÈÁ ¿«¬≈
,ÌÈBb הם עצמם שמצד אף ƒ

לקדושה כך ÚÂ„מנגדים כדי ¿«
האומות  של ההתעלות תהיה

ישראל  בני של ¿BÓkבהשפעתם
e˙kL53 מצרים ביציאת ∆»

,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Út ÁlLa¿«««¿…∆»»
‰eÏÓ ‰È‰ ‰ÚtL ,eÈÈ‰«¿∆«¿…»»¿«∆
ÊÈ‡ Ú) CÏB‰Â¿≈∆ƒ

ÔÚb‡bÚbËÈÓ הלך הוא ƒ¿∆«¿∆
‰ÌÚביחד  ÌÚ (54BÓÎe , ƒ»»¿

‰ÊŒÈÙÏ e˙kL בפסוקים ∆»ƒ¿≈∆
יציאת  על המדברים קודמים

‡˙מצרים ÌzÏvÂ¿ƒ«¿∆∆
ÌÈˆÓ55ÔÈÚ ‡e‰L , ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

ÌÈÈÚ‰ ˙‡ÏÚ‰Â ea≈¿«¬»«»ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÓc ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ¿«ƒ

ישראל  בני מצרים שביציאת

ניצוצות  את ממצרים הוציאו

עד  דגים" בה שאין ו"כמצולה דגן" בה שאין "כמצודה אותה ועשו הקדושה

פרשת  אור ב'תורה' (וכמבואר ממצרים ישראל בני את "שילח" פרעה שאפילו

בחינת  שנתעלו גרמו בהם והשתעבדותם במצרים גלותם ידי "שעל בשלח:

ז"ל  רבותינו ואמרו הקריב ופרעה שכתוב כמו שמה... שנפלו אלוקות ניצוצי

הדברים  פנימיות ולפי שבשמים"), לאביהם ישראל של ליבם את שהקריב

וזהו  אותם והעלו "בגלות" בה שהיו הקדושה מענייני אותה שרוקנו הכוונה

שכאמור  תורה מתן לאחר העולם אומות והעלאת בירור של התוכן גם

העולם  לאומות הציע הקדושֿברוךֿהוא תורה מתן שקודם זה ידי על התאפשר

התורה. את לקבל

BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ ‰Bza Ó‡ ÔÎÏÂ49‰Bza LiL eÈ‰Â , ¿»≈∆¡««»ƒƒ≈»»¿«¿∆≈«»
,BÈÓÈÓ ‰zpL ,ÔÈÓÈ ˙ÈÁa ב"פתח שכתוב (כמו החסד מידת היא ¿ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ

ימין) זרוע חסד ימינא", דרועא "חסד – daאליהו" LÈ ‰Ê ÌÚ „ÁÈe¿««ƒ∆≈»
Ï‡ÓO‰ Â˜ ,‰eb ,L‡‰ ÔÈÚ Ìb גבורה שמאלא" דרועא ("גבורה «ƒ¿«»≈¿»««¿…

שמאל). ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰זרוע
שבתורה  והגבורה החסד בכוח

CekÊÂ ea ‰NÚ«¬∆≈¿ƒ
ÂÔ‡Ùe ÈÚN ˙‡ÏÚ‰¿«¬»«≈ƒ»»

דקליפה  וגבורה חסד שהם

,‰ÊŒÈÙÏ e˙ka ekÊpL)∆ƒ¿¿«»ƒ¿≈∆
וגו'" דת אש "מימינו ).לפני

Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿≈«
‡nL ÈÙk ,˙BˆnÏ«ƒ¿¿ƒ∆¿»≈
Œea„a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿ƒ
EÏ Èz˙ È‡Â ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¬ƒ»«ƒ¿
EÈÁ‡ ÏÚ „Á‡ ÌÎL¿∆««««∆
B‡'aL ˙BËÓL‰a««¿»∆¿

'‰Bz‰56 במצוות גם כיצד «»
שני  של וחיבור שילוב יש

גם  וגבורה, חסד הללו, הדברים

מבואר שם Áיחד, ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆
˙BiÙt57, ֿ א "רוממות ככתוב ƒƒ

בידם" פיפיות וחרב בגרונם ל

משמעו "פיפיות" ∆∆Áוהביטוי
˙Bit ÈzL ÏL58, היינו ∆¿≈ƒ

משני  ומושחזת שמחודדת חרב

והעלאת  שבירור היינו צידיה

הוא  אחרא והסטרא הקליפות

שני  של ושילוב חיבור עלֿידי

ביחד ÚBÓÏעניינים È„kL∆¿≈ƒ¿«
˙BtÏw‰ ˙˜ÈÈ ˙‡∆¿ƒ««¿ƒ

‰‡ÌÈpÙBמהקדושה 'a- האחד לעיל, ÈÈ„˙האמורים È„ÈŒÏÚ ¿»«ƒ«¿≈¿ƒ«
,B‡‰ ÌeˆÓˆÂ-ÂהשניÛÈwn‰ ˙ÈÁÏ ‰‰a‚‰‰ È„ÈŒÏÚ ¿ƒ¿»¿«¿≈««¿»»ƒ¿ƒ«««ƒ

Ï"p‰ ˙BiÚ‰ ˙B„lÈÓ Le„a ‡a˙pM ‰Ó e‰fL)∆∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ««
Ì‰ÈtL ÔÙ‡a ‡e‰ ˙BtÏw‰ „ÓÚnLמכוונים,ÈÓÈt‰ Ï‡ ∆«¬««¿ƒ¿…∆∆¿≈∆∆«¿ƒƒ

היא  וכוונתם פנימי באופן דרגה בכל ומתלבש למטה מלמעלה שיורד האור

,Li‰ ÛBqÓ Ïa˜Ïומצומצם מועט האור מכוונים Ì‰ÈBÁ‡Âשם ¿«≈ƒ«…∆«¬≈∆
,ÛÈwn‰ Ï‡ כוונה מתוך מהתלבשות שלמעלה ÈÁaÓ˙האור Ïa˜Ï ∆««ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

ÛÈwn‰ לקליפות השפע את למנוע וכדי לקבל), יכולים הם גם שמצידה ««ƒ
האופנים ‰Bˆn˙בשני ÔÈÚaL ˙BÚez‰ ÈzL È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰59, ¬≈∆«¿≈¿≈«¿∆¿ƒ¿««ƒ¿
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ּומצֹות  ּדוקא, למּטה וההמׁשכה העׂשּיה הּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשענינן
למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא  ׁשענינן ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלאֿתעׂשה

הרי p‰Â‰ה) הּזה, ּבעֹולם היא העבֹודה ׁשּכללּות ּכיון ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּתי  להיֹות צריכֹות ּבעֹולם ׁשּגם ְְְִִֵֶַָָָמּובן,

מהר" אדמּו"ר ּׁשמבאר מה עלּֿפי ויּובן אּלּו. ׁשּתנּועֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
הוי' ּבאלים ּכמֹוכה מי מה 60ּבדּבּורֿהּמתחיל (ּכּידּוע ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ההּלּולא  ּבעל ׁשהיה 61ּׁשּגּלה מהּדרּוׁשים  אחד ׁשהּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אויר  את לטהר ּכדי ׁשנים, ׁשלׁש לׁשּתים אחת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹומר
הפכים. ׁשני יׁשנם ּבעֹולם ׁשּגם מּובן, ׁשּמּזה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעֹולם),
יׁש ׁשל ּבאפן היא העֹולם התהּוּות ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוהענין
ׁשּיהיה  ּככל ׁשהרי ועלּול, עּלה ׁשל ּבאפן ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמאין,
העלּול  ּגם הּנה לעלּול, מעילה הׁשּתלׁשלּות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָרּבּוי
הראׁשֹונה, לעילה וער ׁשּיכּות איזֹו לֹו ּתהיה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהאחרֹון
ל אין הרי מרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות התהּוּות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
מּבעל  ׁשּמביא (ּכפי מּזה ּגדֹול מאין יׁש ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבריאה

ּתכלית 62העּקרים  הּוא ההתהּוּות ׁשענין ונמצא, .( ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות  ּכמֹו אפילּו זה ׁשאין וההסּתר, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַההעלם
לֹומר  ׁשּׁשּי ּכּמה (עד קץ אין עד לעלּול מעילה ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻארּכה
עם  ּוביחד ואפס. מאין יׁש התהּוּות אּלא קץ), אין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבזה
אׁשר  מציאּות ׁשל ענין נתהּוה עלֿידיֿזה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה,
ׁשּמביא  ּוכפי ׁשּיׁשנּה, מציאּות ׁשּזֹוהי לֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהכרח

ּבסנהדרין  מהּמׁשנה לזה קּׁשּואין,63ראיה לֹוקטין ׁשנים , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
לֹוק  ואחד ּפטּור, לֹוקט חּיב,אחד מעׂשה העֹוׂשה חּיב. ט ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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תלב.60) ע' תרס"ו המשך ואילך. צה ע' תרמ"ג סה"מ קנח. פרק תרל"ו רבים מים המשך גם וראה ואילך. קמו ע' תרכ"ט סה"מ

שנה  ביבשה, הלכו ובנ"י ד"ה ואילך). קלב ע' ח"א לגני באתי סה"מ (תו"מ תשל"ד (הא') לגני באתי ד"ה קז. ע' תרפ"א סה"מ

ואילך). נג ע' (לקמן רכד.61)זו ע' תרנ"ט סה"מ תמוז). כח יום" ב"היום (נעתק רסז ע' ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר ראה 62)אג"ק

פ"ג. מ"ד פכ"ג. מ"א א.63)עיקרים סז,

    
,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰iNÚ‰ ‡e‰ ÔÈÚL ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈∆ƒ¿»»»¬ƒ»¿««¿»»¿«»«¿»
מונעים  וכך פנימי באופן למטה מלמעלה אלוקות והתגלות המשכת של בדרך

הפנימי האור מסוף לקליפות השפע ÔÈÚLאת ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓeƒ¿…«¬∆∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ התעלות של בדרך לאלוקות התקרבות «¬»»ƒ¿«»¿«¿»

מונעים  וכך מעלה כלפי התחתון

מהאור  לקליפות השפע את

המקיף.

˙eÏÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈≈»∆¿»
‰„BÚ‰ וקיום התורה בלימוד »¬»

‰f‰,המצוות ÌÏBÚa ‡È‰ƒ»»«∆
ÌÏBÚa ÌbL ,ÔeÓ È‰¬≈»∆«»»
ÈzL ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¿̂ƒƒ¿¿≈

el‡ ˙BÚez נברא והעולם ¿≈
ההפכים  שני של וחיבור  בשילוב

ומבאר. שהולך כפי יחד,

‡ÓM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«∆¿»≈
Œea„a L"‰Ó "eÓ„‡«¿«¬»¿ƒ
‰ÎBÓk ÈÓ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒ»»

'ÈÂ‰ ÌÈÏ‡a60Úe„ik) »≈ƒ¬»»«»«
ÏÚa ‰lbM ‰Ó«∆ƒ»««

‡Ïel‰‰61 הריי"צ הרבי «ƒ»
ביו"ד  הוא שלו ההסתלקות שיום

ֿ e‰L‡שבט דיבור המאמר ∆
תרכ"ט  כמוכה" "מי המתחיל

ÌÈLec‰Ó „Á‡ מאמרי ∆»≈«¿ƒ
‡ÓBהחסידות ‰È‰L סבו ∆»»≈

מהר"ש  ÌÈzLÏהרבי ˙Á‡««ƒ¿«ƒ
‰ËÏ È„k ,ÌÈL LÏL»…»ƒ¿≈¿«≈
‰fnL ,(ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡ ˙‡∆¬ƒ»»∆ƒ∆
ÌLÈ ÌÏBÚa ÌbL ,ÔeÓ»∆«»»∆¿»

.ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

,ÔÈ‡Ó LÈ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ באופן מלאֿדבר דבר ƒ¿«»»ƒ¿…∆∆≈≈«ƒ
מה"אין" רחוק המתהווה וה"יש" ב"יש", נראה ולא ניכר לא שה"אין" כזה

עצום ריחוק ÏeÏÚÂ,המהווה ‰lÚ ÏL ÔÙ‡a ‡ÏÂ מהתהוות בשונה ¿…¿…∆∆ƒ»¿»
ב"עלול" ונרגשת ניכרת ה"עילה" שם ותוצאה, סיבה ועלול", "עילה של בדרך

(בד  קרוב יחס ביניהם מהשכל)ויש המידות להתהוות ÏÎkומה È‰L∆¬≈¿»
,ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ˙eÏLÏzL‰ Èea ‰È‰iL התהוות כאשר גם היינו ∆ƒ¿∆ƒƒ¿«¿¿≈ƒ»¿»

העלול  אלא ביניהם הדוק קשר ומתוך ישיר באופן איננה מהעלול העילה

מתהווה  בסופם שרק ותוצאות סיבות של ארוכה שורה לאחר מהעילה התהווה

המבוקש ‰‡ÔBÁה"עלול" ÏeÏÚ‰ Ìb ‰p‰ מהעילה מאד הרחוק ƒ≈«∆»»«¬

‰BL‡‰,הראשונה ‰ÏÈÚÏ CÚÂ ˙eÎiL BÊÈ‡ BÏ ‰È‰z ואמנם ƒ¿∆≈«»¿∆∆»ƒ»»ƒ»
שתמיד  מחייבת ועלול עילה בדרך התהוות סוף סוף אבל רחוק ביחס מדובר

והעלול העילה בין כלשהו יחס ‰eiÓLb˙יהיה ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«««¿ƒ
ÈÙk) ‰fÓ ÏB„b ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡Èa EÏ ÔÈ‡ È‰ ,˙eiÁeÓ≈»ƒ¬≈≈¿¿ƒ»≈≈«ƒ»ƒ∆¿ƒ

‡ÈnL במאמר מהר"ש הרבי ∆≈ƒ
‰ÌÈwÚהנזכר ÏÚaÓ62( ƒ««»ƒ»ƒ

גמור, "יש" היא הגשמיות כי

מוחלט. "אין" היא והרוחניות

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ¿«
מה"אין" ה"יש" ‰e‡של

zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
המהווה  האלוקי ה"אין" של

כלל  ניכר ואינו לחלוטין הנעלם

הנברא, Ê‰ב"יש" ÔÈ‡L∆≈∆
˙eÏLÏzL‰ BÓk eÏÈÙ‡¬ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ‰k‡¬À»≈ƒ»¿»
"יש" של בדרך בהתהוות

נעלם  המהווה ה"אין" מ"אין",

ואינו  הנברא מהיש לגמרי ונסתר

בניגוד  רק לא וזאת כלל בו ניכר

שיש  ועלול עילה בדרך להתהוות

כי  וקרוב ישיר יחס ביניהם

וקרובה  ישירה סיבה היא העילה

העלול  התהוות של לתוצאה

עילה  בהתהוות אפילו אלא

ארוכה" "השתלשלות של ועלול

ועד  הראשונה שמהסיבה היינו

שרשרת  יש הסופית התוצאה

ותוצאות  סיבות של ארוכה

שבתוצאה  הנברא כזה שבאופן

ומרגיש  מכיר לא אכן הסופית

אם  ואפילו הראשונה הסיבה את

מאד  רבות ותוצאות בסיבות ˜ıמדובר ÔÈ‡ „Úסוף nk‰ללא „Ú) «≈≈««»
ı˜ ÔÈ‡ ‰Êa ÓBÏ CiML גבול בלי בזה ייתכן לא דבר של לאמיתו כי ∆«»«»∆≈≈

‰˙‰eeאמיתי  ‡l‡ ,(ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ הבורא ˙ בין הקשר שאכן כך ∆»ƒ¿«≈≈«ƒ»∆∆
כלל. ניכר ולא לחלוטין נעלם הוא Ê‰,והנברא ÌÚ „ÁÈe ריחוק למרות ¿««ƒ∆
וה"אין" ה"יש" בין העצום והפער ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הערך È‰ של זו בדרך ¬≈«¿≈∆

מאין יש e‡ÈˆÓ˙התהוות ÏL ÔÈÚ ‰e‰˙ קיימת ‡Lממשית ƒ¿«»ƒ¿»∆¿ƒ¬∆
dLiL ˙e‡ÈˆÓ È‰BfL ÓBÏ ÁÎ‰a,טעות או דמיון ולא באמת ¿∆¿≈««∆ƒ¿ƒ∆∆¿»

‡ÈnL ÈÙÎeהנזכר במאמר מהר"ש Ln‰Ó‰אדמו"ר ‰ÊÏ ‰È‡ ¿ƒ∆≈ƒ¿»»¿∆≈«ƒ¿»
ÔÈ„‰Òa63,ÔÈ‡eM˜ ÔÈË˜BÏ ÌÈL כישוף, ידי Ë˜BÏעל „Á‡ ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»≈
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לג      

ּומצֹות  ּדוקא, למּטה וההמׁשכה העׂשּיה הּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשענינן
למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא  ׁשענינן ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלאֿתעׂשה

הרי p‰Â‰ה) הּזה, ּבעֹולם היא העבֹודה ׁשּכללּות ּכיון ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּתי  להיֹות צריכֹות ּבעֹולם ׁשּגם ְְְִִֵֶַָָָמּובן,

מהר" אדמּו"ר ּׁשמבאר מה עלּֿפי ויּובן אּלּו. ׁשּתנּועֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
הוי' ּבאלים ּכמֹוכה מי מה 60ּבדּבּורֿהּמתחיל (ּכּידּוע ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ההּלּולא  ּבעל ׁשהיה 61ּׁשּגּלה מהּדרּוׁשים  אחד ׁשהּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אויר  את לטהר ּכדי ׁשנים, ׁשלׁש לׁשּתים אחת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹומר
הפכים. ׁשני יׁשנם ּבעֹולם ׁשּגם מּובן, ׁשּמּזה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעֹולם),
יׁש ׁשל ּבאפן היא העֹולם התהּוּות ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוהענין
ׁשּיהיה  ּככל ׁשהרי ועלּול, עּלה ׁשל ּבאפן ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמאין,
העלּול  ּגם הּנה לעלּול, מעילה הׁשּתלׁשלּות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָרּבּוי
הראׁשֹונה, לעילה וער ׁשּיכּות איזֹו לֹו ּתהיה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהאחרֹון
ל אין הרי מרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות התהּוּות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
מּבעל  ׁשּמביא (ּכפי מּזה ּגדֹול מאין יׁש ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבריאה

ּתכלית 62העּקרים  הּוא ההתהּוּות ׁשענין ונמצא, .( ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות  ּכמֹו אפילּו זה ׁשאין וההסּתר, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַההעלם
לֹומר  ׁשּׁשּי ּכּמה (עד קץ אין עד לעלּול מעילה ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻארּכה
עם  ּוביחד ואפס. מאין יׁש התהּוּות אּלא קץ), אין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבזה
אׁשר  מציאּות ׁשל ענין נתהּוה עלֿידיֿזה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה,
ׁשּמביא  ּוכפי ׁשּיׁשנּה, מציאּות ׁשּזֹוהי לֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהכרח

ּבסנהדרין  מהּמׁשנה לזה קּׁשּואין,63ראיה לֹוקטין ׁשנים , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
לֹוק  ואחד ּפטּור, לֹוקט חּיב,אחד מעׂשה העֹוׂשה חּיב. ט ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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תלב.60) ע' תרס"ו המשך ואילך. צה ע' תרמ"ג סה"מ קנח. פרק תרל"ו רבים מים המשך גם וראה ואילך. קמו ע' תרכ"ט סה"מ

שנה  ביבשה, הלכו ובנ"י ד"ה ואילך). קלב ע' ח"א לגני באתי סה"מ (תו"מ תשל"ד (הא') לגני באתי ד"ה קז. ע' תרפ"א סה"מ

ואילך). נג ע' (לקמן רכד.61)זו ע' תרנ"ט סה"מ תמוז). כח יום" ב"היום (נעתק רסז ע' ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר ראה 62)אג"ק

פ"ג. מ"ד פכ"ג. מ"א א.63)עיקרים סז,

    
,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰iNÚ‰ ‡e‰ ÔÈÚL ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈∆ƒ¿»»»¬ƒ»¿««¿»»¿«»«¿»
מונעים  וכך פנימי באופן למטה מלמעלה אלוקות והתגלות המשכת של בדרך

הפנימי האור מסוף לקליפות השפע ÔÈÚLאת ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓeƒ¿…«¬∆∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ התעלות של בדרך לאלוקות התקרבות «¬»»ƒ¿«»¿«¿»

מונעים  וכך מעלה כלפי התחתון

מהאור  לקליפות השפע את

המקיף.

˙eÏÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈≈»∆¿»
‰„BÚ‰ וקיום התורה בלימוד »¬»

‰f‰,המצוות ÌÏBÚa ‡È‰ƒ»»«∆
ÌÏBÚa ÌbL ,ÔeÓ È‰¬≈»∆«»»
ÈzL ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¿̂ƒƒ¿¿≈

el‡ ˙BÚez נברא והעולם ¿≈
ההפכים  שני של וחיבור  בשילוב

ומבאר. שהולך כפי יחד,

‡ÓM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«∆¿»≈
Œea„a L"‰Ó "eÓ„‡«¿«¬»¿ƒ
‰ÎBÓk ÈÓ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒ»»

'ÈÂ‰ ÌÈÏ‡a60Úe„ik) »≈ƒ¬»»«»«
ÏÚa ‰lbM ‰Ó«∆ƒ»««

‡Ïel‰‰61 הריי"צ הרבי «ƒ»
ביו"ד  הוא שלו ההסתלקות שיום

ֿ e‰L‡שבט דיבור המאמר ∆
תרכ"ט  כמוכה" "מי המתחיל

ÌÈLec‰Ó „Á‡ מאמרי ∆»≈«¿ƒ
‡ÓBהחסידות ‰È‰L סבו ∆»»≈

מהר"ש  ÌÈzLÏהרבי ˙Á‡««ƒ¿«ƒ
‰ËÏ È„k ,ÌÈL LÏL»…»ƒ¿≈¿«≈
‰fnL ,(ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡ ˙‡∆¬ƒ»»∆ƒ∆
ÌLÈ ÌÏBÚa ÌbL ,ÔeÓ»∆«»»∆¿»

.ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

,ÔÈ‡Ó LÈ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ באופן מלאֿדבר דבר ƒ¿«»»ƒ¿…∆∆≈≈«ƒ
מה"אין" רחוק המתהווה וה"יש" ב"יש", נראה ולא ניכר לא שה"אין" כזה

עצום ריחוק ÏeÏÚÂ,המהווה ‰lÚ ÏL ÔÙ‡a ‡ÏÂ מהתהוות בשונה ¿…¿…∆∆ƒ»¿»
ב"עלול" ונרגשת ניכרת ה"עילה" שם ותוצאה, סיבה ועלול", "עילה של בדרך

(בד  קרוב יחס ביניהם מהשכל)ויש המידות להתהוות ÏÎkומה È‰L∆¬≈¿»
,ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ˙eÏLÏzL‰ Èea ‰È‰iL התהוות כאשר גם היינו ∆ƒ¿∆ƒƒ¿«¿¿≈ƒ»¿»

העלול  אלא ביניהם הדוק קשר ומתוך ישיר באופן איננה מהעלול העילה

מתהווה  בסופם שרק ותוצאות סיבות של ארוכה שורה לאחר מהעילה התהווה

המבוקש ‰‡ÔBÁה"עלול" ÏeÏÚ‰ Ìb ‰p‰ מהעילה מאד הרחוק ƒ≈«∆»»«¬

‰BL‡‰,הראשונה ‰ÏÈÚÏ CÚÂ ˙eÎiL BÊÈ‡ BÏ ‰È‰z ואמנם ƒ¿∆≈«»¿∆∆»ƒ»»ƒ»
שתמיד  מחייבת ועלול עילה בדרך התהוות סוף סוף אבל רחוק ביחס מדובר

והעלול העילה בין כלשהו יחס ‰eiÓLb˙יהיה ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«««¿ƒ
ÈÙk) ‰fÓ ÏB„b ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡Èa EÏ ÔÈ‡ È‰ ,˙eiÁeÓ≈»ƒ¬≈≈¿¿ƒ»≈≈«ƒ»ƒ∆¿ƒ

‡ÈnL במאמר מהר"ש הרבי ∆≈ƒ
‰ÌÈwÚהנזכר ÏÚaÓ62( ƒ««»ƒ»ƒ

גמור, "יש" היא הגשמיות כי

מוחלט. "אין" היא והרוחניות

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ¿«
מה"אין" ה"יש" ‰e‡של

zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
המהווה  האלוקי ה"אין" של

כלל  ניכר ואינו לחלוטין הנעלם

הנברא, Ê‰ב"יש" ÔÈ‡L∆≈∆
˙eÏLÏzL‰ BÓk eÏÈÙ‡¬ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ‰k‡¬À»≈ƒ»¿»
"יש" של בדרך בהתהוות

נעלם  המהווה ה"אין" מ"אין",

ואינו  הנברא מהיש לגמרי ונסתר

בניגוד  רק לא וזאת כלל בו ניכר

שיש  ועלול עילה בדרך להתהוות

כי  וקרוב ישיר יחס ביניהם

וקרובה  ישירה סיבה היא העילה

העלול  התהוות של לתוצאה

עילה  בהתהוות אפילו אלא

ארוכה" "השתלשלות של ועלול

ועד  הראשונה שמהסיבה היינו

שרשרת  יש הסופית התוצאה

ותוצאות  סיבות של ארוכה

שבתוצאה  הנברא כזה שבאופן

ומרגיש  מכיר לא אכן הסופית

אם  ואפילו הראשונה הסיבה את

מאד  רבות ותוצאות בסיבות ˜ıמדובר ÔÈ‡ „Úסוף nk‰ללא „Ú) «≈≈««»
ı˜ ÔÈ‡ ‰Êa ÓBÏ CiML גבול בלי בזה ייתכן לא דבר של לאמיתו כי ∆«»«»∆≈≈

‰˙‰eeאמיתי  ‡l‡ ,(ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ הבורא ˙ בין הקשר שאכן כך ∆»ƒ¿«≈≈«ƒ»∆∆
כלל. ניכר ולא לחלוטין נעלם הוא Ê‰,והנברא ÌÚ „ÁÈe ריחוק למרות ¿««ƒ∆
וה"אין" ה"יש" בין העצום והפער ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הערך È‰ של זו בדרך ¬≈«¿≈∆

מאין יש e‡ÈˆÓ˙התהוות ÏL ÔÈÚ ‰e‰˙ קיימת ‡Lממשית ƒ¿«»ƒ¿»∆¿ƒ¬∆
dLiL ˙e‡ÈˆÓ È‰BfL ÓBÏ ÁÎ‰a,טעות או דמיון ולא באמת ¿∆¿≈««∆ƒ¿ƒ∆∆¿»

‡ÈnL ÈÙÎeהנזכר במאמר מהר"ש Ln‰Ó‰אדמו"ר ‰ÊÏ ‰È‡ ¿ƒ∆≈ƒ¿»»¿∆≈«ƒ¿»
ÔÈ„‰Òa63,ÔÈ‡eM˜ ÔÈË˜BÏ ÌÈL כישוף, ידי Ë˜BÏעל „Á‡ ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»≈
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לד   

חּיב, מעׂשה ׁשהעֹוׂשה וכיון ּפטּור. העינים את ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאֹוחז
אין  והרי מציאּות. ׁשל ענין ׁשּיׁשנֹו לֹומר צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעלּֿכרח
הּמצוה  ענין מּצד הּוא ּכאן הּמציאּות ׁשענין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָלֹומר
הּוא  מּצדֿעצמֹו ׁשהּדבר ּבאפן ולא כּו', ְְְְִֶֶַַַַָָָֹֹוהּתֹורה
הפ ׁשהּוא קּׁשּואים מּלֹוקט היא הראיה ׁשהרי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמציאּות,
מאלקּות, נפרד ענין נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּבֹורא, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרצֹון
אֹופּנים, ׁשני ּבזה להיֹות אפׁשר ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכיון
ּבאפן  ׁשּגם מּובן, הרי מעׂשה, ועֹוׂשה העינים את ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
עֹוׂשה  ּבׁשם ּתֹורה עלּֿפי ׁשּנקראת מציאּות יׁשנּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכזה
הענינים  ׁשני יׁשנם ּבעֹולם ׁשּגם ונמצא, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעׂשה.

כּו'. ְִִַָההפּכּיים

נברא fÓe‰ו) ׁשּבׁשבילם יׂשראל לבני ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבהם 64העֹולם  ּובענינים ׁשּבעֹולם ּדכׁשם , ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

הענינים  ׁשני יׁשנם יׂשראל, ּבני עבֹודת להי ֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָצריכה
לבני  ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן הּנה ּכּנ"ל, ּוקרירּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַּדחמימּות

הּמּגיד  הרב ּׁשּכתב מה יּובן ועלּֿפיֿזה 65יׂשראל. ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּכתּוב  ֿ 66ּבפרּוׁש על ּפרּוׁש וגֹו', ּבצלמנּו אדם נעׂשה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

ּפניו  מּכנגד עבר ׁשהּבן אף ּבן, לֹו ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדרֿמׁשל
הּבן  ׁשל הּצּורה נחקקה עםּֿכלֿזה מאּתֹו, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהל
לא  מעֹולם, ּבן לֹו היה ׁשּלא מי א האב. ׁשל ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבּמחׁשבה
לֹו ׁשּיהיה הּבן צּורת ּבמחׁשבּתֹו נחקק ׁשּיהא לֹומר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיכֹול
וזהּו צּורתֹו. הּכיר ולא אֹותֹו ראה לא עדין ּכי ,ּכ ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹאחר
אף  לֹומר ׁשּי הּׁשםֿיתּבר אצל אבל אדם. ּבני ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדר
ּכמֹו ּבמחׁשבה, צּורתם נחקק היה יׂשראל ׁשּנבראּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹקדם

ז"ל  רּבֹותינּו אצלֹו67ׁשאמרּו ּכי ּבמחׁשבה, עלה יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
והעתיד העבר ,לּמה יתּבר מּובן, אינֹו ולכאֹורה אחד. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

הרי  כּו', ּבן לֹו ׁשּיׁש מאדם הּמׁשל ּתחּלה להביא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָצרי
העבר  הּׁשםֿיתּבר ׁשאצל לכּתחּלה לֹומר יכֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
קדם  ּכדמּותנּו ּבצלמנּו לֹומר אפׁשר ולכן אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהעתיד
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א.64) לז, סנהדרין ו.65)משנה סימן תורה כו.66)אור א, ד.67)בראשית פ"א, ב"ר ראה

    
eËt,מיתה iÁמעונש Ë˜BÏ „Á‡Â.מיתה‰NÚÓ ‰NBÚ‰ »¿∆»≈«»»∆«¬∆

בפועל השדה מן קישואים ליקט הכשפים ‡˙שבאמצעות ÊÁB‡‰ ,iÁ«»»≈∆
ÌÈÈÚ‰ באמת אבל קישואים ליקט כאילו שנראה כך עיניים אחיזת שעשה »≈«ƒ

נקטפו לא ŒÏÚהקישואים ,iÁ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰L ÔÂÈÎÂ .eËt»¿≈»∆»∆«¬∆«»«
BLiL ÓBÏ CÈˆ EÁk»¿¬»ƒ«∆∆¿

˙e‡ÈˆÓ ÏL ÔÈÚ בריאה ƒ¿»∆¿ƒ
אם  כי בפועל שקיימת גשמית

רק  הוא הגשמי הזה העולם

בין  הבדל אין הרי לעינינו, דמיון

את  ל"האוחז מעשה" "עושה

ÓBÏהעיניים". ÔÈ‡ È‰Â«¬≈≈«
Ô‡k ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»
‰Âˆn‰ ÔÈÚ „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»
ÔÙ‡a ‡ÏÂ ,'eÎ ‰Bz‰Â¿«»¿…¿…∆
‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓ c‰L∆«»»ƒ««¿

,˙e‡ÈˆÓ אין שבעצם הסברא ¿ƒ
תורה  לענייני ורק מציאות

לעולם  מתייחסים אנו ומצוות

מופרכת  היא קיימת, כמציאות

‡È‰ ‰È‡‰ È‰L∆¬≈»¿»»ƒ
ÌÈ‡eM˜ Ë˜BlÓ באמצעות ƒ≈ƒƒ

ÔBˆכישוף  CÙ‰ ‡e‰L∆≈∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡Ba‰«≈∆«¿≈∆
„Ù ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó על עבירה שהרי ≈¡…
מפרי  הבורא האדם רצון את דה

באלוקות  «≈¿ÔÂÈÎÂמדביקותו
LÙ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈∆¿»
,ÌÈpÙB‡ ÈL ‰Êa ˙BÈ‰Ïƒ¿»∆¿≈«ƒ
‰NBÚÂ ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡≈∆»≈«ƒ¿∆
ÌbL ,ÔeÓ È‰ ,‰NÚÓ«¬∆¬≈»∆«

‰Êk ÔÙ‡a מצד כאשר גם ¿…∆»∆
פסול  המעשה והמצוות, התורה

מאלוקות  פירוד וגורם ואסור

˙‡˜pL ˙e‡ÈˆÓ dLÈ∆¿»¿ƒ∆ƒ¿≈
‰NBÚ ÌLa ‰Bz ÈtŒÏÚ«ƒ»¿≈∆

‰NÚÓ שום אין באמת ואם «¬∆
למעשה  יש ערך איזה מציאות,

אלא  התורה למצוות שמנוגד

מציאות. לעולם יש התורה פי שעל ÌLÈוודאי ÌÏBÚa ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«»»∆¿»
'eÎ ÌÈikÙ‰‰ ÌÈÈÚ‰ ÈL מצד לאין מוחלט ביטול של ושילוב חיבור ¿≈»ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ

שני. מצד אמיתית ומציאות אחד

‰fÓe (Â יש העולם בענייני וגם ומצוות תורה בענייני שגם לעיל מהאמור ƒ∆
הפכים שני של ÌÏÈLaLחיבור Ï‡NÈ ÈÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ»«¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÏBÚ‰ ‡64,מובן הבריאה מטרת שהם ÌÏBÚaLומאחר ÌLÎc ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»»
,Ï‡NÈ Èa ˙„BÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ Ì‰aL ÌÈÈÚe בתורה »ƒ¿»ƒ∆»∆¿ƒ»ƒ¿¬«¿≈ƒ¿»≈

Ôkומצוות, ‰p‰ ,Ï"pk ˙eÈ˜e ˙eÓÈÓÁc ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ««ƒ≈≈
Ï‡NÈ ÈÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ כפי הבריאה, כוונת את הממלאים שהם «¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈

להלן. שיבואר

‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
„Èbn‰ ‰ ˙kM65 ∆»«»«««ƒ

≈¿LeÙaממעזריטש
e˙k‰66Ì„‡ ‰NÚ «»«¬∆»»

,'B‚Â eÓÏˆa ֿ הקדושֿברוך ¿«¿≈¿
נברא  יהיה שהאדם אמר הוא

הרב  כתב כך ועל  אלוקים בצלם

ŒCcŒÏÚהמגיד Let≈«∆∆
,Ôa BÏ LiL Ì„‡ ÏLÓ»»»»∆≈≈
„‚kÓ Ú Ôa‰L Û‡«∆«≈»«ƒ¿∆∆

,Bz‡Ó CÏ‰Â ÂÈt ועכשיו »»¿»«≈ƒ
לנגד  נמצא ולא מהאב רחוק הבן

Á˜˜‰עיניו, ‰ÊŒÏkŒÌÚƒ»∆∆¿¿»
Ôa‰ ÏL ‰ev‰«»∆«≈

‡‰ ÏL ‰LÁna והיא ««¬»»∆»»
תמיד. האב של במחשבתו  קיימת

Ôa BÏ ‰È‰ ‡lL ÈÓ C‡«ƒ∆…»»≈
ÓBÏ ÏBÎÈ ‡Ï ,ÌÏBÚÓ≈»…»«
BzLÁÓa ˜˜Á ‡‰iL∆¿≈∆¿»¿«¬«¿
BÏ ‰È‰iL Ôa‰ ˙eˆ««≈∆ƒ¿∆
‡Ï ÔÈ„Ú Èk ,Ck Á‡««»ƒ¬«ƒ…
Èk‰ ‡ÏÂ B˙B‡ ‰‡»»¿…ƒƒ
Èa Cc e‰ÊÂ .B˙eˆ»¿∆∆∆¿≈
ŒÌM‰ Ïˆ‡ Ï‡ .Ì„‡»»¬»≈∆«≈
Û‡ ÓBÏ CiL Ca˙Èƒ¿»≈«»««
Ï‡NÈ e‡pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿ƒ¿»≈
Ì˙eˆ ˜˜Á ‰È‰»»∆¿»»»
eÓ‡L BÓk ,‰LÁÓa¿«¬»»¿∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba67Ï‡NÈ «≈«ƒ¿»≈
,‰LÁÓa ‰ÏÚ בטרם »»¿«¬»»

פירוש  גם וזה בפועל שנברא

בצלמנו" אדם "נעשה הכתוב

גם  ה' לפני עלתה האדם שצורת

בפועל האדם בריאת Èkƒלפני
„Á‡ „È˙Ú‰Â Ú‰ ,Ca˙È BÏˆ‡ זה הרי בעתיד שיהיה מה וגם ∆¿ƒ¿»≈∆»»¿∆»ƒ∆»

קיים. כבר הוא È‰Ï‡כאילו CÈˆ ‰nÏ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»»»»ƒ¿»ƒ
ÓBÏ ÏBÎÈ ‰È‰ È‰ ,'eÎ Ôa BÏ LiL Ì„‡Ó ÏLn‰ ‰lÁz¿ƒ»«»»≈»»∆≈≈¬≈»»»«
ÔÎÏÂ ,„Á‡ „È˙Ú‰Â Ú‰ Ca˙ÈŒÌM‰ Ïˆ‡L ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆≈∆«≈ƒ¿»≈∆»»¿∆»ƒ∆»¿»≈

Ì„‡‰ ‡pL Ì„˜ e˙eÓ„k eÓÏˆa ÓBÏ LÙ‡ המשל ומה ∆¿»«¿«¿≈ƒ¿≈…∆∆ƒ¿»»»»
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מיּניּה לעיל המבאר עלּֿפי ויּובן האדם. 68ׁשּנברא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
(ּבּזהר  הּידּוע ז"ל חכמינּו מאמר ,70ּומדרׁשים 69ּבפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

צרי היה לא הּתֹורה), על ּפרּוׁשֹו ּבתחּלת מביאֹו ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹורׁש"י
לכם  הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את ולּמה 71להתחיל , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אב  ּכמׁשל ׁשּזהּו ּומבאר, כּו'. ּבראׁשית מעׂשה להם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּגּלה
(ׁשּדגמתֹו קטנּות ּדברי ּומדּבר ׂשכלֹו, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמצמצם

קטן  ּדבר ׁשּנקרא ּבראׁשית מעׂשה ענין הּוא )72ּבּנמׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
(ולכן  כּו' ּתענּוג להּבן ׁשּיהיה ּכדי כּו', הּקטן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבׁשביל
מּבן  הּמׁשל מּובן אינֹו ולכאֹורה האב). ּגם מּזה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמתעּנג
קטן, ּכׁשהּוא נֹולד ה ּבן הרי למּטה, ּדבׁשלמא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָקטן,
יכֹולה  ההתהּוּות הרי להקּב"ה ּבהּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ׁשּכן  ּובפרט ּגדֹול, הּבן ׁשּיהיה ּבאפן לכּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהיֹות

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּבפעל, ההתהּוּות וחּוה 73היתה ׁשאדם ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
(ּבצביֹונם  ׁשנה עׂשרים כבני היּו74נבראּו ּכן ואם ,( ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

האדם  ׁשעבֹודת זה ׁשּמּצד ּבזה, הענין א ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּגדֹולים.
הענין  יׂשראל איׁש אצל יׁשנֹו עצמֹו, ּבכח להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹצריכה
הרי  זה עם ּוביחד קטנּות, ׁשל ענין היינּו, הּקטן. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּדבנֹו
ׁשּבבאּור  מה ּגם וזהּו האב. אל ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא

ּבצלמנ  אדם נעׂשה הּמׁשל הּכתּוב ּתחּלה מבאר גֹו', ּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּבן, מציאּות להיֹות צריכה ׁשּתחּלה ּבן, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמאדם
ׁשל  ּבמחׁשבּתֹו חקּוקה צּורתֹו להיֹות יכֹולה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָּולאחריֿזה
אף  הּנה ,הּׁשםֿיתּבר ׁשאצל מבאר ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאב,
כּו', ּבּמחׁשבה צּורתם נחקק היה יׂשראל ׁשּנבראּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקדם
הּזקן  אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי הּוא ּבזה החּלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁשר

ּתֹורה' האב,75ּב'לּקּוטי מּמֹוח נלקח ׁשהּבן ׁשאףֿעלּֿפי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדאבּוה  ּכרעא ונעׂשה 76ּוברא אחרּֿכ מּמּנּו נפרד הרי , ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּדין  עלּֿפי מחּיב אינֹו ולכן כּו', ּבפניֿעצמֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻמהּות
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א.68) סימן תורה ב.69)אור לט, 7041)ח"ב הערה 104 ע' חט"ו לקו"ש ראה יא. בראשית (באבער) תנחומא ב. פ"א, ב"ר ָראה

שם. ב.71)ובשוה"ג יב, ה"ג.72)פרשתנו פ"ד יסוה"ת הל' רמב"ם ז.73)ראה פי"ד, א.74)ב"ר יא, ר"ה לר"ה 75)ראה דרושים
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לה      

מיּניּה לעיל המבאר עלּֿפי ויּובן האדם. 68ׁשּנברא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
(ּבּזהר  הּידּוע ז"ל חכמינּו מאמר ,70ּומדרׁשים 69ּבפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

צרי היה לא הּתֹורה), על ּפרּוׁשֹו ּבתחּלת מביאֹו ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹורׁש"י
לכם  הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את ולּמה 71להתחיל , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אב  ּכמׁשל ׁשּזהּו ּומבאר, כּו'. ּבראׁשית מעׂשה להם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּגּלה
(ׁשּדגמתֹו קטנּות ּדברי ּומדּבר ׂשכלֹו, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמצמצם

קטן  ּדבר ׁשּנקרא ּבראׁשית מעׂשה ענין הּוא )72ּבּנמׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
(ולכן  כּו' ּתענּוג להּבן ׁשּיהיה ּכדי כּו', הּקטן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבׁשביל
מּבן  הּמׁשל מּובן אינֹו ולכאֹורה האב). ּגם מּזה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמתעּנג
קטן, ּכׁשהּוא נֹולד ה ּבן הרי למּטה, ּדבׁשלמא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָקטן,
יכֹולה  ההתהּוּות הרי להקּב"ה ּבהּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ׁשּכן  ּובפרט ּגדֹול, הּבן ׁשּיהיה ּבאפן לכּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהיֹות

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּבפעל, ההתהּוּות וחּוה 73היתה ׁשאדם ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
(ּבצביֹונם  ׁשנה עׂשרים כבני היּו74נבראּו ּכן ואם ,( ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

האדם  ׁשעבֹודת זה ׁשּמּצד ּבזה, הענין א ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּגדֹולים.
הענין  יׂשראל איׁש אצל יׁשנֹו עצמֹו, ּבכח להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹצריכה
הרי  זה עם ּוביחד קטנּות, ׁשל ענין היינּו, הּקטן. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּדבנֹו
ׁשּבבאּור  מה ּגם וזהּו האב. אל ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא

ּבצלמנ  אדם נעׂשה הּמׁשל הּכתּוב ּתחּלה מבאר גֹו', ּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּבן, מציאּות להיֹות צריכה ׁשּתחּלה ּבן, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמאדם
ׁשל  ּבמחׁשבּתֹו חקּוקה צּורתֹו להיֹות יכֹולה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָּולאחריֿזה
אף  הּנה ,הּׁשםֿיתּבר ׁשאצל מבאר ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאב,
כּו', ּבּמחׁשבה צּורתם נחקק היה יׂשראל ׁשּנבראּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקדם
הּזקן  אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי הּוא ּבזה החּלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁשר

ּתֹורה' האב,75ּב'לּקּוטי מּמֹוח נלקח ׁשהּבן ׁשאףֿעלּֿפי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדאבּוה  ּכרעא ונעׂשה 76ּוברא אחרּֿכ מּמּנּו נפרד הרי , ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּדין  עלּֿפי מחּיב אינֹו ולכן כּו', ּבפניֿעצמֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻמהּות
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˜ÔË,כי ‡e‰Lk „ÏB Ôa‰ È‰ ואין רב זמן לעבור מוכרח שיגדל ועד ¬≈«≈«¿∆»»
באב, תלוי ‰‰˙‰ee˙הדבר È‰ ‰"a˜‰Ï Ú‚Bp‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«≈«¿«»»¬≈«ƒ¿«

כעם, ישראל בני ושל בפשטות, האדם lÁzÎÏ‰של ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿«¿ƒ»
,ÏB„b Ôa‰ ‰È‰iL ÔÙ‡a יזדקק לא הקדושֿברוךֿהוא, היינו וה"אב", ¿…∆∆ƒ¿∆«≈»

המצוות  את מיד אתו לדבר ויוכל בראשית מעשי של קטנות דברי אליו לדבר

‡˙È‡„ÎÂ ,ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ ÔkL ËÙeמובאL„na73 ƒ¿»∆≈»¿»«ƒ¿«¿…«¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÌBÈˆa) ‰L ÌÈNÚ ÈÎ e‡ ‰eÁÂ Ì„‡L74 במלוא ∆»»¿«»ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿»

וצורתם  ÌÈÏB„bדמותם eÈ‰ Ôk Ì‡Â קטן.?), מבן המשל פשר ומה ¿ƒ≈»¿ƒ
Èˆ Ì„‡‰ ˙„BÚL ‰Ê „vnL ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡˙BÈ‰Ï ‰Î «»ƒ¿»»∆∆ƒ«∆∆¬«»»»¿ƒ»ƒ¿
,BÓˆÚ ÁÎa מצידו שהוא ¿…««¿

ה' את ‡LÈיעבוד Ïˆ‡ BLÈ∆¿≈∆ƒ
Ï‡NÈ גם יהודי כל אצל היינו ƒ¿»≈

בעבודת  גבוהה לדרגה שהגיע מי

‰ÔËw.ה' Bc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«»»
,˙eË˜ ÏL ÔÈÚ ,eÈÈ‰«¿ƒ¿»∆«¿
‡e‰ È‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈe¿««ƒ∆¬≈
Ï‡ ˙eÎiL BÏ LiL ,Ba¿∆≈«»∆

‡‰ שני של שילוב זה והרי »»
מה  קטנות, – אחד מצד הפכים,

האב  בין הערך ריחוק על שמורה

שייכות  עם בן – שני ומצד והבן,

לאב. ופנימית גלוייה

e‡aL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿≈
Ì„‡ ‰NÚ e˙k‰«»«¬∆»»

,'B‚ eÓÏˆa המגיד הרב אין ¿«¿≈
שלמעלה  העניין בעצם מסתפק

כאחד  הם והעתיד ההווה העבר

חקוקה  להיות יכולה הצורה ולכן

אלא שנבראה לפני ≈«¿‡Óגם
Ì„‡Ó ÏLn‰ ‰lÁz¿ƒ»«»»≈»»
‰lÁzL ,Ôa BÏ LiL∆≈≈∆¿ƒ»
˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÎÈ ‰ÊŒÈÁ‡Ïe ,Ôa‰«≈¿«¬≈∆¿»
‰˜e˜Á B˙eˆ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»
,‡‰ ÏL BzLÁÓa¿«¬«¿∆»»
לאחר  גם אצלו חקוקה ולהישאר

יתרחק «»»¿CkŒÁ‡Âשהבן
ŒÌM‰ Ïˆ‡L ‡Ó¿…»∆≈∆«≈
Ì„˜ Û‡ ‰p‰ ,Ca˙Èƒ¿»≈ƒ≈«…∆
‰È‰ Ï‡NÈ e‡pL∆ƒ¿¿ƒ¿»≈»»
‰LÁna Ì˙eˆ ˜˜Á∆¿»»»««¬»»

‰Êa ˜elÁ‰ L‡ ,'eÎהאמור במשל צורך יש ÈÙkשבגללו ‡e‰ ¬∆«ƒ»∆¿ƒ
'‰Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ "eÓ„‡ ‡nL75Ôa‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ∆¿»≈«¿«»≈¿ƒ≈»∆««ƒ∆«≈
‰e‡c ‡Úk ‡e ,‡‰ ÁBnÓ Á˜Ï76, הכרעיים כמו הוא והבן ƒ¿»ƒ«»»¿»«¿»«¬»

ביותר  הדוק הוא האב עם שלו שהקשר היינו האב, Ù„הבן‰Èשל ¬≈ƒ¿»
epnÓ מהאבBÈ‡ ÔÎÏÂ ,'eÎ BÓˆÚŒÈÙa ˙e‰Ó ‰NÚÂ CkŒÁ‡ ƒ∆««»¿«¬∆«ƒ¿≈«¿¿»≈≈
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לו   

קֹודמין  חּיי ּכי אביו, אהבת  ּבׁשביל  נפׁשֹו ,77למסר ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹ
כּו' קֹודמת אבדת ֹו אביו ואבדת הּנׁשמה 78ואבדתֹו א , ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכלל  יתּבר מּמּנּו נפרדת ואינּה חד, ּכּוּלא רק ,ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה
הרי  גֹו' ּבצלמנּו אדם ׁשּנעׂשה לאחרי ׁשאפילּו ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(והינּו

מּמׁש מּמעל אלקה חלק לּה79הּוא להיֹות מכרח ולכן ,( ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבאים  ׁשּלזה אּלא מּמׁש. ּבמסירּותֿנפׁש כּו' ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאהבה
קטן, ּדבן ּומּצב ּבמעמד ּתחּלה ׁשּנמצאים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאחרי
כּו' ּגדֹול נעׂשה הּוא הרי עצמֹו עבֹודת ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַָועלֿידי
ואתהּפכא, ּדאתּכפיא העבֹודה אֹופּני ב' הם ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ(ּובכללּות

לעיל  ׁשּנתּבאר ).80ּכמֹו ְְְִֵֵֶָ

היתה p‰Â‰ז) זה (ׁשּבׁשביל העבֹודה ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ
לבירא  רמה מאגרא הּנׁשמה ְְְְִִִֵַַָָָָָָירידת

לֹו81עּמיקּתא  לעׂשֹות ּדוקא, הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם הּוא ( ְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
ּבתחּתֹונים  ּדירה כ"ק 82יתּבר ּׁשמבאר מה עלּֿפי ויּובן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

נׁשמתֹוֿעדן אד  (מהֹורׁש"ב) ל83מּו"ר ערֹו אין ּבפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָ
הּזה  ּבעֹולם ּבעֹולם 84כּו' הּוא ל ערֹו ּדאין ׁשהענין , ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ

סדר  ּכל לאחרי הּנה האֹורֹות, ּבענין ּכי, ּדוקא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה
ולכן  הּמאֹור, מעין הּוא האֹור הרי האֹורֹות, ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָהׁשּתלׁשלּות
ׁשּלמרֹות  והינּו כּו', ער איזה ׁשּיׁש לחׁשב עדין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹיכֹולים
הּוא  ׁשהּמאֹור ונמצא, ׁשהּוא. ער איזה י ׁש ,הער ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָרחּוק
מהּֿׁשאיןּֿכן  מּמּנּו. הּמׁשּתלׁשלים להענינים ער ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבגדר
ועד  נפרד, ּבאפן היא הּכלי ׁשהתהּוּות לּכלים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבנֹוגע
מאין, הּיׁש התהּוּות היא ׁשּׁשם הּזה, ּבעֹולם ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכפי
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א.77) סב, במשנה.78)ב"מ א לג, רפ"ב.79)שם ואילך).80)תניא לא ע' (לעיל ב פרק בא דש"פ לגני באתי לשון 81)ד"ה

ב. ה, חגיגה ― רפל"ו.82)הגמרא תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא תער"ב 83)ראה אור עוטה ד"ה

ואילך). נ ע' פר"ת (סה"מ תר"פ דשמח"ת דעת למען וד"ה ואילך), יא ע' ח"א תער"ב (המשך דשבת.84)פ"ז שחרית תפלת נוסח

    
EÈiÁ Èk ,ÂÈ‡ ˙‰‡ ÏÈLa BLÙ ÒÓÏ ÔÈc‰ ÈtŒÏÚ iÁÓ¿À»«ƒ«ƒƒ¿…«¿ƒ¿ƒ«¬«»ƒƒ«∆

ÔÈÓ„B˜77, נפשו את למסור עליו אביו את להציל שכדי על ובמצב ולוותר ¿ƒ
זאת  לעשות נדרש אינו הוא שלו, ‡ÂÈהחיים ˙„‡Â B˙„‡Â שאם כך «¬≈»«¬≈«»ƒ

עצמו  שלו האבידה מציאת על לוותר ייאלץ אביו של האבידה במציאת יעסוק

'eÎ ˙Ó„B˜ B˙„‡78C‡ , ¬≈»∆∆«
‰ÓLp‰ ֿ לקדושֿברוך ביחס «¿»»

lek‡הוא  ˜ ,Ck dÈ‡≈»»«»
,„Á הכל והבורא הנשמה אלא «
epnÓאחד ˙„Ù dÈ‡Â¿≈»ƒ¿∆∆ƒ∆

ÏÏk Ca˙È לעולםeÈ‰Â) ƒ¿»≈¿»¿«¿
‰NÚpL ÈÁ‡Ï eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿«¬≈∆«¬∆

'B‚ eÓÏˆa Ì„‡ ונברא »»¿«¿≈
בפועל ‰e‡אדם È‰ עדיין ¬≈

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««
LnÓ79ÁÎÓ ÔÎÏÂ ,( «»¿»≈À¿»

dÏ ˙BÈ‰Ï לנשמה‰‰‡ ƒ¿»«¬»
'eÎ לאלוקותŒ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ

LnÓ LÙ יהודי הצורך ובעת ∆∆«»
ה'. אהבת למען חייו על מוותר

ÈÁ‡Ï ÌÈ‡a ‰ÊlL ‡l‡∆»∆»∆»ƒ¿«¬≈
„ÓÚÓa ‰lÁz ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«¬»

,ÔË˜ Ôc vÓe שעדיין «»¿≈»»
כדבעי  ה' את לעבוד מסוגל איננו

BÓˆÚ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬««¿
'eÎ ÏB„b ‰NÚ ‡e‰ È‰¬≈«¬∆»
ÈpÙB‡ ' Ì‰ ˙eÏÏÎe)ƒ¿»≈«≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿«¿»

,‡Ît‰˙‡Â הרע כפיית ¿ƒ¿«¿»
לטוב, והפיכתו עליו והתגברות

וההתקדמות  והמעבר

הוא  ל"אתהפכא" מ"אתכפיא"

מקטנות  ועלייה התקדמות כמו

ÏÈÚÏלגדלות  ‡a˙pL BÓk80"לגני "באתי המתחיל דיבור במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם לאור ויוצא תשל"ג, בא פרשת בשבת שנאמר

זו  שנה בא לפרשת ).מלכות'
˙„ÈÈ ‰˙È‰ ‰Ê ÏÈLaL) ‰„BÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈¿»ƒ¿«»¬»∆ƒ¿ƒ∆»¿»¿ƒ«

‰ÓLp‰לירידה שנמשלה ביותר למטה עד ביותר גבוה ‚‡Ó‡ממקור «¿»»≈ƒ¿»
‰Óגבוה z˜ÈnÚ‡מגג ‡ÈÏ81 עמוק ‰f‰לבור ÌÏBÚa ‡e‰ ( »»¿ƒ»«ƒ¿»»»«∆

,‡˜Âc ÔBzÁz‰ במטרה נברא העולם Èc‰שהרי Ca˙È BÏ ˙BNÚÏ ««¿«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁ˙a82 למטה תחתון שאין הגשמי הזה העולם היינו ו"תחתונים" ¿«¿ƒ
ממנו.

ŒB˙ÓL ("LB‰Ó) "eÓ„‡ ˜"Î ‡ÓM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«∆¿»≈«¿»«ƒ¿»
Ô„Ú83LeÙaהתפילה ‰f‰נוסח ÌÏBÚa 'eÎ EÏ CBÚ ÔÈ‡84, ≈∆¿≈≈¬¿»»«∆

EÏ CBÚ ÔÈ‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈¬¿
הערך  בריחוק שהם נבראים

ופער  אמיתי בריחוק מאלוקות

‰f‰עצום ÌÏBÚa ‡e‰»»«∆
ÔÈÚa ,Èk .‡˜Âc«¿»ƒ¿ƒ¿«

,˙BB‡‰ שלהם והיחס »
Ïkלאלוקות ÈÁ‡Ï ‰p‰ƒ≈¿«¬≈»

˙eÏLÏzL‰ „Ò≈∆ƒ¿«¿¿
,˙BB‡‰ שהאורות למרות »

ריבוי  של השתלשלות בסדר ירדו

עצמות  בין להשוות ואין דרגות

השתלשלות, סדר בתחילת האור

לאור  העליונות, בדרגות

התחתונות, בדרגות שבסופו,

ÔÈÚÓ ‡e‰ B‡‰ È‰¬≈»≈≈
,B‡n‰ ומהותו טבעו מעצם «»

המקור  המאור, מעין הוא האור

מאיר הוא גם ÔÎÏÂשממנו ¿»≈
דרגות  וירד נמשך שהאור לאחר

מאד ÔÈ„Úרבות ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¬«ƒ
CÚ ‰ÊÈ‡ LiL LÁÏ«¿…∆≈≈∆∆∆

,'eÎ האור בין כלשהו ודמיון

BÓlL˙למאור eÈ‰Â¿«¿∆«¿
,CÚ‰ ˜eÁ הגדול והפער ƒ»∆∆

‡e‰L CÚ ‰ÊÈ‡ LÈ ובכל ≈≈∆∆∆∆
מסויים  ויחס דמיון יש עדיין זאת

למקורם. האורות «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,בין
כן ‰e‡מצידו B‡n‰Lאם ∆«»

CÚ „‚a מסויימת ושייכות התייחסות לו ÌÈÈÚ‰Ïויש ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿»ƒ
,ÌÈÏkÏ Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .epnÓ ÌÈÏLÏzLn‰ האור שבהם «ƒ¿«¿¿ƒƒ∆«∆≈≈¿≈««≈ƒ

מאיר הוא ובאמצעותם Ù„נקלט ÔÙ‡a ‡È‰ ÈÏk‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿««¿ƒƒ¿…∆ƒ¿»
הכלים  בין ערוך" "אין ואכן אמיתי, פער יש והמאור הכלים ובין ממקורם,

‰f‰,והמאור  ÌÏBÚa ‡e‰L ÈÙk „ÚÂ עניין , הזה שבעולם בנבראים ¿«¿ƒ∆»»«∆
כיון  יותר עוד ומודגש בולט לבורא ביחס ערוך" "אין של ‰È‡זה ÌML∆»ƒ

EÏ ÔÈ‡L ˙eiÁeÓ ˙eiÓLb‰ ˙ee‰˙‰ ,ÔÈ‡Ó Li‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««≈≈«ƒƒ¿«««¿ƒ≈»ƒ∆≈¿
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מאין  יׁש התהּוּות ל ׁשאין מרּוחנּיּות הּגׁשמּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתהּוּות
התהּוּות, ׁשל ּבאפן הּירידה ּתכלית ׁשּזהּו מּזה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּגדֹול
נראה  ּבזה הּנה ה), סעיף (כנ"ל ועלּול עּלה ּכבסדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּדלא

ערֹו ּדאין הענין 85הענין הּזה מעֹולם ׁשּיֹודעים ּולאחרי . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּגם  נפעל) (ועלֿידיֿזה יֹודעים מּזה הּנה ,ל ערֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּדאין
ּגם  אּלא הּמאֹור, מעין ׁשהּוא רק לא ּבֹו ׁשּנרּגׁש ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאֹור,
אֹותֹו, ׁשעׂשה למי ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא יֹותר, נעלה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָענין

הּמאֹור. ענין ּגם ּבֹו ְִֵֶַַַָׁשּיׁש

ÏÎÂ ּכפי ּבאלקּות למעלה ּומּצב למעמד ּבנֹוגע הּוא זה ¿»ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ענין  אֹודֹות ׁשּמדּבר ּדכיון הּבריאה, מּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשהּוא
והּמתהּוה. המהּוה ענינים, ׁשני ּכבר יׁש הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההתהּוּות,
ּומקֹור  הּׁשרׁש נמׁש ׁשּמּזה אפׁשר, ּבדר לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹויׁש
ּכפי  וחמימּות ּדקרירּות הענינים ׁשני ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָהראׁשֹון
ּובּקלּפֹות  ּבכלל, ּבעֹולמֹות הּנ"ל, הּסּוגים ּבכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשהם
ׁשהרי  ותֹורה, יׂשראל ּבני אצל ּגם ּובינּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבפרט,
ראׁשית  ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל היא הּבריאה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכללּות

יׂשר  ראׁשית ּובׁשביל ׁשּנקראּו .86אל ְְְְִִִִִֵֵֶָ

הּוא p‰Â‰ח) הּמעׂשה ּבׁשביל היא הּנ"ל ּבכל הּכּונה ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַַַַַָָָ
איׁש87העּקר  ׁשל מציאּותֹו ׁשּתהיה היינּו, , ְְְִִִִֶֶֶַָָ

קֹוני  את לׁשּמׁש נבראתי אני אׁשר ּכן 88יׂשראל, ועֹוׂשה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
נׁשמתֹו, חלקי ּכל - ועד ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבפעל,
הּבהמית, נפׁש מּצד והן האלקית נפׁש מּצד הן ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּובכללּות
ממּלא  הּוא הרי ואז ּגּופֹו, מּצד והן נׁשמתֹו מּצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָהן

הוי' ּדצבאֹות צבא איׁש ׁשל ּבאפן ּוׁשליחּותֹו ,89ּתפקידֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ
יׁשּכנּו ענין ׁשּזהּו ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָלעׂשֹות
לגּני  ּבאתי ׁשּיהיה ממׁשי ועלֿידיֿזה עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלעד
ׁשכינה  ׁשעּקר ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָָלגנּוני,
ּביתר  זה יהיה ׁשּלעתידֿלבֹוא אּלא היתה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבתחּתֹונים
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ובכ"מ.85) ואילך). 113 ס"ע שם ואילך. 39 ע' תשי"א (סה"מ תרצ"ד (הא') ערוך אין סד"ה פי"ד. תרצ"ד יחיינו ד"ה גם ראה

א.86) א, בראשית מי"ז.87)פרש"י פ"א אבות קידושין.88)ראה סוף וברייתא מא.89)משנה יב, פרשתנו

    
,‰fÓ ÏB„b ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ וחומרי וגשמי ממשי "יש" אין שהרי ƒ¿«≈≈«ƒ»ƒ∆

הזה שבעולם מה"יש" ÏLיותר ÔÙ‡a ‰„Èi‰ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«¿ƒ»¿…∆∆
,˙ee‰˙‰ ערך שום לו שאין גשמי "יש" מתהווה הרוחני מה"אין" כאשר ƒ¿«

אותו המהווה ל"אין" ודמיון ÏeÏÚÂויחס ‰lÚ „Òk ‡Ïc יש שם ¿…ƒ¿≈∆ƒ»¿»
ה"עילה" בין ברורה שייכות

ה) סעיף (כנ"ל ≈p‰ƒ‰וה"עלול"
‰Êa מאין גשמי יש בהתהוות ¿∆

בנבראים  שהוא כפי רוחני

הזה  ‰ÔÈÚשבעולם ‰‡ƒ¿∆»ƒ¿»
CBÚ ÔÈ‡c85. ¿≈¬

ÌÏBÚÓ ÌÈÚ„BiL ÈÁ‡Ïe¿«¬≈∆¿ƒ≈»
CBÚ ÔÈ‡c ÔÈÚ‰ ‰f‰«∆»ƒ¿»¿≈¬

,EÏ שדווקא לעיל כמבואר ¿
הגשמי  הזה שבעולם הנבראים

של  באופן מאלוקות רחוקים אכן

ערוך", fÓ‰"אין ‰p‰ƒ≈ƒ∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ÌÈÚ„BÈ¿ƒ¿«¿≈∆
LbpL ,B‡a Ìb (ÏÚÙƒ¿»«»∆ƒ¿»
ÔÈÚÓ ‡e‰L ˜ ‡Ï Ba…«∆≈≈
ÔÈÚ Ìb ‡l‡ ,B‡n‰«»∆»«ƒ¿»

,˙BÈ ‰ÏÚ העובדה כלומר, «¬∆≈
היא  המאור מעין הוא שהאור

אבל  באור ונפלאה גדולה מעלה

ערוך" "אין עניין הבנת לאחר

לנבראים  ביחס שהוא כפי

מבינים  אזי הזה שבעולם

נעלה  עניין (ופועלים) ויודעים

– באור LŒÔÈ‡a‰יותר ‡e ∆¿≈
,B˙B‡ ‰NÚL ÈÓÏ CBÚ¬¿ƒ∆»»
.B‡n‰ ÔÈÚ Ìb Ba LiL∆≈«ƒ¿««»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿≈«
‰ÏÚÓÏ vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿«¿»
„vÓ ‡e‰L ÈÙk ˙e˜Ï‡a∆¡…¿ƒ∆ƒ«

,‰‡Èa‰ וביחס בהשוואה «¿ƒ»
ונבראים «≈¿ÔÂÈÎcלעולמות

ÔÈÚ ˙B„B‡ a„nL∆¿À»ƒ¿«
˙ee‰˙‰‰ עולמות של «ƒ¿«

ÈLונבראים, k LÈ È‰¬≈≈¿»¿≈
‰e‰˙n‰Â ‰e‰Ó‰ ,ÌÈÈÚ כל אין שבהם יותר נעלות מדרגות בשונה ƒ¿»ƒ«¿«∆¿«ƒ¿«∆

לנבראים. התייחסות

‰fnL ,LÙ‡ C„a ÓBÏ LÈÂ האלוקות של ההתייחסות מאופן ¿≈«¿∆∆∆¿»∆ƒ∆
נמשך CLÓוהנבראים להיות eÈ‰iLמתחיל ÔBL‡‰ B˜Óe LM‰ ƒ¿»«…∆»»ƒ∆ƒ¿

ÌÈ‚eq‰ ÏÎa Ì‰L ÈÙk ˙eÓÈÓÁÂ ˙eÈ˜c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆≈¿»«ƒ
Ïˆ‡ Ìb ÌÈzÈe ,ËÙa ˙BtÏwe ,ÏÏÎa ˙BÓÏBÚa ,Ï"p‰««»»ƒ¿»«¿ƒƒ¿»≈¿«ƒ«≈∆
ÏÈLa ‡È‰ ‰‡Èa‰ ˙eÏÏk È‰L ,‰B˙Â Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»∆¬≈¿»«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡ e‡˜pL Ï‡NÈ ÏÈLe ˙ÈL‡ ˙‡˜pL ‰Bz‰86 «»∆ƒ¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

שבדרגות  העניינים ולכן

ביטוי  לידי באים יותר הנמוכות

שורשם  ובנבראים, בעולמות

ביחס  הוא והתחלתם ומקורם

והבריאה. האלוקות שבין

ÏÎa ‰ek‰ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈««»»¿»
ÏÈLa ‡È‰ Ï"p‰««ƒƒ¿ƒ

wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰87, ««¬∆»ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿∆¿ƒ

,Ï‡NÈ LÈ‡ ÏL,יהודי ∆ƒƒ¿»≈
L‡ של והכוונה המטרה ¬∆

היא È˙‡בריאתו È‡¬ƒƒ¿≈ƒ
ÈB˜ ˙‡ LnLÏ88, ¿«≈∆ƒ

,ÏÚÙa Ôk ‰NBÚÂ וממלא ¿∆≈¿…«
בריאתו כוונת ««¬»¿LÁÓa‰את

Z „ÚÂ ,‰NÚÓe eacƒ«¬∆¿«
,B˙ÓL È˜ÏÁ Ïk שעושה »∆¿≈ƒ¿»

חודרות  שהפעולות באופן זאת

שלו  הנשמה חלקי כל תוך אל

˙eÏÏÎe שעובד היא הכוונה ƒ¿»
הפרטים  כל עם ה' את

מציאותו את ≈‰Ôשמרכיבים
Ô‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙ „vÓƒ«∆∆»¡…ƒ¿≈
Ô‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ „vÓƒ«∆∆««¬ƒ≈
„vÓ Ô‰Â B˙ÓL „vÓƒ«ƒ¿»¿≈ƒ«

,BÙeb הכוחות בכל שמשתמש

כדי  ונפשו גופו חלקי כל של

ה' את ‰e‡לעבוד È‰ Ê‡Â¿»¬≈
B˙eÁÈÏLe B„È˜Ùz ‡lÓÓ¿«≈«¿ƒ¿ƒ
‡ˆ LÈ‡ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ»»

'ÈÂ‰ ˙B‡ˆc89, כמבואר ¿ƒ¿¬»»
המתחיל  דיבור במאמר באריכות

תש"י  לגני" BÏ"באתי ˙BNÚÏ«¬
,ÌÈBzÁ˙a ‰Èc Ca˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈ ÔÈÚ e‰fL כמבואר) בארץ למטה השכינה השראת ∆∆ƒ¿«ƒ¿¿»«»∆»
המאמר) Èe‚Ï,בתחילת Èp‚Ï È˙‡a ‰È‰iL CÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚL ,‰lÁ˙a ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
בתחילת  שהיה כפי בארץ למטה לשכון השכינה חזרה המשכן שבהקמת כשם
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לז      

מאין  יׁש התהּוּות ל ׁשאין מרּוחנּיּות הּגׁשמּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתהּוּות
התהּוּות, ׁשל ּבאפן הּירידה ּתכלית ׁשּזהּו מּזה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּגדֹול
נראה  ּבזה הּנה ה), סעיף (כנ"ל ועלּול עּלה ּכבסדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּדלא

ערֹו ּדאין הענין 85הענין הּזה מעֹולם ׁשּיֹודעים ּולאחרי . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּגם  נפעל) (ועלֿידיֿזה יֹודעים מּזה הּנה ,ל ערֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּדאין
ּגם  אּלא הּמאֹור, מעין ׁשהּוא רק לא ּבֹו ׁשּנרּגׁש ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאֹור,
אֹותֹו, ׁשעׂשה למי ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא יֹותר, נעלה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָענין

הּמאֹור. ענין ּגם ּבֹו ְִֵֶַַַָׁשּיׁש

ÏÎÂ ּכפי ּבאלקּות למעלה ּומּצב למעמד ּבנֹוגע הּוא זה ¿»ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ענין  אֹודֹות ׁשּמדּבר ּדכיון הּבריאה, מּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשהּוא
והּמתהּוה. המהּוה ענינים, ׁשני ּכבר יׁש הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההתהּוּות,
ּומקֹור  הּׁשרׁש נמׁש ׁשּמּזה אפׁשר, ּבדר לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹויׁש
ּכפי  וחמימּות ּדקרירּות הענינים ׁשני ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָהראׁשֹון
ּובּקלּפֹות  ּבכלל, ּבעֹולמֹות הּנ"ל, הּסּוגים ּבכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשהם
ׁשהרי  ותֹורה, יׂשראל ּבני אצל ּגם ּובינּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבפרט,
ראׁשית  ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל היא הּבריאה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכללּות

יׂשר  ראׁשית ּובׁשביל ׁשּנקראּו .86אל ְְְְִִִִִֵֵֶָ

הּוא p‰Â‰ח) הּמעׂשה ּבׁשביל היא הּנ"ל ּבכל הּכּונה ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַַַַַָָָ
איׁש87העּקר  ׁשל מציאּותֹו ׁשּתהיה היינּו, , ְְְִִִִֶֶֶַָָ

קֹוני  את לׁשּמׁש נבראתי אני אׁשר ּכן 88יׂשראל, ועֹוׂשה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
נׁשמתֹו, חלקי ּכל - ועד ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבפעל,
הּבהמית, נפׁש מּצד והן האלקית נפׁש מּצד הן ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּובכללּות
ממּלא  הּוא הרי ואז ּגּופֹו, מּצד והן נׁשמתֹו מּצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָהן

הוי' ּדצבאֹות צבא איׁש ׁשל ּבאפן ּוׁשליחּותֹו ,89ּתפקידֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ
יׁשּכנּו ענין ׁשּזהּו ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָלעׂשֹות
לגּני  ּבאתי ׁשּיהיה ממׁשי ועלֿידיֿזה עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלעד
ׁשכינה  ׁשעּקר ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָָלגנּוני,
ּביתר  זה יהיה ׁשּלעתידֿלבֹוא אּלא היתה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבתחּתֹונים
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ובכ"מ.85) ואילך). 113 ס"ע שם ואילך. 39 ע' תשי"א (סה"מ תרצ"ד (הא') ערוך אין סד"ה פי"ד. תרצ"ד יחיינו ד"ה גם ראה

א.86) א, בראשית מי"ז.87)פרש"י פ"א אבות קידושין.88)ראה סוף וברייתא מא.89)משנה יב, פרשתנו

    
,‰fÓ ÏB„b ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ וחומרי וגשמי ממשי "יש" אין שהרי ƒ¿«≈≈«ƒ»ƒ∆

הזה שבעולם מה"יש" ÏLיותר ÔÙ‡a ‰„Èi‰ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«¿ƒ»¿…∆∆
,˙ee‰˙‰ ערך שום לו שאין גשמי "יש" מתהווה הרוחני מה"אין" כאשר ƒ¿«

אותו המהווה ל"אין" ודמיון ÏeÏÚÂויחס ‰lÚ „Òk ‡Ïc יש שם ¿…ƒ¿≈∆ƒ»¿»
ה"עילה" בין ברורה שייכות

ה) סעיף (כנ"ל ≈p‰ƒ‰וה"עלול"
‰Êa מאין גשמי יש בהתהוות ¿∆

בנבראים  שהוא כפי רוחני

הזה  ‰ÔÈÚשבעולם ‰‡ƒ¿∆»ƒ¿»
CBÚ ÔÈ‡c85. ¿≈¬

ÌÏBÚÓ ÌÈÚ„BiL ÈÁ‡Ïe¿«¬≈∆¿ƒ≈»
CBÚ ÔÈ‡c ÔÈÚ‰ ‰f‰«∆»ƒ¿»¿≈¬

,EÏ שדווקא לעיל כמבואר ¿
הגשמי  הזה שבעולם הנבראים

של  באופן מאלוקות רחוקים אכן

ערוך", fÓ‰"אין ‰p‰ƒ≈ƒ∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ÌÈÚ„BÈ¿ƒ¿«¿≈∆
LbpL ,B‡a Ìb (ÏÚÙƒ¿»«»∆ƒ¿»
ÔÈÚÓ ‡e‰L ˜ ‡Ï Ba…«∆≈≈
ÔÈÚ Ìb ‡l‡ ,B‡n‰«»∆»«ƒ¿»

,˙BÈ ‰ÏÚ העובדה כלומר, «¬∆≈
היא  המאור מעין הוא שהאור

אבל  באור ונפלאה גדולה מעלה

ערוך" "אין עניין הבנת לאחר

לנבראים  ביחס שהוא כפי

מבינים  אזי הזה שבעולם

נעלה  עניין (ופועלים) ויודעים

– באור LŒÔÈ‡a‰יותר ‡e ∆¿≈
,B˙B‡ ‰NÚL ÈÓÏ CBÚ¬¿ƒ∆»»
.B‡n‰ ÔÈÚ Ìb Ba LiL∆≈«ƒ¿««»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿≈«
‰ÏÚÓÏ vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿«¿»
„vÓ ‡e‰L ÈÙk ˙e˜Ï‡a∆¡…¿ƒ∆ƒ«

,‰‡Èa‰ וביחס בהשוואה «¿ƒ»
ונבראים «≈¿ÔÂÈÎcלעולמות

ÔÈÚ ˙B„B‡ a„nL∆¿À»ƒ¿«
˙ee‰˙‰‰ עולמות של «ƒ¿«

ÈLונבראים, k LÈ È‰¬≈≈¿»¿≈
‰e‰˙n‰Â ‰e‰Ó‰ ,ÌÈÈÚ כל אין שבהם יותר נעלות מדרגות בשונה ƒ¿»ƒ«¿«∆¿«ƒ¿«∆

לנבראים. התייחסות

‰fnL ,LÙ‡ C„a ÓBÏ LÈÂ האלוקות של ההתייחסות מאופן ¿≈«¿∆∆∆¿»∆ƒ∆
נמשך CLÓוהנבראים להיות eÈ‰iLמתחיל ÔBL‡‰ B˜Óe LM‰ ƒ¿»«…∆»»ƒ∆ƒ¿

ÌÈ‚eq‰ ÏÎa Ì‰L ÈÙk ˙eÓÈÓÁÂ ˙eÈ˜c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆≈¿»«ƒ
Ïˆ‡ Ìb ÌÈzÈe ,ËÙa ˙BtÏwe ,ÏÏÎa ˙BÓÏBÚa ,Ï"p‰««»»ƒ¿»«¿ƒƒ¿»≈¿«ƒ«≈∆
ÏÈLa ‡È‰ ‰‡Èa‰ ˙eÏÏk È‰L ,‰B˙Â Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»∆¬≈¿»«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡ e‡˜pL Ï‡NÈ ÏÈLe ˙ÈL‡ ˙‡˜pL ‰Bz‰86 «»∆ƒ¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

שבדרגות  העניינים ולכן

ביטוי  לידי באים יותר הנמוכות

שורשם  ובנבראים, בעולמות

ביחס  הוא והתחלתם ומקורם

והבריאה. האלוקות שבין

ÏÎa ‰ek‰ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈««»»¿»
ÏÈLa ‡È‰ Ï"p‰««ƒƒ¿ƒ

wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰87, ««¬∆»ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿∆¿ƒ

,Ï‡NÈ LÈ‡ ÏL,יהודי ∆ƒƒ¿»≈
L‡ של והכוונה המטרה ¬∆

היא È˙‡בריאתו È‡¬ƒƒ¿≈ƒ
ÈB˜ ˙‡ LnLÏ88, ¿«≈∆ƒ

,ÏÚÙa Ôk ‰NBÚÂ וממלא ¿∆≈¿…«
בריאתו כוונת ««¬»¿LÁÓa‰את

Z „ÚÂ ,‰NÚÓe eacƒ«¬∆¿«
,B˙ÓL È˜ÏÁ Ïk שעושה »∆¿≈ƒ¿»

חודרות  שהפעולות באופן זאת

שלו  הנשמה חלקי כל תוך אל

˙eÏÏÎe שעובד היא הכוונה ƒ¿»
הפרטים  כל עם ה' את

מציאותו את ≈‰Ôשמרכיבים
Ô‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙ „vÓƒ«∆∆»¡…ƒ¿≈
Ô‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ „vÓƒ«∆∆««¬ƒ≈
„vÓ Ô‰Â B˙ÓL „vÓƒ«ƒ¿»¿≈ƒ«

,BÙeb הכוחות בכל שמשתמש

כדי  ונפשו גופו חלקי כל של

ה' את ‰e‡לעבוד È‰ Ê‡Â¿»¬≈
B˙eÁÈÏLe B„È˜Ùz ‡lÓÓ¿«≈«¿ƒ¿ƒ
‡ˆ LÈ‡ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ»»

'ÈÂ‰ ˙B‡ˆc89, כמבואר ¿ƒ¿¬»»
המתחיל  דיבור במאמר באריכות

תש"י  לגני" BÏ"באתי ˙BNÚÏ«¬
,ÌÈBzÁ˙a ‰Èc Ca˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈ ÔÈÚ e‰fL כמבואר) בארץ למטה השכינה השראת ∆∆ƒ¿«ƒ¿¿»«»∆»
המאמר) Èe‚Ï,בתחילת Èp‚Ï È˙‡a ‰È‰iL CÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚL ,‰lÁ˙a ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
בתחילת  שהיה כפי בארץ למטה לשכון השכינה חזרה המשכן שבהקמת כשם
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לח   

לבחינת  ּבנֹוגע ּגם ועד ,ּובאיןֿערֹו עז ּוביתר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹׂשאת
ּדבּוק  יהיה ׁשהּקו ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבתחּלת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹאלקּות

ּבתחּתיתֹו ּגם מׁשיח 90ּבעּגּול ּבביאת יהיה זה ׁשּכל , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ּבׂשר  ּכל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד יקּים ׁשאז ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻצדקנּו,

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי ענין 91יחּדיו יהיה הּגׁשמי ּבּבׂשר ׁשּגם , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
האמּונה  ּבׁשער וכּמבאר הכי 92הראּיה, ּבאפן זה ׁשּיהיה ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּׂשכל  עין מראּית למעלה הראּיה, ׁשּבענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנעלה
מּוחׁשית  ראּיה ׁשּזֹוהי הּנבּואה, מראּית אפילּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּולמעלה

מּתןּֿתֹורה  ּבׁשעת זה מעין ׁשהיה ּכפי ּבׂשר, ,93ּבעיני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּלה זה יהיה ּבקרֹוב ּובׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ְְְִִִֵַַַָמּמׁש,
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ב.90) מא, בראשית אוה"ת וראה קיז. ע' ריש ח"א תער"ב המשך ואילך. קי ס"ע תרנ"ט ה.91)סה"מ מ, וראה 92)ישעי' כה. פרק

.63 ע' ח"ט פל"ו.93)לקו"ש תניא ראה

    
החטא קודם N‡˙הבריאה ˙Èa ‰Ê ‰È‰È ‡BÏŒ„È˙ÚlL ‡l‡∆»∆¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿∆∆¿≈

,CBÚŒÔÈ‡e ÊÚ ˙Èeהבריאה בתחילת שהיה מה Ìbלעומת „ÚÂ ¿∆∆…¿≈¬¿««
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙lÁ˙aL ˙e˜Ï‡ ˙ÈÁÏ Ú‚Ba שהאלוקות ¿≈«ƒ¿ƒ«¡…∆ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿

הקו  אור האיר שאז הבריאה בתחילת שהיה מהגילוי שאת ביתר למטה תתגלה

לאחר  והאיר שחזר סוף אין (אור

הגדול  אורו את שסילק הצמצום

היה  והאור הבריאה, לצורך

שראשו  באופן דק) קו כמו מועט

סוף  אין (אור בעיגול דבוק

מאיר  וסופו המקיף) העליון

הקו  אור לבוא לעתיד אבל בארץ

כזה באופן È‰È‰יאיר Âw‰L∆««ƒ¿∆
Ìb ÏebÚa ˜ec»»ƒ«

B˙ÈzÁ˙a90,,בסופוÏkL ¿«¿ƒ∆»
ÁÈLÓ ˙‡Èa ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ«
„eÚi‰ Ìi˜È Ê‡L ,e˜„ƒ̂¿≈∆»¿À««ƒ
Ïk e‡Â '‰ „Bk ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¿»»

ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂÈcÁÈ Na91,"בשר כל ב"וראו הפנימי והפירוש »»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
‰i‡‰הוא ÔÈÚ ‰È‰È ÈÓLb‰ Naa ÌbL,באלוקות‡nÎÂ ∆««»»««¿ƒƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿…»

‰eÓ‡‰ ÚLa92האמצעי ÏÚ‰לאדמו"ר ÈÎ‰ ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰iL ¿««»¡»∆ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ«¬∆
ÏÎO‰ ÔÈÚ ˙i‡Ó ‰ÏÚÓÏ ,‰i‡‰ ÔÈÚaL לראיה נמשלה שאמנם ∆¿ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿»≈¿ƒ«≈«≈∆

ממש  לראייה דומה אינה אבל

˙i‡Ó eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒ≈¿ƒ«
‰i‡ È‰BfL ,‰‡ep‰«¿»∆ƒ¿ƒ»
ÈÙk ,Na ÈÈÚa ˙ÈLÁeÓ»ƒ¿≈≈»»¿ƒ
˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ‰È‰L∆»»≈≈∆ƒ¿«

‰BzŒÔzÓ93, גילוי היה שאז ««»
שכולם  באופן בעולם אלוקות

עדיין  אבל במוחש אלוקות ראו

שיהיה  הגילוי "מעין" רק זה היה

לבוא ≈¿B˙eÓÏLeƒלעתיד
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆«¿À»»¬ƒƒ
,LnÓ B˜a ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿»«»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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לבחינת  ּבנֹוגע ּגם ועד ,ּובאיןֿערֹו עז ּוביתר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹׂשאת
ּדבּוק  יהיה ׁשהּקו ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבתחּלת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹאלקּות

ּבתחּתיתֹו ּגם מׁשיח 90ּבעּגּול ּבביאת יהיה זה ׁשּכל , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ּבׂשר  ּכל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד יקּים ׁשאז ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻצדקנּו,

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי ענין 91יחּדיו יהיה הּגׁשמי ּבּבׂשר ׁשּגם , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
האמּונה  ּבׁשער וכּמבאר הכי 92הראּיה, ּבאפן זה ׁשּיהיה ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּׂשכל  עין מראּית למעלה הראּיה, ׁשּבענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנעלה
מּוחׁשית  ראּיה ׁשּזֹוהי הּנבּואה, מראּית אפילּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּולמעלה

מּתןּֿתֹורה  ּבׁשעת זה מעין ׁשהיה ּכפי ּבׂשר, ,93ּבעיני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּלה זה יהיה ּבקרֹוב ּובׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ְְְִִִֵַַַָמּמׁש,
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,CBÚŒÔÈ‡e ÊÚ ˙Èeהבריאה בתחילת שהיה מה Ìbלעומת „ÚÂ ¿∆∆…¿≈¬¿««
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙lÁ˙aL ˙e˜Ï‡ ˙ÈÁÏ Ú‚Ba שהאלוקות ¿≈«ƒ¿ƒ«¡…∆ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿

הקו  אור האיר שאז הבריאה בתחילת שהיה מהגילוי שאת ביתר למטה תתגלה

לאחר  והאיר שחזר סוף אין (אור

הגדול  אורו את שסילק הצמצום

היה  והאור הבריאה, לצורך

שראשו  באופן דק) קו כמו מועט

סוף  אין (אור בעיגול דבוק

מאיר  וסופו המקיף) העליון

הקו  אור לבוא לעתיד אבל בארץ

כזה באופן È‰È‰יאיר Âw‰L∆««ƒ¿∆
Ìb ÏebÚa ˜ec»»ƒ«

B˙ÈzÁ˙a90,,בסופוÏkL ¿«¿ƒ∆»
ÁÈLÓ ˙‡Èa ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ«
„eÚi‰ Ìi˜È Ê‡L ,e˜„ƒ̂¿≈∆»¿À««ƒ
Ïk e‡Â '‰ „Bk ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¿»»

ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂÈcÁÈ Na91,"בשר כל ב"וראו הפנימי והפירוש »»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
‰i‡‰הוא ÔÈÚ ‰È‰È ÈÓLb‰ Naa ÌbL,באלוקות‡nÎÂ ∆««»»««¿ƒƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿…»

‰eÓ‡‰ ÚLa92האמצעי ÏÚ‰לאדמו"ר ÈÎ‰ ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰iL ¿««»¡»∆ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ«¬∆
ÏÎO‰ ÔÈÚ ˙i‡Ó ‰ÏÚÓÏ ,‰i‡‰ ÔÈÚaL לראיה נמשלה שאמנם ∆¿ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿»≈¿ƒ«≈«≈∆

ממש  לראייה דומה אינה אבל

˙i‡Ó eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒ≈¿ƒ«
‰i‡ È‰BfL ,‰‡ep‰«¿»∆ƒ¿ƒ»
ÈÙk ,Na ÈÈÚa ˙ÈLÁeÓ»ƒ¿≈≈»»¿ƒ
˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ‰È‰L∆»»≈≈∆ƒ¿«

‰BzŒÔzÓ93, גילוי היה שאז ««»
שכולם  באופן בעולם אלוקות

עדיין  אבל במוחש אלוקות ראו

שיהיה  הגילוי "מעין" רק זה היה

לבוא ≈¿B˙eÓÏLeƒלעתיד
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆«¿À»»¬ƒƒ
,LnÓ B˜a ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿»«»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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מוגה  בלתי

 הדברים נדפסו (וכבר הזקן רבינו בשם כמ"פ נשיאנו רבינו שאמר הפתגם ש 1ידוע עם ), לחיות צריכים
פרשת  עם שייכות להם יש השבוע שבמשך והמאורעות הענינים כל כי, השבוע, פרשת עם לחיות היינו, הזמן,

השבוע.

"ראש  בשבט, עשר חמשה של ענינו שגם - בשבט עשר חמשה בשלח, פרשת הש"ק ליום בנוגע מובן ומזה
לאילן" בשלח.2השנה פרשת עם וקשור שייך ,

של  במאמר יותר ובאריכות אור, בתורה - פרשה") חסידישע ("די החסידית השבוע בפרשת מודגש זה וענין
(שכנראה  מהר"ש אדמו"ר של במאמר וכן שלו), להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא (שהשנה הצמחֿצדק

הצ"צ): מאמר על מיוסד

העם" את פרעה בשלח "ויהי בתו"א 3בענין מבואר כתיב 4, מצרים בגלות ישראל ש"על בארץ 5, לי וזרעתי'
כתיב . .6. תבואתה ראשית לה' ישראל עד"מ קדש תבואה זורע שאדם כמו והוא ה', תבואת נקראו שישראל .

הכתוב  (כלשון כו'" פרי ועושי וענפים פארות משלח "הי' שפרעה ומסיים, וכו'", שיצמח  התוספת בשביל
פארות").7ביחזקאל  ותשלח בדים ותעש לגפן "ותהי :

הצ"צ  של בתו"א 8ובמאמר גם וכמובא האילן", פירות לבחי' ראשית ג"כ היינו תבואתו ש"ראשית מוסיף,
וכמ"ש  הרבה, בענפים שלם אילן וצומח אחד חרצן "שנוטעין - לפירות בנוגע שורק 9המשל נטעתיך ואנכי

שלם". גפן להצמיח כדי גפן, של זמורה שהוא וגו',

משבעת  אילן שהוא -"גפן", ובמיוחד כולל לאילן, ר"ה בשבט, עשר לחמשה השייכות את מיד רואים ובזה
כמ"ש  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה וגו'".10המינים וגפן גו' "ארץ

:"העם את פרעה בשלח ד"ויהי הענין כללות לבאר ויש
של  העלי' נעשית שבו הש"ק, ליום ובפרט בשלח, פרשת של השבוע ימי לכל שייך זה שענין - ובהקדים

כמ"ש  השבוע, ימי של הענינים והן 11כל "שמים", הרוחניים, הענינים שהן היינו, גו'", והארץ השמים "ויכולו
הצ"צ  שמבאר כפי התענוג, לבחי' עד השבת ביום מתעלים "ארץ", הגשמיים, מלשון 12הענינים הוא ש"ויכולו"

כמ"ש  השבת, ביום הוא התענוג ענין עיקר והרי (כפי 13תענוג, "לענגו" מצוה שלכן עונג", לשבת "וקראת
שבת  הלכות בהתחלת הזקן רבינו ).14שמביא

עניני  לכל בנוגע גם וכן ד"בשלח", הענין עם השבת דיום העונג ענין קשור - בשלח פרשת הש"ק וביום
(שגם השליו וענין המן ענין השירה, ענין כמו הענין הפרשה, עם שקשורים - העונג) ענין עם קשורים הם

הפרשה. כל של השם שזהו ד"בשלח",

מובן: אינו ולכאורה

("בשלח פרעה על קאי - (וכן "בשלח" השבת דיום התענוג שענין לומר אפשר איך וא"כ, העם"), את
"בשלח עם קשור זו) שבפרשה הנעלים הענינים שאר "?!כל

תענוג  בין החילוק שזהו - טפל בדבר ולא עיקרי, בדבר רק להיות יכול התענוג שענין הידוע ע"פ ובפרט
אני" רוצה שיאמר  עד אותו "כופין ולדוגמא: טפל, בדבר גם להיות יכול שרצון רצון 15לרצון, שגם והיינו , ,

עיקרי. בדבר רק שייך התענוג ענין משא"כ רצון; בשם תורה ע"פ נקרא הכפי', מצד אלא עצמו, מצד שאינו
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ב"היום1) (נעתק ואילך  29 ע ' תש"ב  חשון).סה "ש ב יום"
בתחלתה.2) ר"ה
פרשתנו.3) ריש
א).4) (סא, פרשתנו ריש
כה.5) ב, הושע
ג.6) ב, ירמי'
ו.7) יז,
ב'תרנא.8) ע' ז) (כרך פרשתנו אוה"ת

כא.9) ב, ירמי'
ח.10) ח, עקב
א.11) ב, בראשית
עה"פ.12) אוה"ת ראה
יג.13) נח, ישעי'
וש"נ.14) רסרמ"ב. או"ח שו"ע
וש"נ.15) א. ו, ר"ה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט והקודמו עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בהתענינות קראתי תיאורו המפורט של התלמידים ומושפעים שלו, ובודאי לא יתרשם מהקישוים 

מקונטרס  גם  וכמובן  המשפיע,  ברצון  ופשיטא  התלמיד  ברצון  תלוי  הכל  סו"ס  שהרי  בחינוכם,  שפוגש 

ומעין, איך שעל כאו"א נאמר יגעת - דוקא, ואז - ומצאת, ז. א. שכל אחד אפילו בעל כשרון הכי נעלה 

מצווה ביגיעה דוקא, וכ"א ואפילו זה שלא חונן בכשרונות נעלים, גם הוא מובטח שימצא ביגיעתו. ופשיטא 

שככל זה הוא בהנוגע להמשפיע והמחנך, אלא שתוספת ברכה והצלחה בעבודה במוסדות אהלי יוסף יצחק 

ליובאוויטש ע"י התעוררות ר"ר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל אשר על שמו נקראים המוסדות וכל 

הנ"ל מוסיף ברכת השי"ת והצלחתו גם בענינים הפרטים.

תקותי חזקה שלמרות עבודתו הכי נעלית בביה"ס האמור יש לו קביעות עתים בלימוד נגלה דתורה 

וקביעות בלימוד תורת החסידות, וקביעות מספקת, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. בודאי יודע ושומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.



לט

   

לבחינת  ּבנֹוגע ּגם ועד ,ּובאיןֿערֹו עז ּוביתר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹׂשאת
ּדבּוק  יהיה ׁשהּקו ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבתחּלת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹאלקּות

ּבתחּתיתֹו ּגם מׁשיח 90ּבעּגּול ּבביאת יהיה זה ׁשּכל , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ּבׂשר  ּכל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד יקּים ׁשאז ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻצדקנּו,

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי ענין 91יחּדיו יהיה הּגׁשמי ּבּבׂשר ׁשּגם , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
האמּונה  ּבׁשער וכּמבאר הכי 92הראּיה, ּבאפן זה ׁשּיהיה ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּׂשכל  עין מראּית למעלה הראּיה, ׁשּבענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנעלה
מּוחׁשית  ראּיה ׁשּזֹוהי הּנבּואה, מראּית אפילּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּולמעלה

מּתןּֿתֹורה  ּבׁשעת זה מעין ׁשהיה ּכפי ּבׂשר, ,93ּבעיני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּלה זה יהיה ּבקרֹוב ּובׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ְְְִִִֵַַַָמּמׁש,
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מוגה  בלתי

 הדברים נדפסו (וכבר הזקן רבינו בשם כמ"פ נשיאנו רבינו שאמר הפתגם ש 1ידוע עם ), לחיות צריכים
פרשת  עם שייכות להם יש השבוע שבמשך והמאורעות הענינים כל כי, השבוע, פרשת עם לחיות היינו, הזמן,

השבוע.

"ראש  בשבט, עשר חמשה של ענינו שגם - בשבט עשר חמשה בשלח, פרשת הש"ק ליום בנוגע מובן ומזה
לאילן" בשלח.2השנה פרשת עם וקשור שייך ,

של  במאמר יותר ובאריכות אור, בתורה - פרשה") חסידישע ("די החסידית השבוע בפרשת מודגש זה וענין
(שכנראה  מהר"ש אדמו"ר של במאמר וכן שלו), להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא (שהשנה הצמחֿצדק

הצ"צ): מאמר על מיוסד

העם" את פרעה בשלח "ויהי בתו"א 3בענין מבואר כתיב 4, מצרים בגלות ישראל ש"על בארץ 5, לי וזרעתי'
כתיב . .6. תבואתה ראשית לה' ישראל עד"מ קדש תבואה זורע שאדם כמו והוא ה', תבואת נקראו שישראל .

הכתוב  (כלשון כו'" פרי ועושי וענפים פארות משלח "הי' שפרעה ומסיים, וכו'", שיצמח  התוספת בשביל
פארות").7ביחזקאל  ותשלח בדים ותעש לגפן "ותהי :

הצ"צ  של בתו"א 8ובמאמר גם וכמובא האילן", פירות לבחי' ראשית ג"כ היינו תבואתו ש"ראשית מוסיף,
וכמ"ש  הרבה, בענפים שלם אילן וצומח אחד חרצן "שנוטעין - לפירות בנוגע שורק 9המשל נטעתיך ואנכי

שלם". גפן להצמיח כדי גפן, של זמורה שהוא וגו',

משבעת  אילן שהוא -"גפן", ובמיוחד כולל לאילן, ר"ה בשבט, עשר לחמשה השייכות את מיד רואים ובזה
כמ"ש  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה וגו'".10המינים וגפן גו' "ארץ

:"העם את פרעה בשלח ד"ויהי הענין כללות לבאר ויש
של  העלי' נעשית שבו הש"ק, ליום ובפרט בשלח, פרשת של השבוע ימי לכל שייך זה שענין - ובהקדים

כמ"ש  השבוע, ימי של הענינים והן 11כל "שמים", הרוחניים, הענינים שהן היינו, גו'", והארץ השמים "ויכולו
הצ"צ  שמבאר כפי התענוג, לבחי' עד השבת ביום מתעלים "ארץ", הגשמיים, מלשון 12הענינים הוא ש"ויכולו"

כמ"ש  השבת, ביום הוא התענוג ענין עיקר והרי (כפי 13תענוג, "לענגו" מצוה שלכן עונג", לשבת "וקראת
שבת  הלכות בהתחלת הזקן רבינו ).14שמביא

עניני  לכל בנוגע גם וכן ד"בשלח", הענין עם השבת דיום העונג ענין קשור - בשלח פרשת הש"ק וביום
(שגם השליו וענין המן ענין השירה, ענין כמו הענין הפרשה, עם שקשורים - העונג) ענין עם קשורים הם

הפרשה. כל של השם שזהו ד"בשלח",

מובן: אינו ולכאורה

("בשלח פרעה על קאי - (וכן "בשלח" השבת דיום התענוג שענין לומר אפשר איך וא"כ, העם"), את
"בשלח עם קשור זו) שבפרשה הנעלים הענינים שאר "?!כל

תענוג  בין החילוק שזהו - טפל בדבר ולא עיקרי, בדבר רק להיות יכול התענוג שענין הידוע ע"פ ובפרט
אני" רוצה שיאמר  עד אותו "כופין ולדוגמא: טפל, בדבר גם להיות יכול שרצון רצון 15לרצון, שגם והיינו , ,

עיקרי. בדבר רק שייך התענוג ענין משא"כ רצון; בשם תורה ע"פ נקרא הכפי', מצד אלא עצמו, מצד שאינו
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ב"היום1) (נעתק ואילך  29 ע ' תש"ב  חשון).סה "ש ב יום"
בתחלתה.2) ר"ה
פרשתנו.3) ריש
א).4) (סא, פרשתנו ריש
כה.5) ב, הושע
ג.6) ב, ירמי'
ו.7) יז,
ב'תרנא.8) ע' ז) (כרך פרשתנו אוה"ת

כא.9) ב, ירמי'
ח.10) ח, עקב
א.11) ב, בראשית
עה"פ.12) אוה"ת ראה
יג.13) נח, ישעי'
וש"נ.14) רסרמ"ב. או"ח שו"ע
וש"נ.15) א. ו, ר"ה



מ     

חיות  לקבל יכולים הקליפות היו לא הרצון, לולי שהרי בקליפות, גם ישנו דלמעלה הרצון שענין הטעם וזהו
שייך  אינו דלמעלה התענוג ענין אבל הרצון); היפך שהיא מציאות להיות יכולה שלא (כיון מציאותם לקיום

לי'" הניין לא "דין הידוע: ובלשון הרצון 16בקליפות, שגם ועד ותענוג. הנאה של ענין בהם שייך שלא היינו, ,
בתניא  גם (כמבואר הרצון פנימיות לא אבל הרצון, חיצוניות רק הוא הקליפות ).17בענין

 במאמר משנת"ל ע"פ - בזה הביאור הבעש"ט 18ונקודת של יחידו19המשל בנו ששלח "למלך
אח"כ לו שיהי' כדי  כחו מעלת עדיין יודעים לא המלך, אביו אצל נמצא המלך שבן זמן כל שכן, ,"

מעלתו  גודל מתגלית אזי מלך, לבן הראוי באופן מתנהג ושם למרחקים, אותו שולח המלך כאשר ודוקא כו',
תענוג". "יותר המלך אצל נעשה ועי"ז המלך, בן של

כו'" וענפים פארות משלח "הי' שפרעה (ס"א) כנ"ל העם", את פרעה ד"בשלח לענין בנוגע גם מובן ומזה
והיינו, יותר, נעלית למדריגה בנ"י נתעלו מצרים ושעבוד לגלות הירידה ע"י שדוקא הנ"ל, בהדרושים כמבואר -
אלא  בכמות, רק לא מרובים, אורות היו שבו התהו, דעולם הניצוצות את בנ"י ביררו במצרים שבהיותם לפי

באיכות  הזקן 20גם רבינו בתורת כמבואר ותיקון, מתהו שלמעלה לבחי' מגיעים שעי"ז ועד "משכיל 21, בענין
האזרחי" .22לאיתן

רז"ל  שדרשו מה גם הפסוק 23וזהו שבשמים".24על לאביהם ישראל של לבם "שהקריב הקריב", "ופרעה

עצמו": "הקריב - מקרא של בפשוטו רש"י פירוש ע"פ גם ולבאר להוסיף ויש

משנת"ל  לקמן 25ובהקדם שיתבאר (וכפי דוקא וחידות משלים ע"י השכל אור עצם המשכת הדיוק 26בענין
המאמר  היא 27בלשון העצם שהמשכת והיינו, משלים), רק כותב ואח"כ וחידות, משלים כותב שבתחילה ,

הפשט, ע"ד בפירוש מעלה שיש מובן, ומזה דוקא. פשוטים ע"ד בענינים הפירוש לגבי העצם, עם שקשור
הגילויים. בחי' עם שקשור הדרוש,

של באופן הוא בנ"י) עם (להלחם עצמו" ש"הקריב הפשט ע"ד רש"י פירוש פירוש ולכאורה, לגבי
שבשמים"? לאביהם ישראל של לבם ש"הקריב המדרש

הצ"צ  של במאמר המבואר ע"פ אור 28ויובן בתורה המבואר יסוד רז"ל 29(על מאמר בפירוש לעוברי 30) "אם
. הניצוצים התעלות ש"ע"י וכמה", כמה אחת על רצונו לעושי כך מהרצון רצונו (ש)למעלה מבחי' ששרשם .

. רצונו") "עוברי כו'".(שזהו"ע בחושבן ולא חד מבחי' רצונו לעושי יומשך .

מ"עוברי 31ובהקדמה  הוא רצונו" ל"עושי בנוגע הלימוד כאשר ולכן, מקרה, של ענין שייך לא שבתורה -
רצונו" מ"עוברי וחומר" שה"קל רק זה אין הענין רצונו", שע "י אלא רצונו", ל"עושי ההמשכה אופן את

אחת  ד"על באופן כו'), הניצוצות מעלת גודל (מצד יותר גדול עילוי רצונו" "עושי אצל ניתוסף רצונו" ד"עוברי
גבול. בלי בריבוי אלא ככה, פעמים ד' או ג' ככה, ב"פ רק לא וכמה", כמה

לגבי  רצונו") ד"עוברי ומצב מעמד עדיין שייך (שאז אתכפיא של באופן העבודה במעלת המבואר [וע"ד
רצונו") ("עושי עבדו"32אתהפכא לא "אשר לגבי אלקים" "עובד מעלת באיןֿערוך גדלה זה שמצד כמבואר 33, ,

].34בתניא 
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ועוד.16) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר
פכ"ב.17)
(18) פ"ו תשכ"ו שבט דיו"ד לגני באתי ―ד"ה מנחם תורת

חמ"ו  64.התוועדויות ע' שם גם וראה .(15 ע'
סקמ"ד.19) כש"ט
וש"נ.20) .204 ס"ע תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו סה"מ ראה
קונטר 21) .135 ע' תש"ג סה"ש קכא. ע' תרפ"ח סה"מ ס ראה

שלה). ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק פ"ג החסידות לימוד
ע'22) ריש שם פרשתנו באוה"ת הובא ― א. פט, תהלים

ב'תרסב.
שלח 23) תנחומא ה. פכ"א, שמו"ר וראה עה"פ. טוב לקח מדרש

א. מז, זח"ב פמ"ב. פרדר"א ח.
יו"ד.24) יד, פרשתנו

(25.(14 ע' שם מנחם (תורת פ"ה הנ"ל לגני באתי ד"ה
(תורת 26) פ"ו זו בהתוועדות שנאמר הוי' ויולך ד"ה במאמר

.(79 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם
(27151 ס"ע תש"י (סה"מ פט"ז ה'שי"ת לגני באתי המשך
ואילך).
ואילך.28) ב'תרס ע' שם אוה"ת
ג 29) .שם,
בסופה.30) מכות
חכ"ב 31) .74 ע' חכ"א .26 ע' ח"ו .241 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

.39 הערה 33 ע'
ובכ"מ.32) ד. קיד, גֿד. פט, ויקהל תו"א ראה
ב.33) ט, חגיגה וראה יח. ג, מלאכי
פט"ו.34)

     

לאביהם  שנתקרבו - בנ"י אצל יותר עוד ניתוסף בנ"י, עם להלחם עצמו" "הקריב שפרעה שעי"ז ונמצא,
שבשמים.

ש"בשלח עי"ז שדוקא מובן "יותרועפ"ז נעשה העם" שמתבטא את כפי התענוג , לעצם ועד תענוג",
בשלח, שבפרשת השירה בענין  ("שירה"גם שבתורה השיר בענין הוא 35כידוע והקרי שירה, הוא שהכתיב , ֹ

התענוג. ענין והנקודות), האותיות מענין (שלמעלה שבתורה הטעמים ענין שזהו שירו),

:האחרון לגלות בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי - מצרים לגלות בנוגע אמורים הדברים ואם
הצמיחה. שע"י התוספת בשביל הזריעה ענין בדוגמת הוא הגלות ענין שכללות (ס"א) לעיל המבואר ובהקדם

לפירות  תבואה בין חילוק יש זה משך36ובענין לאחרי הצמיחה באה שבתבואה -  ואילו מהזריעה,
משך לאחרי רק הצמיחה באה בפירות  היא בפירות הצמיחה מעלת גם הנה לכך, ובהתאם מהנטיעה,

.שבתבואה הצמיחה מעלת לגבי

הגלות  שאריכות כיון הגלויות, שאר לכל דומה אינו האחרון שהגלות - הגלויות לענין בנוגע גם מובן ומזה
לגמרי! באיןֿערוך הוא

?הזמן בגדרי זה הרי - ֿ ערוך באין הוא הגלות שאריכות לומר שייך כיצד לכאורה:
"ועבדום  מצרים: בגלות וכמו הגלות, יארך זמן כמה מלכתחילה ידעו הגלויות שבשאר - הוא הענין אך

שנה מאות ארבע אותם גו'"וענו יצאו כן ואחרי יהי'37גו' שהגלות ידעו שמלכתחילה - בבל לגלות בנוגע וכן ,
שנה  שבעים בו 38במשך נתפרש שלא כיון - האחרון לגלות בנוגע משא"כ כו'; יון לגלות בנוגע מובן ועד"ז ,

הגבלה. ללא שבאיןֿערוך, באופן הוא הגלות עצם לכן הגלות, יארך זמן כמה יודעים ולא קצוב, זמן

המדרש  מאמר לבאר יש עולה 39ועפ"ז בבל של שרה אבינו ליעקב הקב"ה ש"הראה יעקב, לחלום בנוגע
סולם  (שליבות עווקים מלכותם 40שבעים בתוקף שהיו השנים מספר (כנגד ק"פ יון ושל נ"ב, מדי ושל ,(41,(

דלכאורה  - וכו'" ירידה לזה שאין אפשר אמר, אבינו, יעקב נתיירא שעה באותה כמה, יודע ולא עולה אדום ושל
מובן: אינו

" תהי' שהגאולה שזהו - זמן בהגבלת הוא האחרון) (גלות אדום גלות גם שיכול "42הרי מזה, ויתירה ,
"אחישנה" גם אדום 42להיות של שרו ראה מדוע וא"כ, הגאולה, תהי' בודאי - "בעתה" - הזמן בבוא אבל ,

ירידה"?! לזה ש"אין שחשב עד כמה", יודע ולא "עולה

רש"י  שפירש כפי הקץ, את ידע הרי - ליעקב בנוגע אבל הקץ, את יודעים אנו אין - אלינו בנוגע בשלמא
הפסוק  לגלות 43על ש"ביקש גו'", לכם ואגידה שגם "האספו לראות יכול יעקב הי' לא למה וא"כ, הקץ", את

בהגבלה?! היא אדום של שרו עליית

אודות כאן שמדובר בגילוי ובפרט בא שכבר ענין כמו זה שאין והיינו, מדיבור, שלמעלה ענין שזהו ,
קאמר" לא ורשע "צדיק [שלכן גליא"44בדיבור שמיא ש"כלפי אף מדיבור,45, למעלה שנשאר באופן אלא ,[

גליא" לא לפומא ש"לבא באופן שהוא ה"קץ" ענין ההגבלה 46כמו את בחלום לראות יעקב יכול הי' וא"כ, ,
המדרש. בדברי בגילוי יבוא לא שהדבר באופן אדום, של שרו בעליית

נתפרש  שלא בכך הגלויות שאר מכל שונה אדום) (גלות האחרון שהגלות - לעיל כאמור - הוא הענין אך
. כמה יודע ולא "עולה - הגבלה בו שאין באופן שהוא כך, קצוב, זמן ירידה".בו לזה שאין אפשר .
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רצב.35) ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה ט. מב, תהלים
ד.36) מט, בחוקותי לקו"ת ראה
יגֿיד.37) טו, לך לך
ובפרש"י.38) ב ט, יומא וראה יו"ד. כט, יאֿיב. כה, ירמי'
ב.39) פכ"ט, ויק"ר
מת"כ.40) פי'
מהרז"ו.41) פי'

כ 42) ס, א.ישעי' צח, סנהדרין וראה ב.
א.43) מט, ויחי
ב.44) טז, נדה
תו"ח 45) ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ התשובה שער ראה

ואילך. ג יג, תולדות
א 46) צט, סנהדרין א. רנג, זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח

ובפרש"י.



מי      

לאביהם  שנתקרבו - בנ"י אצל יותר עוד ניתוסף בנ"י, עם להלחם עצמו" "הקריב שפרעה שעי"ז ונמצא,
שבשמים.

ש"בשלח עי"ז שדוקא מובן "יותרועפ"ז נעשה העם" שמתבטא את כפי התענוג , לעצם ועד תענוג",
בשלח, שבפרשת השירה בענין  ("שירה"גם שבתורה השיר בענין הוא 35כידוע והקרי שירה, הוא שהכתיב , ֹ

התענוג. ענין והנקודות), האותיות מענין (שלמעלה שבתורה הטעמים ענין שזהו שירו),

:האחרון לגלות בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי - מצרים לגלות בנוגע אמורים הדברים ואם
הצמיחה. שע"י התוספת בשביל הזריעה ענין בדוגמת הוא הגלות ענין שכללות (ס"א) לעיל המבואר ובהקדם

לפירות  תבואה בין חילוק יש זה משך36ובענין לאחרי הצמיחה באה שבתבואה -  ואילו מהזריעה,
משך לאחרי רק הצמיחה באה בפירות  היא בפירות הצמיחה מעלת גם הנה לכך, ובהתאם מהנטיעה,

.שבתבואה הצמיחה מעלת לגבי

הגלות  שאריכות כיון הגלויות, שאר לכל דומה אינו האחרון שהגלות - הגלויות לענין בנוגע גם מובן ומזה
לגמרי! באיןֿערוך הוא

?הזמן בגדרי זה הרי - ֿ ערוך באין הוא הגלות שאריכות לומר שייך כיצד לכאורה:
"ועבדום  מצרים: בגלות וכמו הגלות, יארך זמן כמה מלכתחילה ידעו הגלויות שבשאר - הוא הענין אך

שנה מאות ארבע אותם גו'"וענו יצאו כן ואחרי יהי'37גו' שהגלות ידעו שמלכתחילה - בבל לגלות בנוגע וכן ,
שנה  שבעים בו 38במשך נתפרש שלא כיון - האחרון לגלות בנוגע משא"כ כו'; יון לגלות בנוגע מובן ועד"ז ,

הגבלה. ללא שבאיןֿערוך, באופן הוא הגלות עצם לכן הגלות, יארך זמן כמה יודעים ולא קצוב, זמן

המדרש  מאמר לבאר יש עולה 39ועפ"ז בבל של שרה אבינו ליעקב הקב"ה ש"הראה יעקב, לחלום בנוגע
סולם  (שליבות עווקים מלכותם 40שבעים בתוקף שהיו השנים מספר (כנגד ק"פ יון ושל נ"ב, מדי ושל ,(41,(

דלכאורה  - וכו'" ירידה לזה שאין אפשר אמר, אבינו, יעקב נתיירא שעה באותה כמה, יודע ולא עולה אדום ושל
מובן: אינו

" תהי' שהגאולה שזהו - זמן בהגבלת הוא האחרון) (גלות אדום גלות גם שיכול "42הרי מזה, ויתירה ,
"אחישנה" גם אדום 42להיות של שרו ראה מדוע וא"כ, הגאולה, תהי' בודאי - "בעתה" - הזמן בבוא אבל ,

ירידה"?! לזה ש"אין שחשב עד כמה", יודע ולא "עולה

רש"י  שפירש כפי הקץ, את ידע הרי - ליעקב בנוגע אבל הקץ, את יודעים אנו אין - אלינו בנוגע בשלמא
הפסוק  לגלות 43על ש"ביקש גו'", לכם ואגידה שגם "האספו לראות יכול יעקב הי' לא למה וא"כ, הקץ", את

בהגבלה?! היא אדום של שרו עליית

אודות כאן שמדובר בגילוי ובפרט בא שכבר ענין כמו זה שאין והיינו, מדיבור, שלמעלה ענין שזהו ,
קאמר" לא ורשע "צדיק [שלכן גליא"44בדיבור שמיא ש"כלפי אף מדיבור,45, למעלה שנשאר באופן אלא ,[

גליא" לא לפומא ש"לבא באופן שהוא ה"קץ" ענין ההגבלה 46כמו את בחלום לראות יעקב יכול הי' וא"כ, ,
המדרש. בדברי בגילוי יבוא לא שהדבר באופן אדום, של שרו בעליית

נתפרש  שלא בכך הגלויות שאר מכל שונה אדום) (גלות האחרון שהגלות - לעיל כאמור - הוא הענין אך
. כמה יודע ולא "עולה - הגבלה בו שאין באופן שהוא כך, קצוב, זמן ירידה".בו לזה שאין אפשר .
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רצב.35) ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה ט. מב, תהלים
ד.36) מט, בחוקותי לקו"ת ראה
יגֿיד.37) טו, לך לך
ובפרש"י.38) ב ט, יומא וראה יו"ד. כט, יאֿיב. כה, ירמי'
ב.39) פכ"ט, ויק"ר
מת"כ.40) פי'
מהרז"ו.41) פי'

כ 42) ס, א.ישעי' צח, סנהדרין וראה ב.
א.43) מט, ויחי
ב.44) טז, נדה
תו"ח 45) ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ התשובה שער ראה

ואילך. ג יג, תולדות
א 46) צט, סנהדרין א. רנג, זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח

ובפרש"י.



מב     

ולהעיר:

כדי  ועד ד"אחישנה", באופן גם להיות יכולה שהגאולה - מעלה גם יש האחרון הגלות של ההגבלה בהעדר
במדרש  שמצינו החורבן,47כך, על פרתו געתה החורבן (שבשעת ישראל של מושיען נולד החורבן לאחרי שמיד

ברגע  מיד להיות יכולה היתה שהגאולה היינו, ישראל), של מושיען שנולד על שני', פעם געתה לאח"ז ומיד
החורבן. שלאחרי

כמ"ש  העתידה, הגאולה מעין שהיתה - ביצי"מ גם מצינו זה שמעין להוסיף, מארץ 48[ויש צאתך "כימי
נקראו  הגלויות שכל לכך (נוסף האחרון הגלות מעין היתה מצרים גלות גם ובמילא, נפלאות", אראנו מצרים

מצרים  שם ברכוש 49על יצאו כן "ואחרי מיד נאמר הגלות, אודות הודיע הקב"ה כאשר בהתחלה, שכבר - (
שנה"37גדול" מאות ארבע אותם וענו "ועבדום נאמר שמלכתחילה שלמרות זאת, ועוד זמן 37, הי' בפועל הרי ,

אז  שכבר יצחק, מלידת מתחיל שנה מאות דארבע שהחשבון בגלל אם - שנה (רד"ו) ועשר מאתיים רק הגלות
להם" לא "בארץ שנה 50היו מאות דארבע החשבון את השלים השעבוד שקושי בגלל או ,51.[

גורמת  הגלות, ימשך זמן  כמה יודעים שלא העובדה גיסא, לאידך  הגלות,אבל את לסבול יותר שקשה לכך
אריכות  בגלל רק לא וזאת, הגבלות. בו שאין רגע שזהו כיון בגלות, אחד רגע עוד אפילו לסבול שקשה ועד
שכולו  "יום בענין המבואר וע"ד מהגבלה, שלמעלה באופן זה הרי הגלות מתחילת שכבר אלא עתה, עד הגלות

ארוך"52ארוך" הוא בתחילתו "שגם ,53.

?הגבלות ללא הוא האחרון שהגלות לכך הסיבה מהי אך
אגרא" צערא ש"לפום בגלל היא לכך הסיבה לבוא 54ובכן, העתידה הגאולה של והגילויים שהשכר כיון :

באופן  גם הגלות הקדמת להיות צריכה - שלפנ"ז בגאולות שהי' מה לגבי גבול, בלי לגמרי, באיןֿערוך הם
כו'. שבאיןֿערוך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכמ"ש מהגבלות, שלמעלה באופן להיות צריכה האחרון בגלות העבודה גם ולכן,
להיות55במאמר  צריכה שעכשיו שלמעלה , עבודה שזוהי דקדושה, לשטות דלעו "ז השטות את להפוך העבודה

מהגבלות.

כו'" וענפים פארות משלח ש"הי' העם", את פרעה ד"בשלח הענין שגם מובן, זה שנעשה ומכל העילוי שזהו ,
האחרון, בגלות יותר נעלה באופן הוא - תענוג" "יותר נעשה שעי"ז רצונו", "עוברי ע"י רצונו" "עושי אצל

מצרים. בגלות שהי' מכמו באיןֿערוך

:ממש לפועל בנוגע לעיל האמור מכל וה"בכן" וההוראה
אילו  הי' מוטב - ומצוות תורה של אמות וד' תפלה, של אמות מד' אותו הוציאו למה שטוען: יהודי יש

ב"מצרים". בהיותו עתה שישנם הקשיים כל לו היו לא ואז שם, נשאר הי'

לו: איכפת לא הוא, גם הנה שם, שנמצא איכפת לא שלקב"ה כיון - לטעון ממשיך - גיסא ולאידך

במכתבו  אדמו"ר מו"ח כ"ק ממ"ש ראי' לו [לאחרי 56יש בבחירתו זה אין מסויים, למקום בא יהודי שכאשר ,
אלא  בבחירתו], תלוי' אינה זה למקום ביאתו עצם אבל כרצונו; להתנהג בחירה לו יש זה, במקום נמצא שכבר

כוננו" גבר מצעדי .57"מה'

שם  שנמצאים - להבדיל - היהודים גם אלא גויים, בו שיש בלבד זו שלא כזה למקום הביאו הקב"ה ובכן:
ופנימיות  דתורה נגלה ללמוד יוכלו שבה ישיבה שם אין - לבניו ובנוגע כדבעי, תומ"צ קיום על מקפידים אינם
מוסד  שם שאין ועאכו"כ קטנים, לילדים "חדר" אפילו שם אין אלא לבחורים, ישיבה שם שאין רק ולא התורה,

בנות. עבור -חינוך ובנותיו בניו עם  יחד - הביאו שלכן הדבר, איכפת לא שלקב"ה למקום וכיון 
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נא.47) פ"א, איכ"ר
טו.48) ז, מיכה
ד.49) פט"ז, ב"ר
לך50) מ.לך יב, בא פרש"י ובפרש"י. יג שם,
בא 51) ז. ג, שמות שם. לך (לך עה"ת ש"ך שם. לך לך רלב"ג

שם).
וש"נ.52) ב. לט, קידושין ראה

סע"ד.53) יח, תולדות תו"א
מכ"א.54) פ"ה אבות
ואילך).55) 117 ע' תש"י (סה"מ פ"ה ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

שם 56) וראה תמוז ). י יום" ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה שלו אג"ק
ועוד. חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא ע' ח"ג

כג.57) לז, תהלים

     

מקפידים  שאינם יהודים אותם כמו אבל) ח"ו, אינםֿיהודים כמו (לא להתנהג שיכול והוכחה ראי' זו הרי כזה,
כדבעי. תומ"צ קיום על

לו: אומרים זה ועל

לא  - היתה הכוונה ותכלית פרעה, של שלטונו תחת למצרים יהודים שלח שהקב"ה לעולמים הי' כבר
היו  לכן שמקודם עי"ז עילוי אצלם שיתוסף ובאופן העם", את פרעה "בשלח אדרבה: אלא במצרים, שישארו

במצרים.

כן, האמת שאין (אף כזה במקום גם עמדו על לעמוד שיוכל הוא בטוח לעצמו בנוגע אם גם אופן: ובכל
חז"ל  אמרו ת 58שהרי הקב"ה "אל לו שנתן ישראל נשמות של יקר אוצר - לילדיו בנוגע הנה בעצמך"), אמין

וחסידות, נגלה לומדים שבה ישיבה שיש למקום אותם לשלוח שצריך הדבר ברור - עליו לשמור "פקדון" בתור
סמכינן  "לא שהרי כו', מהסביבה יושפעו שלא נסים על לסמוך ולא ויראתו, ה' אהבת ה', לאמונת ומחנכים

מתרחשים...59אניסא" אינם כאלו שנסים גם ומה ,

זה!... במקום ישיבה להקים בידו הברירה אזי - זה ממקום לשלחם רוצה אינו ואם

ל"מצרים" אותו שהביאו לכך שהסיבה לדעת, עליו ביכלתו, הדבר שאין לו נדמה שתהי' סיבה מאיזה ואם
כנ"ל. משם, שיצא בכדי רק היא

הארץ" "במיטב שנמצא בגלל ממצרים לצאת רצונו שאין שטוען ולאידך 60ומה בהרחבה, פרנסה לו ויש ,
שהפרנסה  לדעת, עליו - גדולות כספיות הוצאות עם כרוך אחר במקום שנמצאת לישיבה הילדים שילוח גיסא,

וברחמים" בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן מהקב"ה, היא 61באה כסף לו נותן שהקב"ה לכך והסיבה ,
לישיבה! אותם ולשלוח מ"מצרים" ילדיו את להוציא שיוכל בכדי רק

שמוטב - כך, עשירות, של בנסיון לעמוד יוכל אם אותו מנסה אזי עשירות, ליהודי נותן הקב"ה כאשר
הכתוב  כלשון ההפכי, באופן בנסיון צורך  יהי' שלא כדי זה, בנסיון ועושר".62לעמוד "ראש :

לעצם  ועד תענוג", "יותר ניתוסף שעי"ז באופן הגלות את לעבור יכולים אזי כזה באופן מתנהגים כאשר ורק
חיים" מלך פני ו"באור ישראל"63התענוג, לבית טוב "רב שנמשך ח 64, בבני רויחי,, ומזוני יי

גו'" ובזקנינו  "בנערינו מהגלות , שיוצאים פרסה"65ועד תשאר "לא משיח ,66, ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
צדקנו.

***

 כמארז"ל מהתורה, נלקחים העולם עניני שכל .67ידוע הקב"ה של אומנתו "כלי היא מלך שהתורה .
. פלטין בונה ודם את בשר ובורא בתורה מביט הקב"ה הי' כך כו', לו יש מפה) (כמו ופינקסאות דיפתראות .

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל תחילה 68העולם", ישנם העולם עניני שכל לומר בהכרח הרי שכן, וכיון ,
כו'. קיום להם אין זאת, ולולי בתורה,

כמו"כ  בעולם, דעשירות הנסיון שישנו שכשם - דעשירות הנסיון אודות לעיל להמוזכר בנוגע גם מובן ומזה
בתורה. שהוא כפי דעשירות הנסיון ישנו

אוהל יושבי יששכר, סוגים: לב' נחלקים בנ"י שכללות - עסקים ובהקדמה בעלי וזבולון, בתורה, עסקם שעיקר
עיוות  זה הרי זבולון, עסק, בעלי אצל רק שייך יהי' עשירות של הנסיון אם ועפ"ז, העולם. בעניני עסקם שעיקר

וכמ"ש  (בתמי'),69הדין, משפט" יעשה לא הארץ כל נסיון"השופט יש  יששכר, אוהל , יושבי  אצל שגם ועכצ "ל,
בדקות  כי  (אם עשירות כו'"של  וחומר קל דא "בחומר יותר , בדקות היא שהעבודה כשם ).70יותר,
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מג      

מקפידים  שאינם יהודים אותם כמו אבל) ח"ו, אינםֿיהודים כמו (לא להתנהג שיכול והוכחה ראי' זו הרי כזה,
כדבעי. תומ"צ קיום על

לו: אומרים זה ועל

לא  - היתה הכוונה ותכלית פרעה, של שלטונו תחת למצרים יהודים שלח שהקב"ה לעולמים הי' כבר
היו  לכן שמקודם עי"ז עילוי אצלם שיתוסף ובאופן העם", את פרעה "בשלח אדרבה: אלא במצרים, שישארו

במצרים.

כן, האמת שאין (אף כזה במקום גם עמדו על לעמוד שיוכל הוא בטוח לעצמו בנוגע אם גם אופן: ובכל
חז"ל  אמרו ת 58שהרי הקב"ה "אל לו שנתן ישראל נשמות של יקר אוצר - לילדיו בנוגע הנה בעצמך"), אמין

וחסידות, נגלה לומדים שבה ישיבה שיש למקום אותם לשלוח שצריך הדבר ברור - עליו לשמור "פקדון" בתור
סמכינן  "לא שהרי כו', מהסביבה יושפעו שלא נסים על לסמוך ולא ויראתו, ה' אהבת ה', לאמונת ומחנכים

מתרחשים...59אניסא" אינם כאלו שנסים גם ומה ,

זה!... במקום ישיבה להקים בידו הברירה אזי - זה ממקום לשלחם רוצה אינו ואם

ל"מצרים" אותו שהביאו לכך שהסיבה לדעת, עליו ביכלתו, הדבר שאין לו נדמה שתהי' סיבה מאיזה ואם
כנ"ל. משם, שיצא בכדי רק היא

הארץ" "במיטב שנמצא בגלל ממצרים לצאת רצונו שאין שטוען ולאידך 60ומה בהרחבה, פרנסה לו ויש ,
שהפרנסה  לדעת, עליו - גדולות כספיות הוצאות עם כרוך אחר במקום שנמצאת לישיבה הילדים שילוח גיסא,

וברחמים" בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן מהקב"ה, היא 61באה כסף לו נותן שהקב"ה לכך והסיבה ,
לישיבה! אותם ולשלוח מ"מצרים" ילדיו את להוציא שיוכל בכדי רק

שמוטב - כך, עשירות, של בנסיון לעמוד יוכל אם אותו מנסה אזי עשירות, ליהודי נותן הקב"ה כאשר
הכתוב  כלשון ההפכי, באופן בנסיון צורך  יהי' שלא כדי זה, בנסיון ועושר".62לעמוד "ראש :

לעצם  ועד תענוג", "יותר ניתוסף שעי"ז באופן הגלות את לעבור יכולים אזי כזה באופן מתנהגים כאשר ורק
חיים" מלך פני ו"באור ישראל"63התענוג, לבית טוב "רב שנמשך ח 64, בבני רויחי,, ומזוני יי

גו'" ובזקנינו  "בנערינו מהגלות , שיוצאים פרסה"65ועד תשאר "לא משיח ,66, ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
צדקנו.

***

 כמארז"ל מהתורה, נלקחים העולם עניני שכל .67ידוע הקב"ה של אומנתו "כלי היא מלך שהתורה .
. פלטין בונה ודם את בשר ובורא בתורה מביט הקב"ה הי' כך כו', לו יש מפה) (כמו ופינקסאות דיפתראות .

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל תחילה 68העולם", ישנם העולם עניני שכל לומר בהכרח הרי שכן, וכיון ,
כו'. קיום להם אין זאת, ולולי בתורה,

כמו"כ  בעולם, דעשירות הנסיון שישנו שכשם - דעשירות הנסיון אודות לעיל להמוזכר בנוגע גם מובן ומזה
בתורה. שהוא כפי דעשירות הנסיון ישנו

אוהל יושבי יששכר, סוגים: לב' נחלקים בנ"י שכללות - עסקים ובהקדמה בעלי וזבולון, בתורה, עסקם שעיקר
עיוות  זה הרי זבולון, עסק, בעלי אצל רק שייך יהי' עשירות של הנסיון אם ועפ"ז, העולם. בעניני עסקם שעיקר

וכמ"ש  (בתמי'),69הדין, משפט" יעשה לא הארץ כל נסיון"השופט יש  יששכר, אוהל , יושבי  אצל שגם ועכצ "ל,
בדקות  כי  (אם עשירות כו'"של  וחומר קל דא "בחומר יותר , בדקות היא שהעבודה כשם ).70יותר,

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

מ"ד.58) פ"ב אבות
ב.59) סד, פסחים
וֿיא.60) מז, ויגש ― הכתוב לשון
דברהמ"ז.61) הא' ברכה נוסח
ע'מ 62) חל"א התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה ח. ל, שלי

וש"נ. ואילך. 220
ובכ"מ.63) א. צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, שם

ז.64) סג, ישעי'
ט.65) יו"ד, בא
כו.66) שם,
בתחלתו.67) ב"ר
ע"ב.68) ריש קסא, זח"ב
(ובפרש"י).69) כה יח, וירא
ב.70) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר



מד     

:בזה והענין
גדו  והשגה הבנה לו נותן והקב"ה תורה לומד יהודי כאשר - הוא בתורה העשירות כידוע ענין ורחבה, לה

הבינה  ספירת על העשירות ענין קאי והחסידות הקבלה .71שבאותיות

כמ"ש  הביטול, ענין יפעל בתורה שהעסק זה שתמורת להיות שיכול לפי - שבזה לכל 72והנסיון כעפר "ונפשי
באופן  שלו הלימוד להיות יכול תורה שע"פ באמרו, וגאוה, ישות לידי יבוא וההשגה ההבנה מצד הנה תהי'",

נצחוני" בני "נצחוני אומר הקב"ה -73שאפילו "בן" שהוא אצלו שיורגש הוא לזה שהתנאי היא שהאמת (אף
הזה""נצחוני החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי עצמו, מצד אינה מעלתו שכל דייקא, האב 74" מצד אלא ,

בחסידות  וכמבואר מארז"ל 75(הקב"ה), הוא 76בפירוש האב  לגבי  הבן של שהיתרון האב", מכח הבן כח "יפה
הגלויים). בכחות גם נמשך זה הרי הבן אצל ואילו הנעלמים, בכחות זה ענין הי' האב שאצל אלא האב", "מכח

בגמרא  שמצינו תלמידי 77וכפי שכל כך, כדי עד התורה, בלימוד מעלתו שגדלה - נבט בן לירבעם בנוגע
עדן, בגן נטייל ישי ובן ואתה ואני בך "חזור לו אמר הקב"ה שכאשר - השדה כעשבי לפניו דומין היו חכמים
של  ומצב במעמד שבהיותו והיינו, בעינא", לא הכי אי בראש, ישי בן בראש, מי נבט) בן (ירבעם לו אמר
ישות  לידי ובא בנסיון, עמד לא - רעהו אל איש כדבר עמו מדבר הי' שהקב"ה עד בתורה, גדולה הכי עשירות

כו'.וגאוה

ברע"מ  כמבואר הרע, בבירור לעסוק למטה התורה ירידת מצד הוא זה אילנא 78וענין הדעת, עץ שזהו"ע
החיים  עץ בקונטרס בארוכה כמבואר כו', דרע  מסטרא שהם קושיות בתורה יש שלכן ורע, יכול 79דטוב ולכן ,

כו'. ירידה בו שיפעל ועד המתאים, באופן שלא יהי' שהלימוד להיות

בגמרא  וכדאיתא הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא שהתורה לכך בסתירה זה מקבלין 80ואין תורה דברי ש"אין
שנאמר  .81טומאה, כאש דברי כה -הלא טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה, מקבל אינו אש מה .

בנוגע רק אלא ח"ו, התורה בקדושת ירידה אודות מדובר לא כי,  הגמרא וכדברי הלימוד 82, שכאשר
"נעשית התורה אזי ח"ו, זכה" ש"לא באופן חיים").הוא "סם (היפך כו'" סם

 טוב שם בכתר נדפסה (שכבר הבעש"ט תורת עם קשור זה בפירוש 83וענין - תורה" געוואלדיקע "א - (ַַ
אבות  במסכת המשנה ניר 84מאמר נאה מה זה, אילן נאה מה ואומר ממשנתו ומפסיק ושונה בדרך "המהלך ,

וז"ל: בנפשו", מתחייב כאילו הכתוב עליו מעלה זה,
" להוסיף צריך (ולמה שונה דהי' ידעינן והוה ממשנתו, ומפסיק דהול"ל ממשנתו"."קשה, ומפסיק

היד  ע"פ הרמב"ם ובפרט וכדברי הגמרא, לשון מאשר יותר עוד המשנה לשון דיוק  גודל המשנה 85וע שלשון
איזה  מפרש ולא הכתוב, עליו מעלה אומרו) (מהו קשה עוד הדיוק). בתכלית הוא ובמילא קצר", "דבר הוא

כתוב".

התורה  דרך הישר", בדרך ש"הולך - הוא הידועה, הדרך (בפתח), בדרך" ד"המהלך שהפירוש ַומבאר,
יחידי, הוא הכי, "ואפילו שנתלבשווהמצוות, המצוות במעשה  כשעוסק מבעי לא  והיינו , בהשי "ת ", דבוק  שאינו 

- "יחידי" שהוא להיות יכול הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא בתורה עוסק כאשר גם אלא גשמיים, בדברים
כי, להקב"ה, ביחס גם אלא בערכו, שאינו כיון עמו, להתקשר לו" מתאים ש"לא נוסף, ליהודי ביחס רק לא

רוח" ושפל דכא ואת אשכון וקדוש הקב"ה 86"מרום אין יש, למציאות עצמו את מרגיש כשהאדם ואילו דוקא,
עמו  "יחידי".87שורה שהוא ונמצא, ,
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וש"נ. .233
סתמ"ב.83) להה"מ או"ת גם וראה סרל"ה.
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שבאה  דהיינו, משנתו, מחמת מהש"י עצמו את מפסיק "ר"ל - ממשנתו" ומפסיק "ושונה מדייקת: והמשנה
כן  אומר עצמו ועל זה, אילן נאה מה ואומר שלו), משנתו שהוא (שסובר משנתו מחמת והתפארות גדלות לו

כמ"ש  ותקיף 88בלבו, רבא די אילנא דהוא (ואומר השדה עץ האדם כמ"ש 89כי זה, ניר נאה ומה לכם 90), נירו
משנתו)". ע"י לעוה"ב חלק לעצמו שמכין שאומר (פי' ניר

שנאמר  ה"כתוב - בנפשו" מתחייב כאילו הכתוב עליו "מעלה התנא: אומר זה ה'91ועל עם תהי' תמים
בה  שנאמר בתורה כשתעסוק אפילו פי', .92אלקיך, תמימה ה' צריך תורת אז שגם היינו, אלקיך", ה' עם תהי' .

כו'. להקב"ה הביטול להיות

:המדות בענין העבודה לכללות בנוגע גם הוא כן התורה, ללימוד בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נאה "מה המשנה הלשון דיוק ביאור ש"האדםובהקדם לעיל כאמור גם זה", שזוהי - השדה"

השנה "ראש בשבט, עשר לחמשה השדה"השייכות ל"עץ נמשל שהאדם הטעם מובן אינו דלכאורה - "
ממנו? למעלה הם המדבר מין ועאכו"כ החי מין הרי הצומח, ממין שהוא דוקא,

כסלו  בי"ט משנ"ת ע"פ ענין 93ויובן שעיקר הצמחֿצדק) שאלת על (במענה הזקן רבינו מאמר אודות
הטבעיים) מדותיו (או מדותיו טבע לשנות הוא גאון 94החסידות סעדי' ר' בשם פולין חסידות בספרי וכמובא ,95,

דוקא. במדות שינוי לפעול הוא התורה ענין שכללות

לגדלות  מקטנות הצמיחה ענין בהם שיש כיון צומח, בחי' הם שמדות הידוע שהאדם 96וע"פ הטעם יובן ,
בבחי' יהי' שלא צומח, בחי' מדותיו, את ישנה התורה שע"י היא עבודתו שעיקר כיון - דוקא השדה" "עץ נקרא

כנ"ל. תהי'", לכל כעפר ד"נפשי באופן אלא זה", אילן נאה "מה לומר יש, מציאות

 והרי בגשמיות), העשירות נסיון (בדוגמת בתורה שהוא כפי העשירות נסיון ענין שישנו - לעניננו ונחזור
ע"ד יותר, נעלית למדריגה באים זה בנסיון העמידה לעושי ע"י כך רצונו לעוברי "אם בענין (ס"ג) לעיל האמור

תענוג". "יותר ניתוסף שעי"ז וכמה", כמה אחת על רצונו
"בחמשה  או בשבט" "באחד הוא אם דעות, ב' בזה שיש לאילן", השנה "ראש  של ענינו עם גם זה לקשר ויש

בו" :2עשר

באשלמותא" סיהרא "קיימא במילואה, היא הלבנה שבו - היא בחודש עשר חמשה יום של וזהו 97המעלה ,
בו. עשר בחמשה הוא לאילן שר "ה הדעה טעם

ע"י  דוקא זה הרי הלבנה, דשלימות להעילוי לבוא כדי כי, בשבט, באחד הוא לאילן שר"ה דעה יש אך
שלפני  ברגע לגמרי ונעלמת שנסתרת לאחרי בלבד, נקודה הקטנות, בתכלית שהלבנה וההסתר ההעלם הקדמת
תענוג", "יותר יותר, נעלה גילוי רצונו" ל"עושי נמשך רצונו" "עוברי ע"י שדוקא לעיל האמור ע"ד - המולד

בשבט. באחד הוא לאילן שר"ה ס"ל לכן נעלה, היותר הגילוי את שמביאה הסיבה הוא כו' שההעלם וכיון

 נעלית למדריגה באים רצונו", ד)"עוברי (הבירור ע"י רצונו" "עושי אצל שניתוסף העילוי לאחרי אמנם,
רצונו" ל"עוברי כלל שייכות אין ששם .98יותר,

מהמבואר  (כמובן הצמצום קודם אפילו בשרשו שהוא כפי דפרעה הענין שכללות - בזה הענין ונקודת
תכלית"99בתו"א  אין עד מטה "למטה שהוא כפי אוא"ס בבחי' רק זה הרי ההילולא 100), בהמשך כמבואר ,101
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יט.88) כ, שופטים פ'
ח.89) ד, דניאל ע"פ
יב.90) יו"ד, הושע ג. ד, ירמי'
יג.91) יח, שופטים פ'
ח.92) יט, תהלים
בתחילתו93) החסידות תורת של ענינה בספר בקונטרס (נדפס

בפ"ע  בקונטרס ואח"כ תשנז), (ע' בסופו א כרך חב"ד ― הערכים
.(257 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם ובתורת (כמ"פ),

אֿב.94) נו, ח"א לקו"ד
ס 95) כש"ט וש"נ.ראה כ"ד.

ע'96) (ריש ס"ז אדם ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. קמח).

כו.97) פט"ו, שמו"ר א. רטו, זח"ב ראה
(98.9 הערה 237 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
שמים 99) שלא נפלא ענין בזה שיש אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

הצמצום"?!... קודם פרעה קומט "ווי דלכאורה: ― אודותיו לב
תקו"ז 100) גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר סתנ"ז. תקו"ז ראה

תי"ט.
ואילך).101) 133 ע' תש"י (סה"מ פי"ג ה'שי"ת לגני באתי המשך



מה      

שבאה  דהיינו, משנתו, מחמת מהש"י עצמו את מפסיק "ר"ל - ממשנתו" ומפסיק "ושונה מדייקת: והמשנה
כן  אומר עצמו ועל זה, אילן נאה מה ואומר שלו), משנתו שהוא (שסובר משנתו מחמת והתפארות גדלות לו

כמ"ש  ותקיף 88בלבו, רבא די אילנא דהוא (ואומר השדה עץ האדם כמ"ש 89כי זה, ניר נאה ומה לכם 90), נירו
משנתו)". ע"י לעוה"ב חלק לעצמו שמכין שאומר (פי' ניר

שנאמר  ה"כתוב - בנפשו" מתחייב כאילו הכתוב עליו "מעלה התנא: אומר זה ה'91ועל עם תהי' תמים
בה  שנאמר בתורה כשתעסוק אפילו פי', .92אלקיך, תמימה ה' צריך תורת אז שגם היינו, אלקיך", ה' עם תהי' .

כו'. להקב"ה הביטול להיות

:המדות בענין העבודה לכללות בנוגע גם הוא כן התורה, ללימוד בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נאה "מה המשנה הלשון דיוק ביאור ש"האדםובהקדם לעיל כאמור גם זה", שזוהי - השדה"

השנה "ראש בשבט, עשר לחמשה השדה"השייכות ל"עץ נמשל שהאדם הטעם מובן אינו דלכאורה - "
ממנו? למעלה הם המדבר מין ועאכו"כ החי מין הרי הצומח, ממין שהוא דוקא,

כסלו  בי"ט משנ"ת ע"פ ענין 93ויובן שעיקר הצמחֿצדק) שאלת על (במענה הזקן רבינו מאמר אודות
הטבעיים) מדותיו (או מדותיו טבע לשנות הוא גאון 94החסידות סעדי' ר' בשם פולין חסידות בספרי וכמובא ,95,

דוקא. במדות שינוי לפעול הוא התורה ענין שכללות

לגדלות  מקטנות הצמיחה ענין בהם שיש כיון צומח, בחי' הם שמדות הידוע שהאדם 96וע"פ הטעם יובן ,
בבחי' יהי' שלא צומח, בחי' מדותיו, את ישנה התורה שע"י היא עבודתו שעיקר כיון - דוקא השדה" "עץ נקרא

כנ"ל. תהי'", לכל כעפר ד"נפשי באופן אלא זה", אילן נאה "מה לומר יש, מציאות

 והרי בגשמיות), העשירות נסיון (בדוגמת בתורה שהוא כפי העשירות נסיון ענין שישנו - לעניננו ונחזור
ע"ד יותר, נעלית למדריגה באים זה בנסיון העמידה לעושי ע"י כך רצונו לעוברי "אם בענין (ס"ג) לעיל האמור

תענוג". "יותר ניתוסף שעי"ז וכמה", כמה אחת על רצונו
"בחמשה  או בשבט" "באחד הוא אם דעות, ב' בזה שיש לאילן", השנה "ראש  של ענינו עם גם זה לקשר ויש

בו" :2עשר

באשלמותא" סיהרא "קיימא במילואה, היא הלבנה שבו - היא בחודש עשר חמשה יום של וזהו 97המעלה ,
בו. עשר בחמשה הוא לאילן שר "ה הדעה טעם

ע"י  דוקא זה הרי הלבנה, דשלימות להעילוי לבוא כדי כי, בשבט, באחד הוא לאילן שר"ה דעה יש אך
שלפני  ברגע לגמרי ונעלמת שנסתרת לאחרי בלבד, נקודה הקטנות, בתכלית שהלבנה וההסתר ההעלם הקדמת
תענוג", "יותר יותר, נעלה גילוי רצונו" ל"עושי נמשך רצונו" "עוברי ע"י שדוקא לעיל האמור ע"ד - המולד

בשבט. באחד הוא לאילן שר"ה ס"ל לכן נעלה, היותר הגילוי את שמביאה הסיבה הוא כו' שההעלם וכיון

 נעלית למדריגה באים רצונו", ד)"עוברי (הבירור ע"י רצונו" "עושי אצל שניתוסף העילוי לאחרי אמנם,
רצונו" ל"עוברי כלל שייכות אין ששם .98יותר,

מהמבואר  (כמובן הצמצום קודם אפילו בשרשו שהוא כפי דפרעה הענין שכללות - בזה הענין ונקודת
תכלית"99בתו"א  אין עד מטה "למטה שהוא כפי אוא"ס בבחי' רק זה הרי ההילולא 100), בהמשך כמבואר ,101
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יט.88) כ, שופטים פ'
ח.89) ד, דניאל ע"פ
יב.90) יו"ד, הושע ג. ד, ירמי'
יג.91) יח, שופטים פ'
ח.92) יט, תהלים
בתחילתו93) החסידות תורת של ענינה בספר בקונטרס (נדפס

בפ"ע  בקונטרס ואח"כ תשנז), (ע' בסופו א כרך חב"ד ― הערכים
.(257 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם ובתורת (כמ"פ),

אֿב.94) נו, ח"א לקו"ד
ס 95) כש"ט וש"נ.ראה כ"ד.

ע'96) (ריש ס"ז אדם ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. קמח).

כו.97) פט"ו, שמו"ר א. רטו, זח"ב ראה
(98.9 הערה 237 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
שמים 99) שלא נפלא ענין בזה שיש אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

הצמצום"?!... קודם פרעה קומט "ווי דלכאורה: ― אודותיו לב
תקו"ז 100) גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר סתנ"ז. תקו"ז ראה

תי"ט.
ואילך).101) 133 ע' תש"י (סה"מ פי"ג ה'שי"ת לגני באתי המשך



מו     

ה  על .ש"קאי וההתפשטות .גילוי א"ס בבחי' תחתונות",. והיותר אחרונות היותר במדריגות מטה למטה עד .
. והסתרים העלמות צמצומים בהריבוי שבא כמו מ"פרעה "ובפרט הדוגמא שמביא כפי כו'", וסט"א בקליפה .
עשיתיני" ואני יאורי לי ש"אומר וגבולים", המצרים קץ"102מלך אין עד מעלה ד"למעלה בבחי' אבל "בבחי'99; ,

הגילוי" והעדר האור העדר בבחי' עילוי אחר ובעילוי העלם אחר בהעלם שהוא האור, נתינת 103העלם אין -
הקליפות. למציאות כלל מקום

במ"ש  המבואר מבחי'104וע"ד רק היא החיצונים שיניקת לבו", בהתגלות אם כי בתבונה כסיל יחפוץ "לא
שקליפות  מובן, ומזה לחיצונים, יניקה מהם אין בבינה, ונעלמים כלולים בהיותן אבל בהתגלות, שהן כפי המדות
אין  עד מעלה ד"למעלה לבחי' לא אבל תכלית", אין עד מטה ד"למטה הבחי' שזוהי הגילוי, לענין רק שייכים

רצונו". ל"עושי רק ונמשכת ששייכת קץ",

לענינים  עד מטה למטה גם נמשך - דוקא רצונו" ל"עושי שנמשך - קץ") אין עד מעלה ("למעלה זה וענין
ישראל  במנהג כמודגש ישראל 105גשמיים, ארץ בהם שנשתבחה גשמיים פירות בשבט עשר בחמשה לאכול

ודבש" חלב זבת גשמיים.106("ארץ בענינים העליון התענוג המשכת שזהו"ע ,(

כו'), והנסיונות הבירורים בענין העבודה הקדמת (לאחרי התומ"צ בקיום בנ"י של עבודתם ע"י נעשה זה וכל
בתורה"107כמ"ש  עמלים "שתהיו תלכו", בחוקותי פריו"108"אם יתן השדה ועץ גו' בעתם גשמיכם "ונתתי אזי ,

פירות" לעשות ועתידין סרק אילני "ו 108("הן עד בפרשה, האמורות הברכות וכל קוממיות"), אתכם ,109אולך
קומות" (כמשנת"ל 110"שתי לבוא לעתיד שיהי' כפי סיהרא 111, מ"קיימא יותר נעלית שלימות תהי' שאז

ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת באשלמותא"),

***

'גו הוי' ויולך ד"ה שיחה) (כעין .112מאמר

***

 רש"י בדברי שלא 113הביאור ש"שאלו ל"בשר" כהוגן" ש"שאלו "לחם" בין החילוק בענין
"שליו", להם שניתן והטעם בשר"), בלא להם אפשר שהי' ועוד, להם, היו בהמות ("שהרבה כהוגן"

הענינים "מין פנימיות ע"פ - בהמה בשר ששאלו אף מאד", נגלה 114ושמן על קאי שלחם -
התורה  פנימיות על קאי שבבשר והשמן "מן"), התורה, פנימיות בו שמלובשת כפי גם (כולל דתורה

עצמה) מצד שהיא הערביים,115(כפי בין השבת ביום (ב) בהגבלה, שלא (א) השליו ירידת היתה ולכן ,
דרעוין" "רעוא של התורה 116בזמן לפנימיות מיוחד באופן לאחרי 117ששייך אמנם, .
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ג.102) כט, יחזקאל
(103.(136 ע' (שם פט"ו הנ"ל המשך
ובכ"מ.104) א. צ, מסעי לקו"ת וראה ב. יח, משלי
ס"ח.105) שם אדה"ז לשו"ע השלמה סקט"ז. סקל"א או"ח מג"א
ועוד.106) ח. ג, שמות
בחוקותי.107) ר"פ
עה"פ.108) ופרש"י תו"כ
יג.109) שם,
וש"נ.110) א. עה, ב"ב
מנחם 111) (תורת ואילך פ"ז כסלו די"ט בשלום פדה ד"ה ראה

ואילך). 201 ע' חמ"ה התוועדויות ―
שליט"א,112) אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ הנה המאמר, לאחרי

ולסייע  להשתתף עצמם על שקיבלו התמימים מתלמידי כמה ניגשו
הנאמרים והשיחות המאמרים (של לומרב"חזרה" ― בהתוועדויות)

אדמו "ר וכ "ק להם "לחיים", והורה רבה", ב"הצלחה בירכם שליט"א
[באמרו  כהן שי' הר"י הראשי, לה"חוזר" מקום בסמיכות שיעמדו
צו  ווערן נתעלה זיי זאלן זיי, צו גיין אראּפ דארפסטו "וואס ַַָָָאליו:

ביחד. "לחיים" ויאמרו דיר"...],
חֿיג.113) טז, פרשתנו
ויק"ר 114) (ראה דעה" "דור אודות שמדובר שכיון ― ובהקדמה

לחם  בשאלת שהמכוון מובן, הרי וש"נ), ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט,
וע"ד הרוחני. לענינם בנוגע הוא מו"ח ובשר כ"ק שמביא הפירוש

(ראה מנחם אדמו"ר במ"ש תורת וש"נ) תס. ס"ע היומן רשימת ―
בהם נפשם צמאים גם "רעבים ה) קז, הרעב (תהלים שסיבת  תתעטף",

ומשקה למאכל להניצוץוהצמא משתוקקת  שהנפש בגלל  היא הגשמיים
בהם. שנמצא האלקי

לשבוע,115) ולא לאכול, רק ניתן והשגה ולכן הבנה של באופן
פנימיות לימוד כי נדעך ― שלא הידיעה דתכלית באופן הוא התורה

וכאשר  ב), קצא, של"ה ספ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ח עולם (בחינות
כו'. בהלימוד שחסר הוכחה זו הרי שמבין, חושב

סע"ב.116) פח, זח"ב
רמיזא 117) דלא מידי "ליכא (שהרי בתורה המקור וזהו

להנהגת  ((21 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם בתורת (נסמן באורייתא"
חצות. לאחרי הש"ק ביום דא"ח לומר נשיאינו רבותינו

     

החכמה" זאת לגלות "מצוה כאשר ובפרט תורה, וכהוגן,118מתן כהוגן היא הבשר שאלת גם הנה ,
חוצה  המעיינות הפצת צ"ל ונדפס 119שהרי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ע'120- חט"ז בלקו"ש

ואילך. 161

***

 בזה יש - בשלח לפרשת בשבט עשר חמשה של והשייכות הקשר אודות (ס"א) לעיל להאמור בהמשך
ענין: עוד

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ליתן 121ידוע מצווה שהי' שירה, בשבת מּפראג המהר"ל של המנהג ַאודות
יחד  שירה אמרו הציפורים שגם סוף, ים בקריעת שהי' מה לזכר לציפורים, שיזרקוה מנת על "קאשע", ַלילדים

לציפורים. ונתנום בים שצמחו פירות קטפו והילדים בנ"י, עם

לאילן. ר"ה בשבט, עשר חמשה עם קשור - הפירות ענין והרי 

("בשלח  פרעה ע"י נעשה כו') הזריעה לאחרי (שבאה הפירות צמיחת ענין כללות הנה - (ס"ג) לעיל וכאמור
תענוג". "יותר נעשה שעי"ז כו'", פרי ועושה וענפים פארות משלח ש"הי' הקריב"), "ופרעה העם", את פרעה

:יתרו פרשת - מנחה בתפלת לקרוא שמתחילים הפרשה עם גם זה לקשר ויש
בזהר  הסכלות 122מבואר מן החכמה ויתרון החושך מן הבא האור יתרון - הוא יתרו של שלכן,123שענינו ,

בתורה" אחת פרשה "שיתר מה גם (כולל דמתןֿתורה הענין הי' יתרו הודאת לאחרי דוקא מעלת 124הנה ע"ד ,(
תענוג". "יותר נעשה שעי"ז התשובה,

לאט  לאט מתחילים שלאחרונה מה גם זה הרי - בתורה היא הענינים כל שהתחלת (ס"ח) לעיל האמור וע"פ
של  הם שבו המאמרים שרוב חסידות ביכל הגיע זה ובשבוע המרחב, אל המיצר מן חסידות ביכלאך ַלצאת
(שורות  ביותר קצר מאמר גם יש וביניהם הרביים), ושאר הזקן, רבינו של מאמרים גם בו (יש הצמחֿצדק

וז"ל  :125אחדות),

י'תרו א'ני  ולק"ת 126ח'ותנך בגלגולים כמבואר אחי, ר"ת ,127. אחיו הבל משרש ומשה קין, משרש .שיתרו
כו'. לו וישתחוה לקראתו משה יצא לכך הבל, של משרשו נעלה מאד קין של ששרשו ומפני

כו' תענוג" "יותר נעשה ועי"ז החטא, תיקון שפועלת התשובה, ענין כללות גם באים 128וזהו שעי"ז ועד ,
דידן. בעגלא ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית לגאולה
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(11878 שבהערה .אגה"ק
עצמם119) המעיינות ליקח שצריך מבחי'והיינו, למעלה ―

ד. מט, נצבים לקו"ת (ראה עתיק פנימיות אבא פנימית והו"ע השמן,
ב"חוצה". גם ולהפיצם ― תענוג" "יותר וש"נ),

דאף  דוקא, יגיעה של באופן להיות צריך זה שענין זאת, ועוד
יא, (בהעלותך גו'" שלוים "ויגז כמ"ש מלמעלה, שנמשך שזהו"ע
מלמעלה), הסיוע (לאחרי האדם יגיעת גם להיות צריך מ"מ, לא),
דוקא, עצמו ויגיעת עבודת שצ"ל חב"ד בחסידות עיקרי ענין שזהו
(ראה  כו' הצדיק של היגיעה על שסומכים חג"ת, פולין, חסידי כמו לא

ועוד). ב. קמא, ח"א לקו"ד
תשל"ד.120) בשלח ש"פ שיחת בשילוב

בתחלתה 121) תש"ב בשלח ש"פ 73).שיחת ע' תש"ב (סה"ש
מוצש"ק שיחת גם (תורת וראה בתחלתה תשכ"א שבט י"א בשלח, פ'

.(52 ע' ח"ל התוועדויות ― מנחם
ואילך.122) 56 ס"ע תש"ט סה"מ וראה א. סח, ב. סז, ח"ב
יג.123) ב, קהלת ע"פ
ח.124) פכ"ז, שמו"ר
ב'תתקעד.125) ס"ע ח) (כרך יתרו באוה"ת לאח"ז נדפס
ו.126) יח, יתרו
עה"פ.127) יתרו  ל "ת  פל "ג. הגלגולים ספר
(128) קצת ).המו"ל חסר
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 בזה יש - בשלח לפרשת בשבט עשר חמשה של והשייכות הקשר אודות (ס"א) לעיל להאמור בהמשך
ענין: עוד

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ליתן 121ידוע מצווה שהי' שירה, בשבת מּפראג המהר"ל של המנהג ַאודות
יחד  שירה אמרו הציפורים שגם סוף, ים בקריעת שהי' מה לזכר לציפורים, שיזרקוה מנת על "קאשע", ַלילדים

לציפורים. ונתנום בים שצמחו פירות קטפו והילדים בנ"י, עם

לאילן. ר"ה בשבט, עשר חמשה עם קשור - הפירות ענין והרי 

("בשלח  פרעה ע"י נעשה כו') הזריעה לאחרי (שבאה הפירות צמיחת ענין כללות הנה - (ס"ג) לעיל וכאמור
תענוג". "יותר נעשה שעי"ז כו'", פרי ועושה וענפים פארות משלח ש"הי' הקריב"), "ופרעה העם", את פרעה

:יתרו פרשת - מנחה בתפלת לקרוא שמתחילים הפרשה עם גם זה לקשר ויש
בזהר  הסכלות 122מבואר מן החכמה ויתרון החושך מן הבא האור יתרון - הוא יתרו של שלכן,123שענינו ,

בתורה" אחת פרשה "שיתר מה גם (כולל דמתןֿתורה הענין הי' יתרו הודאת לאחרי דוקא מעלת 124הנה ע"ד ,(
תענוג". "יותר נעשה שעי"ז התשובה,

לאט  לאט מתחילים שלאחרונה מה גם זה הרי - בתורה היא הענינים כל שהתחלת (ס"ח) לעיל האמור וע"פ
של  הם שבו המאמרים שרוב חסידות ביכל הגיע זה ובשבוע המרחב, אל המיצר מן חסידות ביכלאך ַלצאת
(שורות  ביותר קצר מאמר גם יש וביניהם הרביים), ושאר הזקן, רבינו של מאמרים גם בו (יש הצמחֿצדק

וז"ל  :125אחדות),

י'תרו א'ני  ולק"ת 126ח'ותנך בגלגולים כמבואר אחי, ר"ת ,127. אחיו הבל משרש ומשה קין, משרש .שיתרו
כו'. לו וישתחוה לקראתו משה יצא לכך הבל, של משרשו נעלה מאד קין של ששרשו ומפני

כו' תענוג" "יותר נעשה ועי"ז החטא, תיקון שפועלת התשובה, ענין כללות גם באים 128וזהו שעי"ז ועד ,
דידן. בעגלא ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית לגאולה
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ואילך.122) 56 ס"ע תש"ט סה"מ וראה א. סח, ב. סז, ח"ב
יג.123) ב, קהלת ע"פ
ח.124) פכ"ז, שמו"ר
ב'תתקעד.125) ס"ע ח) (כרך יתרו באוה"ת לאח"ז נדפס
ו.126) יח, יתרו
עה"פ.127) יתרו  ל "ת  פל "ג. הגלגולים ספר
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 בזה יש - בשלח לפרשת בשבט עשר חמשה של והשייכות הקשר אודות (ס"א) לעיל להאמור בהמשך
ענין: עוד

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ליתן 121ידוע מצווה שהי' שירה, בשבת מּפראג המהר"ל של המנהג ַאודות
יחד  שירה אמרו הציפורים שגם סוף, ים בקריעת שהי' מה לזכר לציפורים, שיזרקוה מנת על "קאשע", ַלילדים

לציפורים. ונתנום בים שצמחו פירות קטפו והילדים בנ"י, עם

לאילן. ר"ה בשבט, עשר חמשה עם קשור - הפירות ענין והרי 

("בשלח  פרעה ע"י נעשה כו') הזריעה לאחרי (שבאה הפירות צמיחת ענין כללות הנה - (ס"ג) לעיל וכאמור
תענוג". "יותר נעשה שעי"ז כו'", פרי ועושה וענפים פארות משלח ש"הי' הקריב"), "ופרעה העם", את פרעה

:יתרו פרשת - מנחה בתפלת לקרוא שמתחילים הפרשה עם גם זה לקשר ויש
בזהר  הסכלות 122מבואר מן החכמה ויתרון החושך מן הבא האור יתרון - הוא יתרו של שלכן,123שענינו ,

בתורה" אחת פרשה "שיתר מה גם (כולל דמתןֿתורה הענין הי' יתרו הודאת לאחרי דוקא מעלת 124הנה ע"ד ,(
תענוג". "יותר נעשה שעי"ז התשובה,

לאט  לאט מתחילים שלאחרונה מה גם זה הרי - בתורה היא הענינים כל שהתחלת (ס"ח) לעיל האמור וע"פ
של  הם שבו המאמרים שרוב חסידות ביכל הגיע זה ובשבוע המרחב, אל המיצר מן חסידות ביכלאך ַלצאת
(שורות  ביותר קצר מאמר גם יש וביניהם הרביים), ושאר הזקן, רבינו של מאמרים גם בו (יש הצמחֿצדק

וז"ל  :125אחדות),

י'תרו א'ני  ולק"ת 126ח'ותנך בגלגולים כמבואר אחי, ר"ת ,127. אחיו הבל משרש ומשה קין, משרש .שיתרו
כו'. לו וישתחוה לקראתו משה יצא לכך הבל, של משרשו נעלה מאד קין של ששרשו ומפני

כו' תענוג" "יותר נעשה ועי"ז החטא, תיקון שפועלת התשובה, ענין כללות גם באים 128וזהו שעי"ז ועד ,
דידן. בעגלא ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית לגאולה
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב



מח

    

 עה"פ"השביעי ביום ממקומו איש יצא "אל
תחום ארז"ל  של אמה" אלפים "אלו בפרש"י) (והובא

האיסור  למדו זה שמפסוק היינו לתחום שבת, חוץ לצאת
בשבת. העיר מן אמה אלפים של

עירובין  במס' ורבנן ר"ש נחלקו תחומין בדיני והנה
אפילו ספ"ד  לתחום חוץ שהחשיך "מי המשנה: וז"ל ,

אמות  עשרה חמש אפילו אומר ר"ש יכנס לא אחת אמה
– הטועין" מפני המדות את ממצין המשוחות שאין יכנס
שבו  המקום את ומסמנין שכשמודדין סובר שר"ש פי',
המדות" את ממצין "אין מהעיר, אמה אלפים מסתיימין
המדה  את מקצרין אלא אמה, אלפים בסוף הסימן להציב
טועי  "מפני – אמה ט"ו התחום לפנים הסימן את וכונסין
ממנו  להלן הולכין ופעמים הסימן את מכירין שאין המדה

אדעתייהו" ולאו חוץ וחוזרין שהחשיך מי גם ולכן
הוא  יכול לתחום, חוץ אמה ט"ו בתוך הוא אם לתחום

הוא נמצא באמת כי התחום, לפנים אמה ליכנס אלפים
התחום. של

כלל  של באופן נאמר ר"ש של זה במשנה וטעם
לך  שהתירו מקום אומר "ר"ש ספ"י: המסכת של האחרונה
שבות". משום אלא לך התירו שלא לך נתנו משלך חכמים

בגמ' הלכות:ומבואר ב' של טעמן בזה מפרש שר"ש
הדין  על קאי לך" נתנו משלך חכמים לך שהתירו "מקום
אפילו  אומר ר"ש כו' לתחום חוץ שהחשיך ד"מי הנ"ל
שמכיון  כאן מסביר הוא וע"ז יכנס" אמות עשרה חמש
לך", "נתנו – תחומו" בתוך הוא "שכבר "שלך", שזהו
הרי  אמות ט"ו בתוך נמצא שהוא זמן דכל היינו "יכנס",

עדיין ליכנס.הוא לו התירו ולכן התחום,

שבות" משום אלא לך התירו "שלא שאומר וההמשך
פ"י  שם דלעיל במשנה המפורש אחר דין על :קאי

כאן  בתחלה ואם במדינה לא אבל במקדש נימא "קושרין
המובאה  (בברייתא, ואומר ר"ש פליג וע"ז – אסור" וכאן

אומר) ר"ש קושרה בכנור נימא לו שנפסקה לוי בן בגמ':
" שלא" המס' בסיום במשנה מבאר הוא וטעמו – "

שם) בגמ' (כמבואר היינו שבות", משום אלא לך התירו
קשירה  רבנן, לי' שרו חטאת חיוב לידי אתי דלא "עניבה

רבנן". לי' שרו לא חטאת חיוב לידי דאתי

פירש"י  אלו ענינים ב' שבין קאמר והקישור "והכי :
מחמיר  לתחום חוץ במחשיך שהקלתי אע"פ לת"ק ר"ש
התירו  לא כאן אבל לך, נתנו משלך דהתם כנור, בנימת אני

ובתוס' שבות". אלא אלא הוא קולא לאו "דהתם כ':
דהיינו  משלך אלא לך נתנו לא כאן וגם לך נתנו משלך
תוכן  הענינים שב' כלומר, המותר", דבר דהוה עניבה

משלך". אלא לך נתנו "דלא – הוא אחד טעמם

בין  הקישור מהו – רש"י לשיטת מובן: אי"ז ולכאו'
להשמיענו  ר"ש הוצרך זה מפני אשר אלו, שונים דינים ב'
על  יעלה וכי באידך? שהקיל אעפ"י זה בדין מחמיר שהוא
מחייבת  לתחום" חוץ שהחשיך "מי בדין שקולא הדעת

במקדש?! קשירה של בענין גם להקל

המחייב  הטעם דאותו ר"ש בסברת התוס' פי' ולפי
אלא  הול"ל דלא קשה – כאן להחמיר המכריע הוא להקל
מידי, לא ותו לך" נתנו משלך חכמים לך שהתירו מקום

טעם הנותן גם זהו שנפסקה,שהרי כינור בנימת
משום  אלא לך התירו "שלא לפרש ר"ש מוסיף ולמה
("משלך  היסודי הראשון בטעם מסתפק ואינו שבות"
קצר  ש"דבר בסגנון הוא המשנה שלשון ובפרט נתנו"),

רבים" ענינים ?הכולל

משנה  של כסיומה נסדרו אלו ר"ש דברי צ"ל: גם
אין  שלכאורה – כו'" במקדש שנמצא "שרץ בדין העוסקת
ממש  בסמיכות לשנותם הו"ל וא"כ – אלי' שייכות להם

בפ"ע  במשנה עכ"פ – כאן או הנ"ל, ההלכות ?לאחת

 ש"מצוה מהטעמים אחד בהקדים יובן בזה והביאור
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עירובין. מסכת וסיום (*
כט.1) טז, פרשתנו
א.2) נא, עירובין
וא"ו.3) סו"ס לקמן ראה
ב.4) נב, שם
מפני.5) ד"ה שם רש"י
עירובין".6) מסכת דיני בכל "כלל שזהו עירובין סוף מהרש"א ראה
א.7) קה,
ב.8) קב,
קושרה.9) ד"ה א קה, שם

שם.10) להרמב"ם בפיה"מ וכ"כ ר"ש. אמר ד"ה שם

לפיה"מ.11) הרמב"ם הקדמת
נוגעת 12) המשניות שחלוקת זה על ונוסף בדיוק. היא המשניות דחלוקת

גם הרי וכו', וסיפא רישא של הכללים שע"פ לימודים המשניות לכמה
סק"מ) לח סי' (אה"ע מחוקק החלקת מ"ש לפי להלכה, נוגע וגם בדיוק הוא
משניות  ג' (וצריך) שדי די"ל לשנות, יודע שאני ע"מ האשה את המקדש בדין
כלאים  מס' ועיין סגי). פסוקים דבג' לקרות, יודע שאני ע"מ בדין הטור (כדעת

משנה (ועיין פ"ז וה'" ד' "משנה – מספרים בב' מסומנת היא ובכ"ז ,
על  שם" אנשי ב"תוספות (הובא חסידים משנת לבעהמ"ח עשיר, הון בפירוש
דין  לענין נחשבת זו שמשנה לומר, ויש הנסתר). ע"ד זה שפירש המשניות)

משניות. כב' לשנות) יודע שאני (ע"מ הנ"ל

   

שיתופי  אחר בין חצירות עירובי אחר בין לחזור
להביא מבואות" או לטייל כדי הנאתו "לצורך שהוא: ,

עונג" לשבת וקראת כמ"ש מצוה וזה אכילתו .צרכי

מצוה  שבת עונג שמשום בנדו"ד, הוא שכמו"כ ומובן
ב  בכל להימצא וכו'" ולהביא "לטייל כדי העיר, תחום

כי  רוחותי'), לכל לה, מחוצה אמה (ובאלפיים העיר שטח
בענינים  מאד מוגבל הוא הרי לתחומה מחוץ בשביתתו

ש"החשיך אלו  דזה י"ל ועפ"ז שבת. דעונג ההיפך וזהו

חיוב  של ענין גם עליו מוטל לתחום", לתוך חוץ ליכנס
כל  במשך העונג השבתת איסור יומשך שלא כדי העיר,

דשבת. המעתֿלעת

כללית, מנקודה נובעת זה בדין ר"ש ששיטת י"ל ועפ"ז
גודל  את מכריע האיכות) (במיעוט הכמות שריבוי והיא:

הכמות) (במיעוט :האיכות

שהוא  ֿ) "יכנס" דס"ל ר"ש של טעמו הנ"ל לפי דהנה

היינו וחיוב, ציווי ל' רשות כעין רק ולא "ליכנס"

דע"י ליכנס  ואף באיסורו. ימשיך שלא בכדי הוא ,(
לתחום  חוץ יציאה איסור על יעבור באופן ש"יכנס"

שבת  עונג השבתת מאיסור יותר החמור ועשה") (ד"קום

תעשה" ואל ב"שב (שהוא שביתתו במקום שישאר )ע"י

(לתחומה  זו שב"כניסה" היות "יכנס", ר"ש סובר בכ"ז –
משא"כ  הכניסה, ברגע אלא איסור עושה אינו העיר) של

זה  הרי לתחום חוץ ורגע בשהייתו רגע בכל הנמשך איסור

ר"ש  של לדעתו הכמות, וריבוי – שם מכריע שנמצא ,
האיכות. את

 הוא יכנס דס"ל ר"ש של דטעמו הנ"ל עפ"י והנה
שבין  הקישור יובן האיכות, על מכריע הכמות שריבוי לפי

"מקום  הכלל – ההלכות ב' בטעם שאמר הכללים ב'

התירו  "כשלא והכלל לך", נתנו משלך חכמים לך שהתירו
שבות". משום אלא לך

יש  ועניבה, קשירה הכינור, בתיקון האופנים ב' דהנה
הוא  בקשירה החומר בזולתו. שאין חומר מהם אחד בכל

עניבה  משא"כ איכות), של (חומר חטאת חיוב לידי דאתי

קשירה  ואינה להינתק שעלולה לפי דרבנן, אלא בזה שאין
– בעניבה חומר יש הרי עצמו זה מצד אמנם קיימא. של

לתקן  הסתם) (מן יצטרך להתקיים, עומדת שאינה מאחר כי

שאינו  מה – (כמות) פעמים כמה – לעונבו – הכינור את
של פעם בקשירה אלא האיסור על עובר שאינו ,

עונבה, או קושרה זו, שאלה של פתרונה שגם ונמצא אחת.
עדיפא. איכות או עדיפא כמות אם בהכרעה תלוי
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שצה.13) ר"ס (ושו"ע) טור
שם.14) ב"י גם וראה שצה. ר"ס או"ח פרישה
שהרי 15) חצירות, עירובי לו שאין ממי יותר הרבה מוגבל שהוא ומובן

מ  הוא אדה"ז נמצא בשו"ע וראה כו', עונג של מצב שאי"ז ופשוט לעיר
שבת". עונג לו אין בטוח ישוב במקום "שכשאינו סוס"ב רמט סי'

חיוב16) אינו וראה אבל חצירות. בעירובי (כמו "מצוה" שהוא אלא
בטוח ישוב שאינו במקום הוא ש"אם שם אדה"ז משם שו"ע לילך לו

ש  נזכר ולא של וכו'" גמור איסור דחי לא ולכן כו'). לילך שצריך) (או:
כדלקמן. לך"*. נתנו ד"משלך היכא אלא תחומין

שיחה 17) לקמן וראה טוֿטז. סי' ענגל להר"י טוב לקח בס' בארוכה ראה
ואילך. ס"ו בחוקותי לפ' א'

יתירו 18) למה דאל"כ בכניסתו, ותועלת צורך שיש לומר מוכרח ובלא"ה
שספק  לומר מקום שיש ובפרט ,(19 הערה לקמן (ראה ליכנס (האיסור) לו

ש" ב) נב, (עירובין ברש"י ראשון ללשון התחום בתוך נמצא אם הוא 
"וטעותם  המאירי כ' לל"א וגם בצמצום. בזה השיעור אין וא"כ אמה", ט"ו

ונמצאעולה . . . אמה ט"ו המצויין עד התחום מן יש תחומין
ליכנס לו התירו ובכ"ז אמה" ט"ו ולחוץ .אמה

חוץ 19) שביוצא להסוברים מיבעי לא בדבר. איסור יש לר"ש גם שהרי
ליכנ  דאסור ר"ש מודה במזיד גם לתחום אלא שם) ועוד, יהונתן (רבינו ס

ת"ה) ר"ס בב"י (הובא הרשב"א וכ"כ סופ"ד, (עירובין בירושלמי להמבואר
לר"ש. גם לצאת אסור שלכתחילה ודאי הרי יכנס, ביצא דאפי' ועוד) והמאירי,

הרי 20) יותר חמור איסור לתחום חוץ דיציאה האיסור הי' לא אם ואפי'
כו' חול דרך משום הוא שאיסורם דברים אלא עונג משום התירו "לא
האיסורים  כל שאר אבל חול, דרך ולא שבת עונג ענין כאן יש בהם דכשמתענג

משום  להו דחינן דלא פשיטא לסייג, בשבילם חכמים שגזרו הגזירות אפי' כו'
סי' או"ח אדה"ז לשו"ע (קו"א כו'" בעבירה הבאה מצוה שהיא עונג מצות
שא  סי' (שם המג"א לדעת וגם סק"ה) בקו"א ס"ט רמ"ב סי' וראה סק"ב. שא
שלמדין  האיסורים רק שדחינן שם) בקו"א (כדמוכח לומר יותר קרוב סק"ד)
הערה  לקמן וראה יג). נח, (ישעי' גו'" חפצך ממצוא וגו' תשיב "אם מהכתוב

.23
בהגהות  (הובא תסד סי' ב. קנא, (שבת תשובות – הגאונים באוצר אבל
בו  ופגע בדרך שהוא "וישראל כ': סק"ז)) במג"א רסו סי' או"ח שלום דעת
יפה  רכיבה עלי' לרכוב במה לו הי' ואם כו' לסטין מן בנפשו ומתיירא שבת
רכיבה  והרי הוא". ענוי מיני מן וריגלה עונג מיני מן שרכיבה בשבת מריגלה
שלא  זהו אבל שלט). ר"ס אדה"ז שו"ע ב. ל, (ביצה הוא גמור שבות בשבת
דעת  ובהגהות ס"ז, רסו סי' אדה"ז ובשו"ע במג"א (עיי"ש הפוסקים כדעת

שם). שלום
ששבת  שם) (בתשובה דל"ס י"ל בפקו"נ מיירי דשם דכיון – י"ל ואולי
שו"ע  וראה לח. סי' או"ח צ"צ בשו"ת בזה הדיעות (ראה פקו"נ אצל הותרה
אם  גיסא ומאידך רכיבה, באיסור לן איכפת לא וא"כ סי"ג) שכח סי' אדה"ז

בפקו"נ. גם שבת עונג מצות בזה קיים – מתענג
וראה 21) .27 הערה לקמן סע"א. ק, עירובין א. פ, זבחים משנה ראה

.23 הערה לקמן
שגם 22) את וי"ל מכריע הכמות דריבוי הענין בעצם פליגי לא רבנן

דלא  מהא וכדמשמע המדות את ממצין היו שהמשוחות דס"ל** אלא האיכות
ט"ו  הסימן את שכונסין לומר – התחומין מדידת בדיני בפוסקים אשתמיט
הי"א. פכ"ז שבת הל' (רמב"ם דר"ש כת"ק דקי"ל משום ועכצ"ל אמה,

כן. ס"ל דלא תה) ר"ס טושו"ע

                             
                  .עונג לו יהי

      



מט    

שיתופי  אחר בין חצירות עירובי אחר בין לחזור
להביא מבואות" או לטייל כדי הנאתו "לצורך שהוא: ,

עונג" לשבת וקראת כמ"ש מצוה וזה אכילתו .צרכי

מצוה  שבת עונג שמשום בנדו"ד, הוא שכמו"כ ומובן
ב  בכל להימצא וכו'" ולהביא "לטייל כדי העיר, תחום

כי  רוחותי'), לכל לה, מחוצה אמה (ובאלפיים העיר שטח
בענינים  מאד מוגבל הוא הרי לתחומה מחוץ בשביתתו

ש"החשיך אלו  דזה י"ל ועפ"ז שבת. דעונג ההיפך וזהו

חיוב  של ענין גם עליו מוטל לתחום", לתוך חוץ ליכנס
כל  במשך העונג השבתת איסור יומשך שלא כדי העיר,

דשבת. המעתֿלעת

כללית, מנקודה נובעת זה בדין ר"ש ששיטת י"ל ועפ"ז
גודל  את מכריע האיכות) (במיעוט הכמות שריבוי והיא:

הכמות) (במיעוט :האיכות

שהוא  ֿ) "יכנס" דס"ל ר"ש של טעמו הנ"ל לפי דהנה

היינו וחיוב, ציווי ל' רשות כעין רק ולא "ליכנס"

דע"י ליכנס  ואף באיסורו. ימשיך שלא בכדי הוא ,(
לתחום  חוץ יציאה איסור על יעבור באופן ש"יכנס"

שבת  עונג השבתת מאיסור יותר החמור ועשה") (ד"קום

תעשה" ואל ב"שב (שהוא שביתתו במקום שישאר )ע"י

(לתחומה  זו שב"כניסה" היות "יכנס", ר"ש סובר בכ"ז –
משא"כ  הכניסה, ברגע אלא איסור עושה אינו העיר) של

זה  הרי לתחום חוץ ורגע בשהייתו רגע בכל הנמשך איסור

ר"ש  של לדעתו הכמות, וריבוי – שם מכריע שנמצא ,
האיכות. את

 הוא יכנס דס"ל ר"ש של דטעמו הנ"ל עפ"י והנה
שבין  הקישור יובן האיכות, על מכריע הכמות שריבוי לפי

"מקום  הכלל – ההלכות ב' בטעם שאמר הכללים ב'

התירו  "כשלא והכלל לך", נתנו משלך חכמים לך שהתירו
שבות". משום אלא לך

יש  ועניבה, קשירה הכינור, בתיקון האופנים ב' דהנה
הוא  בקשירה החומר בזולתו. שאין חומר מהם אחד בכל

עניבה  משא"כ איכות), של (חומר חטאת חיוב לידי דאתי

קשירה  ואינה להינתק שעלולה לפי דרבנן, אלא בזה שאין
– בעניבה חומר יש הרי עצמו זה מצד אמנם קיימא. של

לתקן  הסתם) (מן יצטרך להתקיים, עומדת שאינה מאחר כי

שאינו  מה – (כמות) פעמים כמה – לעונבו – הכינור את
של פעם בקשירה אלא האיסור על עובר שאינו ,

עונבה, או קושרה זו, שאלה של פתרונה שגם ונמצא אחת.
עדיפא. איכות או עדיפא כמות אם בהכרעה תלוי
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שצה.13) ר"ס (ושו"ע) טור
שם.14) ב"י גם וראה שצה. ר"ס או"ח פרישה
שהרי 15) חצירות, עירובי לו שאין ממי יותר הרבה מוגבל שהוא ומובן

מ  הוא אדה"ז נמצא בשו"ע וראה כו', עונג של מצב שאי"ז ופשוט לעיר
שבת". עונג לו אין בטוח ישוב במקום "שכשאינו סוס"ב רמט סי'

חיוב16) אינו וראה אבל חצירות. בעירובי (כמו "מצוה" שהוא אלא
בטוח ישוב שאינו במקום הוא ש"אם שם אדה"ז משם שו"ע לילך לו

ש  נזכר ולא של וכו'" גמור איסור דחי לא ולכן כו'). לילך שצריך) (או:
כדלקמן. לך"*. נתנו ד"משלך היכא אלא תחומין

שיחה 17) לקמן וראה טוֿטז. סי' ענגל להר"י טוב לקח בס' בארוכה ראה
ואילך. ס"ו בחוקותי לפ' א'

יתירו 18) למה דאל"כ בכניסתו, ותועלת צורך שיש לומר מוכרח ובלא"ה
שספק  לומר מקום שיש ובפרט ,(19 הערה לקמן (ראה ליכנס (האיסור) לו

ש" ב) נב, (עירובין ברש"י ראשון ללשון התחום בתוך נמצא אם הוא 
"וטעותם  המאירי כ' לל"א וגם בצמצום. בזה השיעור אין וא"כ אמה", ט"ו

ונמצאעולה . . . אמה ט"ו המצויין עד התחום מן יש תחומין
ליכנס לו התירו ובכ"ז אמה" ט"ו ולחוץ .אמה

חוץ 19) שביוצא להסוברים מיבעי לא בדבר. איסור יש לר"ש גם שהרי
ליכנ  דאסור ר"ש מודה במזיד גם לתחום אלא שם) ועוד, יהונתן (רבינו ס

ת"ה) ר"ס בב"י (הובא הרשב"א וכ"כ סופ"ד, (עירובין בירושלמי להמבואר
לר"ש. גם לצאת אסור שלכתחילה ודאי הרי יכנס, ביצא דאפי' ועוד) והמאירי,

הרי 20) יותר חמור איסור לתחום חוץ דיציאה האיסור הי' לא אם ואפי'
כו' חול דרך משום הוא שאיסורם דברים אלא עונג משום התירו "לא
האיסורים  כל שאר אבל חול, דרך ולא שבת עונג ענין כאן יש בהם דכשמתענג

משום  להו דחינן דלא פשיטא לסייג, בשבילם חכמים שגזרו הגזירות אפי' כו'
סי' או"ח אדה"ז לשו"ע (קו"א כו'" בעבירה הבאה מצוה שהיא עונג מצות
שא  סי' (שם המג"א לדעת וגם סק"ה) בקו"א ס"ט רמ"ב סי' וראה סק"ב. שא
שלמדין  האיסורים רק שדחינן שם) בקו"א (כדמוכח לומר יותר קרוב סק"ד)
הערה  לקמן וראה יג). נח, (ישעי' גו'" חפצך ממצוא וגו' תשיב "אם מהכתוב

.23
בהגהות  (הובא תסד סי' ב. קנא, (שבת תשובות – הגאונים באוצר אבל
בו  ופגע בדרך שהוא "וישראל כ': סק"ז)) במג"א רסו סי' או"ח שלום דעת
יפה  רכיבה עלי' לרכוב במה לו הי' ואם כו' לסטין מן בנפשו ומתיירא שבת
רכיבה  והרי הוא". ענוי מיני מן וריגלה עונג מיני מן שרכיבה בשבת מריגלה
שלא  זהו אבל שלט). ר"ס אדה"ז שו"ע ב. ל, (ביצה הוא גמור שבות בשבת
דעת  ובהגהות ס"ז, רסו סי' אדה"ז ובשו"ע במג"א (עיי"ש הפוסקים כדעת

שם). שלום
ששבת  שם) (בתשובה דל"ס י"ל בפקו"נ מיירי דשם דכיון – י"ל ואולי
שו"ע  וראה לח. סי' או"ח צ"צ בשו"ת בזה הדיעות (ראה פקו"נ אצל הותרה
אם  גיסא ומאידך רכיבה, באיסור לן איכפת לא וא"כ סי"ג) שכח סי' אדה"ז

בפקו"נ. גם שבת עונג מצות בזה קיים – מתענג
וראה 21) .27 הערה לקמן סע"א. ק, עירובין א. פ, זבחים משנה ראה

.23 הערה לקמן
שגם 22) את וי"ל מכריע הכמות דריבוי הענין בעצם פליגי לא רבנן

דלא  מהא וכדמשמע המדות את ממצין היו שהמשוחות דס"ל** אלא האיכות
ט"ו  הסימן את שכונסין לומר – התחומין מדידת בדיני בפוסקים אשתמיט
הי"א. פכ"ז שבת הל' (רמב"ם דר"ש כת"ק דקי"ל משום ועכצ"ל אמה,

כן. ס"ל דלא תה) ר"ס טושו"ע

                             
                  .עונג לו יהי
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"המחשיך  בדין שיטתו משמיענו שר"ש דלאחר ונמצא
נותנת  הסברא הרי מכרעת, דהכמות יכנס", – לתחום חוץ

קשירה  ע"י דוקא להתיר יצדד הכינור נימת של בדינו שגם

הכמות  (בריבוי עניבה ע"י ולא בכמות) (המועטת
באמרו  ר"ש שולל זו דעתא' 'סלקא ואת – המכריעה)

אע"פ  כלומר: שבות". משום אלא לך התירו "שלא
לרבות  שלא בכדי תחומין של האיסור באיכות שהקלתי

קשירה  של באיכות אני מחמיר מ"מ האיסור, בכמות

"שלא  לפי בעניבות, הכמות למעט בכדי מתירה ואינני
היא] הכמות כמו האיכות כשגם [דוקא אלא לך התירו

את  מכריעה שהכמות זה שכלל ז.א. שבות". משום

של  אחד לסוג שייכות ששתיהן במקום אלא אינו האיכות
דרבנן  איסור בסוג או דאורייתא איסור בסוג – .איסור

הכמות  ריבוי של בכוחו שאין הכינור, בתיקון משא"כ
שאתי  קשירה של האיכות את להכריע שמדרבנן דעניבה

מכרעת  דאורייתא של האיכות – ואדרבה דאורייתא, לידי

דרבנן. הכמות את

בשולחנו  הזקן רבינו ממ"ש לזה, וראי' - חולה הי' :

שוחט  בשר צריך סכנה בו נאכילנו שיש אומרים ואין לו ין
איסור  שהיא שבת עליו נחלל ואל לאו איסור שהיא נבילה

משא"כ  . . וכזית כזית כל על עובר שבנבילה . . סקילה

חמור  שהוא אעפ"י אחד איסור אלא עושה אינו בשחיטה

ויחם  ישראל ימלא יין לו להרתיח צריך הוא אם אבל . .
עכ"ל. מד"ס, איסור אלא בו יהי' לא אעפ"כ כי . . כותי

שהוא  דנבילה האיסור של כמותו שדוקא מפורש הרי

האיסור ד  מאיכות טפי חמירא בו הריבוי הרי
יינם  סתם של באיסור משא"כ בשבת; שחיטה של (סקילה)

עושה  כי הכמות בריבוי הוא אופנו (שגם דרבנן שהוא
את  דאורייתא האיכות מכריע ושתי') שתי' בכל איסור

– דרבנן הכמות ריבוי

 ר"ש" שהפיסקא הטעם, גם מובן הנ"ל ועפ"י
"שרץ  להרישא) (השייכת המשנה של כסיפא סודרה אומר"

תוכנה  שגם לפי – בפ"ע במשנה ולא כו'", במקדש שנמצא
הזמן) (בריבוי כמות השאלה: באותה דן הרישא של

וז"ל  מכריעה. עצמו) הענין (בגודל איכות או מכריעה

שלא  בהמיונו מוציאו כהן במקדש שנמצא "שרץ המשנה:
יהודה ל  ר' ברוקה. בן יוחנן ר' דברי הטומאה, את

ל  שלו עץ של בצבת וסברת אומר, הטומאה". את

ומ"ס  עדיף, (כמות) טומאה שהויי ד"מ"ס היא, פלוגתתם
(איכות) טומאה .עדיף"אפושי

 ר"ש של הכללים דשני השייכות בדא"פ ולבאר
טעם  יתבאר [ועפ"ז הענינים פנימיות עפ"י ביניהם וההבדל

שיכנס  לו להתיר שאפשר שבמקום סובר שר"ש בזה נוסף

להתירו]: צריכים התחום לתוך בחזרה
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הדיעות 23) (ראה מה"ת שבת שעונג את"ל אף כו' לתחום חוץ ובהחשיך
שכאן  ובפרט ס"ו. להלן (ראה מדרבנן ותחומין רמב) ר"ס אדה"ז בשו"ע בזה
המצוה  לכאורה הרי לך") נתנו "משלך שהרי תחומין של גמור איסור אינו
(מספרא  שם אדה"ז שו"ע (ראה ושתי' באכילה רק הוא מה"ת שבת דעונג
בעונג  ולענגו כו' חכמים פירשו קודש "ומקרא קמ"ז) במדבר ספרי פי"ב. אמור
ת"ח  שהמתענה ס"ג רפח סי' ג"כ וראה סק"א. בקו"א גם וראה ושתי'" אכילה

ביטל כו' לו הוא ש"תענוג פשוט אף שהחשיך דמי ומתני' שבת"). עונג
דאורייתא. העונג מבטל אינו שאז כו' לאכול מה לו ביש אפילו שמיירי

של  גמור איסור דחי לא ולכן גמור חיוב שאינו 16 הערה לעיל וראה
תחומין*.

סט"ז.24) שכח סי' או"ח
(גם 25) עדיפא שכמות לאדה"ז דס"ל להכריח אין לבד מזה אבל

אמנם  זה. לדין טעמים ב' עוד שם הוסיף שהרי אחד) מסוג הם כששניהם
שלא  מי ואף בפשיטות: כתב פ"ז) (אגה"ת שאר בתניא אלא כרת עון על עבר

להיות  יכול החטאים בריבוי הרי . . פוגמים שהן מאחר אעפ"כ קלות עבירות
קלות  מחיצות . . עד"מ . . מיתה. או כרת בו שיש אחד בלאו כמו פגם

אחת מחיצה כמו מאפילות הן מאד לרוב .וקלושות

את 26) מכריע אי זמן "ריבוי הפלוגתא לתוכן קורא סט"ז טוב בלקח
 הרי כמות, של ענין הוא טומאה" "אפושי שבכלל שאף מובן אבל ."

הוא  טומאה" "אפושי הנה הטומאה) התפשטות בזה (שאין זמן לריבוי ביחס
בפועל). אחרים דלטמא הענין ענין, ניתוסף (שבהטומאה איכות של ענין

(ע"ש 27) נוסף בטעם המחלוקת תולה עירובין) (סוף בירושלמי שם. גמרא
אי  – שם) הירושלמי לשון משמע וכן הבבלי, טעם שולל שאינו ופ"מ בקה"ע
ופ"מ  קה"ע בפי' (ראה עדיף תעשה ואל שב או (לעשות) עדיף ועשה קום
ע"פ  וסיפא הרישא בין הקישור לבאר יש לפ"ז וגם סע"א). ק, בבלי וראה שם,
השבתת  איסור לגבי (איכות) לתחום חוץ יציאה איסור בחומר (ס"ב) משנת"ל
דטעמו  דלהירושלמי י"ל וא"כ ועשה. בקום לתחום) חוץ (יציאה שהוא – עונג
ועשה  דקום האיכות) את מכריע כמות דריבוי הטעם על (נוסף הוא ר"ש של
דקום  ג"כ דס"ל ריב"ב של ו)לדעתו ברישא (להפלוגתא בהמשך בא ה"ז עדיף

עדיף. ועשה
ריבוי  הכרעת בענין רק לא הוא וסיפא הרישא בין הקישור דלהבבלי וי"ל

גם אלא הכמות הכמות דריבוי הוא ר"ש של טעמו להבבלי כי האיכות.
האיכות מכריע  מכריע טומאה דשהויי הכמות ריבוי ברישא וגם ,

ועשה. דקום האיכות גם) אלא טומאה דאפושי האיכות רק (לא

                            


                  
         

                             
                            

   

   

בכ"מ  היא מבואר לרשות מרשות ההוצאה שמלאכת
מלאכות. הל"ט כל של עיקרן

במדרש  איתא "אם דהנה מר"ע, אחד מין ששאל ,
רוחות, בה ישב אל השבת, את מכבד שהקב"ה כדבריך
משל  לו והשיב עשב. בה יצמיח אל גשמים, בה יוריד אל
להוצאה, עירוב צריך אין אחד שברשות והוצאה, מעירוב
של  בתשובתו תמוה: ולכאו' וכו'". הוא שלו העולם כל כך
מרשות  ההוצאה מלאכת בענין הקושי' רק מתורצת ר"ע
בהוצאה  תלויות אינן המלאכות שאר כל והלא – לרשות

לרשות  הנקודה מרשות היא ההוצאה שמלאכת ועכצ"ל ?
שממנה  והשורש היסוד והיא שבת, מלאכות בכל העיקרית
ושבותים  תולדותיהם, מלאכות, אבות כל מסתעפים

הענין דרבנן  יתכן לא הקב"ה שלגבי מכיון ולכן, .
במילא  שלו), כולו העולם כל (כי לרשות מרשות דהוצאה
אלא  שאינן המלאכות לשארי גם מקום ונתינת היסוד בטל

הוצאה. ממלאכת הסתעפות

שבת  מס' של להתחלתה הטעם את לבאר גם יש ובזה
מנוי' זו שמלאכה (אף הוצאה מלאכת כל בענין

לפרט  הקדוש לרבינו הו"ל ולכאו' בפ"ז, מלאכות האבות
כקושיית  הסדר, על לפרשן ואח"כ תחילה המלאכות כל

הל"ט המפרשים  כל של העיקרית הנקודה שהיא לפי – (
מלאכות.

בזה: והביאור

להוי'" "שבת – הוא שבת של חציו ענינה הוא יו"ט .
לכם  וחציו שענין להוי' היינו להוי'. כולה – ושבת ,

אמונת  בנפשותינו "לקבוע כדי הוא בשבת השביתה מצות
העולם" ימי חידוש (בששת העולם את ברא ית' שהוא ,

עכשיו  גם כן ואשר וינפש), שבת השביעי וביום בראשית
ליש  מאין תמיד העולם את בורא חול,הוא ימי (בששת

בשבת  החיות והמשכת דעש"מ, מהדיבור שובת – ובשבת
בראשית  בשבת כמו מחשבה מבחי' הוא היא הרי ובכן ,(

רשותו  תחת כולו והוא בעולם היחידי השליט ית'
הפרטית. והשגחתו

העלם  (מלשון העולם שהתהוות הגם אומרת: זאת
שי  באופן היתה כמנהגו והסתר) שעולם לטעות מקום ש

ח"ו  רשויות ששתי לבירה; יחידי מנהיג ח"ו ואין נוהג
וטומאה בעולם  רע של ורשות וקדושה טוב של רשות ,

האמונה  נקבעה בשבת, שביתה מצות קיום ע"י הנה –
היא, אחת רשות כולו העולם שכל האמיתית, והידיעה

עולם  של ליחידו היחיד, .רשות

גורמת: בשבת מלאכה שעשיית מובן הרי שכן ומכיון
ההעלם  הגברת ב) הנ"ל. האמונה בענין חלישות א)
"הוצאה" של ענין – ח"ו) רשויות (דשתי הנ"ל והטעות
הל"ט  כל של העיקרית שנקודה נמצא, היחיד. מרשות

היחיד. מרשות הוצאה – היא מלאכות

שלו": כולו העולם "כל ר"ע בתשובת הכוונה וזוהי
על  והסתר העלם שום יתכן לא ית' שלגבי' דמכיון
הרע, מציאות גם העולם, עניני שכל המציאות, אמיתיות

גם סוף (וסוף היחיד רשות –הם האמת תתגלה
במדרש  כדאיתא לבא, ללקוט לעתיד הולך אדם "לעתיד

שגם  היינו היא", שבת ואומרת צווחת והיא בשבת תאנה
ולכן העולם – אחד) אלא בעולם שאין ויעיד ירגיש

הוצאה, – העיקרית דמלאכה הענין ית' אצלו שייך אין
האסורות  מלאכות שאר – שלה הסתעפות לא גם ובמילא

כנ"ל. בשבת,

 כלליים סוגים לג' נחלקים הבריאה עניני כל והנה
עניני  של סוג א) דשבת: הרשויות סוגי בג' הנרמזים
רשות  – טוב דועשה באופן היא בהם שהעבודה קדושה,
ודברים  רע עניני של סוג ב) עולם), של (יחידו היחיד
בדרך  הוא בהם העבודה שאופן דפרודא), (טורי האסורים

) הרבים רשות – מרע של סור סוג ג) היחיד), רשות
בהם  והעבודה לאיסור, מצוה בין ממוצע שהם רשות, עניני
במותר  עצמך "קדש א) הנ"ל: אופנים משני באחד היא

מעשיך לך" "כל ע"י קדושה ולעשותם להעלותם ב) .
דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" בהרשויות לשם ודוגמתן ;

וכדומה, כרמלית מבוי, או דיירים כמה שבו חצר – דשבת
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פנ"ז.28) תר"ם זו מצה ג. כא, תזריע לקו"ת ד. צט, תו"א
ט.29) פ"ל, שמו"ר וראה ה. פי"א, ב"ר
צע"ג 30) שתירצו ומה שם. לב"ר מהרז"ו שם), (שמו"ר ביפ"ת הקשה וכן

דר"ע. בהמענה כלל נזכר לא שהרי –
והוצאה31) מעירוב משל לו שהשיב מה מובן זה ועפ"ז כי ,

(כביפ"ת  הקב"ה לגבי רק לא הוא שבת מלאכת כללות היא שהוצאה
למטה. בהאדם שבת במלאכת גם כ"א שם) ובמהרז"ו

שם.32) להרמב"ם פיהמ"ש שבת. מס' ריש תוס'
ב.33) כה, בהר פרש"י וראה כגֿכה. טז, פרשתנו וראה י. כו, יתרו
יו"ט 34) הל' רמב"ם וראה ס "י. תקכט סי' אדה"ז שו"ע ב. סח, פסחים

ס"א. שם טושו"ע הי"ט. פ"ו
לב.35) מצוה חינוך
בתחלתו.36) שעהיוה"א
פט"ו.37) תש"ג טעם טוב ד"ה ג. סו, שובה שבת לקו"ת
ח.38) פ"ח, ב"ר ראה
א.39) טז, במדבר לקו"ת ספל"ג. תניא ראה
שטו.40) רמז ירמי' ילקו"ש עג. ס"פ תהלים מדרש
שהוא 41) א) (לט, פ"ל תניא וראה כא. יד, ראה ספרי א. כ, יבמות

שם. ובהערות פ"א מ"א ומעין קונטרס וראה מדאורייתא.
רלא.42) סי' או"ח טושו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות



ני    

בכ"מ  היא מבואר לרשות מרשות ההוצאה שמלאכת
מלאכות. הל"ט כל של עיקרן

במדרש  איתא "אם דהנה מר"ע, אחד מין ששאל ,
רוחות, בה ישב אל השבת, את מכבד שהקב"ה כדבריך
משל  לו והשיב עשב. בה יצמיח אל גשמים, בה יוריד אל
להוצאה, עירוב צריך אין אחד שברשות והוצאה, מעירוב
של  בתשובתו תמוה: ולכאו' וכו'". הוא שלו העולם כל כך
מרשות  ההוצאה מלאכת בענין הקושי' רק מתורצת ר"ע
בהוצאה  תלויות אינן המלאכות שאר כל והלא – לרשות

לרשות  הנקודה מרשות היא ההוצאה שמלאכת ועכצ"ל ?
שממנה  והשורש היסוד והיא שבת, מלאכות בכל העיקרית
ושבותים  תולדותיהם, מלאכות, אבות כל מסתעפים

הענין דרבנן  יתכן לא הקב"ה שלגבי מכיון ולכן, .
במילא  שלו), כולו העולם כל (כי לרשות מרשות דהוצאה
אלא  שאינן המלאכות לשארי גם מקום ונתינת היסוד בטל

הוצאה. ממלאכת הסתעפות

שבת  מס' של להתחלתה הטעם את לבאר גם יש ובזה
מנוי' זו שמלאכה (אף הוצאה מלאכת כל בענין

לפרט  הקדוש לרבינו הו"ל ולכאו' בפ"ז, מלאכות האבות
כקושיית  הסדר, על לפרשן ואח"כ תחילה המלאכות כל

הל"ט המפרשים  כל של העיקרית הנקודה שהיא לפי – (
מלאכות.

בזה: והביאור

להוי'" "שבת – הוא שבת של חציו ענינה הוא יו"ט .
לכם  וחציו שענין להוי' היינו להוי'. כולה – ושבת ,

אמונת  בנפשותינו "לקבוע כדי הוא בשבת השביתה מצות
העולם" ימי חידוש (בששת העולם את ברא ית' שהוא ,

עכשיו  גם כן ואשר וינפש), שבת השביעי וביום בראשית
ליש  מאין תמיד העולם את בורא חול,הוא ימי (בששת

בשבת  החיות והמשכת דעש"מ, מהדיבור שובת – ובשבת
בראשית  בשבת כמו מחשבה מבחי' הוא היא הרי ובכן ,(

רשותו  תחת כולו והוא בעולם היחידי השליט ית'
הפרטית. והשגחתו

העלם  (מלשון העולם שהתהוות הגם אומרת: זאת
שי  באופן היתה כמנהגו והסתר) שעולם לטעות מקום ש

ח"ו  רשויות ששתי לבירה; יחידי מנהיג ח"ו ואין נוהג
וטומאה בעולם  רע של ורשות וקדושה טוב של רשות ,

האמונה  נקבעה בשבת, שביתה מצות קיום ע"י הנה –
היא, אחת רשות כולו העולם שכל האמיתית, והידיעה

עולם  של ליחידו היחיד, .רשות

גורמת: בשבת מלאכה שעשיית מובן הרי שכן ומכיון
ההעלם  הגברת ב) הנ"ל. האמונה בענין חלישות א)
"הוצאה" של ענין – ח"ו) רשויות (דשתי הנ"ל והטעות
הל"ט  כל של העיקרית שנקודה נמצא, היחיד. מרשות

היחיד. מרשות הוצאה – היא מלאכות

שלו": כולו העולם "כל ר"ע בתשובת הכוונה וזוהי
על  והסתר העלם שום יתכן לא ית' שלגבי' דמכיון
הרע, מציאות גם העולם, עניני שכל המציאות, אמיתיות

גם סוף (וסוף היחיד רשות –הם האמת תתגלה
במדרש  כדאיתא לבא, ללקוט לעתיד הולך אדם "לעתיד

שגם  היינו היא", שבת ואומרת צווחת והיא בשבת תאנה
ולכן העולם – אחד) אלא בעולם שאין ויעיד ירגיש

הוצאה, – העיקרית דמלאכה הענין ית' אצלו שייך אין
האסורות  מלאכות שאר – שלה הסתעפות לא גם ובמילא

כנ"ל. בשבת,

 כלליים סוגים לג' נחלקים הבריאה עניני כל והנה
עניני  של סוג א) דשבת: הרשויות סוגי בג' הנרמזים
רשות  – טוב דועשה באופן היא בהם שהעבודה קדושה,
ודברים  רע עניני של סוג ב) עולם), של (יחידו היחיד
בדרך  הוא בהם העבודה שאופן דפרודא), (טורי האסורים

) הרבים רשות – מרע של סור סוג ג) היחיד), רשות
בהם  והעבודה לאיסור, מצוה בין ממוצע שהם רשות, עניני
במותר  עצמך "קדש א) הנ"ל: אופנים משני באחד היא

מעשיך לך" "כל ע"י קדושה ולעשותם להעלותם ב) .
דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" בהרשויות לשם ודוגמתן ;

וכדומה, כרמלית מבוי, או דיירים כמה שבו חצר – דשבת
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פנ"ז.28) תר"ם זו מצה ג. כא, תזריע לקו"ת ד. צט, תו"א
ט.29) פ"ל, שמו"ר וראה ה. פי"א, ב"ר
צע"ג 30) שתירצו ומה שם. לב"ר מהרז"ו שם), (שמו"ר ביפ"ת הקשה וכן

דר"ע. בהמענה כלל נזכר לא שהרי –
והוצאה31) מעירוב משל לו שהשיב מה מובן זה ועפ"ז כי ,

(כביפ"ת  הקב"ה לגבי רק לא הוא שבת מלאכת כללות היא שהוצאה
למטה. בהאדם שבת במלאכת גם כ"א שם) ובמהרז"ו

שם.32) להרמב"ם פיהמ"ש שבת. מס' ריש תוס'
ב.33) כה, בהר פרש"י וראה כגֿכה. טז, פרשתנו וראה י. כו, יתרו
יו"ט 34) הל' רמב"ם וראה ס "י. תקכט סי' אדה"ז שו"ע ב. סח, פסחים

ס"א. שם טושו"ע הי"ט. פ"ו
לב.35) מצוה חינוך
בתחלתו.36) שעהיוה"א
פט"ו.37) תש"ג טעם טוב ד"ה ג. סו, שובה שבת לקו"ת
ח.38) פ"ח, ב"ר ראה
א.39) טז, במדבר לקו"ת ספל"ג. תניא ראה
שטו.40) רמז ירמי' ילקו"ש עג. ס"פ תהלים מדרש
שהוא 41) א) (לט, פ"ל תניא וראה כא. יד, ראה ספרי א. כ, יבמות

שם. ובהערות פ"א מ"א ומעין קונטרס וראה מדאורייתא.
רלא.42) סי' או"ח טושו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות



נב   

חצירות  עירובי וע"י לרה"ר. רה"י בין ממוצעת רשות שהם
היחיד. רשות נעשות – וכיו"ב מבואות ושיתופי

נקודת  חצירות ועירובי תחומין שעירובי מובן ועפ"ז
הישראלי  האיש ותחום רשות הגדלת היא: אחת ענינם
בכמותה, היא מצומצמת עצמה שמצד הקדושה), (רשות
מתגדלת  היא הרי העירוב ו)עשיית (עבודת וע"י

ומתרחבת.

הכללים  שני את גם לקשר לכאו', מקום, יש ועפי"ז
נתנו  משלך חכמים לך שהתירו "מקום א) – ר"ש בדברי
אלא  לך התירו "שלא ב) התחומין, ענין שתוכנו לך",
הל"ט  כל – בו המדובר (של שיסודו שבות" משום
– לרשות מרשות ההוצאה ענין כנ"ל, הוא, מלאכות)

כנ"ל. משותפת אחת נקודה בשניהם

גם  מתבטא ושבות תחומין שבין השוה הצד כי [ובפרט
בתחומין  לדיניהם: בנוגע דעות החילוקי ואיכות) ב(כמות

שיטות  ג' י"ב ישנן ב) דאורייתא, אמה אלפים גם א) -
תחומין  איסור כל ג) מדרבנן, אמה ואלפים מדאורייתא מיל
בשייכות  גם הן דעות החילוקי ואותן - מדרבנן; הוא

א)לשבות  : אמרה שהתורה התורה, מן הם שבות עניני
שהן "תשבות" שבותים ישנן ב) לחכמים, שנמסר אלא ,

ג) שמדרבנן, וישנן אותן) פירשו (וחכמים מדאורייתא
אסמכתא]. אלא אינו "תשבות", ומ"ש מדרבנן שבות עניני

 גדול חילוק – באמת תחומין אמנם איסור בין
זמ"ז: הפכים גם שהם ועד שבת, מלאכת ואיסור

מלאכה  שבעשיית הוא, ענינו שבת, דמלאכת האיסור
עושה – השבת את בשבת הוא פנוי ומקום

בשבת  המלאכה שע"י היינו קדושתה; מתחללת ובמילא
 איסור בשבת". קליפה "מכניס – רצוי בלתי ענין

לתחום  חוץ חול דיציאה של ענין מכניס שהוא זה אין -
הוא אדרבה, אלא למקום בשבת, השבת את

מאיר הקליפות  גמור, וע"ה בבור גם מבנ"י, איש בכל כי .
שבת  קדושת ה"ה אור (דקדושה), לתחום חוץ וכשיוצא ,

עמו  הקליפות מוציא למקום השבת קדושת את .גם

מלפני' שבת תוספות לענין דומה זה נידון [ואין
שבת (תוספות נאמר ומלאחרי' לא למה ולכאו' –

ב  שבת תוספות יש חוץ שכמו"כ היציאה ע "י ,
הכח) נתנה – (ועי"ז ציוותה התורה התם כי - לתחום?)

) החול של מזמנו ולהפכו להוסיף השבת) של לזמנו
שמקום  ומכיון לתחום. חוץ ביציאה כאן משא"כ לקדושה;
אסור  הקליפות, מקום הקדושה, לתחום מחוץ נמצא זה

שבת]. קדושת בו להכניס

חוץ  הוצאה של שאיסורה מובן, הרי שכן, ומכיון
דיציאה  שהאיסור (היינו שם שהייתו זמן כל נמשך לתחום
מצד  כ"א עצמה, היציאה פעולת מצד אינה לתחום חוץ

– עי"ז שנעשה במקום התוצאה – לתחום חוץ
טעם  בתוס' ומבואר הקליפות), בידי וקשור אסור שהוא
שיכנס  מותר שבאם – "יכנס" – ר"ש של שיטתו וביאור

– התחום לתוך תומשך חזרה שלא בכדי ליכנס,
הקליפות  במקום .שהייתו

 גם הוראה יש התורה, ועניני דיני כבכל הנ"ל, בכל
בכלל: האדם בעבודת

האלקית  נפשו היא הישראלי איש של מציאותו ,עיקר
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בשלח 43) לפ' מילואים בתו"ש ובהמצויין שצו, ר"ס אדה"ז שו"ע ראה
שלו. ע'
ויקרא 44) רמב"ן וראה שם, ולח"מ ובמ"מ רפכ"א שבת הל' רמב"ם ראה
כד. כג,
כא.45) לד, תשא יב. כג, משפטים
קודם 46) שבת הכוונות ש' ד"ב. בפרשתנו להאריז"ל המצות שער ראה

ד"א.
כו'"47) שהוא "מבוי לתחילתה*: זו מסכת סיום קישור מובן ועפי"ז

בפנים), (כנ"ל מלאכות הל"ט כל תוכן לרשות, מרשות ההוצאה בענין מדבר
תחומין). בענין (לא המלאכות כל בדין הוא המסכת סיום וגם

כוונת 48) האריז"ל סדור בשלח. פ' להרח"ו המצות בטעמי בכ"ז ראה
ב. תעד, ג') (כרך בראשית אוה"ת עירוב.

פמ"ו.49) תניא
לפי 50) י"ל התחום, לתוך ליכנס לתחום, חוץ שיצא במי האיסור, וטעם

עיסקא  כל כי – מדרש ע"פ והטעם לעיר. עמו מהקליפות מכניס שעי"ז
ב. צו, שבת ועי' בתחלתו. לקו"ת א). צב, תהלים (מדרש כפול בשבתא

ד"ה 51) א ז, (כתובות המהרש"א קושיית לתרץ יש בפנים המבואר וע"פ
איסור  הותר לא למה ור"י) בתוד"ה ב. צג, פסחים רעק"א חי' גם וראה מתוך.

כי  אחרונים ותירצו מלאכות? שאר שהותרו כמו נפש אוכל לצורך תחומין
"כל נאמר טז) יב, (בא שבכתוב יאכל להיות אשר אך בהם יעשה לא
התירה שהתורה היינו – גו'" נפש מזה לכל ללמוד אין – או"נ לצורך

או"ח  מרחשת שו"ת קמט. סי' או"ח חת"ס (שו"ת מלאכה בגדר שאינם תחומין
תקסה). סי' קדושין מרדכי וראה ס"י.

ביאור דורש עדיין מלאכה?ולכאורה מאיסור תחומין איסור שונה
בפנים המבואר מובן.ועפ"י מלאכה מאיסור שונה תחומין איסור ענין

חוץ52) שהחשיך "מי  המשנה: לשון יומתק דלכאורה ובזה ,"
אינו שהחשיך זה לגבי הרי שביתתו קנה זה דבמקום כ"א מאחר לתחום

"חוץאדרבא והול"ל – תחומו  מובן בפנים המבואר וע"פ ?"
לתחום" "חוץ – (סתם) לתחום" "חוץ .הל'

"היא 53) הנפה"ב הבינונים) ממדריגת שלמטה אלו (וכ"ש שבבינונים ואף
בפנימיות  אבל בחיצוניות רק זהו הרי פכ"ט), (תניא עצמו" האדם היא
קידוש  על נפשו למסור מוכן שבקלים קל אפי' ישראל איש כל הרי ובאמתית
פ"ו. אגה"ת (וראה מציאותו אמיתית היא האלקית נפשו כי פי"ח) (שם השם
ובכל  כמוך לרעך ואהבת מצות בקיום מחוייב כאו"א ולכן מ"ז). ומעין קונטרס
עיקר  נפשו כשעושה רק אפ"ל אמתית ואחוה שאהבה אף – מקום ובכל זמן

פל"ב). (תניא

                           
 

   

ממש  ממעל אלקה חלק שהקב"ה שהיא כמו ולכן, .
ומקור  שורש מכל באיןֿערוך הוא מרומם ובעצמו בכבודו

נברא  שבהם המאמרות עשרה כי עד העולמות, דהתהוות
דהדיוטא" "מילין בשם "מלכא" לגבי נק' כן העולם –

עניני  מכל למע' הוא עצמו מצד הישראלי, האיש גם
ציותה  שהתורה אלא ועשית העולם, תעבוד ימים "ששת

מלאכתך" כשם כל לבוראו: דומה הוא בזה וגם .

כמו"כ  העולמות, את להוות עצמו את צמצם שהשי"ת
באופן  שנברא לעליון), אדמה (ע"ש "אדם" להבדיל, הוא,

העולם  בעניני ולהתעסק א"ע לצמצם .שעליו

הוא  ועולם, חול בעניני בנ"י שהתעסקות מובן וא"כ

– שבת בבחי' היא העצמית מהותו אבל והשפלה, צמצום
הדינים  שני – ובמילא דחול. מעובדין ומנוחה שביתה

לתחום) חוץ יציאה ואיסור מלאכה עשיית (איסור שבשבת
מישראל  אדם כל של הנהגתו בכללות הוראה בהם יש –

היא מהותו הרי כי החול), בימות :(גם

האדם  בהנהגת ענינו בשבת", מלאכה ד"עשיית האיסור

ושכלו  מוחו לתוך דחול ועובדין דעלמא מילי הכנסת –
שבת  בחי' הוא כל (דמוחין "ועשית שנצטווה הגם ;(

את  רק כ"א זו בעשי' להעסיק לו אין הרי מלאכתך",
הפנימיים  הכחות את לא אבל שלו החיצוניים הכחות

מוקדשים  להיות צריכים הנעלים) (כחות כולם כי והנעלים,

הכתוב  וכמאמר ועבודה. תאכל לתורה כי כפיך "יגיע
והלב  המוח יגיעת לא אבל דוקא, כפיך יגיע .גו'",

ושכלו  מוחו לתוך דחול עובדין מכניס האדם וכאשר
(וכנ"ל  פנוי ומקום חלל בהם שנעשה הרי שבו) שבת (בחי'

שבת  חילול אלקי.בפירוש מהרגש בשבת), חלל עשיית –
היא  הוי' ברכת רק אשר האמת את ומרגיש יודע הי' דאלו

(כמ"ש  הוי' לברכת כלי אלא אינה העסק ועשיית תעשיר,

את  מכניס הי' לא תעשה"), אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך

ללא  אשר שונות ותחבולות בהמצאות בהעסק, ראשו
ואדרבה, תעשיר). היא הוי' שברכת (מאחר הן תועלת
ועבודה, תורה מעניני אותו המטרידים המרובים, אלו עסקיו

הוי' לברכת ראוי כלי מלהיות ומעכבים המונעים .הם

ה"שבת" לתוך עסקיו את מכניס שאינו מי גם והנה
חוץ  יציאה "איסור אזהרה: עוד שישנה לדעת עליו שלו,
גם  הרי לתומ"צ) השייך (בזמן "בשבת" אשר – לתחום"
אסור  – לתחום חוץ לצאת אסור שלו החיצוניים בכוחות
– התומ"צ לענין חוץ החיצוניים) (כוחותיו ברגליו לצאת

אברים  רמ"ח בכל ערוכה צ"ל התורה בזמן כי ועד"ז ,
וכו'. מצוה עשיית התפלה,

 בדין היא עירובין שבמס' האחרונה משנה והנה
כל  של קיומן לאחר שגם פי' במקדש. שנמצא שרץ
ממלאכה  מוחו בשביתת – ועירובין שבת שבמס' ההוראות
– התחום בתוך ימצאו "רגליו" גם שב"שבת" ובזהירות
טומאת  כי שלו. במקדש שרץ ונמצא אפשר עדיין בכ"ז
מבחוץ; שבאה אלא מגופו, היוצאת טומאה אינה שרץ
חומריות  מצד הרי עדיין, נזדכך לא שהעולם ובהיות
אף  במקדשו, שרץ מציאות של אפשרות ישנה העולם

לזה. שייך אינו שמצדו
בזה, אשם אינו ולכאורה מצדו אינה שהטומאה ואף

ש  דפליג, מאן לית זה, מן בכל להוציאה החובה
"להוציאה  אם אופן: באיזה דפליגי אלא המקדש.
עבודה  אופן ע"י הטומאה את להוציא דהיינו בהמיונו",

והתלבשות  התעסקות ואף של – תומ"י עכ"פ) (דלבושיו
ג"כ" מתנוול מנוול עם בכדי ש"המתאבק הוא, כדאי –

הזהירות  – צ"ל שהעבודה או הטומאה; את להשהות שלא
עץ" של "צבת ולחפש בלבושיו אפילו בשרץ ליגע שלא
כו'" יודע כלא עצמו "יעשה התניא ובל' בה, ולהוציאו

כו'" הכושר ושעת קב"ע בטומאה,ו"צריך להרבות שלא
התיקון. את ישהה שעי"ז אף עי"ז, יתנוול שלא

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

רפ"ב.54) תניא
ובכ"מ.55) אחרי. ר"פ לקו"ת וראה ב. קמט, זח"ג
ובספר 56) וישב. פרשת שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה מכילתא

מצות  על ישראל שנצטוו כשם ט): כ, (יתרו דרשב"י ובמכילתא בלולה. מנחה
רז"ל  מאמר בפשטות מובן זה פי ועל המלאכה. על נצטוו כך שבת של עשה
לבבכם). בכל ולעבדו עה"פ עקב הספרי על בזה (ופליג ה פט"ז, רבה בראשית
ועפ"ז  מי"ט. ומעין קונטרס ג. כה, ויקרא רמב"ן פי"א. דר"נ אבות ג"כ וראה

ותוס'). רש"י שם וראה ב. (נד, בחולין רשאין לשון מיושב
ט.57) כ, יתרו
פמ"ט).58) תניא (ראה כו' עצמו צמצום ע"י ג"כ היא – לקונו ועבודתו
בשלח.59) סו"פ לקו"ת ראה
קכח,60) ב.תהלים
ובכ"מ.61) ג. סו, חקת ד. מב, שלח לקו"ת

ח.62) טו, דברים
מצורע 63) תגלחת מצות להצ"צ ספהמ"צ חיים. לדרך הקדמה בכ"ז ראה

ובכ"מ. מכ"ה, מי"ז, ומעין קונטרס ב). (קז, בסופה
פל"ז.64) תניא א. נד, עירובין
שדוקא 65) ובכ"מ, ואילך) שמח ע' תרס"ו (המשך תר"ס תקעו ד"ה ראה

ענין  תוכן אין אבל – בתחתונים דירה נעשה התלבשות של באופן הבירור ע"י
של  השלימות ש"תכלית רפל"ז תניא וראה ואכ"מ. בכ"מ. שווה "ההתלבשות"
תלוי  שלפניו) בפרק המבואר בתחתונים דירה ענין (היינו ותחיה"מ ימוהמ"ש
של  באופן (שהוא המצות קיום ע"י בעיקר נעשה ושזה כו'" במעשינו
תש"ד  משה ויאמר ד"ה א. כ, ראה לקו"ת ראה תורה, (משא"כ התלבשות

פ"כ)).
ב).66) (לה, פכ"ח תניא
עיי"ש.67) ועוד. ספכ"ו. שם, תניא



נג    

ממש  ממעל אלקה חלק שהקב"ה שהיא כמו ולכן, .
ומקור  שורש מכל באיןֿערוך הוא מרומם ובעצמו בכבודו

נברא  שבהם המאמרות עשרה כי עד העולמות, דהתהוות
דהדיוטא" "מילין בשם "מלכא" לגבי נק' כן העולם –

עניני  מכל למע' הוא עצמו מצד הישראלי, האיש גם
ציותה  שהתורה אלא ועשית העולם, תעבוד ימים "ששת

מלאכתך" כשם כל לבוראו: דומה הוא בזה וגם .

כמו"כ  העולמות, את להוות עצמו את צמצם שהשי"ת
באופן  שנברא לעליון), אדמה (ע"ש "אדם" להבדיל, הוא,

העולם  בעניני ולהתעסק א"ע לצמצם .שעליו

הוא  ועולם, חול בעניני בנ"י שהתעסקות מובן וא"כ

– שבת בבחי' היא העצמית מהותו אבל והשפלה, צמצום
הדינים  שני – ובמילא דחול. מעובדין ומנוחה שביתה

לתחום) חוץ יציאה ואיסור מלאכה עשיית (איסור שבשבת
מישראל  אדם כל של הנהגתו בכללות הוראה בהם יש –

היא מהותו הרי כי החול), בימות :(גם

האדם  בהנהגת ענינו בשבת", מלאכה ד"עשיית האיסור

ושכלו  מוחו לתוך דחול ועובדין דעלמא מילי הכנסת –
שבת  בחי' הוא כל (דמוחין "ועשית שנצטווה הגם ;(

את  רק כ"א זו בעשי' להעסיק לו אין הרי מלאכתך",
הפנימיים  הכחות את לא אבל שלו החיצוניים הכחות

מוקדשים  להיות צריכים הנעלים) (כחות כולם כי והנעלים,

הכתוב  וכמאמר ועבודה. תאכל לתורה כי כפיך "יגיע
והלב  המוח יגיעת לא אבל דוקא, כפיך יגיע .גו'",

ושכלו  מוחו לתוך דחול עובדין מכניס האדם וכאשר
(וכנ"ל  פנוי ומקום חלל בהם שנעשה הרי שבו) שבת (בחי'

שבת  חילול אלקי.בפירוש מהרגש בשבת), חלל עשיית –
היא  הוי' ברכת רק אשר האמת את ומרגיש יודע הי' דאלו

(כמ"ש  הוי' לברכת כלי אלא אינה העסק ועשיית תעשיר,

את  מכניס הי' לא תעשה"), אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך

ללא  אשר שונות ותחבולות בהמצאות בהעסק, ראשו
ואדרבה, תעשיר). היא הוי' שברכת (מאחר הן תועלת
ועבודה, תורה מעניני אותו המטרידים המרובים, אלו עסקיו

הוי' לברכת ראוי כלי מלהיות ומעכבים המונעים .הם

ה"שבת" לתוך עסקיו את מכניס שאינו מי גם והנה
חוץ  יציאה "איסור אזהרה: עוד שישנה לדעת עליו שלו,
גם  הרי לתומ"צ) השייך (בזמן "בשבת" אשר – לתחום"
אסור  – לתחום חוץ לצאת אסור שלו החיצוניים בכוחות
– התומ"צ לענין חוץ החיצוניים) (כוחותיו ברגליו לצאת

אברים  רמ"ח בכל ערוכה צ"ל התורה בזמן כי ועד"ז ,
וכו'. מצוה עשיית התפלה,

 בדין היא עירובין שבמס' האחרונה משנה והנה
כל  של קיומן לאחר שגם פי' במקדש. שנמצא שרץ
ממלאכה  מוחו בשביתת – ועירובין שבת שבמס' ההוראות
– התחום בתוך ימצאו "רגליו" גם שב"שבת" ובזהירות
טומאת  כי שלו. במקדש שרץ ונמצא אפשר עדיין בכ"ז
מבחוץ; שבאה אלא מגופו, היוצאת טומאה אינה שרץ
חומריות  מצד הרי עדיין, נזדכך לא שהעולם ובהיות
אף  במקדשו, שרץ מציאות של אפשרות ישנה העולם

לזה. שייך אינו שמצדו
בזה, אשם אינו ולכאורה מצדו אינה שהטומאה ואף

ש  דפליג, מאן לית זה, מן בכל להוציאה החובה
"להוציאה  אם אופן: באיזה דפליגי אלא המקדש.
עבודה  אופן ע"י הטומאה את להוציא דהיינו בהמיונו",

והתלבשות  התעסקות ואף של – תומ"י עכ"פ) (דלבושיו
ג"כ" מתנוול מנוול עם בכדי ש"המתאבק הוא, כדאי –

הזהירות  – צ"ל שהעבודה או הטומאה; את להשהות שלא
עץ" של "צבת ולחפש בלבושיו אפילו בשרץ ליגע שלא
כו'" יודע כלא עצמו "יעשה התניא ובל' בה, ולהוציאו

כו'" הכושר ושעת קב"ע בטומאה,ו"צריך להרבות שלא
התיקון. את ישהה שעי"ז אף עי"ז, יתנוול שלא

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

רפ"ב.54) תניא
ובכ"מ.55) אחרי. ר"פ לקו"ת וראה ב. קמט, זח"ג
ובספר 56) וישב. פרשת שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה מכילתא

מצות  על ישראל שנצטוו כשם ט): כ, (יתרו דרשב"י ובמכילתא בלולה. מנחה
רז"ל  מאמר בפשטות מובן זה פי ועל המלאכה. על נצטוו כך שבת של עשה
לבבכם). בכל ולעבדו עה"פ עקב הספרי על בזה (ופליג ה פט"ז, רבה בראשית
ועפ"ז  מי"ט. ומעין קונטרס ג. כה, ויקרא רמב"ן פי"א. דר"נ אבות ג"כ וראה

ותוס'). רש"י שם וראה ב. (נד, בחולין רשאין לשון מיושב
ט.57) כ, יתרו
פמ"ט).58) תניא (ראה כו' עצמו צמצום ע"י ג"כ היא – לקונו ועבודתו
בשלח.59) סו"פ לקו"ת ראה
קכח,60) ב.תהלים
ובכ"מ.61) ג. סו, חקת ד. מב, שלח לקו"ת

ח.62) טו, דברים
מצורע 63) תגלחת מצות להצ"צ ספהמ"צ חיים. לדרך הקדמה בכ"ז ראה

ובכ"מ. מכ"ה, מי"ז, ומעין קונטרס ב). (קז, בסופה
פל"ז.64) תניא א. נד, עירובין
שדוקא 65) ובכ"מ, ואילך) שמח ע' תרס"ו (המשך תר"ס תקעו ד"ה ראה

ענין  תוכן אין אבל – בתחתונים דירה נעשה התלבשות של באופן הבירור ע"י
של  השלימות ש"תכלית רפל"ז תניא וראה ואכ"מ. בכ"מ. שווה "ההתלבשות"
תלוי  שלפניו) בפרק המבואר בתחתונים דירה ענין (היינו ותחיה"מ ימוהמ"ש
של  באופן (שהוא המצות קיום ע"י בעיקר נעשה ושזה כו'" במעשינו
תש"ד  משה ויאמר ד"ה א. כ, ראה לקו"ת ראה תורה, (משא"כ התלבשות

פ"כ)).
ב).66) (לה, פכ"ח תניא
עיי"ש.67) ועוד. ספכ"ו. שם, תניא



נד   

עכשיו  ובפרט אופן סמוך ובכל אנו שנמצאים ,
וכבר המשיח, אלא לביאת תלוי הדבר ואין הקצין כל

חדא, וברגעא חדא בשעתא ה"ה שהתשובה בתשובה,

לטהור  טמא מהפכת מאה"ר פשוט ותשובה הרי ,

מן  הטומאה רוח את לבער אחד כל על והחובה שהזכות
המעינות  הפצת ע"י את חוצה הארץ ולמהר ולקרב ,

ב  מר", אתי ה"קא .
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שאין 68) (22 ע' ומעין (קונטרס נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב ראה
שצריך  מוצאים שאנו ו"מה והתיקונים הבירורים באופני והדרגה סדר עתה

עצומות". בכחות להשתדל אנו צריכים תיקון
ספ"ז.69) תניא

פ"טֿיו"ד.70) אגה"ת עיין
בעת71) שגם וישלח, לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש בה"חוצה"ראה

– עניניו וכל הוא ובמילא המשלח, של כוונתו מילוי הוא שכ"ז בלבו יוקבע
להמשלח. בהתקשרות – לבושיו גם

   

עכשיו  ובפרט אופן סמוך ובכל אנו שנמצאים ,
וכבר המשיח, אלא לביאת תלוי הדבר ואין הקצין כל

חדא, וברגעא חדא בשעתא ה"ה שהתשובה בתשובה,

לטהור  טמא מהפכת מאה"ר פשוט ותשובה הרי ,

מן  הטומאה רוח את לבער אחד כל על והחובה שהזכות
המעינות  הפצת ע"י את חוצה הארץ ולמהר ולקרב ,

ב  מר", אתי ה"קא .

   

1

2

3

4

5

6

7

שאין 68) (22 ע' ומעין (קונטרס נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב ראה
שצריך  מוצאים שאנו ו"מה והתיקונים הבירורים באופני והדרגה סדר עתה

עצומות". בכחות להשתדל אנו צריכים תיקון
ספ"ז.69) תניא

פ"טֿיו"ד.70) אגה"ת עיין
בעת71) שגם וישלח, לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש בה"חוצה"ראה

– עניניו וכל הוא ובמילא המשלח, של כוונתו מילוי הוא שכ"ז בלבו יוקבע
להמשלח. בהתקשרות – לבושיו גם

             

           
        

           
         

      
        
          

         
        

      
         
       
         

      
         

         
         

         
      

         
      

     
       

      
         

         
         

         
          

         
    

        
          
          

      
         

          
         
         

         
        

        
       

       
         

        
       

         
           

           
       

       
         
         


       

         
         

         
           
        

         
          

        
        

        
     

        
         

         
          
         
         
           
        
         

       



























































































































































המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' א
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ביאור מ"ש בריש הקדמת הזוהר, דהגבורות מרוחקין 
זה מזה, והחסדים מקורבים וסמוכים זה לזה

רבי חזקי'1 פתח כתיב )שיר השירים ב, ב( כשושנה 
מה  ישראל,  כנסת  דא  שושנה  מאן  החוחים,  בין 
שושנה דאיהי בין החוחים אית בה סומק וחוור, אוף 

כנסת ישראל אית ביה דין ורחמי.
כנסת  אוף  עלין,  תליסר  בה  אית  שושנה  מה2 
ישראל אית בה תליסר מכילן דרחמי דסחרין לה מכל 
אפיק  דאדכר,  משעתא  דהכא  אלהי"ם  אוף  סטרהא, 

תליסר תיבין לסחרא לכנסת ישראל ולנטרא לה.
ולבתר3 אדכר זמנא אחרא, אמאי אדכר זמנא אחרא, 
לשושנה4,  דסחרין  תקיפין  עלין  חמש  לאפקא  בגין 

ואנון חמש אקרון ישועות, ואנון חמש תרעין.
הקדמת ספר הזהר דף א ע"א

* * *

ברא  בראשית  הפסוק  את  ודרש  פתח  חזקי'  רבי  ללה"ק[  ]תרגום   )1
מאן  ושואל  החוחים",  בין  "כשושנה  כתיב  ואמר  והתחיל  אלהי"ם, 
שושנה ואמר דא כנסת ישראל, ומפרש מה שושנה דאיהי בין החוחים מה 
שושנה העומדת בין הקוצים, אית בה סומק וחוור יש בה שני גוונים אדום 
ולבן, אוף כנסת ישראל כמו כן השכינה הקדושה, אית בה דין ורחמי יש 

בה דין ורחמים, 
2( ]תרגום ללה"ק[ מה שושנה אית בה תליסר עלין, מה שושנה יש בה י"ג 
עלין שהם י"ג פרחי שושנה, כמו כן השכינה יש בה שלש עשרה מדות 
משעתא  דהכא  אלהי"ם  אוף  קצוותי',  כל  את  מסבבות  שהם  הרחמים, 
דאדכר, כך אנו רואים ממה שמֵעת שנזכר בתורה בפעם הראשונה ֵׁשם 
אלהי"ם, הוציא י"ג תיבות עד אלהי"ם השני, והם: את, השמים, ואת, 
שהם  ורוח,  תהום,  פני,  על,  וחשך,  ובהו,  תהו,  היתה,  והארץ,  הארץ, 
כנגד הי"ג מדות הרחמים, כדי לסבב את כנסת ישראל להפך את דיני' 

לרחמים, ועל ידי זה לשמרה. )מק"מ ורמ"ק ומפרשים(.
3( ]תרגום ללה"ק[ וממשיך ואמר, ואחר כך הזכיר עוד פעם שם אלהי"ם 
בפסוק ורוח אלהי"ם מרחפת, וקאמר אמאי אדכר זמנא אחרא למה נזכר 
בתורה עוד פעם שם אלהי"ם, ומשיב כדי להוציא חמשה עלים חזקים, 
והם  השכינה,  את  שמסבבים  פעולתם  שם  על  תקיפין  נקראים  ור"ל 
חמשה נקראים ישועות, ואנון חמש תרעין פירוש הם סוד חמשה שערי 
הבינה )שכל אחד כלול מעשרה והם החמישים שערי בינה הנזכרים בכל 

מקום(.
4( הענין מבואר בכו"כ מקומות בחסידות: וראה לקוטי תורה – דרושים 
לסוכות עמוד פ, ג וז"ל: חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה שהם ה' 
גבורות, והענין שהם ה' גבורות ממותקות מה' חסדים כו' כמבואר בזהר 
הרקיע ריש פרשת בראשית שם. וענין הישועה הוא כי מלכות דאצילות 
יורדת להחיות בי"ע כמ"ש רגליה יורדות מות ע"כ צריכה לבחי' ישועות 
להושיעה שלא יהיה יניקת החיצונים. וע"ז אמר דוד כוס ישועות אשא 
)ועיין  רע  יגורך  לא  שם  אשר  באצי'  להעלותה  הכוס  בחי'  שיוגבה 
בהרמ"ז ריש פרשת בראשית דפירש שנשיאת הכוס הוא להמשיך בחי' 
קודש עמוד  יצחק אגרות  לוי  לקוטי  גם  ראה  כו'(.  דע"י  מלכות מה"ג 

שמו ביאור הענין.

חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה.

בחי' מלכות נק' שושנה גימט' אסתר5 המסתתרת 
בבריאה, שבבריאה יש קליפות )משא"כ באצי' לא6 
שמתו  דתהו  המלכים  נפלו  לבריאה  כי  רע(.  יגורך 
הסובבים  החוחים  בין  היא  שהשושנה  זהו  כידוע, 
ועוקצים אותה, אך הה' עלין תקיפין שהשושנה יושבת 
עליהם בחי' כוס ישועות כמ"ש בריש הקדמת הזהר 
המושיעים  תקיפין  עלין  הה'  גבורות  הה'  זהו  ע"ש. 

אותה מן הקליפות שנעשו מהשבירה דתהו.
נרמזין  גבורות,  הה'  תקיפין  עלין  שהה'  מה  והיינו 
בהה' תיבות שמן שם אלקים הב' עד שם אלקים הג', 

שהם התיבות מרחפ"ת ע"ל פנ"י המי"ם ויאמ"ר.
היינו  ש"כ  אל"ף8  הוא  הללו  תיבות  הה'  מספר7 
אחוריים  ש"כ,  אל"ף  שהם  והדינים  הגבורות  כללות 
דין  פעמים  ה'  עם  אל"ף,  שעולה  דההי"ן9  דאלקים 
שעולה10 ש"כ. שבכלל הוא הה' גבורות והם המושיעים 
אותה ממרחפת כו', שמרחפת רומז על המלכים דתהו 
שזהו  ניצוצין  רפ"ח  עם  ביחד  לבריאה  ונפלו  שמתו 
שמרחפת הוא רפ"ח מ"ת11 כידוע. שמהם נתהוו הסיגים 

והקליפות.
מן  אותה  מושיעים  הישועות,  גבורות.  הה'  הנה 

הקליפות.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שמו

5( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשט"ז עמוד קכח ואילך. תורת 
מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב חלק שני עמוד 185.

6( תהלים ה, ה.
7( מבאר דבחמש תיבות אלו מרומז ענין הגבורות בהגימטריא שלהם, 

וכידוע דשם "אלקים" הוא בחי' דין וגבורה. וראה הערה 31.
8( פירוש: מרחפ"ת )בגי' 728(, + ע"ל )100(, + פנ"י )140(, + המי"ם 

)95(, + ויאמ"ר )257( = 1320, כמספר "אלף שך" – 1320.
9( פירוש: אלקים במילוי ההי"ן – ובאחוריים, בגי' אל"ף )1000( כזה:

אל"ף )111( + למ"ד )74(, + ה"ה )10(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 
.295

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10(, + יו"ד )20( = 215.
+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10( = 195.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74( = 185.
+ אל"ף )111(

= סך הכל 1001. )ועיין לקמן בנוגע האחד העודף(.
ושם אלקים הוא בחי' גבורות )ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק 

ד(.
ובפרט "אלקים באחוריים" מורה על גבורות חזקים – "תקיפין", כמ"ש 
בלקוטי תורה מהאריז"ל דינאל )ד, ד( וז"ל: הנה כל סוד אחוריים סוד 

הדינים ע"ש. עץ חיים שער אנ"ך פ"ג.
10( ראה עץ חיים שער לאה ורחל פרק ד'. די"ן )x 5 = 320 )64, ש"ך. 

ולקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וירא ד"ה הנה ילדה מלכה.
11( ראה פרי עץ חיים שער ק"ש שעל המטה פ"ה.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



נו
כא  חוברת

הנ.ק.וו.ד. הטרדות
דברים  נשא ושם לביתֿהכנסת, הלך הוא אבל מאוד, גרוע בעלי של בריאותו מצב כבר היה השבועות בחג

בהנאה  דבריו את שמע הקהל מאוד. ונוקבים חדים היו הדברים – לי שסופר וכפי ארוכה, שעה הקהל בפני

שומריֿמצוות  שיהודים החוקים הם ומה חיים, הם ארץ באיזו נמצאים, הם היכן לזמןֿמה שכחו והכל מרובה,

אחר. עולם אל נישאו הם לפיהם. לחיות נדרשים

ובעיקר  – יהודים של קיבוץ התקיים שבו מקום בכל שכמעט משום חרדה, מלאי היו הכל זאת, עם יחד

האחוזים) מאת בכל אמת זוהי זאת, לומר נעים זה שאין (ככל עצמם המתפללים בין נמצא – תפילה מקום בכל

כאן. גם היה שכך התגלה לבסוף ואכן, ושמע. שראה מה כל לנ.ק.וו.ד. שמסר מי

מהם  אחד כל אל ביתֿהכנסת. מנהיגי שבין יותר מהפעילים מישהו השלטון נציגי ביקרו ביומו יום מדי

כאן. לגור לו המתירים המסמכים טיב  על בשאלות ולזה עסקים, בענייני לזה – אחרת בתואנה הגיעו

אינם  אבל משהו, מחפשים שהם לראות היה ניתן לומר). שנהוג (כפי "מההפטרה" בשאלות הגיעו אלינו גם

כבר  בעלי זאת. כל בעקבות עצבינו נמתחו כמה ועד בנו, שאחזה האימה את לתאר ניתן לא מה. בגלוי אומרים

שאלותיהם. על עונה היה ומשם במיטתו, שוכב רוב עלֿפי היה

שכן  – הפספורטים מחלקת על הממונה של משרדה אל הלכתי שלנו. הפספורטים שני מאתנו נלקחו פעם

"רעטודן" עמי ולקחתי – שם להיראות היה אסור קראה 52לבעלי היא בהם. צורך שיהיה למקרה דומים, ודברים

"הוכשרו". והם שבמסמכים, השמות את

יגיע  העניין שמא החשש עדיין נותר לאחרֿמכן וגם רב, בפחד מלווה היתה התשובה לקבלת עד ההמתנה

לחלוטין!... שונה להיות עלולה התשובה ואזי דבר, קיבל שלא אחר, פקיד של לידיו

"ביקורים" שלאחר ומובן יחטא", לא "אשר כמעט היה לא כאן היהודים כל בין חיינו. שבה האווירה היתה זו

בהלה. קמה תמיד – שכאלה

ישבתי  נמצא. הוא היכן ידעתי ולא בעלי אחר שחיפשתי בתקופה ,1939 בשנת שאירע מאורע זוכרת אני –

הבכירים  כל היו שבו ולחדרֿהאוכל למטבח סמוך שהיה בנ.ק.וו.ד., הבכירים הפקידים אחד של במשרדו פעם

ו  לבם, את לסעוד עמו יושבים נושא יהודי, מהמטבח יצא לפתע לבתיהם. המזון קצבאות את מקבלים היו שם

שלא  אלו בביתנו. שהיו אלו כל עם יחד ושמח בשמחתֿתורה, בביתנו בילה זה יהודי שלו. המזון קצבת את

זה... במשרד דבר לקבל יכולים היו לא בנ.ק.וו.ד. עיניו.53עבדו את והשפיל הליכה, כדי תוך בי הבחין היהודי

– רושם. עלי עשה המאורע

לאחר  עליו, שעבר מה כל לאחר דבריו. עוצמת את ועוד עוד הגביר זאת, בכל להתחשב מבלי בעלי, ואילו

הוא  – ויהדות תורה בענייני מישהו עם לדבר אפשרות כל לו שתהיה מבלי מיהודים, לחלוטין מנותק שהיה

נחתֿרוח. לו שגרם דבר הקהל, על רבות והשפיע רבה, ובחמימות בלהט למלאכה פנה

למתנגדים  החסידים בין המחלוקת השקטת
בנגלה. גדול כה למדן שהוא חסידי רב רואים שהם ראשונה פעם להם שזו אמרו הלאֿחסידיים היהודים

דבריו. לכל מקשיבים והיו הרגיל, מגדר יוצאים וביטול דרךֿארץ מתוך אליו, נכנסים היו למדי קרובות לעתים

שביניהם. המחלוקת על שכחו – בביתנו שהותם ובזמן הצדדים, שני ביתנו אל מגיעים היו כך

יהודים  של קיבוץ למין המקום הפך קצרה תקופה ולמשך חילוקיֿהדעות, כל את בעלי פתר בביתֿהכנסת גם

הכלל. בענייני – היה שניתן ככל – ועסקו תורה שלמדו

בדבריֿתורה  לדבר כדי וביוםֿטוב בשבת לביתנו מגיעים היו הם אלו. ליהודים "מרכז" למין הפך ביתנו

בשיחה. לבלות וסתם

שוחד.52) של כלשהו סוג כנראה
הנ.ק.וו.ד.53) מטעם מלשין למעשה היה יהודי שאותו התברר וכך

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



נז

יד, י – ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את 
עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד 

ויצעקו בני ישראל אל ה'

סב. לימוד מפרשת בשלח, שהגלות עצמה גורמת 
העלי' של הגאולה, וכל רגע בגלות אינו רגע של גלות, 

אלא רגע של הכנה לגאולה

שבה  בא,  בפרשת  היא   – בפועל  ממצרים  הגאולה  כט... 
נאמר1 "בעצם היום הזה יצאו גו' מארץ מצרים".

שבה  וארא2,  בפרשת   – הגאולה  התחלת  באה  ולפנ"ז 
מסופר אודות המכות, והרי כשהתחילו המכות בטלה עבודה 
מאבותינו במצרים3. ועוד לפנ"ז – בתחילת הפרשה – נאמר4 
"לכן אמור לבני ישראל אני הוי'", שזוהי ההודעה )וההתחלה( 
מגלות  הגאולה  עם  שקשור  דלעילא5,  הוי'  דשם  הגילוי  על 
מצרים5, שהיא גם ההתחלה להגאולה האמיתית והשלימה, 

עלי' נאמר6 "כימי צאתך מארץ מצרים וגו'"7.
ולאח"ז באה פרשת בשלח – שבה עומדים עתה:

העם".  את  פרעה  בשלח  "ויהי  היא:  הפרשה  התחלת 
פארות  משלח  "הי'  שפרעה  אור8,  בתורה  בזה  ומבואר 
במצרים  גלותם  שע"י  העם  את  למעלה  פרי  ועושי  וענפים 
והשתעבדותם בהם גרמו שנתעלו בחי' ניצוצי אלקים שנפלו 
להצמיח  הצומח  כח  בחי'  הוא  והוא  הכלים,  בשבירת  שמה 
ישועות ישראל, כמ"ש9 ופרעה הקריב, ואמרו רז"ל10 שהקריב 

את לבם של ישראל לאביהם שבשמים".
ועולות  זבחים  בנ"י  עם  פרעה  שלח  שבגשמיות  וע"ד 
להקריב לה' ]כפי שאמר לו משה רבינו "גם אתה תתן בידינו 
זבחים ועולות ועשינו לה' אלקינו"11, וכן הי' בפועל12[, כך גם 
הקדושה  ניצוצות  את  עמהם  ששלח   – הענינים  בפנימיות 

שהיו במצרים, שלקחום בנ"י עמהם בצאתם ממצרים.
של  העלי'  גורמת  עצמה  )שהגלות  זה  ענין  וידיעת  ל. 

1( יב, מא.

2( משא"כ בפרשה שלפנ"ז – שסיומה וחותמה בקושי השעבוד עד לטענת משה רבינו 

"למה הרעות לעם הזה" )ה, כב(.

ואילך  יו"ד ע' 322  3( ראה הנסמן בשיחת ש"פ וארא בתורת מנחם התוועדויות חלק 

הערה 27 )שם ע' 325(.

4( ו, ו.

5( ראה אוה"ת וארא ע' קכז.

6( מיכה ז, טו.

7( ראה סה"מ תש"ח ע' 164.

8( פרשתנו )בשלח( סא, ג.

9( יד, יו"ד.

10( ראה שמו"ר פכ"א, ה.

11( בא יו"ד, כה.

12( ראה פרש"י שם יב, לא.

הגאולה( פועלת שיהי' קל יותר כשנמצאים עדיין בגלות:
לא זו בלבד שיודעים שבודאי יצאו מהגלות, אלא יתירה 
מזה – שיודעים שכל רגע שנמצאים במעמד ומצב של גלות, 
מהוה הכנה והכשרה ליציאה מן הגלות אל הגאולה. ובמילא, 
מסתכלים על כל רגע בגלות – לא כמו רגע בגלות, אלא כמו 

רגע של הכנה לגאולה.
וההסברה בזה – שבכל פעולה שיהודי עושה בכל יום ויום 
הגשמי  בעוה"ז  חלק  עוד  מאיר  ה"ה  בגלות,  שהותו  במשך 
והחומרי, ובמילא ה"ה מברר ומזכך עוד חלק בעוה"ז הגשמי 
את  פועלים  שעי"ז  כו',  נוגה  מקליפת  חלק  עוד  והחומרי, 
תכלית השלימות של ימות המשיח שהוא גילוי אוא"ס ב"ה 
הרי  שכן,  וכיון  בתניא13.  בארוכה  כמבואר  הגשמי,  בעוה"ז 
עדיין  מוכרחים  שבו  רגע  כל  על  להסתכל  שצריכים  מובן 
להיות בגלות – לא כמו רגע של גלות, אלא כמו רגע של הכנה 
נקל יותר להתמודד עם קשיי הגלות  והקדמה לגאולה. ואז, 

ולעבוד עבודתו כדבעי.
את  מרגיש  שהאדם  באופן  היא  שהעבודה   – ועוד  זאת 
והיינו,  גלות"(,  אין  ניט  שוין  איז  )"ער  חורין"  ל"בן  עצמו 
שהנשמה היא במעמד ומצב של חירות, ועבודתו בגלות היא 
עדיין  שנמצא  אחר  מישהו  להוציא  שצריך  חורין"  "בן  כמו 

בשבי'.
וענין זה מתבטא באמונה בביאת המשיח שיבוא בכל יום14 
כחות  בכל  שחודרת  אמונה  אלא  מקיף,  בדרך  אמונה  לא   –
נפשו בדרך פנימי, ואמונה זו גופא מוציאה אותו מההגבלות 
להתחשב  מבלי  עבודתו  לעבוד  יכול  ובמילא  הגלות,  של 

בהמיצרים וגבולים שמצד הגלות.
שכל  הבעש"ט15,  בשם  המקובל  בפתגם  הביאור  וזהו   –
אחד מישראל יכול לחצות נהר ע"ג מטפחת )"דורכשווימען 
ַא טייך מיט ַא פַאטשיילע"(, אלא שצריך להאמין בזה. והיינו, 
פנימי,  בדרך  אלא(  מקיף,  בדרך  )לא  היא  האמונה  שכאשר 
מעמדת היא את האדם כולו, בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, 
במעמד ומצב שלה )של האמונה(, ואז, לא יפלא שהוא מושל 
על הטבע, כיון שמציאותו היא למעלה מהטבע, וכל מציאות 
הטבע לא נברא אלא בשבילו, כמארז"ל16 "בראשית, בשביל 
ראשית"  ד"נקראו  שהענין  וכיון  ראשית",  שנקראו  ישראל 
באין  לפעול  שצריך  מה  כל  הוא  פועל  בגילוי,  אצלו  הוא 

מפריע.

13( פל"ז.

14( ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' רלג ואילך.

15( ראה בהנעתק בס' בעש"ט עה"ת ח"א פ' לך בהגהת מקור מים חיים אות מב. וראה 

קודש  )אגרות  זו  שנה  ניסן  כ"ה  מכתב   .242 ס"ע  ח"ח  התוועדויות   – מנחם  תורת  גם 

ח"ח ע' שנג(.

16( פרש"י בראשית א, א – מויק"ר פל"ו, ד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בשלח
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:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä̈¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑,נהגם לב)ּכמֹו:ולא העם",(שמות את נחה ו)"ל ּתנחה (משלי ּבהתהּלכ" «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"אֹות.‡e‰ ·B¯˜ Èk∑,למצרים הּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב הרּבה ונֹוח יׁש אּגדה ÓÁÏÓ‰.ּומדרׁשי Ì˙‡¯a∑ ּכגֹון ָƒ»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿…»ƒ¿»»ְ
יד)מלחמת וגֹו'",(במדבר והּכנעני העמלקי ּדר(מכילתא)"וּירד ּכׁשהּקיפם אם ּומה, חֹוזרים. היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: נראה מעּקם הּכתּוב סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים ÌÁpÈ.הרׁשימֹות Ôt∑יחׁשבּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ∆ƒ»≈ְְַ

לׁשּוב מחׁשבה  לב ויּתנּו ׁשּיצאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֶַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|íéLîçå óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®©«£ª¦²
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò̈¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑ העקּומה לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן ÛeÒ.הסיבם ÌÈ∑ אגם לׁשֹון הּוא וסּוף סּוף. לים ׁשּגדלים ּכמֹו ««≈ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ«ְְְְְֲִֵֶַָ
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, קמלּו"ּבֹו ּבּמדּבר,∑ÌÈLÓÁÂ.ף ׁשהסּבתן (לפי מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְִֵֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשעֹובר  ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻּגרם
לא  זה וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו למקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּמקֹום
ּכלי  להם היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר אם ּכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנכּתב

אֹומר : הּוא  וכן י ׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו א)זין, אּונקלֹוס:(יהושע ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו: יד)מזרזין, מתּו(בראשית חלקים וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את "וּירק ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

אפלה  ימי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשלׁשת אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵֵֶָֹ

(èé)òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ מּיד,(מכילתא)לבניהםׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה ּכמֹו. «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

ÏÈÂ‡ּכבדֹו ּבׁשלותֹו היצלח. ּבעֹוׂשהּו מֹורד ¡ƒְְְְְֲִֵֵֵַַָ
ּדבר  ּכל .לּב אל וׂשים ׁשֹובב ראה יפּלח. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָחץ

ּבׁשלח: ּבפרׁשת ְְְַַַַָָֹּפרעה
fiÁlLa È‰ÈÂוי''ו .ÌÁ ‡ÏÂ רפה ּכפ''א . «¿ƒ¿««ָ¿…»»ְֵָָ

ירּוׁשלם  עד מּמצרים ּכי וידּוע יׁשמעאל. ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבלׁשֹון
מהל ּכמֹו והּוא רב, מרחק אינֹו ּפלׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּדר
אי זה ולּולי הּיׁשרה. ּבּדר ימים ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָעׂשרה
מצרים. עד ּבחמֹוריהם הּׁשבטים ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּמּובאים 
מסּפיק  היה מה מאד, רחֹוק הּדר היה ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאם
ׁשבר  מביאים ּובעלֹותם וחמריהם, הם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיאכלּו

˜¯B·לבּתיהם: Èk‡e‰ אףֿעלּֿפי מׁשה א''ר . ְֵֶָƒ»ִֶַַֹ
קׁשה  עם ּכי ּדעּתֹו, לפי וכמֹוהּו קרֹוב. ְְְְִִֵֶַַָָׁשה ּוא
רכב  ּכי  .ל חטאתי ּכי נפ ׁשי רפאה  הּוא. ְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹערף
לּמה  טעמֹו ּכי ,צר אין ּדעּתי ּולפי לֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּברזל 

ּבעבּור  ּפלׁשּתים, ארץ ּדר אלהים נחם ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָֹֹלא
ׁשּלא  רחֹוקה ּדר נחם והּנה קרֹוב. ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהּוא
ונׁשּובה  ראׁש נּתנה ויאמרּו מלחמה, ְְְְְְִִִָָָָָֹֹיראּו
ּבלי  העתידֹות יֹודע הּׁשם ּכי וידענּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמצרימה.
ארץ  ּדר יֹוליכם אם ׁשּיּנחמּו וידע ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָספק,

ואמר ‰ÌÚּפלׁשּתים. ÌÁpÈ Ôt ּדּברה ּכי . ְְְִִַָ∆ƒ»≈»»ְִִָ
הּלֹומדים: ׁשּיבינּו אדם, ּבני ּכלׁשֹון ְְְִִִֵֶַָָָָּתֹורה

gi·qiÂ מׁשקל על יבא ּגם סבב. ּכפל מּבעלי . ««≈ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ולא  האבן. את ויגל  ּבדלתים. וּיס ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר.
ּומּלת  נסב: ׁשּׁשרׁשֹו האֹומרים ּדברי אל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתׁשמע

¯a„n‰ּדר והּוא עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש . «ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַ
הּברית, הארֹון וכמֹוהּו, סּוף. ים מדּבר ְְְְִִִַַַַָָָָהּמדּבר
טֹוב  ּדעת הּדעת, ועץ הּברית. ארֹון ְְֲִֵַַַַַַָָהארֹון

ה  הּמקנה. הּספר רּבים.ורע. וכמֹוהּו החמה. יין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

סֹוף  מּגזרת ׁשהּוא וי''א מקֹום. ׁשם הּוא ְְְִִֵֶַָוסּוף
אֹוקינֹוס  ים והּוא העֹולם. סֹוף הּוא ּכי ְְִָָָָָָּדבר
ּכי  ּגדֹולה, טעּות וזאת זכרּתי. ּכבר ְְְְֲִִֶַַָָָָֹּכאׁשר
ּגדֹול  ספרּדי וים מצרים, ּכנגד מזרחי ים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּוא

להם ÌÈLeÓÁÂמּמּנּו: ׁשּיׁש הֹון, מלאים י''א . ִֶ«¬ƒְִֵֵֶֶָ
עׂשּו לא צדה וגם ּכתּוב והּנה צרכיהם. ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
ּפרּוׁשֹו רק עּתה. זה להזּכיר טעם ּומה ְְִֵֶֶַַַַַַָָלהם ,
ּתעברּו. חלּוצים ּכמֹו לּמלחמה, חמׁש ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹחגּורי
ואּתם  הּנאמן, והעד חלּוצים. חגּורי ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּפרּוׁשֹו
חלּוצים. קראם אחר ּובמקֹום חמּוׁשים. ְְְֲֲִִֵַַַָָָּתעברּו
וטעם  אחיהם. לפני צדה להֹולי טעם מה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכי
ּכי  הּזה, ּבּמקֹום וחמׁשים הּכתּוב ְְֲִִִֶַַַַַָָֻלהזּכיר
רמה  ּביד ּכי מלחמה. ּבראֹותם ּכתּוב ְְְְְִִִַָָָָָָָָלמעלה
ּבֹורחים: עבדים ּכמֹו ולא מלחמה, ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵָָָָֹיצאּו

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h oey`x meil inei xeriy
לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהׁשּביע

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם יג)לכ ‡ÌÎz.(סוטה ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑.ּכן הׁשּביע לאחיו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֵֶַָ
"אּתכם" ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף עזרא עזרא עזרא עזרא .למדנּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּיֹום אבןאבןאבןאבן «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨

i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד (דברים «¿…»«∆∆ְְְְֶַַָָָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר עּמּוד "לראֹותכם הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ידי הענן, על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עזרא עזרא עזרא עזרא .עּמּוד אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(áë)éðôì äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−
:íòä̈¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑,הּוא ּברּו האׁשהּקדֹוׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את …»ƒְֵֶֶַַַָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד מׁשלים הענן ׁשעּמּוד מּגיד כג)לילה. עֹולה (שבת זה, יׁשקע ׁשּלא ׁשעד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .זה  אבןאבןאבןאבן ֶ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
:íiä-ìò eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«

i"yx£e·LÈÂ∑ הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר.˙¯ÈÁ‰ Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא),ּפיתם ּפי הּוא נקרא ועכׁשו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…ְְְִִִַָָֹ

הּסלעים  ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ÏÚa.החירת, ÈÙÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹƒ¿≈««

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

dxezd lr `xfr oa`

hiÁwiÂ,יׂשראל ּבני עלּו למעלה הזּכיר . «ƒ«ְְְְְִִִֵֵַָָָ
הּנכּבד  עּמם העלּו ּגם ההּוא . ּבּדֹור ְֱִִִֶַַַַַַָָהחּיים 
והּוא  מצרימה. ירדּו ׁשעלֿידֹו ּבהם, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 
לבניהם  ּכן ׁשּיאמרּו מֹותֹו לפני  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹהׁשּביעם 
לקּים  נתעּסק מׁשה והּנה לבניהם. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּובניהם 
ּכי  יׂשראל, על אׁשמה ּתבא ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשב ּועה
לּגבעֹונים, נׁשּבעּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָראינּו
ׁשהם  ּתנאי על אּלא להם נׁשּבעּו לא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוהם
קרֹובים, ׁשּנמצאּו ואחר ׁשאמרּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָרחֹוקים,
ּיעברּו ולא ׁשבּועתם. יׁשמרּו ׁשּלא נכֹון ְְְְְִֶַַָָָָָֹֹהיה
ּכל  תחּיה לא מצות על יׂשראל וכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהם
ׁשּלא  עׂשּו, הּׁשם ּכבֹוד  ּבעבּור רק ְְֲֵֶַַַָָָֹנׁשמה.
הּׁשם  העניׁש רּבֹות ׁשנים ואחר ְְְֱִִֵֶַַַַַָיחּללּוה ּו.
להמית  ׁשאּול ׁשהּניח ּבעבּור יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבני
הּכהנים. עיר ּבנֹוב ׁשהיּו הּגבעֹונים ְְֲִִִִֶֶַַָֹאת
ירּום  והעֹור הּבׂשר ּכל ּכי עצמֹות, ְְְֲִִִַָָָָָָוהזּכיר

מּועטֹות  ּבׁשנים יּׁשארּו ולא וּיבאׁש. ְְְְֲִִִִַָָָָֹּתֹולעים
העצמֹות: ֲַָָרק

keÚÒiÂ.Ì˙‡aּכאׁשר ׁשּור, מדּבר הּוא . «ƒ¿¿≈»ְֲִֶַַ
ֲֵָאפרׁש:

`k'‰ÂÌÓBÈ Ì‰ÈÙÏ CÏB‰ ּכי ידענּו . «≈ƒ¿≈∆»ְִַָ
קדם  ויֹוׁשב ׁשמֹו, וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ְְְֵֵֵֶֶַַָהּׁשם
ּבעבּור  אדם, ּבני ּכלׁשֹון ידּבר והּכתּוב ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָסלה .
ּכדר יׂשראל, עם הֹול הּׁשם ּכח ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹּכי
וטעם  תפארּתֹו. זרֹוע מׁשה לימין ְְְְִִִִֶַַַַֹמֹולי

,ÔÚ „enÚa,העבים ּכדמּות היה ׁשּלא ¿«»»ְִִֶֶָָָֹ
על  הּׁשמים מן נטּוי עּמּוד ּכדמּות ְִִִַַַַַָָרק
ׁשּמעמד  ּבעבּור ּכן, העּמּוד ונקרא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהארץ.

וטעם עליו. ÏÈÏÂ‰הּבית ÌÓBÈ ˙ÎÏÏ. ְִַַַַָָ»∆∆»»»¿»
יכלּו ולא ּגדֹול, היה הּמחנה ּכי ְְֲֲִֶַַַָָָָֹּבעבּור
הֹולכים  היּו ּכן על מעט. מּסע רק ְְִֵֶֶַַַַָָָללכת
הּׁשנים  ואּלה לילה. מקצת ּגם יֹום, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמקצת 

הּים, אל ׁשּבאּו עד  לפניהם היּו ְִִֵֶֶֶַַַָָָעּמּודים
אפרׁש: ֲֲֵֶַָּכאׁשר

akLÈÓÈ ‡Ï הּנזּכר הּׁשם ּכי יֹוצא. ּפעל . …»ƒְִִֵֵַַַָֹ
ּומּלת  העם. לפני העּמּודים המיׁש לא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמעלה,

ÌÓBÈ עת על רק הּמקרא, ּבכל ּתמצא לא »ְְְִִֵַַַָָָֹ
ּבּתֹורה  יּמצא יֹום ּכי הארץ. על הּׁשמׁש ֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהיֹות 
ּביֹום  ּכתּוב ּכי לילה. והּוא ּובּכתּובים, ְְְְְִִִִַַָָּונביאים
הּיֹום  וכתּוב לילה. היה וזה ּבכֹור, ּכל ְְְְִֶַַַָָָָָהּכֹותי
ּכי  לילה. היה והּוא הּוא, ּבׂשֹורה יֹום ְְְִֶַַָָָָהּזה
יֹום  וכתּוב, הּבקר. אֹור עד וחּכינּו ּכתּוב, ְְִִֶַַָָָֹׁשם 

:נגּד ּבּלילה ְְְִֶֶַַַָָצעקּתי
`¯a„ÈÂ למׂשּכיל ראּוי אין האמת מּדר . «¿«≈ְְֱִִֵֶֶֶַָָ

ּכי  ּכן . עׂשה לּמה הּׁשם, מעׂשה על ְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹלחׁשב
נגּדֹו. ּכאין האדם וחכמת ּבחכמה, מעׂשיו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָּכל
ׁשּצּוה  הּפרׁשה  ּבזֹו ׁשּתראה ּבעב ּור זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהז ּכרּתי
ׁשּיצא  ּכדי ערמה, ּדר אחֹורּנית ׁשּיׁשּובּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשם
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לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהׁשּביע

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם יג)לכ ‡ÌÎz.(סוטה ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑.ּכן הׁשּביע לאחיו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֵֶַָ
"אּתכם" ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף עזרא עזרא עזרא עזרא .למדנּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּיֹום אבןאבןאבןאבן «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨

i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד (דברים «¿…»«∆∆ְְְְֶַַָָָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר עּמּוד "לראֹותכם הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ידי הענן, על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עזרא עזרא עזרא עזרא .עּמּוד אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(áë)éðôì äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−
:íòä̈¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑,הּוא ּברּו האׁשהּקדֹוׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את …»ƒְֵֶֶַַַָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד מׁשלים הענן ׁשעּמּוד מּגיד כג)לילה. עֹולה (שבת זה, יׁשקע ׁשּלא ׁשעד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .זה  אבןאבןאבןאבן ֶ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
:íiä-ìò eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«

i"yx£e·LÈÂ∑ הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר.˙¯ÈÁ‰ Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא),ּפיתם ּפי הּוא נקרא ועכׁשו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…ְְְִִִַָָֹ

הּסלעים  ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ÏÚa.החירת, ÈÙÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹƒ¿≈««

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

dxezd lr `xfr oa`

hiÁwiÂ,יׂשראל ּבני עלּו למעלה הזּכיר . «ƒ«ְְְְְִִִֵֵַָָָ
הּנכּבד  עּמם העלּו ּגם ההּוא . ּבּדֹור ְֱִִִֶַַַַַַָָהחּיים 
והּוא  מצרימה. ירדּו ׁשעלֿידֹו ּבהם, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 
לבניהם  ּכן ׁשּיאמרּו מֹותֹו לפני  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹהׁשּביעם 
לקּים  נתעּסק מׁשה והּנה לבניהם. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּובניהם 
ּכי  יׂשראל, על אׁשמה ּתבא ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשב ּועה
לּגבעֹונים, נׁשּבעּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָראינּו
ׁשהם  ּתנאי על אּלא להם נׁשּבעּו לא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוהם
קרֹובים, ׁשּנמצאּו ואחר ׁשאמרּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָרחֹוקים,
ּיעברּו ולא ׁשבּועתם. יׁשמרּו ׁשּלא נכֹון ְְְְְִֶַַָָָָָֹֹהיה
ּכל  תחּיה לא מצות על יׂשראל וכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהם
ׁשּלא  עׂשּו, הּׁשם ּכבֹוד  ּבעבּור רק ְְֲֵֶַַַָָָֹנׁשמה.
הּׁשם  העניׁש רּבֹות ׁשנים ואחר ְְְֱִִֵֶַַַַַָיחּללּוה ּו.
להמית  ׁשאּול ׁשהּניח ּבעבּור יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבני
הּכהנים. עיר ּבנֹוב ׁשהיּו הּגבעֹונים ְְֲִִִִֶֶַַָֹאת
ירּום  והעֹור הּבׂשר ּכל ּכי עצמֹות, ְְְֲִִִַָָָָָָוהזּכיר

מּועטֹות  ּבׁשנים יּׁשארּו ולא וּיבאׁש. ְְְְֲִִִִַָָָָֹּתֹולעים
העצמֹות: ֲַָָרק

keÚÒiÂ.Ì˙‡aּכאׁשר ׁשּור, מדּבר הּוא . «ƒ¿¿≈»ְֲִֶַַ
ֲֵָאפרׁש:

`k'‰ÂÌÓBÈ Ì‰ÈÙÏ CÏB‰ ּכי ידענּו . «≈ƒ¿≈∆»ְִַָ
קדם  ויֹוׁשב ׁשמֹו, וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ְְְֵֵֵֶֶַַָהּׁשם
ּבעבּור  אדם, ּבני ּכלׁשֹון ידּבר והּכתּוב ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָסלה .
ּכדר יׂשראל, עם הֹול הּׁשם ּכח ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹּכי
וטעם  תפארּתֹו. זרֹוע מׁשה לימין ְְְְִִִִֶַַַַֹמֹולי

,ÔÚ „enÚa,העבים ּכדמּות היה ׁשּלא ¿«»»ְִִֶֶָָָֹ
על  הּׁשמים מן נטּוי עּמּוד ּכדמּות ְִִִַַַַַָָרק
ׁשּמעמד  ּבעבּור ּכן, העּמּוד ונקרא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהארץ.

וטעם עליו. ÏÈÏÂ‰הּבית ÌÓBÈ ˙ÎÏÏ. ְִַַַַָָ»∆∆»»»¿»
יכלּו ולא ּגדֹול, היה הּמחנה ּכי ְְֲֲִֶַַַָָָָֹּבעבּור
הֹולכים  היּו ּכן על מעט. מּסע רק ְְִֵֶֶַַַַָָָללכת
הּׁשנים  ואּלה לילה. מקצת ּגם יֹום, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמקצת 

הּים, אל ׁשּבאּו עד  לפניהם היּו ְִִֵֶֶֶַַַָָָעּמּודים
אפרׁש: ֲֲֵֶַָּכאׁשר

akLÈÓÈ ‡Ï הּנזּכר הּׁשם ּכי יֹוצא. ּפעל . …»ƒְִִֵֵַַַָֹ
ּומּלת  העם. לפני העּמּודים המיׁש לא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמעלה,

ÌÓBÈ עת על רק הּמקרא, ּבכל ּתמצא לא »ְְְִִֵַַַָָָֹ
ּבּתֹורה  יּמצא יֹום ּכי הארץ. על הּׁשמׁש ֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהיֹות 
ּביֹום  ּכתּוב ּכי לילה. והּוא ּובּכתּובים, ְְְְְִִִִַַָָּונביאים
הּיֹום  וכתּוב לילה. היה וזה ּבכֹור, ּכל ְְְְִֶַַַָָָָָהּכֹותי
ּכי  לילה. היה והּוא הּוא, ּבׂשֹורה יֹום ְְְִֶַַָָָָהּזה
יֹום  וכתּוב, הּבקר. אֹור עד וחּכינּו ּכתּוב, ְְִִֶַַָָָֹׁשם 

:נגּד ּבּלילה ְְְִֶֶַַַָָצעקּתי
`¯a„ÈÂ למׂשּכיל ראּוי אין האמת מּדר . «¿«≈ְְֱִִֵֶֶֶַָָ

ּכי  ּכן . עׂשה לּמה הּׁשם, מעׂשה על ְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹלחׁשב
נגּדֹו. ּכאין האדם וחכמת ּבחכמה, מעׂשיו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָּכל
ׁשּצּוה  הּפרׁשה  ּבזֹו ׁשּתראה ּבעב ּור זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהז ּכרּתי
ׁשּיצא  ּכדי ערמה, ּדר אחֹורּנית ׁשּיׁשּובּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשם



glyaס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h oey`x meil inei xeriy
ÔBÙˆ∑(מכילתא),מצרים אלהי מּכל נׁשאר אּיֹוב:הּוא ּפרׁש ועליו יראתן, קׁשה ׁשּיאמרּו להטעֹותן יב)ּכדי "מׂשּגיא (איוב ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ויאּבדם" .לּגֹויים ְְִֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikeap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירתהחירתהחירתהחירת ּפּפּפּפיייי לפנילפנילפנילפני ויחנויחנויחנויחנּוּוּוּו ב)ויויויויׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
היּו ולא מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא מּקפֹות, אּלא ּתרּוטֹות היּו ולא ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו לא הּללּו, חירֹות היּו ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻמה

ּפתּוחֹות להם ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא אדם (מכילתא)מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ּכל נפק"מ ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפּום

ּבארץ" הם "נבוכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ּדמחמת ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר זה ּפי ׁשעל ליּׁשב, (שם,ויׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
לברח.ג) יכֹולים ְְְִִֵַָֹואינם

הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור
אפׁשר  ואי יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס יכֹולים היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו ּבאם – מׁשּפעֹות היּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻלא

עליהן. לטּפס ְֲֵֵֶַָָהיה
מעט אפילּו ּפתּוחֹות  האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו טרוטות)לא ערך ערוך מּקפֹות (ראה אּלא הּפתּוח, מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז , ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא –ֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבעּגּול, ּביֹותר הּקצר חלק רק לנּתץ עליו ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה זה, אצל זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

עביים. ּכל לנּתץ צרי לברח ּוכדי עביים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻאּלא
ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ׁשאדם ּפׁשיטא עׂשאם אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא

חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ועוד)א ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. סוף ואם (ירושלמי, ּבראׁשית", ימי מּׁשׁשת מרּבע "אין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
"מרּבעֹות"? היּו אי ְֵֵָָֻּכן

היה  לא ּובמילא עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק היה לא הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹועל
וק"ל. ׁשלם. עזרא עזרא עזרא עזרא רּבּועם אבןאבןאבןאבן ִֵָָ

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È·Ï∑,עליכם לכם", יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
כ) עלי (בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·∑:ּכמֹו שירי"ר, ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, פד)ּכלּואים "ּבעמק (תהלים ְְִִִִִִַָָ¿Àƒ≈ְְְְְִִֵֶַַָֻ
כא)הּבכא", נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּולהיכן (שם מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ילכּו אבןאבןאבןאבן ְֵ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו לח)ּכׁשהּקדֹוׁש (יחזקאל ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והת  "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי קׁשת",(תהלים רׁשפי ׁשּבר "ׁשּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּומחׁשבֹות  ּבּים. ויטּבע אחריהם וירּדף ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹּפרעה
עמּקֹות: ֲֵַֻהּׁשם

a˙B¯ÈÁ‰ Èt ונקרא החירֹות, ּפני הּנקרא הּוא . ƒ«ƒְְְְִִִֵַַָָ
מקֹום: ׁשם והּוא ּבּפנים. ׁשהּפה ּבעבּור ְֲִֵֵֶֶַַַָָּכן

ÔBÙˆ ÏÚa ÈÙÏ מצרים חרטּומי ּכי אמרּו, . ƒ¿≈««¿ְְְִִִֵַַָ
ּבעל  וזהּו נחׁשת. צּורֹות הּמּזלֹות ּבדבר ְְְִֶֶַַַַַָָֹעׂשּו
לעבֹור  מּמצרים לברח עבד יּוכל ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹֹצפֹון,
ּולפי  העם. ּברח ּכי ּכתּוב זה ּובעבּור ְֲִִֶַַַָָָָָהּצּורה.
ׁשלׁשת  ּדר לפרעה מׁשה ׁשאמר ּבעבּור ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּדעּתי 

ּכי  מּדבריו לפרעה נראה ּבּמדּבר, נל ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹימים
הּמקֹום  אל ּבּה ילכּו אׁשר הּדר מׁשה ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹידע
ׁשּיׂשראל  ּפרעה ׁשמע וכאׁשר ׁשם. יזּבחּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר
ׁשבּו ׁשהרחיקּו ואחר הּמדּבר, ּדר ללכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחּלּו
ּכי  ּפרעה חׁשב אז אחרת, ּדר ללכת ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחֹורּנית
ּדעּתֹו אין ּכי היה, ּבערמה מׁשה ּׁשּדּבר מה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל 
עליו  יׁשּתּבׁש הּבֹורח ּכי לברח. אם ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹלז ּבֹוח

:יל ּדר זה אי ידע ולא ,הּדרBÁÎ ּבאה . ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹƒ¿ָָ
ּככה: ורּבים נפלֹו. אחרי ּכמֹו ּבחירק, הּמּלה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָזֹו

bÏ‡¯NÈ È·Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â:לי אמרי ּכמֹו . ¿»««¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִִִ
ÌÈÎe· תעבּורי לא ּכמֹו חֹולם, ּתחת ּבׁשּורק . ¿ƒְְֲִַַַָֹֻ

והּנה  נכֹונים. ּכמֹו נפעל, מּבנין הּוא ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַמּזה.
והּממלכה  ּכמֹו נבֹוכה. ׁשּוׁשן והעיר ְְְְִַַַָָָָָָנבֹוכ ּו.
ולא  עצה  ימצא ׁשּלא ּכאדם וה ּטעם, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹנכֹונה.
ּופרּוׁשֹו ׁשֹורׁש. ים נבכי ונּו''ן יעׂשה. מה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָידע

הּזה: ּבּמקֹום טעם לֹו ואין ים, Ò‚¯מעמּקי ְֲֵֵֶַַַַַַָָ»«
¯a„n‰ Ì‰ÈÏÚ,הּמדּבר ּדרכי עליהם ׁשּנסּגרּו . ¬≈∆«ƒ¿»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

הּבֹורחים: ּכמֹו יצאּו, ואנה ילכּו אנה ידעּו ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹולא

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h oey`x meil inei xeriy
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ט)ואחר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' BÏÈÁ."נֹודע ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ְְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ

הּפרענּות התחילה מׁשה,∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן אל להּגיד נתקרב היא אמרּו: ולא ְְִִִֶַָָֻ««¬≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)רֹודפינּו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ä)äòøt ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ
-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤

:eðãáòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח ׁשאינן איקטֹורין וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, לּים.(מכילתא)חֹוזרין ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי (פ"ק ּובחמּׁשי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשביעי דסוטה) יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפס ּבׁשחרית הּׁשביעי ׁשל ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכ מּמה ∑CÙ‰iÂ.ח. נהפ ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, יהיה (לעיל מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו אֹותנּו∑e„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּום זה עזרא עזרא עזרא עזרא .מעבד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑,וׁשּלחנּום ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

לפניכם, אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹואּו
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשוה אבןאבןאבןאבן ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiåíL ©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−
:Blk-ìò©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּור נבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ ׁשאר ּכל ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶָָָ
נאמר:.(מכילתא)הרכב  הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ואם (לעיל מצרים", מקנה ּכל "וּימת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל י)ּתאמר  רּבי (שם היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא היּו? מי מ ּׁשל עּמנ ּו".  יל מקננּו "וגם ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: Blk.ׁשמעֹון ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים להעׂשֹות ּכּכּכּכּפּפּפּפייייחז"ל צריכה ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהּמח  ּכדי הרע, יצר ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להי ֹות צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹרק
ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו עזרא עזרא עזרא עזרא יתמּסר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵַָָֻֻ

(ç)éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) ּבגבּורה «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»ְִָ
ּומפרסמת  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגבהה אבןאבןאבןאבן ְְְֶֶָֹֻ

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

cÈz˜fÁÂ ּבעבּור ׁשהּוּכּו הּמּכֹות ׁשכח ּכאּלּו . ¿ƒ«¿ƒְֲִֶַַַַָ
Ú¯Ùa‰יׂשראל: ‰„·k‡Â ּכבֹודי יראה אז . ְִֵָ¿ƒ»¿»¿«¿…ְִֵֶָָ

וחילֹו: ּפרעה לטּבֹוע ÌÈ¯ˆÓּבעֹולם, eÚ„ÈÂ. ְְְִֵַַָָֹ¿»¿ƒ¿«ƒ
מֹותם, לפני הּנטּבעים ּגם ‡Èהּנׁשארים, Èk ְְְִִִִִֵַַַָָָƒ¬ƒ

'‰:ÔÎ eNÚiÂ לֹומר קצרה, ּדר הּכתּוב אחז . ««¬≈ְֶֶַַַָָָָ
אחֹורּנית: ֲִֶַָׁשּׁשבּו

d„biÂ:לברֹוח אם ּכי הֹולכים אין ּכי . «À«ְְִִִִִֵַ
e¯Ò‡iÂ את ׁשלמה וּיבן  ּכמֹו ּבצּוּוי. . «∆¡…ְְְִִֶֶַֹֹ

ִַַהּבית:
f¯eÁa ·Î¯ ˙B‡Ó LL ÁwiÂ מּובחרים . «ƒ«≈≈∆∆»ְִָ

לֹו: ׁשהיּו רכב מּכל .ÌÈLÈÏLÂּבמרּכבֹותיו, ְְְִֶֶֶַָָָ¿»ƒƒ
על  ּבחׁשּבֹון. אחד ּכמֹו ּדֹומה הּמל ּכי ְְְִֶֶֶֶֶַַַָּדע

ּבּמעלה  אחריו ׁשהּוא אֹותֹו מׁשנה, יּקרא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכן
ּבּמעלה  הּוא ואׁשר ׁשנים. מּגזרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָהּׁשנית,

ׁשליׁשי: יּקרא ְְִִִִִֵַָהּׁשליׁשית,
g‰Ó¯ „Èa והיה ּבֹורחים, ּכדמּות יצאּו לא . ¿»»»ְְְְִִָָָֹ

הּמלחמה: ּכלי ּכל ְְִִֵֶַָָָָעּמהם



סי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h oey`x meil inei xeriy
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ט)ואחר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' BÏÈÁ."נֹודע ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ְְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ

הּפרענּות התחילה מׁשה,∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן אל להּגיד נתקרב היא אמרּו: ולא ְְִִִֶַָָֻ««¬≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)רֹודפינּו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ä)äòøt ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ
-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤

:eðãáòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח ׁשאינן איקטֹורין וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, לּים.(מכילתא)חֹוזרין ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי (פ"ק ּובחמּׁשי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשביעי דסוטה) יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפס ּבׁשחרית הּׁשביעי ׁשל ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכ מּמה ∑CÙ‰iÂ.ח. נהפ ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, יהיה (לעיל מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו אֹותנּו∑e„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּום זה עזרא עזרא עזרא עזרא .מעבד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑,וׁשּלחנּום ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

לפניכם, אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹואּו
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשוה אבןאבןאבןאבן ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiåíL ©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−
:Blk-ìò©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּור נבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ ׁשאר ּכל ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶָָָ
נאמר:.(מכילתא)הרכב  הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ואם (לעיל מצרים", מקנה ּכל "וּימת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל י)ּתאמר  רּבי (שם היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא היּו? מי מ ּׁשל עּמנ ּו".  יל מקננּו "וגם ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: Blk.ׁשמעֹון ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים להעׂשֹות ּכּכּכּכּפּפּפּפייייחז"ל צריכה ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהּמח  ּכדי הרע, יצר ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להי ֹות צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹרק
ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו עזרא עזרא עזרא עזרא יתמּסר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵַָָֻֻ

(ç)éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) ּבגבּורה «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»ְִָ
ּומפרסמת  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגבהה אבןאבןאבןאבן ְְְֶֶָֹֻ

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

cÈz˜fÁÂ ּבעבּור ׁשהּוּכּו הּמּכֹות ׁשכח ּכאּלּו . ¿ƒ«¿ƒְֲִֶַַַַָ
Ú¯Ùa‰יׂשראל: ‰„·k‡Â ּכבֹודי יראה אז . ְִֵָ¿ƒ»¿»¿«¿…ְִֵֶָָ

וחילֹו: ּפרעה לטּבֹוע ÌÈ¯ˆÓּבעֹולם, eÚ„ÈÂ. ְְְִֵַַָָֹ¿»¿ƒ¿«ƒ
מֹותם, לפני הּנטּבעים ּגם ‡Èהּנׁשארים, Èk ְְְִִִִִֵַַַָָָƒ¬ƒ

'‰:ÔÎ eNÚiÂ לֹומר קצרה, ּדר הּכתּוב אחז . ««¬≈ְֶֶַַַָָָָ
אחֹורּנית: ֲִֶַָׁשּׁשבּו

d„biÂ:לברֹוח אם ּכי הֹולכים אין ּכי . «À«ְְִִִִִֵַ
e¯Ò‡iÂ את ׁשלמה וּיבן  ּכמֹו ּבצּוּוי. . «∆¡…ְְְִִֶֶַֹֹ

ִַַהּבית:
f¯eÁa ·Î¯ ˙B‡Ó LL ÁwiÂ מּובחרים . «ƒ«≈≈∆∆»ְִָ

לֹו: ׁשהיּו רכב מּכל .ÌÈLÈÏLÂּבמרּכבֹותיו, ְְְִֶֶֶַָָָ¿»ƒƒ
על  ּבחׁשּבֹון. אחד ּכמֹו ּדֹומה הּמל ּכי ְְְִֶֶֶֶֶַַַָּדע

ּבּמעלה  אחריו ׁשהּוא אֹותֹו מׁשנה, יּקרא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכן
ּבּמעלה  הּוא ואׁשר ׁשנים. מּגזרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָהּׁשנית,

ׁשליׁשי: יּקרא ְְִִִִִֵַָהּׁשליׁשית,
g‰Ó¯ „Èa והיה ּבֹורחים, ּכדמּות יצאּו לא . ¿»»»ְְְְִִָָָֹ

הּמלחמה: ּכלי ּכל ְְִִֵֶַָָָָעּמהם



glyaסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ipy meil inei xeriy

ß hay 'i ipy mei ß

(è)íiä-ìò íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´©©½̈
éðôì úøéçä ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk̈Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−

ïôö ìòa: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬©§«Ÿ

(é)äpäå íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬
íéøöî|ìàøNé-éðá e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð ¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−

:ýåýé-ìà¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ ׁשהתנה ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? מהּו קרב, ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

‡Ì‰È¯Á.עּמהם  ÚÒ∑ מצרים ׁשל ׂשר ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ִֶָ…≈««¬≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
למצרים. לעזר הּׁשמים מן אֹומר:(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)נֹוסע הּוא ּבאברהם אבֹותם: אמנּות יט)ּתפׂשּו (בראשית ְְֲִִִִֵַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳֵַָָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר הּמק ֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `"ig y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אלאלאלאל־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה:::: בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיצעקצעקצעקצעקּוּוּוּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ׁשהיא  ּתפּלה ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה 'אּמנּות' ּבׁשם הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבּקׁשת

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש
האדם, לתֹועלת הּוא ּתפּלה ׁשל עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ּתחּנה היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו הּנצר ּכל את הּוא מקּבל זה ידי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל
הרמּב"ם כמ"ש אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת תפלה)א להל' "לעבד (ב"כותרת" היא ּדתפּלה עשה שהמצות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּקּב"ה. עם ּומתיחד האדם מתקרב הּתפּלה ידי שעל ה'", את "לעבד אלא צרכיו ּבּקׁשת אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹאת
מּצרֹותיו, הּקּב"ה ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה הּתפּלה ׁשאין ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻולכן
מתאים  ולכן ית', הּבֹורא עם מתיחדים ידה ועל היא, השי"ת עבֹודת מעּקרי הּתפּלה ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָאּלא

ּתפּל ּגּבי אּמנּות צרה).הּלׁשֹון ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם היא הּתפּלה ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא ה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðàéöBäì eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑ שיפו"ר מּׁשם? לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן עזרא עזרא עזרא עזרא .פלינצס"א אבןאבןאבןאבן ְַַ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

heÙc¯iÂ וכל ּכמֹו ּככה, לֹומר הּלׁשֹון מנהג . «ƒ¿¿ְְְִַַַָָָָ
ּכאׁשר  והּטעם, וּינּועּו. העם וּירא רֹואים. ְְֲִֶַַַַַַַָָָָָהעם 
וּירּדף  ּכתיב וככה  מרחֹוק. ועמדּו נעּו ּכן ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֹראּו
ּכאׁשר  וּירּדפּו, טעם והּנה יׂשראל. ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָאחרי
הּים. על חֹונים ׁשהיּו הּׂשיג ּום אחריהם , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָרדפּו

מפּוזרים, ּבאּו ׁשּלא ּפרעה, סּוס ּכל ְְְְִִִֶַָָֹֹֹוהזּכיר
יחד. ּכּולם הּסּוסים.ÂÈL¯Ùeרק רכבי .BÏÈÁÂ. ַַַָ»»»ְִֵַֹ¿≈

ְִִַרגלּיים:
i·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe ּבכל הקריב ּכי מחנהּו. . «¿…ƒ¿ƒְְֲִִִֵַָ

יֹוצא: ּפֹועל ְִֵַַָהּמקרא,

`ie¯Ó‡iÂ ׁשהם מּלֹות הּקדׁש ּבלׁשֹון מצאנּו . «…¿ְִִֵֶֶַָָֹ
והא  נחּברים ׁשניהם אחד, יסּפיק.מענין חד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

זאת ‡ÔÈוהּנה ÈÏaÓ‰ÌÈ¯·˜א הרק ּכמֹו . ְִֵֹ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְֲַַ
קמץ e‡ÈˆB‰Ïּבמׁשה: ּתחת ּגדֹול ּבקמץ . ְֶֹ¿ƒ»ְַַַַָָָ

רֹואני: אין ואֹומר ּכמֹו ְְִֵֵֵָָקטן.

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iyily meil inei xeriy

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäøîàì íéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ
ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? ואם ∑Óe˙n.והיכן נמּות, מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ְֲִֵֶָ

יתרֹו ּפרׁשת לקּמן ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּברׁש"י

וכן: יט)ׁשּנמּות, ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים ׁשּובי (דברי "עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאׁשּוב  ׁשאקּום, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשלֹום", אבןאבןאבןאבן ְֶֶָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עֹוד  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתֹוסיפּו אבןאבןאבןאבן ִ

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם "ואׁשר (בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

וכן לי", ו)ּדּבר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון עזרא עזרא עזרא עזרא ."האּתם אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶֶַַַַַ

ß hay `"i iyily mei ß

(åè)-éða-ìà øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«
:eòqéå ìàøNé¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל להּלןּבתפּלה, ׁשנאמר ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי (ישעיה הּדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּתצּוני"מה) ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא להם אין ְְִַַַַַַָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּים  להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבפניהם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

ai¯·c‰ ‰Ê ‡Ï‰ידענּו רק מפרׁש, אינּנּו . ¬…∆«»»ְְֵֶַַָָֹ
ׁשּלא  ּדבר  ּבפניו  לֹו יאמרּו אי ּכי היה. ּכן  ְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹּכי
אל  ׁשמעּו ולא ּבכלל הּוא הּזה והּדבר ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹהיה.

ֶֹמׁשה:
bi'‰ ˙ÚeLÈ ˙‡ e‡¯e e·vÈ˙‰ אּתם ּכי . ƒ¿«¿¿∆¿«ִֶַ

ה' יׁשּועת את ּתראּו רק מלחמה, ּתעׂשּו ְְְֲִִֶַַַָָֹלא
ירא  אי לתמּה יׁש הּיֹום. לכם יעׂשה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר
איׁש אלף מאֹות ׁשׁש ׁשל ּגדֹולה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָמחנה
על  יּלחמּו לא  ול ּמה אחריהם. ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹמהרֹודפים
היּו הּמצרים ּכי הּתׁשּובה ּבניהם. ועל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנפ ׁשם
מּמצרים  הּיֹוצא הּדֹור וזה ליׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָאדֹונים

ׁשפלה. ונפׁשֹו מצרים עֹול  לסּבל מּנעּוריו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלמד
והיּו אדֹוניו. עם להּלחם עּתה יּוכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָואי
הלא  לּמלחמה. מלּמדים ואינם נרּפים  ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹֻיׂשראל 
ּתפּלת  ולּולי מּועט, ּבעם ּבא עמלק ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּתראה
לבּדֹו והּׁשם יׂשראל. את חֹולׁש היה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה
סּבב  עלילֹות, נתּכנּו ולֹו ּגדֹולֹות, עֹוׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶׁשהּוא 
ּכי  הּזכרים. מּמצרים הּיֹוצא העם ּכל ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמתּו
ּדֹור  ׁשּקם עד ּבּכנענים, להּלחם ּבהם ּכח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאין 
והיתה  ּגלּות. ראּו ׁשּלא הּמדּבר, ּדֹור ְְְִֶַַַָָָָָֹאחר
מׁשה  ּבדברי הזּכרּתי ּכאׁשר ּגבֹוהה, נפׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלהם

ׁשמֹות: ואּלה ְְְֵֶַָָּבפרׁשת

ciÌÎÏ ÌÁlÈ ּכל ‰' וככה ּבעבּורכם. . ƒ»≈»∆ְְֲֶַָָָ
ּפרׁש ע''כ לעזר. היא למ''ד , ׁשאחריה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמלחמה 
מרֹום, לי לֹוחמים רּבים ּכי הּכהן. מׁשה ֲִִִִִֵֶַַַָֹֹרּבי
ּכמׁשּפט  מרֹום. מלחמת מרֹום, וטעם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבׁשבילי.

הּיֹוׁשבים: ÔeLÈ¯Ázּכל Ìz‡Âוּיּצעקּו הפ . ְִַָ¿«∆«¬ƒְֲִֵֶַ
יׂשראל: ְְִֵֵָּבני

eh˜Úˆz ‰Ó א יׁש צֹועק . היה מׁשה ּכי ֹומרים «ƒ¿«ְִִֵֵֶָָֹ
לֹו ּדּבר ּכבר ּכי נכֹון, אינּנּו וזה הּׁשם. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאל
ּכנגד  ׁשהּוא מׁשה על נאמר רק ּבפרעה. ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואּכבדה
ה': אל יׂשראל ּבני ׁשּצעקּו ּבעבּור יׂשראל, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

eÚqÈÂ:הּים לׂשפת ׁשּיּגיעּו עד מעט מעט . ¿ƒ»ְְְִִֶַַַַַַָ



סג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iyily meil inei xeriy

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäøîàì íéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ
ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? ואם ∑Óe˙n.והיכן נמּות, מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ְֲִֵֶָ

יתרֹו ּפרׁשת לקּמן ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּברׁש"י

וכן: יט)ׁשּנמּות, ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים ׁשּובי (דברי "עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאׁשּוב  ׁשאקּום, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשלֹום", אבןאבןאבןאבן ְֶֶָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עֹוד  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתֹוסיפּו אבןאבןאבןאבן ִ

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם "ואׁשר (בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

וכן לי", ו)ּדּבר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון עזרא עזרא עזרא עזרא ."האּתם אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶֶַַַַַ

ß hay `"i iyily mei ß

(åè)-éða-ìà øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«
:eòqéå ìàøNé¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל להּלןּבתפּלה, ׁשנאמר ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי (ישעיה הּדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּתצּוני"מה) ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא להם אין ְְִַַַַַַָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּים  להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבפניהם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

ai¯·c‰ ‰Ê ‡Ï‰ידענּו רק מפרׁש, אינּנּו . ¬…∆«»»ְְֵֶַַָָֹ
ׁשּלא  ּדבר  ּבפניו  לֹו יאמרּו אי ּכי היה. ּכן  ְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹּכי
אל  ׁשמעּו ולא ּבכלל הּוא הּזה והּדבר ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹהיה.

ֶֹמׁשה:
bi'‰ ˙ÚeLÈ ˙‡ e‡¯e e·vÈ˙‰ אּתם ּכי . ƒ¿«¿¿∆¿«ִֶַ

ה' יׁשּועת את ּתראּו רק מלחמה, ּתעׂשּו ְְְֲִִֶַַַָָֹלא
ירא  אי לתמּה יׁש הּיֹום. לכם יעׂשה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר
איׁש אלף מאֹות ׁשׁש ׁשל ּגדֹולה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָמחנה
על  יּלחמּו לא  ול ּמה אחריהם. ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹמהרֹודפים
היּו הּמצרים ּכי הּתׁשּובה ּבניהם. ועל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנפ ׁשם
מּמצרים  הּיֹוצא הּדֹור וזה ליׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָאדֹונים

ׁשפלה. ונפׁשֹו מצרים עֹול  לסּבל מּנעּוריו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלמד
והיּו אדֹוניו. עם להּלחם עּתה יּוכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָואי
הלא  לּמלחמה. מלּמדים ואינם נרּפים  ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹֻיׂשראל 
ּתפּלת  ולּולי מּועט, ּבעם ּבא עמלק ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּתראה
לבּדֹו והּׁשם יׂשראל. את חֹולׁש היה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה
סּבב  עלילֹות, נתּכנּו ולֹו ּגדֹולֹות, עֹוׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶׁשהּוא 
ּכי  הּזכרים. מּמצרים הּיֹוצא העם ּכל ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמתּו
ּדֹור  ׁשּקם עד ּבּכנענים, להּלחם ּבהם ּכח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאין 
והיתה  ּגלּות. ראּו ׁשּלא הּמדּבר, ּדֹור ְְְִֶַַַָָָָָֹאחר
מׁשה  ּבדברי הזּכרּתי ּכאׁשר ּגבֹוהה, נפׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלהם

ׁשמֹות: ואּלה ְְְֵֶַָָּבפרׁשת

ciÌÎÏ ÌÁlÈ ּכל ‰' וככה ּבעבּורכם. . ƒ»≈»∆ְְֲֶַָָָ
ּפרׁש ע''כ לעזר. היא למ''ד , ׁשאחריה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמלחמה 
מרֹום, לי לֹוחמים רּבים ּכי הּכהן. מׁשה ֲִִִִִֵֶַַַָֹֹרּבי
ּכמׁשּפט  מרֹום. מלחמת מרֹום, וטעם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבׁשבילי.

הּיֹוׁשבים: ÔeLÈ¯Ázּכל Ìz‡Âוּיּצעקּו הפ . ְִַָ¿«∆«¬ƒְֲִֵֶַ
יׂשראל: ְְִֵֵָּבני

eh˜Úˆz ‰Ó א יׁש צֹועק . היה מׁשה ּכי ֹומרים «ƒ¿«ְִִֵֵֶָָֹ
לֹו ּדּבר ּכבר ּכי נכֹון, אינּנּו וזה הּׁשם. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאל
ּכנגד  ׁשהּוא מׁשה על נאמר רק ּבפרעה. ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואּכבדה
ה': אל יׂשראל ּבני ׁשּצעקּו ּבעבּור יׂשראל, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

eÚqÈÂ:הּים לׂשפת ׁשּיּגיעּו עד מעט מעט . ¿ƒ»ְְְִִֶַַַַַַָ



glyaסד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iyily meil inei xeriy

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«¨¨«

(èé)ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½
òqiå íäéøçàî Cìiåãîòiå íäéðtî ïðòä ãenò ©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ

:íäéøçàî¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ּבכל להבּדיל מצרים. ׁשל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

נתּונין  יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמקֹום
מצרים  עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ‰ÔÚ.ּבדין „enÚ ÚqiÂ∑ את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמחנה
עזרא עזרא עזרא עזרא .למצרים  אבןאבןאבןאבן ְְִִַ

(ë)ïéa àáiå|ïðòä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
lä-úà øàiå CLçäå:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé §©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑.לפניו מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוזאבים  לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָּבאּו

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  לצד עּמּוד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‡ÊŒÏ‰.מצרים  ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא) מחנה אל עזרא עזרא עזרא עזרא .מחנה אבןאבןאבןאבן ְִִַ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

fh‰z‡Âמּט את הרם למׁשה הּׁשם אמר . ¿«»ְְֵֵֶֶַַַָָֹ
לֹו אמר לא ּכי ׁשּיּסעּו, טרם הּים את ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּובקע
ּבּמּטה, הּים על ידֹו ׁשּיּטה רק הּים ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּכה
וידענּו הּׁשמים. על מּטהּו את מׁשה וּיט ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדר
מׁשה  נטֹות מרגע רק הּים, ּבקע לא הּמּטה ְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכי
קדים  ּברּוח הּים את ה' יֹולי הּים, על ְִִֶַַַַָָָָידֹו

ּכתּוב: ּכן ּכי הּמים. יּבקעּו אֹו ְִִִֵַַַָָָעּזה
fiÈ‡Â מצרים ּבין סּוף ים אין ּכי ידענּו . «¬ƒְְִִִֵֵַַַָ

רק  ּבּים. ׁשּיּכנסּו צר ואין יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּובין 
הּמצרים  ׁשּיּכנסּו ּבעבּור ּכ לעׂשֹות ה' ְְֲֲִִִִֶַַַָָָצּוה
יׂשראל  נכנסּו איתם ּומּמדּבר ויטּבעּו. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאחריהם
אפרׁש: ּכאׁשר יצאּו, איתם ּולמדּבר הּים, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָאל 

giÌÈ¯ˆÓ eÚ„ÈÂ:הּנׁשארים .È„·k‰a ¿»¿ƒ¿«ƒְִִַָ¿ƒ»¿ƒ
‰Ú¯Ùaרכּבֹו עם יטּבע ּבעצמֹו ׁשהּוא . ¿«¿…ְְְְִִִֶַַ

ָָָּופרׁשיו:
hiÌÈ‰Ï‡‰ C‡ÏÓ ÚqiÂ ּדּבר קֹודם היה זה . «ƒ««¿«»¡…ƒֵֵֶַָָ

ּוכבר  ּפירּוׁשֹו והּנה ויּסעּו. יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָאל
ׁשאּלה  ּובעבּור ּכזה. רּבים הראיתי ּוכבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנסע.
יׁש אחד וכל זה, עם זה ּדבּוקים ּפסּוקים ְְְִִִֵֶֶֶַָָהג'

ּכתּוב, ּבּספרים מצאנּו ּכן על אֹותּיֹות. ע''ב ְִִֵַַָָָָּבֹו
ּבעבּור  ּדעּתי, ּולפי הּמפרׁש. הּׁשם סֹוד ְְְֲִִִֵַַַַַָֹסימן
אֹותּיֹות, לע''ב יעלה הּנכּבד הּׁשם מסּפר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּכי
ּכתּוב  ּכן על תּׂשא, ּכי ּבפרׁשת אפרׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּכאׁשר

הרֹוצה  רזיאל ּובספר ׁשאלת ּככה. לעׂשֹות  ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ויהי  ּפסּוק הּלילה ּבתחּלת יקרא ְְְְֲִִִִַַַַָָָחלֹום,

אֹותּיֹות: ע''ב הּוא ּכי ׁשנה, C‡ÏÓּבׁשלׁשים ְִִִִָָֹ«¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ והּוא ּבענן. ההֹול הּגדֹול הּׂשר הּוא . »¡…ƒְֵֶַַַַָָָ

וכאׁשר  יֹומם, לפניהם הֹול וה' עליו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב
יׂשראל  מחנה לפני ההֹול הּמלא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָנסע
והאֹומר  עּמֹו. הענן  עּמּוד נסע  מאחריהם,  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהל
אנה  לנּו יראה הענן, הּוא אלהים מלא ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹּכי
ואם  האלהים. מלא נקרא הענן עּמּוד ְְְֱִִִֶַַַָָָָָָֹמצאנ ּו
אחרת  ּפעם אמר לּמה העּמּוד, הּוא ְֶֶַַַַַַַָָָָָהּמלא
לנּו הׁשיב ואם מּפניהם . הענן עּמּוד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוּיּסע
לכּפל, הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט אין  ּכפּול, ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹהּטעם
כן  ּכי המסּפר רק והּתֹוכחֹות. הּנבּואֹות ְְְִֵֵַַַַַַָרק

לכּפל: ראּוי אין הּמעׂשה, ְֲִֵֶַַָָָֹהיה
k‡·iÂ.הּמלא .CLÁ‰Â ÔÚ‰ È‰ÈÂ ּבין . «»…ְַַָ«¿ƒ∆»»¿«…∆ֵ

למחנה. ‰ÏÈl‰מחנה ˙‡ ¯‡iÂ ּכמׁשּפט . ְֲֲֶֶַַ«»∆∆«»¿»ְְִַ
ּבּלילה  ּכי הּים, לעבֹור ליׂשראל הּלילֹות, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּכל
את  וּיאר ּפירּוׁש ּכי מרינֹוס ר' ואמר ְְִִֵֶֶַַָָָָעברּו.
ּבעדני. אֹור ולילה וכמֹוהּו, .וּיחׁשי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּלילה,
עׂשר. לארּבעה אֹור ז''ל חכמינּו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָּובדברי
.לחׁש ואֹור לאֹור חׁש הׂשים ּכזה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹוהּמפרׁש
מּלה  ּפירּוׁש ׁשּיהיה, לׁשֹון ּבכל יּתכן לא ְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכי 
ּדר על היה לא אם והפכֹו, ּדבר ֲִֶֶַַַַָָָָָֹאחת,
אֹור  ּומּלת אלהים . נבֹות  ּבר ּכמֹו ְֱִִִֵַַָֹּכּנּוי.
ּגם  ּבעצמֹו. אֹור ׁשהיה ּפירׁשּתיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבעדני,
ליׁשנא  עׂשר, לארּבעה אֹור אמרּו, ְְְְֲִַַָָָָָָחז''ל
טעם  ּומה ּכּנּוי. ּכמֹו הּוא והּנה הּוא. ְְְִִֵַַַַַָמעליא 
לילה  ּכל ּכי הּלילה, את וּיחׁש ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָלהזּכיר
עׂשה  ּכאׁשר הּלילה, את וּיאר רק הּוא. ְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹחׁש
האׁש עּמּוד ּכי מּמצרים, יׂשראל צאת ְְִִִִִִֵֵֵַַָָמּיֹום
אי אֹור, להם אין ואם היה. לילה ְְְִֵֵֶַָָָָָּבכל
ּבּים, ּבא ּפרעה הּנה ּכי הּים. את ְְִִֵֶַַַַַָָָֹיעברּו
ורֹוב  הּבקר. ּבאׁשמרת עליו הׁשקיף ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹוהּׁשם

עברּו: ּכבר ְְְִֵָָָיׂשראל

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iyily meil inei xeriy

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|íiä-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈
äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

:íénä eò÷aiå©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר:הרׁש יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא יּמים",(יחזקאל ּבלב ׁשבר הּקדים "רּוח ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
כז) קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְִַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבתרּגּום ּבדרׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת הרי ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ב)ּכלל טז, לֹומר (ברכות ויׁש וזלּפה. ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומ ּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשבט  ּכל ׁשל האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפׁשיטּות:

עזרא עזרא עזרא עזרא וׁשבט. אבןאבןאבןאבן ְֵֶ

(áë)íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîBç: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(âë)Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−
:íiä CBz-ìà åéLøôe¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑ אלא היה? אחד סּוס אחד וכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)íéøöî äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּבקר.(ברכות אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
קרּוי  לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי  אני, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹואֹומר

אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת אׁשמרת, ּפנה ּכלֹומר, הּוא וּיּבט, אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו להׁשחיתם. ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ««¿≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו הּבטה כג)לׁשֹון סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", ÔÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ְְְֲִֵַַַָָָָ¿«≈¿»»ְְִֵֶַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש נטל ∑Ì‰iÂ.(מכילתא)ועּמּוד ערּבבם, ּבלע"ז. אשטורדישו"ן מהּומה לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ«»»ְְְְְִַַַָָָ
הרעׁשת סגנּיֹות "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר  רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לכּלן': אב וזה הּוא, ז)קֹול א ויהּמם"(שמואל ּפלׁשּתים על וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' עזרא עזרא עזרא עזרא ."וּירעם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`kËiÂ,יׂשראל עבֹור ּבעת אפילּו הּלילה. ּכל . «≈ְְְֲֲִִֵֵַַָָָ
הרּוח: סר ַָָֹלא

akÌi‰ CB˙a Ï‡¯NÈ Èa e‡·iÂ ּתחׁשב אל . «»…¿≈ƒ¿»≈¿«»ְַַֹ
הּגיעּו ּכי הּים, ּבתֹו הּכתּוב ׁשאמר ְֲִִִֶַַַַָָָּבעבּור
חצי  אפילּו נכנסּו אם רק סּוף. ים חצי ְְֲֲֲִִִִִַַַעד
ּכמֹו הּים. ּתֹו יּקרא הּים, ּבתֹו ְְְִֵַַַָָָָּפרסה
ּבאמצע  היּו ולא ּבקרּבֹו, אׁשר ְְְְְְְֲֲִֶֶַַָָֹוהאספס ּוף
ׁשם  ׁשהיה הּמק ֹום הּים, ּבת ֹו וטעם ְְֲֶֶַַַַַַָָָָָהּמחנה.

הּלילה: ּבתחּלת ÓBÁ‰ים Ì‰Ï ÌÈn‰Â. ְְִִַַַַָ¿««ƒ»∆»
נֹוזלים. נד ּכמֹו נּצבּו ּוכתיב הּמים. ְְְְְְִִִִִֵֶַַׁשּנקרׁשּו
להם  ׁשהיּו הּמים יׂשראל, רֹוב עבֹור ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָואחר
מצרים, על הּמים וּיׁשּובּו וזהּו נמּסּו. ְְִִִֶַַַַַַָָָחֹומה,
על  הּיּבׁשה, ּובין  הּמצרים ּבין הבּדילּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָוהם
היּו ּכי לקראתֹו, נסים  ּומצרים ּכתּוב ְְִִִִִֵַָָָָּכן
הּמים  וחֹומת הּיּבׁשה. אל ׁשּיצאּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָחֹוׁשבים
והרֹודפים  הּיּבׁשה. ּובין ּביניהם והפסיקּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמּסּו,

עֹוברים: יׂשראל היּו אי האֹור, ׁשראּו ספק  ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָאין
ck˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ:נֹוסף האל''ף .Û˜LiÂ. «¿ƒ¿«¿…∆ֶַָָ««¿≈

ּבדבר  וכמֹוהּו הּנזּכר. הּוא ה' מלא ְְְְִִַַַַַַַָָהּטעם,
ּכי  הּׁשֹולח, ּבׁשם יּקרא הּׁשליח ּכי ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּגדעֹון.

עֹוׂשה: הּוא ּכן לעׂשֹות, ׁשּצּוהּו enÚa„אחר ֲִֵֶֶַַַָ¿«
ÔÚÂ L‡:העּמּודים ׁשני ּבין .Ì‰iÂ יּתכן . ≈¿»»ְִֵֵַָ«»»ִֵָ

ּבּגלּגל. רעמ קֹול המׁשֹורר אמר זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָׁשּבעבּור
ויהּמם: אחר, ּובמקֹום וּיהם. רב  ּוברקים ְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֻוככה,



סה glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iyily meil inei xeriy

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|íiä-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈
äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

:íénä eò÷aiå©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר:הרׁש יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא יּמים",(יחזקאל ּבלב ׁשבר הּקדים "רּוח ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
כז) קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְִַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבתרּגּום ּבדרׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת הרי ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ב)ּכלל טז, לֹומר (ברכות ויׁש וזלּפה. ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומ ּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשבט  ּכל ׁשל האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפׁשיטּות:

עזרא עזרא עזרא עזרא וׁשבט. אבןאבןאבןאבן ְֵֶ

(áë)íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîBç: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(âë)Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−
:íiä CBz-ìà åéLøôe¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑ אלא היה? אחד סּוס אחד וכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)íéøöî äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּבקר.(ברכות אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
קרּוי  לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי  אני, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹואֹומר

אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת אׁשמרת, ּפנה ּכלֹומר, הּוא וּיּבט, אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו להׁשחיתם. ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ««¿≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו הּבטה כג)לׁשֹון סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", ÔÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ְְְֲִֵַַַָָָָ¿«≈¿»»ְְִֵֶַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש נטל ∑Ì‰iÂ.(מכילתא)ועּמּוד ערּבבם, ּבלע"ז. אשטורדישו"ן מהּומה לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ«»»ְְְְְִַַַָָָ
הרעׁשת סגנּיֹות "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר  רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לכּלן': אב וזה הּוא, ז)קֹול א ויהּמם"(שמואל ּפלׁשּתים על וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' עזרא עזרא עזרא עזרא ."וּירעם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`kËiÂ,יׂשראל עבֹור ּבעת אפילּו הּלילה. ּכל . «≈ְְְֲֲִִֵֵַַָָָ
הרּוח: סר ַָָֹלא

akÌi‰ CB˙a Ï‡¯NÈ Èa e‡·iÂ ּתחׁשב אל . «»…¿≈ƒ¿»≈¿«»ְַַֹ
הּגיעּו ּכי הּים, ּבתֹו הּכתּוב ׁשאמר ְֲִִִֶַַַַָָָּבעבּור
חצי  אפילּו נכנסּו אם רק סּוף. ים חצי ְְֲֲֲִִִִִַַַעד
ּכמֹו הּים. ּתֹו יּקרא הּים, ּבתֹו ְְְִֵַַַָָָָּפרסה
ּבאמצע  היּו ולא ּבקרּבֹו, אׁשר ְְְְְְְֲֲִֶֶַַָָֹוהאספס ּוף
ׁשם  ׁשהיה הּמק ֹום הּים, ּבת ֹו וטעם ְְֲֶֶַַַַַַָָָָָהּמחנה.

הּלילה: ּבתחּלת ÓBÁ‰ים Ì‰Ï ÌÈn‰Â. ְְִִַַַַָ¿««ƒ»∆»
נֹוזלים. נד ּכמֹו נּצבּו ּוכתיב הּמים. ְְְְְְִִִִִֵֶַַׁשּנקרׁשּו
להם  ׁשהיּו הּמים יׂשראל, רֹוב עבֹור ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָואחר
מצרים, על הּמים וּיׁשּובּו וזהּו נמּסּו. ְְִִִֶַַַַַַָָָחֹומה,
על  הּיּבׁשה, ּובין  הּמצרים ּבין הבּדילּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָוהם
היּו ּכי לקראתֹו, נסים  ּומצרים ּכתּוב ְְִִִִִֵַָָָָּכן
הּמים  וחֹומת הּיּבׁשה. אל ׁשּיצאּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָחֹוׁשבים
והרֹודפים  הּיּבׁשה. ּובין ּביניהם והפסיקּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמּסּו,

עֹוברים: יׂשראל היּו אי האֹור, ׁשראּו ספק  ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָאין
ck˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ:נֹוסף האל''ף .Û˜LiÂ. «¿ƒ¿«¿…∆ֶַָָ««¿≈

ּבדבר  וכמֹוהּו הּנזּכר. הּוא ה' מלא ְְְְִִַַַַַַַָָהּטעם,
ּכי  הּׁשֹולח, ּבׁשם יּקרא הּׁשליח ּכי ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּגדעֹון.

עֹוׂשה: הּוא ּכן לעׂשֹות, ׁשּצּוהּו enÚa„אחר ֲִֵֶֶַַַָ¿«
ÔÚÂ L‡:העּמּודים ׁשני ּבין .Ì‰iÂ יּתכן . ≈¿»»ְִֵֵַָ«»»ִֵָ

ּבּגלּגל. רעמ קֹול המׁשֹורר אמר זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָׁשּבעבּור
ויהּמם: אחר, ּובמקֹום וּיהם. רב  ּוברקים ְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֻוככה,



glyaסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑ ואבריהן נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמר ּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
Îa·„˙.מתּפרקין  e‰‚‰ÈÂ∑:ּכאן אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְִִָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבכבדּות" ÌÈ¯ˆÓa."וינהגהּו Ì‰Ï ÌÁÏ∑ לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. ְְֲִֵֵַַƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ß hay a"i iriax mei ß

(åë)eáLéå íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®§¨ª³
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä:åéLøt-ìòå B ©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשּובּו אבןאבןאבןאבן ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)ø÷a úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ
íéøöî-úà ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון ∑B˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ ּומטרפין מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְְִִֶָָָֹֻ

הּמים  לקראת ‰'.ורצין ¯ÚÈÂ∑ עֹולין היּו ּכ למעלה, והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְִִִַַַָ«¿«≈ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּיּסּורין  לקּבל חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין טרּוף ∑ÚÈÂ¯.ויֹורדין לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ«¿«≈ְְְִֵַ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, .ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e"g y"ewl t"r)

mId rah cSn q"ixw¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה עּמֹו התניתי ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ובכ"מ)וּיׁשב ו פכ"א, רבה .(שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּים  עם זה את מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע ית' ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה וא"כ ׁשּנברא, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻמּקדם

לתרץ: ְְֵֵָויׁש
הּכלל  מן יֹוצא ּבאפן מיחדים ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את הּקּב"ה מנהיג שבדר-כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻנס

"נס". נקרא וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ"מׁשּדד"
ית', לֹו לדירה העלם את יעׂשּו בתומ"צ עבֹודתם ע"י שבנ"י – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
'טבע', העֹולם מציאּות את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון נּסים, ע"י הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּב'תנאי' ׁשהּדין הּנּסים), למציאּות (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועד"ז הּים עם להתנֹות צרי היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלכן

מציאּותּה). ּתתּבּטל (דאל"כ הּטבע לׁשּנּוי מסּכמת ּגּופא הּים מציאּות וא"כ מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּיים ׁשּכׁשאינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

dxezd lr `xfr oa`

dk¯ÒiÂלהיֹותֹו לֹו והיה הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין . «»«ְְְִִֵֵַַַָָָָָ
הזּכרּתי  ּוכבר .''סמ ּתחת קטן ּבפּתח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוּיסר
מרּכבֹותיו, אֹופן את וּיסר טעם ּכי וי''א ְְְְִִֶַַַַַַָָּדקּדּוקֹו.

ל  מהּסּוסים האֹופן קׁשר להיֹותם ׁשהּתירּו ברֹוח, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
נפלה  למעלה, הּכתּובה הּׁשם ּומהּומת ְְְְְִֵַַַַַָָָָקּלים.
רק  לנהגם יכלּו ולא סּוסיהם, ועל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹעליהם
סֹורר. מּגזרת הּוא ּכי אמר ּו ואחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָּבכבדּות.

הּמרּכבה: להפ לפניהם ההֹול ÌÁÏׁשרצה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï הּׁשם ּדבר והתּברר ּבעבּורם. . »∆¿ƒ¿«ƒְְְֲִֵֵַַַָָ

מֹותם: לפני ה', אני ּכי מצרים וידעּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָׁשאמר
ekÌÈn‰ e·eLiÂ ּכאׁשר אליהם חֹומֹות ׁשהיּו . «»««ƒֲֲֵֶֶֶַָ

ּבתחּלה: ְִִָָהיּו
fk¯˜a ˙BÙÏ:מּבקר קרֹוב .B˙È‡Ï.לתקּפֹו . ƒ¿…∆ִֶָֹ¿≈»ְְָ

איתן: נהרֹות ּכמֹו ּדבר, ׁשם ÌÈÒוהּוא ְְֲֵֵַָָָ»ƒ
B˙‡¯˜Ï ׁשהם ּבנּוסם חֹוׁשבין ׁשהם ּפרׁשּתיו . ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַָ

יׁשּתחקּו לקראתֹו. הֹולכים והם לּיּבׁשה, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָחֹוזרין 
עת  ידע מׁשה ּכי ׁשאמר הּכלבי, חוי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעצמֹות
ּבעלֹותֹו רּבֹותֹו ועת ּברדּתֹו, הּים ְְְֲִִֵַַַָמעּוט

הּמים  ּבמעּוט עּמֹו העביר והּוא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַּבהמׁשכֹו,
ּכן  על הּים, מנהג ידע לא ּופרעה ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹּכמׁשּפט ֹו.
ּברדּתֹו, הּים מנהג ּכי ׁשּגעֹון, ּדברי ואּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָטבע.
מימינֹו מים חֹומֹות ויּׁשארּו מקֹום ייבׁש ְֲִִִִִַַָָֹלא
יתּברר  לא ּכי ועֹוד ייבׁש. הּכל ּכי ְְְִִִִִֵַַָֹֹֹּומּׂשמאלֹו,
ׁשעֹות. אחר רק עלֹותֹו, ּותחּלת הּים רדת ְֲִֶֶַַַַַָָסֹוף
ׁשּטבע  עד לעבֹור יׂשראל הׁשלימּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹועֹוד

וחילֹו: ‰'ּפרעה ¯ÚÈÂ וקרֹוב הּכבד. מהּבנין . ְְֵַֹ«¿«≈ְְִֵֵַַָָָ
ּבּים: רמה ,ּכדר נערּתי. חצני ּגם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו,

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

(çë)ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½§ŸÆ
íäa øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−

:ãçà-ãò©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ ּתעׂשה (לקמן ּכליו "לכל «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וכן: עבֹודתֹו",(שם)נחׁשת", ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּתּקּון (במדבר אּלא ואינֹו ּכליהם", לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון  אבןאבןאבןאבן ָ

(èë)íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîç: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)àøiå íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים מּצד ׁשּפלטן עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ עזרא עזרא עזרא עזרא .זה, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

(àì)àøiåýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ על נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
ñeñ äàb äàâ-ék ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר א "אז (מלכים »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

"וּיאמרּוז) עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּובית
ׁשירת  וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאמר

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr `xfr oa`

gkÌÈn‰ e·eLiÂ:חֹומֹות ׁשהיּו .„Á‡ „Ú. «»««ƒֶָ«∆»
מת  לא והּנה וכן נמלט. לא אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹאפילּו
אחד  אמר, והּמׁשֹורר אחד. עד  יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקנה 

נֹותר: לא ֵֶָֹמהם
hkÏ‡¯NÈ È·e.אחר ּפעם זה להזּכיר טעם . ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶַַַַַַ

אנׁשים  נׁשארּו ועֹוד טֹובע, היה ּפרעה ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹּכי
ּבּי ּבתֹומּיׂשראל ּפלא היה וזה עֹוברים. ם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּים, עֹוברים יׂשראל ׁשהיּו ּבמקֹום ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּפלא,
ּפרעה  ּובמקֹום מיּבׁש. קדים רּוח ׁשם ְְְִִֵַַַָָָָֹהיה
הּמים  להּמם אחרת רּוח הּׁשם הביא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַוחילֹו,
ּבּים  רּוחֹות ׁשּתי והּנה חֹומֹות. ונעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָׁשּנקרׁשּו
זה, על הּנאמן והעד קרֹובים. הּמקֹומֹות ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָּוׁשני

נערמּו אּפי ּוברּוח ּבּׁשירה, ׁשּכתּוב ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָהּפירּוׁש
וכתּוב  יׂשראל. עם היתה הרּוח וזאת ְְְְִִִֵַַָָָָָֹמים.
ׁשּטּבעה  היא וזֹו ים, ּכּסמֹו ּברּוח ְְְְֲִִִֶַָָָָָנׁשפּת
וּיׁשב  הּׁשירה ּבסֹוף ּכתּוב ּכן על ְְִִִִֵֶַַַַָָָהּמצרּיים.
הלכּו יׂשראל ּובני הּים מי את עליהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָה'
יכלּו אי ּתתמּה ואל הּים. ּבתֹו ְְְְִֵַַַַַָָָָּבּיּבׁשה
רגלי  אלף  מאֹות ׁשׁש וכי הּלילה, ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלעבֹור
אחר  ּדר על אּולי הּמחנה. רביעית היה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא
אמרּו ּכאׁשר קרעים, לי''ב נקרע אֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָעברּו.
הרחב, ּכנגד הּים עברּו לא ויׂשראל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹחז''ל.
אׁשר  ׁשּור הּמדּבר אל ויצאּו ,ּבאר נכנסּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹרק

אפרׁש: ּכאׁשר מּׁשם, ְְֲֲִִֵֶַָָנכנסּו

lÚLBiÂ מּיד נֹוׁשעים יׂשראל היּו עּתה . ««ְִִִֵַַָָָָ
.הּמל ּפחד עליהם היה עּתה עד ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמצרים ,
לא  והּים ּבּים, טּבעּו הּמצרּיים ּכי ְְְְִִִִַַַָָָֹֻוכתּוב
ּתבלעמֹו ּכתּוב ּכן ּכי הּיּבׁשה, אל ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשליכם
מצרים  את יׂשראל וּירא ּפירּוׁש ּכן על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָארץ.
ׂשפת  על יׂשראל ׁשהיּו הּים, ׂשפת על ְְְִֵֵֶַַַַַָָָמת

טבע: ּכאׁשר מת מצרים וראּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּים.
`l‡¯iÂ,הּגדֹולה הּמּכה זֹו יׂשראל ראּו ּכאׁשר . ««¿ְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּבּיֹום  ה' את ּדוד  וּיירא ּכמֹו מהּׁשם. ְְִִֵֵֶַַַָָָיראּו
ּבארֹון: ידֹו ׁשלח אׁשר עּוּזה ּבמֹות ְֲֶַַָָָָָההּוא,

'‰a eÈÓ‡iÂ ּבמׁשה והאמינּו אמת. ׁשהּוא . ««¬ƒ«ְְֱֱִֶֶֶֶֹ
ּׁשּיצּונּו: מה רק יעׂשה ולא עבּדֹו, ְְְֲֶֶֶֶַַַַַֹׁשהּוא



סז glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

(çë)ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½§ŸÆ
íäa øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−

:ãçà-ãò©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ ּתעׂשה (לקמן ּכליו "לכל «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וכן: עבֹודתֹו",(שם)נחׁשת", ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּתּקּון (במדבר אּלא ואינֹו ּכליהם", לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון  אבןאבןאבןאבן ָ

(èë)íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîç: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)àøiå íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים מּצד ׁשּפלטן עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ עזרא עזרא עזרא עזרא .זה, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

(àì)àøiåýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ על נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
ñeñ äàb äàâ-ék ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר א "אז (מלכים »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

"וּיאמרּוז) עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּובית
ׁשירת  וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאמר

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr `xfr oa`

gkÌÈn‰ e·eLiÂ:חֹומֹות ׁשהיּו .„Á‡ „Ú. «»««ƒֶָ«∆»
מת  לא והּנה וכן נמלט. לא אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹאפילּו
אחד  אמר, והּמׁשֹורר אחד. עד  יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקנה 

נֹותר: לא ֵֶָֹמהם
hkÏ‡¯NÈ È·e.אחר ּפעם זה להזּכיר טעם . ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶַַַַַַ

אנׁשים  נׁשארּו ועֹוד טֹובע, היה ּפרעה ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹּכי
ּבּי ּבתֹומּיׂשראל ּפלא היה וזה עֹוברים. ם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּים, עֹוברים יׂשראל ׁשהיּו ּבמקֹום ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּפלא,
ּפרעה  ּובמקֹום מיּבׁש. קדים רּוח ׁשם ְְְִִֵַַַָָָָֹהיה
הּמים  להּמם אחרת רּוח הּׁשם הביא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַוחילֹו,
ּבּים  רּוחֹות ׁשּתי והּנה חֹומֹות. ונעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָׁשּנקרׁשּו
זה, על הּנאמן והעד קרֹובים. הּמקֹומֹות ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָּוׁשני

נערמּו אּפי ּוברּוח ּבּׁשירה, ׁשּכתּוב ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָהּפירּוׁש
וכתּוב  יׂשראל. עם היתה הרּוח וזאת ְְְְִִִֵַַָָָָָֹמים.
ׁשּטּבעה  היא וזֹו ים, ּכּסמֹו ּברּוח ְְְְֲִִִֶַָָָָָנׁשפּת
וּיׁשב  הּׁשירה ּבסֹוף ּכתּוב ּכן על ְְִִִִֵֶַַַַָָָהּמצרּיים.
הלכּו יׂשראל ּובני הּים מי את עליהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָה'
יכלּו אי ּתתמּה ואל הּים. ּבתֹו ְְְְִֵַַַַַָָָָּבּיּבׁשה
רגלי  אלף  מאֹות ׁשׁש וכי הּלילה, ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלעבֹור
אחר  ּדר על אּולי הּמחנה. רביעית היה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא
אמרּו ּכאׁשר קרעים, לי''ב נקרע אֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָעברּו.
הרחב, ּכנגד הּים עברּו לא ויׂשראל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹחז''ל.
אׁשר  ׁשּור הּמדּבר אל ויצאּו ,ּבאר נכנסּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹרק

אפרׁש: ּכאׁשר מּׁשם, ְְֲֲִִֵֶַָָנכנסּו

lÚLBiÂ מּיד נֹוׁשעים יׂשראל היּו עּתה . ««ְִִִֵַַָָָָ
.הּמל ּפחד עליהם היה עּתה עד ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמצרים ,
לא  והּים ּבּים, טּבעּו הּמצרּיים ּכי ְְְְִִִִַַַָָָֹֻוכתּוב
ּתבלעמֹו ּכתּוב ּכן ּכי הּיּבׁשה, אל ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשליכם
מצרים  את יׂשראל וּירא ּפירּוׁש ּכן על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָארץ.
ׂשפת  על יׂשראל ׁשהיּו הּים, ׂשפת על ְְְִֵֵֶַַַַַָָָמת

טבע: ּכאׁשר מת מצרים וראּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּים.
`l‡¯iÂ,הּגדֹולה הּמּכה זֹו יׂשראל ראּו ּכאׁשר . ««¿ְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּבּיֹום  ה' את ּדוד  וּיירא ּכמֹו מהּׁשם. ְְִִֵֵֶַַַָָָיראּו
ּבארֹון: ידֹו ׁשלח אׁשר עּוּזה ּבמֹות ְֲֶַַָָָָָההּוא,

'‰a eÈÓ‡iÂ ּבמׁשה והאמינּו אמת. ׁשהּוא . ««¬ƒ«ְְֱֱִֶֶֶֶֹ
ּׁשּיצּונּו: מה רק יעׂשה ולא עבּדֹו, ְְְֲֶֶֶֶַַַַַֹׁשהּוא



glyaסח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy
לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח יא)הּבאר א ּפרׁשּו(מלכים ּבמה", ׁשלמה יבנה "אז ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁש יׂשראל: חכמי אבל ּבֹו ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על  ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשלמה מדרׁשֹו: מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר  ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּפרׁשּוהּו:
א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּזה  ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו Èk.ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹƒ
‰‡b נלחם ∑‚‡‰ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. »…»»ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחברֹו
ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָנֹופל
מה  וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ"ה'

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו B·Î¯Â.ּׁשאקּלס ÒeÒ∑ ׁשניהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿ְֵֶ
נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה וכן∑¯Ó‰.קׁשּורים ,ג)הׁשלי (דניאל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ»»ְְִִֵ

עֹולין  ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ּורמיּו
ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לח)לרּום למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה עזרא עזרא עזרא עזרא ."מי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

(á)ìà eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfòýé ¨¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½¡Ÿ¥¬
:eäðîîøàå éáà̈¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתמ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: ּהאּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹו ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון וכל על "וזמרת", אצל סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות טז)ׁשאר ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אֹותּיֹות (תהלים ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻֻ
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, ּכגֹון:(ּבׁשו"א)הּנקּודה ּבׁשּורּו"ק, נקּודה הראׁשֹונה ּבחטף, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עּזי  הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – ְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻֻעז
אּלא  'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָוזמרת

להם  סמּו וכּלם וזמרת 'וזמרת', ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, קכג)ּכמֹו ּבּׁשמים",(שם א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני "ׁשֹוכני (דברים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

וזהּו ּכמֹו:סנה", ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה הּוא יּה", וזמרת "עּזי ה)הּׁשבח: "לעזרת (שופטים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ט)ה'", ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת לׁשֹון(קהלת 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא "זמיר (ישעיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

נאמר  ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻעריצים"
ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש ו)היה, א וּיעׂש(מלכים ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה סביב", ו)צלעֹות ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם לֹומר:(במדבר לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לו)"ׁשחטם". לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים אל (לעיל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וּיע  ה' "עזב"ּדבר לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲַַַַַָָָֹ∆≈ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, נוה,∑e‰Â‡Â.על לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצאן".(שם ְִִֶַַַָָֹ¿«¿≈ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

וכל  ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּדבר
‡·È.הענין  È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא ְִָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻ

אבֹותי  מימי עלי עזרא עזרא עזרא עזרא .ואלהּותֹו אבןאבןאבןאבן ֱֲִֵֶַַָֹ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡לֹו הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט מר . »»ƒ…∆ְְִֶַַַֹ
יבנה  אז אז. מּלת עם עבר, ּתחת עתיד ְְִִִִֶַַַַָָָָלׁשֹון
מׁשה. יבּדיל אז יהֹוׁשע. ידּבר אז ְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹֻׁשלמה.
חּבר  לבּדֹו מׁשה יׁשמעאל. ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹוככה
אחד, ּכל  וׂשֹורר יׂשראל , ּולמדּוה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּׁשירה,
וזקני  מׁשה ויצו וכמֹוהּו, לה'. אׁשירה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹואֹומר
וזקני  אמרּה, לבּדֹו מׁשה הּמצוה, ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל .

לּכל: אמרּוה Ó‡Ï¯יׂשראל e¯Ó‡iÂ אחד ּכל . ְֲִֵַָָָֹ«…¿≈…ֶָָ
ודֹור: ּדֹור ּבכל אֹו ּככה. b‡‰ואחד ‰‡b Èk. ְְֶָָָָָƒ»…»»

ּוגבּורה, ּגאוה לֹו ׁשּיׁש הּסּוס ּכי ּגאותֹו. ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהראה
ּבּים  הׁשליכם ׁשניהם ּגּבֹור, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָוהרֹוכב 
רֹומי  נֹוׁשקי ּכמֹו ּבּים, רמה ּכי חץ. ְְְְִִֵֵֵַַָָָּכמׁשלי

ֶָקׁשת:
aÈfÚהפרׁש יׁש ּכי ז''ל, ׁשלמה רּבנּו אמר . »ƒְְִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּכן  על ּבקּוּבּוץ. עּזי ּובין חטף ּבקמץ עּזי ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּבין 
ולא  נֹוסף. יּו''ד וזמרת, עּזי יּו''ד ּכי ְְְִִִַָָָָֹאמר
יּה, וזמרת ּכי ואמר, ּכמֹוהּו. אחר לנּו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהראה
לי  היה יּה וזמרת עז ּכתּוב ּכאּלּו .ְְְִִִָָָָָָֹסמּו
ּבּיֹום  ויהי ּכמֹוהּו, ּכי חׁשב ּכי ְִִִִַַַָָָליׁשּועה .
ׁשּיבין  ּומי עיניו. את אברהם וּיּׂשא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשליׁשי
ּביניהם. ׁשּיׁש ההפרׁש ידע יׁשמעאל, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבלׁשֹון

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", ב)"איׁש א (מלכים ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

לגּבֹור  לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ּדוד:∑‰' ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
יז) א אֹוחז (שמואל מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ואנכי

ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .עצמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîeòaè åéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈ª§¬
:óeñ-íéá§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי 'אֹו(לקמן אּונקלֹוס: ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל  ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', קדׁש"ׁשם ∑Á·Óe¯.אׁשּתדאה "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: .ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË∑(מכילתא):ּכמ ֹו טיט, ּבמק ֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי ּבּטיט",(ירמיה ירמיהּו "וּיטּבע À¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּובלבנים  ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לו) ׁשּיחזרּו(תהלים ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ירוין
מּוכח  ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמים

ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם ‡·Ô.להיֹות BÓk∑."ּכּקׁש "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְִִֵֶָָ¿»∆ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .הרׁשעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé E:áéBà õòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«
i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ימין  נעׂשית Áka.הּׂשמאל È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל, את להּציל ְֲִֵַַָֹ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
מל  ׁשּתי לעׂשֹות לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימינימין מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, צב)הּנאּדרת ּכי (תהלים ה', אֹויבי הּנה  "ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»

dxezd lr `xfr oa`

אינּנּו ליׁשּועה, לי ויהי יּה וזמרת עּזי לאמר ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּכי
ואין  יׁשמעאל. לׁשֹון ולא הּקדׁש לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹמׁשּפט
ּבקּוּבּוץ. היֹותֹו ּובין חטף, ּבקמץ עּזי ּבין ְְְֱֲִֵֵֵֶַָָָהפרׁש
ּכי  מּמּנּו נאמר חּקי. לחם הטריפני אמר ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻּכי
נהלּת הּזאת, ּבּׁשירה והּנה .ּבני וחק ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹחק
יׂשמח  ּבעּז ה' וכמֹוהּו, חטף. ּבקמץ ,ְְְְְְְֲִַַָָָָָּבעּז
מׁשה  א''ר המד ּבר. סימן הּיּו''ד  והּנה .ְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹמל
וזמרתי  הּוא ּכי קמּוץ. וזמרת רי''ש ּבעבּור ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּכהן
ׁשנתי. ּכמֹו קמּוץ, לעיני, ׁשנת אּתן ואם ְְְְְִִֵֵֶַָָָָיּה.
ה' נחלתי. ּכמֹו קמּוץ, עלי, ׁשפרה נחלת ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָוהּנה 
מה  והּנה מנתי . ּכמֹו קמּוץ, וכֹוסי, חלקי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָמנת
והּוא  קמּוץ ׁשהּוא ,הּמל ּומנת ּבמּלת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָיעׂשה
ׁשהׁשיב  ּומי ּכּנרת. ים הּמלח. ים וככה .ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
עּזי  עּמהם ׂשים לֹו, נאמר הן, זרֹות אּלה ִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹומר

ׁשּמ ּדעּתי ּולפי יּה. עצמּהוזמרת מֹוׁשכת עּזי ּלת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכתּוב  ּכאּלּו הּקדׁש, לׁשֹון ּכמׁשּפט עּמּה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹואחרת
ׁשהזּכיר  ּבעבּור והּטעם, יּה. עּזי וזמרת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָעּזי

לא  ּכי הֹודה בּים, רמה ורֹוכבֹו סּוס ְְְְִַַָָָָָֹלמעלה
הּוא  עּזי ותפארת עּזי רק  ועּזֹו, ּבגאותֹו זה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻהיה
ׁשמֹות  מּׁשלׁשה אחד וזהּו יּה. ׁשהּוא לבּדֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשם
אחת. מּגזרה ּוׁשלׁשּתם ּפרׁשּתי, אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעצם
הּוצר ּבּלׁשֹון, ידּועה אהיה מּלת ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָּובעבּור
יּה ּומּלת הּנכּבד. ּבּׁשם  ּבוי''ו הּיּו''ד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָלהחליף
הּיּו''ד, נפּתח הּגרֹון , אֹות  ּובעב ּור ְְֲִַַַָָָידּועה .
אחר  סֹוד לֹו יׁש ּכי הסירּוהּו. הּנעלם ְְֱִִֵֵֶַַַָוהּיּו''ד 
הּׁשם  עם מחּבר הּׁשם ּומצאנ ּו הּמסּפר. ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדר
ּוכבר  ה'. יּה וזמרת עּזי ּכי ּכמֹו והּוא ְְְְְְִִִִַָָָָָהּנכּבד .
ּופעם  העצם ׁשם הּוא ּפעם הּׁשם, ּכי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפרׁשּתי

ּתאר: ׁשם ‡ÈÏהּוא ‰Ê:ּתּקיפי .e‰Â‡Â. ֵַֹ∆≈ƒִִַ¿«¿≈
אלהי  זה אחר ּבעבּור יׁשרת וזה ּבנוה. ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹוׁשיבהּו
ויעקב: יצחק אברהם אלהי והּטעם ְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָֹֹאבי.

e‰ÓÓB¯‡Â:ּגבּורתֹו ׁשאסּפר . «¬¿∆¿ְֲֵֶַָ
b‰ÓÁÏÓ LÈ‡ אֹוהביו ‰' מעמיד ׁשהּוא . ƒƒ¿»»ֲֲִֶַָ

לאֹויביהם. מלחמה איׁש והּוא ּבֹו. ְְְְְִִִֵֵֶַָָהּדבקים 

איׁש ּבּכֹוכבים, והּנה הּדבר. ּכעצם איׁש, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּופירּוׁש
ילכּו. ּפניו עבר אל איׁש ּובחּיֹות, נעּדר. ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
מלחמה, איׁש והּנה ּגבריאל. והאיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּובּמלאכים,
ׁשּבֹו איׁש אמּונים, איׁש ּכמֹו מלחמה. ּבעל ְְְֱִִִִֶַַָָּכמֹו

ה' הּקֹורא BÓLאמּונים: ּכמֹו ׁשמֹו. יודע עּתה . ֱִ¿ְְִֵַַַָָ
ּככה: העֹוׂשה לבּדֹו ׁשמֹו ה' הּים ְְְֵֶַַָָָָלמי

c‰Ú¯t ˙B·k¯Ó ועּמהם ּכבדֹות, ׁשהיּו . «¿¿«¿…ְְִֵֶֶָָ
קל. ׁשהּוא חץ ּכמֹו אֹותם ירה ּכאּלּו ְְִֵֵֶַָָָחילֹו.
ׁשהיּו ׁשליׁשיו הזּכיר חילֹו, ׁשהזּכיר ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובעבּור
קנה  ּכמֹו סּוף, ים ּכי יפת ואמר ּכּלֹו. ְְִֶֶֶַַַָָֻעל

קנ  סּוף, ים ּכי ּבּסּוף. וּתׂשם קמלּו. ה וסּוף ִֵֶֶַַַָָָָ
ור' הּימים. ׁשאר סביבֹות ולא סביביו ְְְְְִִִַַָָָֹוסּוף

ּכּנרת: ים ּכמֹו עיר. ׁשם אמר ְְִִֵֶֶַָָָיׁשּועה
d˙BÓB‰zּתבלעמֹו ּכמֹו הארץ, ּתהֹומֹות . ¿ְְְִֵֶָָָ

לא  ּכמֹו חֹולם, ּתחת  יכסימ ּו וׁשּורק ְְְְֶַַַָָֹֻֻארץ.
מּזה: וכן ·ÏBˆÓ˙ּתעברּו העמּקים, הּמים . ֲִֶַֹƒ¿…ְֲִִֵַַָֻ

הּגּלים: ּבעמקי מצּולה ְְְְִִִִֵֵַַַַָוּתׁשליכני



סט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", ב)"איׁש א (מלכים ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

לגּבֹור  לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ּדוד:∑‰' ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
יז) א אֹוחז (שמואל מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ואנכי

ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .עצמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîeòaè åéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈ª§¬
:óeñ-íéá§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי 'אֹו(לקמן אּונקלֹוס: ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל  ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', קדׁש"ׁשם ∑Á·Óe¯.אׁשּתדאה "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: .ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË∑(מכילתא):ּכמ ֹו טיט, ּבמק ֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי ּבּטיט",(ירמיה ירמיהּו "וּיטּבע À¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּובלבנים  ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לו) ׁשּיחזרּו(תהלים ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ירוין
מּוכח  ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמים

ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם ‡·Ô.להיֹות BÓk∑."ּכּקׁש "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְִִֵֶָָ¿»∆ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .הרׁשעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé E:áéBà õòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«
i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ימין  נעׂשית Áka.הּׂשמאל È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל, את להּציל ְֲִֵַַָֹ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
מל  ׁשּתי לעׂשֹות לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימינימין מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, צב)הּנאּדרת ּכי (תהלים ה', אֹויבי הּנה  "ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»

dxezd lr `xfr oa`

אינּנּו ליׁשּועה, לי ויהי יּה וזמרת עּזי לאמר ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּכי
ואין  יׁשמעאל. לׁשֹון ולא הּקדׁש לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹמׁשּפט
ּבקּוּבּוץ. היֹותֹו ּובין חטף, ּבקמץ עּזי ּבין ְְְֱֲִֵֵֵֶַָָָהפרׁש
ּכי  מּמּנּו נאמר חּקי. לחם הטריפני אמר ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻּכי
נהלּת הּזאת, ּבּׁשירה והּנה .ּבני וחק ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹחק
יׂשמח  ּבעּז ה' וכמֹוהּו, חטף. ּבקמץ ,ְְְְְְְֲִַַָָָָָּבעּז
מׁשה  א''ר המד ּבר. סימן הּיּו''ד  והּנה .ְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹמל
וזמרתי  הּוא ּכי קמּוץ. וזמרת רי''ש ּבעבּור ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּכהן
ׁשנתי. ּכמֹו קמּוץ, לעיני, ׁשנת אּתן ואם ְְְְְִִֵֵֶַָָָָיּה.
ה' נחלתי. ּכמֹו קמּוץ, עלי, ׁשפרה נחלת ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָוהּנה 
מה  והּנה מנתי . ּכמֹו קמּוץ, וכֹוסי, חלקי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָמנת
והּוא  קמּוץ ׁשהּוא ,הּמל ּומנת ּבמּלת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָיעׂשה
ׁשהׁשיב  ּומי ּכּנרת. ים הּמלח. ים וככה .ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
עּזי  עּמהם ׂשים לֹו, נאמר הן, זרֹות אּלה ִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹומר

ׁשּמ ּדעּתי ּולפי יּה. עצמּהוזמרת מֹוׁשכת עּזי ּלת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכתּוב  ּכאּלּו הּקדׁש, לׁשֹון ּכמׁשּפט עּמּה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹואחרת
ׁשהזּכיר  ּבעבּור והּטעם, יּה. עּזי וזמרת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָעּזי

לא  ּכי הֹודה בּים, רמה ורֹוכבֹו סּוס ְְְְִַַָָָָָֹלמעלה
הּוא  עּזי ותפארת עּזי רק  ועּזֹו, ּבגאותֹו זה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻהיה
ׁשמֹות  מּׁשלׁשה אחד וזהּו יּה. ׁשהּוא לבּדֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשם
אחת. מּגזרה ּוׁשלׁשּתם ּפרׁשּתי, אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעצם
הּוצר ּבּלׁשֹון, ידּועה אהיה מּלת ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָּובעבּור
יּה ּומּלת הּנכּבד. ּבּׁשם  ּבוי''ו הּיּו''ד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָלהחליף
הּיּו''ד, נפּתח הּגרֹון , אֹות  ּובעב ּור ְְֲִַַַָָָידּועה .
אחר  סֹוד לֹו יׁש ּכי הסירּוהּו. הּנעלם ְְֱִִֵֵֶַַַָוהּיּו''ד 
הּׁשם  עם מחּבר הּׁשם ּומצאנ ּו הּמסּפר. ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדר
ּוכבר  ה'. יּה וזמרת עּזי ּכי ּכמֹו והּוא ְְְְְְִִִִַָָָָָהּנכּבד .
ּופעם  העצם ׁשם הּוא ּפעם הּׁשם, ּכי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפרׁשּתי

ּתאר: ׁשם ‡ÈÏהּוא ‰Ê:ּתּקיפי .e‰Â‡Â. ֵַֹ∆≈ƒִִַ¿«¿≈
אלהי  זה אחר ּבעבּור יׁשרת וזה ּבנוה. ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹוׁשיבהּו
ויעקב: יצחק אברהם אלהי והּטעם ְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָֹֹאבי.

e‰ÓÓB¯‡Â:ּגבּורתֹו ׁשאסּפר . «¬¿∆¿ְֲֵֶַָ
b‰ÓÁÏÓ LÈ‡ אֹוהביו ‰' מעמיד ׁשהּוא . ƒƒ¿»»ֲֲִֶַָ

לאֹויביהם. מלחמה איׁש והּוא ּבֹו. ְְְְְִִִֵֵֶַָָהּדבקים 

איׁש ּבּכֹוכבים, והּנה הּדבר. ּכעצם איׁש, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּופירּוׁש
ילכּו. ּפניו עבר אל איׁש ּובחּיֹות, נעּדר. ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
מלחמה, איׁש והּנה ּגבריאל. והאיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּובּמלאכים,
ׁשּבֹו איׁש אמּונים, איׁש ּכמֹו מלחמה. ּבעל ְְְֱִִִִֶַַָָּכמֹו

ה' הּקֹורא BÓLאמּונים: ּכמֹו ׁשמֹו. יודע עּתה . ֱִ¿ְְִֵַַַָָ
ּככה: העֹוׂשה לבּדֹו ׁשמֹו ה' הּים ְְְֵֶַַָָָָלמי

c‰Ú¯t ˙B·k¯Ó ועּמהם ּכבדֹות, ׁשהיּו . «¿¿«¿…ְְִֵֶֶָָ
קל. ׁשהּוא חץ ּכמֹו אֹותם ירה ּכאּלּו ְְִֵֵֶַָָָחילֹו.
ׁשהיּו ׁשליׁשיו הזּכיר חילֹו, ׁשהזּכיר ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובעבּור
קנה  ּכמֹו סּוף, ים ּכי יפת ואמר ּכּלֹו. ְְִֶֶֶַַַָָֻעל

קנ  סּוף, ים ּכי ּבּסּוף. וּתׂשם קמלּו. ה וסּוף ִֵֶֶַַַָָָָ
ור' הּימים. ׁשאר סביבֹות ולא סביביו ְְְְְִִִַַָָָֹוסּוף

ּכּנרת: ים ּכמֹו עיר. ׁשם אמר ְְִִֵֶֶַָָָיׁשּועה
d˙BÓB‰zּתבלעמֹו ּכמֹו הארץ, ּתהֹומֹות . ¿ְְְִֵֶָָָ

לא  ּכמֹו חֹולם, ּתחת  יכסימ ּו וׁשּורק ְְְְֶַַַָָֹֻֻארץ.
מּזה: וכן ·ÏBˆÓ˙ּתעברּו העמּקים, הּמים . ֲִֶַֹƒ¿…ְֲִִֵַַָֻ

הּגּלים: ּבעמקי מצּולה ְְְְִִִִֵֵַַַַָוּתׁשליכני



glyaע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy
יאבדּו", אֹויבי צד)הּנה יעלזּו",(שם רׁשעים עדֿמתי ה', רׁשעים, צג)"עדֿמתי נהרֹות (שם נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לנּו", לא ה', לנּו, "לא ב)קֹולם", אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', ה)"אענה, אׁשירה",(שופטים אנכי לה', "אנכי ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
קכד) אדם",(תהלים עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' ה)"לּולי ּדּבריֿׁשיר",(שופטים עּורי, עּורי, ּדבֹורה, עּורי, "עּורי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כו) עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה עּמֹו"(תהלים ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם ּכמֹו:∑È¯c‡."ונתן יתרה, הּיּו"ד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ∆¿»ƒְְֵַָ
יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", ‡ÈB·."רּבתי ıÚ¯z∑.האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא "וּירעצּוּתמיד לֹו ודֹומה ְְְִִִִַַָָָָֻƒ¿«≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּבׁשֹופטים יׂשראל", ּבני את אֹויב (י')וירצצּו ּומלקה מׁשּברת היא ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר עזרא עזרא עזרא עזרא .. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz E:Lwk Bîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«
i"yx£EB‡b ·¯·e∑ מרימּהאם ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל נהרסים, אֹויביו לבד ּגאֹונֹו ּברב ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ∑Ò¯‰z.ּברב ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ«¬…
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה פג)ּתמיד (תהלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". אֹויבי הּנה אבן אבן אבן אבן ."ּכי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא 

(ç)étà çeøáeeàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤¤́§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬
:íé-áìa úîäú§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑ ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכת ּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן יח)להׁשמיע עׁשן (תהלים "עלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן ד)ּבאּפֹו", ׁשאמר"ּומרּוח (איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו נחה,(ישעיה ּכׁשזעּפֹו אּפי", אארי ׁשמי ארּכה,"למען נׁשימתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
קצרה. נׁשימתֹו ּכֹועס, חטם (שם)ּוכׁשהּוא אׂשים ּתהּלתי ּולמען ,"ל אחטם האף "ּותהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא נא)והרּוח וחרֹון (דף אף וכל ּבעיני. נראה ּכ ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו: אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ל)ׁשּבּמקרא מתחּממים (איוב ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון מּניֿחרב", חרה "ועצמי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת אֹומר:ונחרים הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, מּגזרת רצֹון (אסתר ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדעּתֹוא) נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה ÌÈÓ."וחמתֹו eÓ¯Ú∑ ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ∆∆¿«ƒְְְְְְִִֵַ
ּכמֹו הּמקרא, ז)צחּות השירים יֹוכיח (שיר כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים", ÌÈÓ."ערמת eÓ¯Ú∑מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ∆∆¿«ƒְִֵֵֶַַָָ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין נעׂשּו והם הּמים, „.יבׁשּו BÓk∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, ∑„.ּכתרּגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ¿≈ְְְְַָ≈
ּכמֹו וכּנּוס, צּבּור נז)לׁשֹון נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ואּלּו(תהלים 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

לכּת לֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס ּכנאד ּכמֹו ּכנד הּוא,היה וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ג)וכן: ולא (יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד "קמּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ∑˜e‡Ù."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ»¿
י)ּכמֹו ּבם (איוב ונלחמים ּבכח האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

קׁשי  מיני הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ּבכל "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, יח)ּבחזק ב האלה",(שמואל "ּבלב ְִִֵָֹ¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדבר  ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְִֶָָָָ

(è)éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´©§¦½
øç ÷éøà:éãé BîLéøBz éa ¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא ∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

eÈ¯c‡ ואמר אכזרי. ּכיּו''ד  נֹוסף, הּיּו''ד . ∆¿»ƒְְְִַַַָָָ
ה' אֹויבי הּנה ּכי  ּכטעם ה', ימינ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַּפעמים
ּפעם, אחר ּפעם ּכי  והּטעם, נהרֹות. ְְְִַַַַַַַַַָָנׂשאּו
ׁשּתרעץ  ּככה ּתעׂשה מסּפר, להם אין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפעמים
הּׁשם  הּוא ּבּכח נאּדרי והּנה האֹויב: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹימינ

הּימין: אל ׁשב ׁשהּוא וי''א ְְִִֶֶַַָָָהּנכּבד.

axaE fEB‡b,ּגאה ּכל על למעלה ׁשהּוא . §Ÿ¿¿ְְֵֶֶַַָָ
לכלי  צר ל ואין הּקמים. ּכל להרס ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּתּוכל
ּתׁשלח, לבּדֹו חרֹונ רק להרסם, ְְְְְְֲִֶַַַַָָּברזל
חֹום  החרֹון, ּכי אׁש. לפני ּכּקׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַֹויאכלמֹו

לאׁש: ְֵֶּדֹומה
gEÈt‡ Áe¯·e ּתגער יכלּו. אּפֹו מרּוח ּכמֹו . ¿««∆ְְְִִֵַַַ

וּיקרׁשּו: ÌÈÓּבּמים eÓ¯Ú:חּטים ערמת ּכמֹו . ְְִִַַַ∆∆¿«ƒְֲִִֵַ
ÌÈÏÊB „ BÓk להיֹותם ׁשּמנהגם והּמים . ¿≈¿ƒְְְִִִֶַַָָָ

אחד. נד קמּו ּכמֹו נד. ּכמֹו ׁשבּו ויֹורדים, ְְְְְִִֵֵֶָָָנֹוזלים
חֹומה: BÓB‰z˙ּכמֹו e‡Ù˜ּכמֹו נקרׁשּו. . ְָ»¿¿ְְְִ

ÌÈוקּפאֹון: ·Ïa רחב ּכנגד הּגּוף, ּבאמצע . ְִָ¿∆»ְְְֶֶֶַַַֹ
ַהּגּוף:

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם  ּתּמלא רּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה ּכּלׁשֹון ואל הרּבה יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
א)הּזה: לי',(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי עּמֹו',(בראשית 'ּדּבר ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו י)"ולא (ירמיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּמּני', 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני מהם (איוב נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי ."מסּפר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
Èa¯Á ˜È¯‡∑ מריקים" ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, »ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מח)ׂשּקיהם", הּכלי (ירמיה ועל הּׂשק ועל הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין  ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, יד)ׁשּיצא 'אזּדּין (בראשית חניכיו", את "וּירק ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו א)הּיֹוצא:ּבחרּבי'. השירים ּתּורק",(שיר מח)"ׁשמן הּורק (ירמיה 'לא ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין כח)הּכלי' חרבֹותם (יחזקאל "והריקּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּדחירם  "חכמת ּכמֹו∑BÓLÈ¯Bz.עלֿיפי ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א ּומעׁשיר"(שמואל עזרא עזרא עזרא עזרא ."מֹוריׁש אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַָָָƒ≈ְְְֲִִִַַ

(é):íéøécà íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«
i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו אבר ∑ÙBÚk¯˙.ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ«∆∆ֲָ

ּבלע"ז  עזרא עזרא עזרא עזרא .פלו"ס אבןאבןאבןאבן ְַַ

(àé)àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläú§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ˙‰l˙."אילּותי ‡¯B∑ »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»¿ƒ…
ּתהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד עזרא עזרא עזרא עזרא .יראּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. אדם:(ישעיה ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין  נֹופלים והן מעט ידֹו ‡¯ı.מּטה BÓÚÏ·z∑"הּצּדיק "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכאן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֶַַַָƒ¿»≈»∆ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

dxezd lr `xfr oa`

h·ÈB‡ ¯Ó‡ּומּלת ּפרעה, הּוא .BÓ‡ÏÓz »«≈ְִַַֹƒ¿»≈
נפׁשי  מלאה ּתהיה אֹומר, מרינֹוס ורּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקׁשה.
יצאני. ּבני ,ּכדר ממֹונם. ּכל לקחת ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמהם

ּדבק  אֹומרים והּטעם ואחרים ׁשלל. אחּלק עם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
אֹוריׁשם: ּכן ואחר לּבֹו. מלאֹו אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָמּגזרת

È„È BÓLÈ¯Bz:תֹוריׁשּו לא ואם וכן ּתׁשמידם. . ƒ≈»ƒְְְִִִֵֵַֹ
iEÁe¯a zÙL הבאת ּבּנׁשף ּכי נׁשף. מּגזרת . »«¿»¿¬ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

אֹותם: ׁשהטּביע מצּולֹות.ˆeÏÏרּוח מּגזרת . ְִִֶַַָ»¬ְְִִַ
ּו ׂשפתי. צללּו לקֹול ‡ÌÈ¯Ècּכמֹו ÌÈÓa ּדבק , ְְְֲַָָ¿«ƒ«ƒƒֵָ

אּדירים  ּבמים צללּו אמר ּכאּלּו צללּו. ְְֲֲִִִִִַַַָָָעם
מיני  הּׁשּׁשה ּכי עפר, מּגזרת ועֹופרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכע ֹופרת.

ּכל  יחסר הארץ, ּתחת יּוׂשמּו אם ְְִֶֶַַַַָָָָמּתכֹות,
ּולעֹולם  ידּועֹות. ּבׁשנים ידּוע ּדבר מהם ְְְִֵֶֶַָָָָָָאחד

ּתֹוסיף: ִֶֶָהעֹופרת
`i'‰ ÌÏ‡a,הּקדֹוׁשים מעלה מלאכי הם . »≈ƒְְְֲִֵֵַַַָ

ּבפרׁשת  זה אפרׁש ועֹוד הּכֹוכבים. הם אלים ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּובני
תּׂשא: L„waּכי ¯c‡ וטעם הּכבֹוד. ּכּסא הּוא . ִִָ∆¿»«…∆ְִֵַַַָ

˙Bl‰z ‡¯B להּלל הם יראים הּמהּללים ּכל ּכי »¿ƒְְְְִִִֵֵֵַַַָ
חּיבים  והם ּתהּלתֹו. ּכל יׁשמיע מי ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשמֹו,

ּפלא: עֹוׂשה לבּדֹו הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְִֵֶֶֶַַלהּלל
aiEÈÓÈ ˙ÈË עליֹון ׁשמ ּכי הּפלא, מהּו . »ƒ»¿ƒ¿ְְִִֶֶֶַַ

הארץ, ּובלעה ימינ נטית ּומּׁשם ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָּבעליֹונים,

והּנה  האֹויב. את הּׁשפלים, מּכל למּטה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא
ׁשהּוא  ימינ הּגיעה אחד ּברגע ּכי מׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבדר
וטעם  הּים. ּתחת אל הּׁשמים מּׁשמי ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָלמעלה

:ּכח ,ְְֲִֹימינ
biEcÒÁa ˙ÈÁ ּתחת עבר לׁשֹון נחית אמר . »ƒ»¿«¿¿ְִַַַַָָָָ

על  ,ּבחסּד וטעם הּנבּואֹות. ּכמׁשּפט ְְְְְְְִִַַַַַַָעתיד,
אֹותם. הּמנחה הּוא ּכי והאׁש, הענן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָעּמּודי

עּתה: עד נחם לאׁשר רמז זה ּכמֹוzÏ‰אֹו . ֲֶֶֶֶַַַָָָ≈«¿»ְ
לאּטי: ּבעּוזם:EfÚaאתנהלה ולא .‰Â Ï‡ ְְֲִִֶַָ¿»¿ְְָֹ∆¿≈

EL„˜ וכן הּכבֹוד. ׁשכן ׁשּׁשם סיני, הר הּוא . »¿∆ְִֵֶַַַַָָָ
אלי: אתכם ואביא ְִֵֶֶָָָָּכתּוב



עי glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם  ּתּמלא רּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה ּכּלׁשֹון ואל הרּבה יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
א)הּזה: לי',(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי עּמֹו',(בראשית 'ּדּבר ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו י)"ולא (ירמיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּמּני', 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני מהם (איוב נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי ."מסּפר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
Èa¯Á ˜È¯‡∑ מריקים" ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, »ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מח)ׂשּקיהם", הּכלי (ירמיה ועל הּׂשק ועל הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין  ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, יד)ׁשּיצא 'אזּדּין (בראשית חניכיו", את "וּירק ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו א)הּיֹוצא:ּבחרּבי'. השירים ּתּורק",(שיר מח)"ׁשמן הּורק (ירמיה 'לא ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין כח)הּכלי' חרבֹותם (יחזקאל "והריקּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּדחירם  "חכמת ּכמֹו∑BÓLÈ¯Bz.עלֿיפי ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א ּומעׁשיר"(שמואל עזרא עזרא עזרא עזרא ."מֹוריׁש אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַָָָƒ≈ְְְֲִִִַַ

(é):íéøécà íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«
i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו אבר ∑ÙBÚk¯˙.ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ«∆∆ֲָ

ּבלע"ז  עזרא עזרא עזרא עזרא .פלו"ס אבןאבןאבןאבן ְַַ

(àé)àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläú§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ˙‰l˙."אילּותי ‡¯B∑ »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»¿ƒ…
ּתהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד עזרא עזרא עזרא עזרא .יראּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. אדם:(ישעיה ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין  נֹופלים והן מעט ידֹו ‡¯ı.מּטה BÓÚÏ·z∑"הּצּדיק "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכאן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֶַַַָƒ¿»≈»∆ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

dxezd lr `xfr oa`

h·ÈB‡ ¯Ó‡ּומּלת ּפרעה, הּוא .BÓ‡ÏÓz »«≈ְִַַֹƒ¿»≈
נפׁשי  מלאה ּתהיה אֹומר, מרינֹוס ורּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקׁשה.
יצאני. ּבני ,ּכדר ממֹונם. ּכל לקחת ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמהם

ּדבק  אֹומרים והּטעם ואחרים ׁשלל. אחּלק עם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
אֹוריׁשם: ּכן ואחר לּבֹו. מלאֹו אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָמּגזרת

È„È BÓLÈ¯Bz:תֹוריׁשּו לא ואם וכן ּתׁשמידם. . ƒ≈»ƒְְְִִִֵֵַֹ
iEÁe¯a zÙL הבאת ּבּנׁשף ּכי נׁשף. מּגזרת . »«¿»¿¬ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

אֹותם: ׁשהטּביע מצּולֹות.ˆeÏÏרּוח מּגזרת . ְִִֶַַָ»¬ְְִִַ
ּו ׂשפתי. צללּו לקֹול ‡ÌÈ¯Ècּכמֹו ÌÈÓa ּדבק , ְְְֲַָָ¿«ƒ«ƒƒֵָ

אּדירים  ּבמים צללּו אמר ּכאּלּו צללּו. ְְֲֲִִִִִַַַָָָעם
מיני  הּׁשּׁשה ּכי עפר, מּגזרת ועֹופרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכע ֹופרת.

ּכל  יחסר הארץ, ּתחת יּוׂשמּו אם ְְִֶֶַַַַָָָָמּתכֹות,
ּולעֹולם  ידּועֹות. ּבׁשנים ידּוע ּדבר מהם ְְְִֵֶֶַָָָָָָאחד

ּתֹוסיף: ִֶֶָהעֹופרת
`i'‰ ÌÏ‡a,הּקדֹוׁשים מעלה מלאכי הם . »≈ƒְְְֲִֵֵַַַָ

ּבפרׁשת  זה אפרׁש ועֹוד הּכֹוכבים. הם אלים ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּובני
תּׂשא: L„waּכי ¯c‡ וטעם הּכבֹוד. ּכּסא הּוא . ִִָ∆¿»«…∆ְִֵַַַָ

˙Bl‰z ‡¯B להּלל הם יראים הּמהּללים ּכל ּכי »¿ƒְְְְִִִֵֵֵַַַָ
חּיבים  והם ּתהּלתֹו. ּכל יׁשמיע מי ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשמֹו,

ּפלא: עֹוׂשה לבּדֹו הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְִֵֶֶֶַַלהּלל
aiEÈÓÈ ˙ÈË עליֹון ׁשמ ּכי הּפלא, מהּו . »ƒ»¿ƒ¿ְְִִֶֶֶַַ

הארץ, ּובלעה ימינ נטית ּומּׁשם ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָּבעליֹונים,

והּנה  האֹויב. את הּׁשפלים, מּכל למּטה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא
ׁשהּוא  ימינ הּגיעה אחד ּברגע ּכי מׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבדר
וטעם  הּים. ּתחת אל הּׁשמים מּׁשמי ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָלמעלה

:ּכח ,ְְֲִֹימינ
biEcÒÁa ˙ÈÁ ּתחת עבר לׁשֹון נחית אמר . »ƒ»¿«¿¿ְִַַַַָָָָ

על  ,ּבחסּד וטעם הּנבּואֹות. ּכמׁשּפט ְְְְְְְִִַַַַַַָעתיד,
אֹותם. הּמנחה הּוא ּכי והאׁש, הענן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָעּמּודי

עּתה: עד נחם לאׁשר רמז זה ּכמֹוzÏ‰אֹו . ֲֶֶֶֶַַַָָָ≈«¿»ְ
לאּטי: ּבעּוזם:EfÚaאתנהלה ולא .‰Â Ï‡ ְְֲִִֶַָ¿»¿ְְָֹ∆¿≈

EL„˜ וכן הּכבֹוד. ׁשכן ׁשּׁשם סיני, הר הּוא . »¿∆ְִֵֶַַַַָָָ
אלי: אתכם ואביא ְִֵֶֶָָָָּכתּוב
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(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤
i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּב'דברי מּפני ּכּמפרׁש ּבחזקה ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגת  אנׁשי והרגּום עזרא עזרא עזרא עזרא .הּימים', אבןאבןאבןאבן ְֲִֵַַַַָָ

(åè)eâîð ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ
:ïòðë éáLé ìk−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא)?הֹולכים עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה לא מּפני והלא אּלא «≈¡≈≈»ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו יׂשראל אנינּות, ׁשל ּכבֹודם ּכמֹו∑e‚Ó.על עה)נמּסּו, אמרּו:(תהלים ּתמגגּנה". "ּברביבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ»…ְְְְְִִִֶַָָָֹ

לכּלֹותנּו ּבאים הם ארצנּו''עלינּו את .ולירׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al zegiy ihewl)

ארצנארצנארצנארצנּוּוּוּו אתאתאתאת לירלירלירלירׁשׁשׁשׁש .... .... ּבּבּבּבאיםאיםאיםאים הםהםהםהם טו)עלינעלינעלינעלינּוּוּוּו טו, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ׁשּזרעֹו לאברהם הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ל)נראה, ּכנענים (לד, ּביד היתה "מסרת : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד אֹומרים ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד כו)ׁשּיּפלּו ׁשם,(ט, אלקי ה' ּברּו" : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּכנען". ארץ את להם לתת לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשעתיד אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(æè)ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים על ∑ÁÙÂ„.על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ
ׁשּנאמרהּקרֹובים, ב)ּכענין וגֹו'"(יהושע הֹוביׁש אׁשר את ׁשמענּו ÚÈ·¯."ּכי „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È˜∑חּבבּת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְִַָ

אּמֹות האדם מּׁשאר על ׁשחביב יקרים ּבדמים הּקנּוי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכחפץ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàázzìòt EzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé:E §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה וכּו'נתנּבא לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מרּגלים  ּגזרת נגזרה ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהכי

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מקֹום, מּכל Ez·LÏ.עדין, ÔBÎÓ∑ מּטה ׁשל מעלה מקּדׁש ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְֲִִִִַַַָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפעלּת ה'.∑L„wÓ.אׁשר ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְֲֶַָָƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית מט)חביב ואימתי (ישעיה ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי "אף ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .יּבנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciÌÈnÚ eÚÓLיעברּו ּגם סביבֹותיהם. ׁשהם . »¿«ƒְְִֵֵֶֶַַַ
LÏt˙עליהם: È·LBÈ ÊÁ‡ ÏÈÁ ארץ יֹוׁשבי . ֲֵֶƒ»«¿≈¿»∆ְֵֶֶ

זה: על לאֹות יֹוׁשבי ּכי ְְְִֵֶֶֶַּפלׁשת.
ehÈÏÈ‡ הּׂשרים ּכי ּכבׂשים. ּכמֹו ּביּו''ד, . ≈≈ְְְִִִַָָ

ּומֹואב  ואדֹום ּפלׁשּתים והּנה ּבּצאן. ְְְְֱִִִִֵֶַָָֹּכדמּותם
ּבּמדּבר: יׂשראל עם נלחמּו Ïkלא e‚BÓ ְְְֲִִִִֵַָָֹ»»

ÔÚÎ È·LBÈ וּנׁשמע ּכדר הּׁשמּועֹות, ּבעבּור . ¿≈¿»«ְְְֲִֶֶַַַַ
ּכנען: ארץ כנען, יֹוׁשבי ּגם לבבנּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָוּיּמס

fhÌ‰ÈÏÚ ÏBtz,מֹואב ואל אדֹום אל ׁשב . ƒ¬≈∆ְֱֶֶָָ
וכמהּו, ּכנען. למעלה ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹאףֿעל ּֿפי
וּיׂשם  ּפרׁשּתי. ּכא ׁשר עליהם, יד ּבר ענן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבע ּמּוד

את  לבּדֹו. אבנר אל ׁשב ּבׁשלֹום, מלחמה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּדמי
אל  ׁשב וילדּו, ואמהֹותיו אׁשּתֹו ואת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָאבימל
עּמ יעבֹור עד ּבעבּור זה וכל ואמהֹותיו. ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָאׁשּתֹו
ּכנען: ארץ אל ּבֹואם לפני עליהם ׁשעברּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה',

B·ÚÈ¯ואמר „Ú ׂשעיר הר את סבבּו ּכי ּפעמים, . ְַָ««¬ְֲִִִֵֶַַַָ
וטעם רּבים. למצרים,˜È˙ימים עבדים ׁשהיּו . ְִִַַַָ»ƒ»ְְֲִִִֶַָָ

לעבדים: ל להיֹותם אֹותם קנית ְְְֲִִִַַָָָָָָואּתה
fiBÓÚh˙Â BÓ‡·z ׁשם ׁשּיעמדּו ּתפּלה . ¿ƒ≈¿ƒ»≈ְְִֶַַָָ

יׂשראל  מרֹום ּבהר ,ּכדר יגלּו. ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹהרּבה,
והּלבנֹון.a‰¯אׁשּתל ּנּו: הּזה הּטֹוב ההר ּכמֹו . ְֳֶֶ¿«ְְְֶַַַָָָ

אחריו  ּכתּוב ּכן על הּמֹורּיה, להר רמז ְֲִֵַַַַַָָָָאֹו

וטעם ה'. ּפעלּת לׁשבּת ‰'מכֹון zÏÚt. ְְְְְִַַַָָָ»«¿»
הּמקֹום  ּכי .ל מכֹון מּקדם ּכֹוננּתֹו ְִִֶֶֶַַַָָָָׁשאּתה
ּכי  מהעליֹון. הּנכּבד הּמקֹום ּכנגד הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנז ּכר
העֹומד  הּכֹוכב ּכנגד מׁשּתּנים הארץ ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
ּומּלת  זה. יבינּו הּמּזלֹות וחכמי ראׁשם. ְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל

L„wÓ.מּטהרֹו הׁשּבּת וכמֹוהּו, מקדש. ּכמֹו , ƒ¿»ְְְְִִַָָָ
מּקדׁש. קו''ף ּכדגׁש נֹוסף, ּבּטי''ת הּדגׁש ְְִִֵֵֵַַָָָָּכי
הּדל''ת. נרּפה נע , ׁשוא ּבקו''ף ׁשהיה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָּובעבּור
ׁשוא  אחר ּדגׁש הּמקרא ּבכל מנהג אין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּכי
ּדקּדּוקֹו. הזּכרּתי ּוכבר ׁשּתים. מּגזרת חּוץ ְְְְְְִִִִִִַַַָָנע,

EÈ„Èוהּנה eBk:ּכפּול הּטעם ּכי ּפעלּת, ּכמֹו . ְִֵ¬»∆ְְִַַַַָָָ

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּוי"ו אבןאבןאבןאבן ְִִֶַָָ

(èé)ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²
:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאׁשר אבןאבןאבןאבן ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)dãéa ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? ׁשּתלד היכן אּמי 'עתידה אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', י''ב)ּבן ׁשמֹו(דף על נקראת ּכׁשּנצטרעה, עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Ûz‰ זמר ∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑ להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

(àë)ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬
:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר .(מכילתא)לּנׁשיםמׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(áë)-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©
ìL eëìiå øeL:íéî eàöî-àìå øaãna íéîé-úL ®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦

i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּכרחם ּבעל מ הּסיען טֹובֹותׁשעּטרּו ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את (מכילתא)צרים «««…∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים עם (שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכרחם  ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". .נקּדֹות ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `"kg y"ewl t"r)

l`xyi ipa z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤

ממממּיּיּיּיםםםם־־־־ססססּוּוּוּוף ף ף ף  אתאתאתאת־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ַַַַַַַַַַַַֹֹווווּיּיּיּיּסּסּסּסעעעע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ׁשעּטרּו ּכרחם, ּבעל הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוּיּסע

ּכרחם. ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה כב.ּוגדֹולה (טו, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ובפרש"י)

ּבאּור: יׂשראל וצרי למּתן ּבני ּבאים ים-סּוף ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
למּתן  מההליכה יֹותר אצלם מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי מ"ת, ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּתורה,

ָֹּתורה?
ּבׁשעה  ולפ"ז, ּוזהבם, מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ׁשּבנ"י מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻויש
"ונּצלּתם  ׁשל הּצּוּוי מּצד הּים ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש סּוף ּבים ראּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשהּיהּודים

מצרים". ְִִֶָאת

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

dxezd lr `xfr oa`

giCBÏÓÈ לׁשמֹו,‰' הּמקּדׁש ּבית יּבנה ּכאׁשר . ƒ¿ְְֲִִִֵֶֶַַָָ
על  ועד, עֹולם וטעם ּבארץ. מלכּותֹו ּתראה ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָאז
ואל  עֹולם. ועד לעֹולם הּוא ּכי קצרה, ְְְְִֶֶַַָָָָּדר
הּנה  ּכי  סמּוכה, ׁשאינּה עד מּלת  ּבעבּור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּתתמּה
לׁשֹון  ּומׁשּפט ׁשמֹו. וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ְְְְִֵַַָָּכתּוב

וי''ו, אחר הּבא ּבאֹות הּתנּועה ּבהיֹות ְְִֶַַַַַָָָָֹהּקדׁש,
נפּתח  זה ועבּור ועז. וכבׂש ׁשֹור ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָיפּתחּוהּו,
הּנחׁש הּפסּוק ּובסֹוף מּכל. ואכל אמר והּנה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹועד .

ועד: לעֹולם אמרֹו, ּכן על ואֹוכל. ְְִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשיאני
hi‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk הּפסּוק זה ּגם ּדעּתי, לפי . ƒ»«¿…ְְִִֶַַַָ

ּכאׁשר  ּפלא ּבתֹו ׁשעׂשה  הּפלא להזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּׁשיר,
ּומּלת ּפרעה Ì‰ÈÏÚּפרׁשּתי. סּוס אל ׁשבה . ְִִֵַַ¬≈∆ְֶַָָֹ

ּכתּוב, כן ּכי עּמהם. ּפרעה ּגם ּובפרׁשיו. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּברכּבֹו
ארץ. ּתבלעמֹו ואחריו ּפרעה, ׁשהּוא אֹויב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר

סּוף: ּבים וחילֹו ּפרעה ונער מפרׁש, ְְְְְְִֵֵַַָָֹֹוכתּוב



עג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
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:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? ׁשּתלד היכן אּמי 'עתידה אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', י''ב)ּבן ׁשמֹו(דף על נקראת ּכׁשּנצטרעה, עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Ûz‰ זמר ∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑ להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

(àë)ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬
:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר .(מכילתא)לּנׁשיםמׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(áë)-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©
ìL eëìiå øeL:íéî eàöî-àìå øaãna íéîé-úL ®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦

i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּכרחם ּבעל מ הּסיען טֹובֹותׁשעּטרּו ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את (מכילתא)צרים «««…∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים עם (שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכרחם  ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". .נקּדֹות ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `"kg y"ewl t"r)

l`xyi ipa z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤

ממממּיּיּיּיםםםם־־־־ססססּוּוּוּוף ף ף ף  אתאתאתאת־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ַַַַַַַַַַַַֹֹווווּיּיּיּיּסּסּסּסעעעע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ׁשעּטרּו ּכרחם, ּבעל הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוּיּסע

ּכרחם. ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה כב.ּוגדֹולה (טו, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ובפרש"י)

ּבאּור: יׂשראל וצרי למּתן ּבני ּבאים ים-סּוף ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
למּתן  מההליכה יֹותר אצלם מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי מ"ת, ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּתורה,

ָֹּתורה?
ּבׁשעה  ולפ"ז, ּוזהבם, מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ׁשּבנ"י מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻויש
"ונּצלּתם  ׁשל הּצּוּוי מּצד הּים ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש סּוף ּבים ראּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשהּיהּודים

מצרים". ְִִֶָאת

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

dxezd lr `xfr oa`

giCBÏÓÈ לׁשמֹו,‰' הּמקּדׁש ּבית יּבנה ּכאׁשר . ƒ¿ְְֲִִִֵֶֶַַָָ
על  ועד, עֹולם וטעם ּבארץ. מלכּותֹו ּתראה ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָאז
ואל  עֹולם. ועד לעֹולם הּוא ּכי קצרה, ְְְְִֶֶַַָָָָּדר
הּנה  ּכי  סמּוכה, ׁשאינּה עד מּלת  ּבעבּור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּתתמּה
לׁשֹון  ּומׁשּפט ׁשמֹו. וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ְְְְִֵַַָָּכתּוב

וי''ו, אחר הּבא ּבאֹות הּתנּועה ּבהיֹות ְְִֶַַַַַָָָָֹהּקדׁש,
נפּתח  זה ועבּור ועז. וכבׂש ׁשֹור ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָיפּתחּוהּו,
הּנחׁש הּפסּוק ּובסֹוף מּכל. ואכל אמר והּנה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹועד .

ועד: לעֹולם אמרֹו, ּכן על ואֹוכל. ְְִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשיאני
hi‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk הּפסּוק זה ּגם ּדעּתי, לפי . ƒ»«¿…ְְִִֶַַַָ

ּכאׁשר  ּפלא ּבתֹו ׁשעׂשה  הּפלא להזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּׁשיר,
ּומּלת ּפרעה Ì‰ÈÏÚּפרׁשּתי. סּוס אל ׁשבה . ְִִֵַַ¬≈∆ְֶַָָֹ

ּכתּוב, כן ּכי עּמהם. ּפרעה ּגם ּובפרׁשיו. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּברכּבֹו
ארץ. ּתבלעמֹו ואחריו ּפרעה, ׁשהּוא אֹויב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר

סּוף: ּבים וחילֹו ּפרעה ונער מפרׁש, ְְְְְְִֵֵַַָָֹֹוכתּוב



glyaעד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iriax meil inei xeriy
מצות  את ׁשּיסּימּו עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ּבכ"ז ה', צּוּוי הּוא הּזה" ההר על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁשּב"הֹוציא ׁשּידעּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָואע"פ

מּפניה. נדחית (מ"ת) ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"ונּצלּתם",
בכ"ז  מ"ת, לעבר ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ּפי ׁשעל הֹוכחה הרי"ז וא"כ הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה ע"י ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוהגם

וכנ"ל. מּפניה נדחית ת"ת מצות (ּבּתֹורה) הבנתם לפי ּכי ּכרחן, ּבעל זה עזרא עזרא עזרא עזרא היה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåíéøî ék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ ּבתיבת הּנׁשרׁשת ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה"א  ּכל וכן לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרה,

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש כז)ׁשהיא לי",(ישעיה אין א)"חמה ׁשל (אסתר ה"א הרי ּבֹו". ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ל)ׁשרׁש חּיה",(בראשית "לנפׁש ּבלהה". אמתי "הּנה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לג) הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."וזהמּתּו אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£eliÂ∑ הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון אל : הּדּבּור להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבאמרֹוהאדם: אליו הּדּבּור מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .שי"י  אבןאבןאבןאבן

(äë)íénä-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«

i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן מ)ודיניןּבמרה .(סנהדרין »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
e‰q ÌLÂ∑,לׁשּתֹות מים לנּו ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נתלֹוננּו עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ְְִֶָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéøLiäå E ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨

éìò íéNà-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnäéðà ék E ©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬
:Eàôø ýåýé§Ÿ̈−«Ÿ§¤«

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

dxezd lr `xfr oa`

akÚqiÂּד לפי ׁשהיה . הענן עּמּוד ּכי עּתי, «««ְְִִִֶֶַַָָָָ
האׁש ועּמּוד מּמצרים, ּבצאתם לפניהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָהֹול
ׁשּטבע  ואחר ולילה. יֹומם ללכת לילה ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּככה
ּבּלילה. יסעּו ולא ּפחד, להם אין  וחילֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹּפרעה
ׁשּבּלילה  ּבהעלֹות ּבפרׁשת ּתמצא לא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוהּנה
ואינם  הּׁשם, ּפי על מׁשה הּסיעם והּנה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנסע ּו.
ּפחּותים  והם סיני. הר עד מּסעֹות ׁשּׁשה ְְִִִֵַַַַָָָרק
קר. ולא לח לא טֹוב, והאויר יֹום, ְְְֲִִֵַַַָָֹֹמארּבעים
ולא  ּבאויר לעמֹוד יּוכל אהל, לֹו ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹּומי
סּכֹות  ּכּלם עׂשּו סיני, מדּבר אל ּובבֹואם ְְִִִֶֶַַַָָָֻֻיּזיקּנּו.
ׁשם  ּכי הֹודיעם ּומׁשה  ׁשנה. ּכמֹו עמדּו ׁשם ְְִִִֶָָָָָָֹּכי
זה  ּבעבּור ּכי הּמׁשּכן . ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָיתעּכבּו
אפרׁש. ּכאׁשר מּמצרים, ׁשּטים עצי ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָהֹוציאּו
הּסּכֹות. חג היה ׁשם, ׁשעׂשּו לסּכֹות זכר ְְְִֵֶֶַַָָָָֻֻולהיֹות
ּבני  את הֹוׁשבּתי ּבסּכֹות ּכי אמר, הּכתּוב ְְִִִֵֶַַַַָָֻּכי
אינם  הּסּכֹות ּכי ּבעננים , יׁשבּו ואי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻיׂשראל,

הּסּכֹות  חג לּמה אפרׁש ועֹוד לעננים. ְֲֲִִֵַַָָָָָֻּדֹומים
ירד  הּמׁשּכן, נעׂשה וכאׁשר הּׁשביעי. ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבחדׁש
ּתהיה  ואׁש ּכתּוב , כן ּכי עליו, ענן ּבעּמּוד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשם
ּובעבּור  יׂשראל. ּבני יסעּו הענן ּובנסע ּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלילה
יֹומם. לפניהם הֹול אּתה ענן ּובעּמּוד ּכתּוב ְְִֵֵֶֶַַָָָָָזה
הּמׁשּכן. על ׁשּמתחּלפין הם עּמּודים ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָוהּנה 
נּניח  היּו, ּכבֹוד ענני ׁשּׁשבעה היא קּבלה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָואם

הּקּבלה: על ונסמ eL¯סברתנּו ¯a„Ó Ï‡. ְְְִֵַַַָָָָָ∆ƒ¿«
היּו ערים  ׁשּתי אּולי ּבעצמֹו. איתם מדּבר ְְְְִִֵֵַַַָָָהּוא
ׁשמֹות. ׁשני לּמדּבר יׁש אֹו ּכן. ׁשּנקראּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבּמדּבר
הּוא  ּבּמדּבר, ימים  ׁשל ׁשת וּילכ ּו ׁשאמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהעד,
ּבי''ת  נפּתח ּבהֹודעֹו, ּכן על ׁשּור. ְְְִִֵֵַַַָמדּבר

Ó¯˙‰.ּבּמדּבר: e‡·iÂ ÌÈÓ e‡ˆÓ ‡ÏÂ וכתּוב ְִַָ¿…»¿»ƒ«»…»»»ְָ
יׂשראל  את מׁשה וּיּסע ּכמֹו סּוף. מּים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹוּיסעּו
ּבמדּבר  ימים ׁשלׁשת  ּדר וּילכּו סּוף. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹמּים

ּבמרה: וּיחנּו ְֲֵַַָָָאיתם

bkdÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ אׁשר ּכמֹו הּקֹורא. . «≈»»¿»ְֲֵֶַ
ללוי: אֹותּה ְְִֵָָָילדה

ckeBliÂ מן וּיּכֹונּו, ּכמֹו נפעל. מּבנין . «ƒְְְִִִִִַַַ
מ  העי''ן.נכ ֹונּו. מעלּומי  אֹו הּׁשנּיים הּפעלים ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

מׁשקל  על היה הנּו''ן, מּבעלי היה ְְֲִִִֵַַַַָָָָואּלּו
ְִַוּיּגׁשּו:

dk˜ÚˆiÂ רק היה, מה ידענּו לא העץ זה . «ƒ¿«ְֵֶֶַַָָָָֹ
היינּו עֹומדים, הּמים היּו ואּלּו היה. ּפלא ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּדבר
מה  הּוא ונכֹון היה. רפּואה ּדר ְְְִֶֶַָָָָאֹומרים

ז''ל: BÏׁשאמרּו ÌN ÌL:ליׂשראל הּׁשם . ְֶָ»»ְְִֵֵַָ
ËtLÓe ˜Á וטעם ּוללּמדם. אֹותם ליּסר . …ƒ¿»ְְְְֵַַַָָָ
e‰q ÌLÂ אלהיכם ה' מנּסה ּכי ּדר על ¿»ƒ»ְֱִֵֶֶֶֶַַֹ

ויעּנ וככה, אֹוהבים. הּיׁשכם לדעת ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָאתכם
,ּבאחרית להיטיב  נּסֹות ּולמען  .ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַוּירעיב

מׁשה: על הלינּו ׁשּלא הּסֹובלים ְְִִִֵֵֶֶַַֹֹלהיטיב

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iying meil inei xeriy

i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה ∑NÚz‰.זֹו ּבהם ∑zÊ‡‰Â.היא לדקּדק אזנים .ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ
ÂÈwÁŒÏk∑?'נאסרּו לּמה ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ‡N.ּכגֹון: ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי אׂשים ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ…»ƒ»∆ְְְֲִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"רֹופא ה' אני מהם,.(מכילתא)"ּכי ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר הּוא וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ג)ּכרֹופא (משלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
"לׁשר ּתהי עזרא עזרא עזרא עזרא ."רפאּות אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶָ

ß hay b"i iying mei ß

(æë)íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכנגד אבןאבןאבןאבן ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¤
íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ

:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑והּוצרכּו מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, המצה)לּמן. משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים א'– ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
היה, ׁשּבתּבׁשּבת ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם א)וירדוירדוירדוירד טז, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבדר לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו  סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא כה)הּפׁשט יׂשראל (טו, ּבני קּבלּו ׁשּבמרה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתֹורה ׁשל ודינין)ּפרׁשּיֹות אדּמה ּפרה זֹוׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו(ׁשּבת, מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין א ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא ּבפעל. אבןאבןאבןאבן ְַֹ

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ekÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ¯Ó‡iÂ הזּכרּתי ּכבר . «…∆ƒ»«ƒ¿«ְְְִִַָ
אין  ּבי''ת. אֹו למ''ד ׁשאחריה ׁשמיעה ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכי
הענין  טעם להבין רק הּדבר. לׁשמֹוע ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּפירּוׁשּה
מה  ׁשּיבין הּׁשמיעה זֹו והּנה הּדבר. ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנֹוׂשא

לעׂשֹות: NÚz‰מצּוה ÂÈÈÚa ¯Li‰Âאּלּו . ְֲֶַֻ¿«»»¿≈»«¬∆ֵ
עׂשה: ÂÈ˙BˆÓÏמצֹות zÊ‡‰Â לא מצֹות . ְֲִֵ¿«¬«¿»¿ƒ¿»ְִֹ

הם: מה להתּבֹונן ÂÈwÁתעׂשה, Ïk z¯ÓLÂ. ְְֲִֵֵֶַַ¿»«¿»»À»
ּבחּקֹות  תלכּו ולא ּכמֹו עליהם, יעבֹור ְְְְֲֲֵֵֶֶַֹֹֻׁשּלא
ּכמעׂשיהם: יעׂשּו ׁשּלא הּׁשם וחּקת ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַֹֻהּגֹוי.

‰ÏÁn‰וטעם Ïkּבעיני ּכי לזּכור ל יׁש . ְַַ»««¬»ְְְִִֵֵֶֹ
ׂשמּתי  אׁשר והּמּכֹות והּנגעים הּמחלה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָראית
ּתׁשמֹור  אּתה ואם ּבי. ׁשּמרדּו ּבעבּור ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבמצרים ,
ּכאׁשר  ל אעׂשה ׁשּלא מהם ּתּמלט ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻחּקי,
רֹופא אהיה ה' אני ּכי  ועֹוד , להם. ְְְֲִִִִֶֶֶֶָָעׂשיתי
אין  הארץ. על להיֹותּה ׁשּגזרּתי מחלה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּכל
הּמרים, הּמים רּפאתי ּכא ׁשר לרֹופא. צר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹל
מרה, ּדבר והּנה לרּפאם. ּברֹופאים יכלת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
היּו הּיאֹור מימי ּכי הראׁשֹונה. הּמּכה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָהפ
הּמים  וכאן מהם. לׁשּתֹות יכלּו ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָֹמתּוקים,

הּדבר  עׂשה הּׁשם והּנה מתּוקים. ׁשבּו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּמרים,
ּבֹו, ּתּמר ׁשּלא להּׁשמר ל יׁש ּכן על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהפכֹו,

:ל ייטיב הּוא ּכי אֹותֹו ְֱִִֵֶָֹולאהב
fke‡·iÂ ּתמרים מיני ׁשבעים הּגאֹון, אמר . «»…ְְִִִִֵַַָָָ

ואחרים  וׁשבט. ׁשבט לכל הֹוסיפּו ואחרים ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיּו.
לּדברים  צר ואין ואיׁש. איׁש לכל ְְְְִִִֵֶַָָָָֹאמרּו,
וׁשבעים  י''ב, ׁשהיּו הּמעינֹות ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָהאּלה,
ואין  יׂשראל. ּבׁשביל עּתה נבראּו לא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּתמרים ,
יׂשראל  ּכי ּדעּתי, ּולפי ּתמרים. ּבּׁשּול זמן ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָזה 
ּבאילים  והתעּכבּו אחד. יֹום רק ּבמרה יׁשבּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹלא 
ׁשם  וּיחנּו הּכתּוב, אמר ּכן על יֹום. כ' ְֲֵַַַַַָָָּכמֹו
אחריו, הּבא ּבּפסּוק אמר ּכן על הּמים. ֲִֵַַַַַַַַָָָָעל
נסעּו הּׁשני לחדׁש יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכי
מקֹומֹות, ּבד' חנּו ימים ּבט''ו והּנה ְְְְִִִֵֵֵָָמאילים .
ואלּוׁש ודפקה. סיני. מדּבר הם: ְְְְְִִֵֵֶַַָָָואּלה
מדּבר  ּבאּו הּׁשליׁשי החדׁש ּתחּלת ּכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָֹּורפידים.
הּמים  ּכי להֹודיע הּתמרים והזּכיר ְְְְִִִִִִִַַַַַָסיני.
יצליחּו לא הּתמרים ּכי מרה, מי הפ ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמתּוקים ,

מרים: ׁשּמימיה ְִֵֶֶֶֶָָּבארץ

`eÚÒiÂ טעם ּכי סעדיה, רב הּגאֹון אמר . «ƒ¿ְְִַַַַַַָָָ
להֹודיע  הּׁשני, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלהזּכיר
מּמצרים. יׂשראל יצאּו ּבּׁשבּוע חמיׁשי יֹום ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּכי
חמיׁשי. יֹום היה ניסן לחדׁש ראׁשֹון יֹום ְְֲִִִִִֵֶָָָֹוהּנה
ּבאּו הּׁשּבת ּביֹום והּנה וׁשּבת. ׁשּׁשי יֹום ְְְְִִִִֵַַַָָָָואייר 
להם  ואמר ּבחנֹותם. והתרעמּו סין, מדּבר ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָאל
הּמן. ירד ּובּבקר ּבׂשר ּתאכלּו ּבערב ּכי ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמׁשה
ׁשאמר  ּבעבּור ראׁשֹון , יֹום להיֹות ֹו ראּוי ְְֲִִִֵֶַַָָוהּנה
והיה  ׁשּׁשי, יֹום היה ּכי הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִִַַָָָָָָוהיה
נקּבלהּו הּגאֹון, ׁשאמר ּומה הּמן. לירידת ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּׁשי
מי  ּכי ּפרּוׁשּו. ּבעבּור ולא הּקּבלה, ְֲֲִִֵַַַַָָֹּבעבּור
ירד  סין, מדּבר אל ּבֹואם  מּמחרת ּכי לֹו ְֳִִִִִִֶַַַָָָהּגיד

י  ארּבעה ׁשם עמדֹו אּולי יֹותר.הּמן. אֹו מים ְְִֵַַַָָָָָָ
נחל  רדּתֹו מּיֹום ּכי א', ּביֹום לרדת הּמן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָוהחל 
יׂשראל  על סֹומכין האּמֹות ּכל ּכי ְְְִִִִֵַָָָֻלסּפֹור.
ימֹות  ׁשמֹות קראּו הערלים והּנה הּזה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבּמסּפר
לא  ׁשּבת וי ֹום המׁשרתים. ׁשמֹות על ְְְְִַַַַַָָָֹהּׁשבּוע
ּדר על ימים חמּׁשה קראּו ערבי ּובלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָכן .
חּבּורם. ׁשם על אלגומ''ע ׁשּׁשי ויֹום ְְִִִִֵַַָָהּמסּפר,



עה glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iying meil inei xeriy

i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה ∑NÚz‰.זֹו ּבהם ∑zÊ‡‰Â.היא לדקּדק אזנים .ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ
ÂÈwÁŒÏk∑?'נאסרּו לּמה ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ‡N.ּכגֹון: ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי אׂשים ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ…»ƒ»∆ְְְֲִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"רֹופא ה' אני מהם,.(מכילתא)"ּכי ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר הּוא וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ג)ּכרֹופא (משלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
"לׁשר ּתהי עזרא עזרא עזרא עזרא ."רפאּות אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶָ

ß hay b"i iying mei ß

(æë)íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכנגד אבןאבןאבןאבן ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¤
íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ

:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑והּוצרכּו מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, המצה)לּמן. משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים א'– ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
היה, ׁשּבתּבׁשּבת ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם א)וירדוירדוירדוירד טז, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבדר לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו  סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא כה)הּפׁשט יׂשראל (טו, ּבני קּבלּו ׁשּבמרה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתֹורה ׁשל ודינין)ּפרׁשּיֹות אדּמה ּפרה זֹוׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו(ׁשּבת, מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין א ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא ּבפעל. אבןאבןאבןאבן ְַֹ

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ekÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ¯Ó‡iÂ הזּכרּתי ּכבר . «…∆ƒ»«ƒ¿«ְְְִִַָ
אין  ּבי''ת. אֹו למ''ד ׁשאחריה ׁשמיעה ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכי
הענין  טעם להבין רק הּדבר. לׁשמֹוע ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּפירּוׁשּה
מה  ׁשּיבין הּׁשמיעה זֹו והּנה הּדבר. ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנֹוׂשא

לעׂשֹות: NÚz‰מצּוה ÂÈÈÚa ¯Li‰Âאּלּו . ְֲֶַֻ¿«»»¿≈»«¬∆ֵ
עׂשה: ÂÈ˙BˆÓÏמצֹות zÊ‡‰Â לא מצֹות . ְֲִֵ¿«¬«¿»¿ƒ¿»ְִֹ

הם: מה להתּבֹונן ÂÈwÁתעׂשה, Ïk z¯ÓLÂ. ְְֲִֵֵֶַַ¿»«¿»»À»
ּבחּקֹות  תלכּו ולא ּכמֹו עליהם, יעבֹור ְְְְֲֲֵֵֶֶַֹֹֻׁשּלא
ּכמעׂשיהם: יעׂשּו ׁשּלא הּׁשם וחּקת ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַֹֻהּגֹוי.

‰ÏÁn‰וטעם Ïkּבעיני ּכי לזּכור ל יׁש . ְַַ»««¬»ְְְִִֵֵֶֹ
ׂשמּתי  אׁשר והּמּכֹות והּנגעים הּמחלה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָראית
ּתׁשמֹור  אּתה ואם ּבי. ׁשּמרדּו ּבעבּור ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבמצרים ,
ּכאׁשר  ל אעׂשה ׁשּלא מהם ּתּמלט ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻחּקי,
רֹופא אהיה ה' אני ּכי  ועֹוד , להם. ְְְֲִִִִֶֶֶֶָָעׂשיתי
אין  הארץ. על להיֹותּה ׁשּגזרּתי מחלה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּכל
הּמרים, הּמים רּפאתי ּכא ׁשר לרֹופא. צר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹל
מרה, ּדבר והּנה לרּפאם. ּברֹופאים יכלת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
היּו הּיאֹור מימי ּכי הראׁשֹונה. הּמּכה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָהפ
הּמים  וכאן מהם. לׁשּתֹות יכלּו ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָֹמתּוקים,

הּדבר  עׂשה הּׁשם והּנה מתּוקים. ׁשבּו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּמרים,
ּבֹו, ּתּמר ׁשּלא להּׁשמר ל יׁש ּכן על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהפכֹו,

:ל ייטיב הּוא ּכי אֹותֹו ְֱִִֵֶָֹולאהב
fke‡·iÂ ּתמרים מיני ׁשבעים הּגאֹון, אמר . «»…ְְִִִִֵַַָָָ

ואחרים  וׁשבט. ׁשבט לכל הֹוסיפּו ואחרים ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיּו.
לּדברים  צר ואין ואיׁש. איׁש לכל ְְְְִִִֵֶַָָָָֹאמרּו,
וׁשבעים  י''ב, ׁשהיּו הּמעינֹות ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָהאּלה,
ואין  יׂשראל. ּבׁשביל עּתה נבראּו לא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּתמרים ,
יׂשראל  ּכי ּדעּתי, ּולפי ּתמרים. ּבּׁשּול זמן ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָזה 
ּבאילים  והתעּכבּו אחד. יֹום רק ּבמרה יׁשבּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹלא 
ׁשם  וּיחנּו הּכתּוב, אמר ּכן על יֹום. כ' ְֲֵַַַַַָָָּכמֹו
אחריו, הּבא ּבּפסּוק אמר ּכן על הּמים. ֲִֵַַַַַַַַָָָָעל
נסעּו הּׁשני לחדׁש יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכי
מקֹומֹות, ּבד' חנּו ימים ּבט''ו והּנה ְְְְִִִֵֵֵָָמאילים .
ואלּוׁש ודפקה. סיני. מדּבר הם: ְְְְְִִֵֵֶַַָָָואּלה
מדּבר  ּבאּו הּׁשליׁשי החדׁש ּתחּלת ּכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָֹּורפידים.
הּמים  ּכי להֹודיע הּתמרים והזּכיר ְְְְִִִִִִִַַַַַָסיני.
יצליחּו לא הּתמרים ּכי מרה, מי הפ ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמתּוקים ,

מרים: ׁשּמימיה ְִֵֶֶֶֶָָּבארץ

`eÚÒiÂ טעם ּכי סעדיה, רב הּגאֹון אמר . «ƒ¿ְְִַַַַַַָָָ
להֹודיע  הּׁשני, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלהזּכיר
מּמצרים. יׂשראל יצאּו ּבּׁשבּוע חמיׁשי יֹום ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּכי
חמיׁשי. יֹום היה ניסן לחדׁש ראׁשֹון יֹום ְְֲִִִִִֵֶָָָֹוהּנה
ּבאּו הּׁשּבת ּביֹום והּנה וׁשּבת. ׁשּׁשי יֹום ְְְְִִִִֵַַַָָָָואייר 
להם  ואמר ּבחנֹותם. והתרעמּו סין, מדּבר ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָאל
הּמן. ירד ּובּבקר ּבׂשר ּתאכלּו ּבערב ּכי ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמׁשה
ׁשאמר  ּבעבּור ראׁשֹון , יֹום להיֹות ֹו ראּוי ְְֲִִִֵֶַַָָוהּנה
והיה  ׁשּׁשי, יֹום היה ּכי הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִִַַָָָָָָוהיה
נקּבלהּו הּגאֹון, ׁשאמר ּומה הּמן. לירידת ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּׁשי
מי  ּכי ּפרּוׁשּו. ּבעבּור ולא הּקּבלה, ְֲֲִִֵַַַַָָֹּבעבּור
ירד  סין, מדּבר אל ּבֹואם  מּמחרת ּכי לֹו ְֳִִִִִִֶַַַָָָהּגיד

י  ארּבעה ׁשם עמדֹו אּולי יֹותר.הּמן. אֹו מים ְְִֵַַַָָָָָָ
נחל  רדּתֹו מּיֹום ּכי א', ּביֹום לרדת הּמן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָוהחל 
יׂשראל  על סֹומכין האּמֹות ּכל ּכי ְְְִִִִֵַָָָֻלסּפֹור.
ימֹות  ׁשמֹות קראּו הערלים והּנה הּזה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבּמסּפר
לא  ׁשּבת וי ֹום המׁשרתים. ׁשמֹות על ְְְְִַַַַַָָָֹהּׁשבּוע
ּדר על ימים חמּׁשה קראּו ערבי ּובלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָכן .
חּבּורם. ׁשם על אלגומ''ע ׁשּׁשי ויֹום ְְִִִִֵַַָָהּמסּפר,
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(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ
íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤
-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì̈®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk̈©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ לעׂשֹות ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות מתים אנחנּו, והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", ."לוי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ

(ã)-ïî íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤¦
epqðà ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©£©¤²

:àì-íà éúøBúa Cìéä£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת מחר צר לצר הּיֹום ילקטּו ולא ּביֹומֹו, ‰CÏÈ.(מכילתא)ילקטּו epq‡ ÔÚÓÏ ¿«¿ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ¿««¬«∆¬≈≈

È˙¯B˙a∑ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ללקט אם ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .– אבןאבןאבןאבן ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

(ä)äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½
íBé eè÷ìé-øLà ìò|:íBé ©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו אני:על ואֹומר ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לחם  "לקטּו וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"אׁשר
ּברכה  לכם נֹותן יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמׁשנה",

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּבית אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

(å)ízòãéå áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתדעּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּבת  ויֹום ּבּׁשבּוע. הּנכּבד הּיֹום להם הּוא ְְִִֶַַַַַָָָָּכי
מתחּלפים  והס' הׁש' ּכי סּב''ת, אֹותֹו ְְְְִִִַַַַָָקראּו
אנׁשי  הּנה ּכי למדּו. מּיׂשראל ואּלה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבכתיבתם.
ּתחּלת  ּבראׁשית, ּבמעׂשה מֹודים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָהֹודּו
ּכֹוכב  ּכי ּבעבּור ד'. יֹום להם הּׁשבּוע ְֲִֵֶַַַַָָימי
עליהם  ׁשלטֹון לֹו ויׁש חּמה, ּכֹוכב  הּוא ְְֲִֵֵֶַַָָהּיֹום

ּדבריהם: ְְִִֵֶּכפי
aeliÂ ּכי לבּדֹו, מׁשה על הלינּו מרה ּבמי . «ƒ…ְְִִֵֵֶַַָָֹ

התרעמּו לא יׂשראל וכל  הּסיעם. לבּדֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּוא
ועּתה  העם. וּיּלֹונּו ּכתּוב ּכן על קצתם. ְְִֵַַַַָָָָָָרק

מׁשה  על יׂשראל עדת ּכל וּיּלֹונּו סין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבמדּבר
ּובמרה  הֹוציאּום. ׁשניהם ּכי אהרן, ְְְֲִִֵֶַַָָֹועל
הּבׂשר  על  מתרעמים ועּתה  הּמים, על ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָָָהתרעמּו
ּגדֹול  וקהל מקניהם, רֹוב אכלּו ׁשּכבר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּלחם,
ּביקר, אם ּכי לקנֹות לחם ימצאּו לא ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹּכמֹוהּו

צאתם: מּיֹום להם היה יֹום ׁשלׁשים ְִִִֵֶָָָָֹּכי
c¯ÈËÓÓ Èp‰.מהּׁשמים הּיֹורד מטר ּכדמּות . ƒ¿ƒ«¿ƒְִִֵֵַַַָָָ

ּכמׁשמעֹו. הּלחם על ּתמצא מאכל לחם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומּלת
הּפרי, על ּגם אּׁשה. לחם  ּכמֹו הּבׂשר, על ְְִִֶֶֶַַַַַַָָּגם

וטעם ּבלחמֹו: עץ נׁשחיתה .‡epqּכמֹו ְְְְְִֵַַַַָ¬«∆

יֹום: ּבכל אלי ְְִֵֵֶַָָׁשּיצטר
WExitE d‰LÓ ּכן ּכי לאחד, העמר ׁשני . ¥ƒ¿∆ְִֵֵֶֶָָָֹ

ָּכתּוב:
e¯Ó‡iÂ ּבעבּור אתכם, הֹוציא ה' ּכי טעם . «…∆ְֲִִֶֶַַַ

אֹותנ  הֹוצאתם ּכי אֹותֹות ׁשאמרּתם ׁשני והּנה ּו. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָ
אתכם. הֹוציא הּוא ּכי ׁשּתדעּו לכם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָנעׂשה
ּבּבקר. למחרתֹו וׁשני הּיֹום. זה ּבערב ְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהאחד 
ּכי  וידעּתם, ּובקר ערב ׁשּיהיה ראּוי ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ה', ּכבֹוד את ּוראיתם עם ּובקר ּדבק ְְִִֵֵֶֶֶֶָֹאינּנּו
יפרׁש: ּכאׁשר הּכבֹוד, את ראּו עצמֹו ּבּיֹום ְְֲִֵֶֶַַַַָָָּכי

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iyiy meil inei xeriy

(æ)íúéàøe ø÷áeíëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על וידעּתם לא "ערב להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
י  ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ׁשאלּתם ּכי ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א מלאה.ּתן, ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹוהּלחם
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל ‰'.להכינֹו, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר Ó‰.ּכמֹו eÁÂ∑ מה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

חׁשּובין? eÈÏÚ.אנחנּו eÈl˙ Èk∑ אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש (לקמן זקּוק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא יז) עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ"וּילן
ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו יד)מׁשמע העדה (במדבר ּכל את עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיּלינּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ç)íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהמֹות  ׁשהרּבה ּכהגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובׂשר

ּכהגן  ׁשּלא טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. ÂÈÏÚ.היּו ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים האחרים, עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמקֹום אבןאבןאבןאבן ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤
øaãnä:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay c"i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
ék ízòãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

ìà ýåýé éðàý:íëé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

f¯˜·e:ּפרׁשּתיו .ÌÎÈ˙BeÏz ˙‡ BÚÓLa. …∆ְִֵַ¿»¿∆¿≈∆
ה': ּכבֹוד את ּוראיתם עם Ó‰ּדבק eÁÂ. ְְִִֵֶֶָ¿«¿»

ּׁשּצּונּו. מה רק עׂשינּו לא לעׂשֹות, ּבידינּו ְֲִִֵֶַַַַָָָֹמה
אלף: חסר ְְֵֶַָָונחנּו

g¯Ó‡iÂ:אֹותֹות ב' להם ּפרׁש עּתה . «…∆ֵֵֶַָָ
h'‰ ÈÙÏ e·¯˜:הּמדּבר אל . ƒ¿ƒ¿≈ְִֶַָ

iÈ‰ÈÂ להם ׁשּדּבר ּבעת ּכי להם התּברר . «¿ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
הּכבֹוד: ּבֹו ונראה הענן ּבא מּיד ְְְִִֶַַָָָָָָקרבּו,

`i'‰ ¯a„ÈÂ הּכבֹוד אל הל מׁשה ּכי וראּו . «¿«≈ְִֶֶַַָָָֹ
עּמֹו: ְִִֵודּבר

aiÈzÚÓLמּלת .˙peÏz.הנּו''ן ּדגׁשּות זרה »«¿ƒִַ¿…ְַַָָ
מׁשה  הזּכירּה ּכבר ּכי  ׁשנ ּיה, הּנבּואה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹוזאת

ּבּבקר. ולחם לאכֹול ּבׂשר ּבערב לכם ה' ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבתת
ּומּלת  הּכבֹוד. ׁשּיראּו יׂשראל ּבעבּור נׁשנית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָרק

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ּומּזה ּפירׁשנּו. ּכאׁשר ּבערב, ּכמֹו ≈»«¿»ƒְְֲִֵֶֶֶֶַַָ
ּכבֹוד  את ּוראיתם ּובקר ּפירּוׁש התּברר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהּפסּוק
ּבׂשר  ּתאכלּו הערּבים ּבין ּכתּוב הּנה ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָֹה'.

לחם: ּתׂשּבעּו ְְִֶֶַָֹּובּבקר



עז glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iyiy meil inei xeriy

(æ)íúéàøe ø÷áeíëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על וידעּתם לא "ערב להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
י  ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ׁשאלּתם ּכי ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א מלאה.ּתן, ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹוהּלחם
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל ‰'.להכינֹו, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר Ó‰.ּכמֹו eÁÂ∑ מה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

חׁשּובין? eÈÏÚ.אנחנּו eÈl˙ Èk∑ אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש (לקמן זקּוק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא יז) עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ"וּילן
ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו יד)מׁשמע העדה (במדבר ּכל את עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיּלינּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ç)íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהמֹות  ׁשהרּבה ּכהגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובׂשר

ּכהגן  ׁשּלא טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. ÂÈÏÚ.היּו ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים האחרים, עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמקֹום אבןאבןאבןאבן ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤
øaãnä:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay c"i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
ék ízòãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

ìà ýåýé éðàý:íëé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

f¯˜·e:ּפרׁשּתיו .ÌÎÈ˙BeÏz ˙‡ BÚÓLa. …∆ְִֵַ¿»¿∆¿≈∆
ה': ּכבֹוד את ּוראיתם עם Ó‰ּדבק eÁÂ. ְְִִֵֶֶָ¿«¿»

ּׁשּצּונּו. מה רק עׂשינּו לא לעׂשֹות, ּבידינּו ְֲִִֵֶַַַַָָָֹמה
אלף: חסר ְְֵֶַָָונחנּו

g¯Ó‡iÂ:אֹותֹות ב' להם ּפרׁש עּתה . «…∆ֵֵֶַָָ
h'‰ ÈÙÏ e·¯˜:הּמדּבר אל . ƒ¿ƒ¿≈ְִֶַָ

iÈ‰ÈÂ להם ׁשּדּבר ּבעת ּכי להם התּברר . «¿ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
הּכבֹוד: ּבֹו ונראה הענן ּבא מּיד ְְְִִֶַַָָָָָָקרבּו,

`i'‰ ¯a„ÈÂ הּכבֹוד אל הל מׁשה ּכי וראּו . «¿«≈ְִֶֶַַָָָֹ
עּמֹו: ְִִֵודּבר

aiÈzÚÓLמּלת .˙peÏz.הנּו''ן ּדגׁשּות זרה »«¿ƒִַ¿…ְַַָָ
מׁשה  הזּכירּה ּכבר ּכי  ׁשנ ּיה, הּנבּואה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹוזאת

ּבּבקר. ולחם לאכֹול ּבׂשר ּבערב לכם ה' ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבתת
ּומּלת  הּכבֹוד. ׁשּיראּו יׂשראל ּבעבּור נׁשנית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָרק

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ּומּזה ּפירׁשנּו. ּכאׁשר ּבערב, ּכמֹו ≈»«¿»ƒְְֲִֵֶֶֶֶַַָ
ּכבֹוד  את ּוראיתם ּובקר ּפירּוׁש התּברר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהּפסּוק
ּבׂשר  ּתאכלּו הערּבים ּבין ּכתּוב הּנה ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָֹה'.

לחם: ּתׂשּבעּו ְְִֶֶַָֹּובּבקר



glyaעח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iyiy meil inei xeriy

(âé)ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä̈«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰Ïh.(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰∑אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב (במדבר הּטל «¿»ְְִֵָֹ»¿»ƒ¿««»ְֵֵֵַַַַָָָ
ּבקּופסאיא) ּכמּנח הּוא והרי עליו טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת עה.: (יומא ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .מכילתא) אבןאבןאבןאבן

(ãé)ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈
:õøàä-ìò øôkk ÷c©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑ לקראת עֹולה טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָ
ורּבֹותינּו ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהחּמה.

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל וראּוּדרׁשּו: הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת וגֹו'וכעלֹות הּמדּבר" ּפני על ּדבר ∑c˜."והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ«ָָ
ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדק  חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מׁשנה.מגּלה, ׁשּבלׁשֹון ַ¿À¿»ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻ

לׁשֹון  'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכׁשּנתּגּלה
הּלבן" ּכּסּוי ∑Ùkk¯."מחׂשף ּגּבי ּכדאמרינן ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְַַָָֹ«¿…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר ּדק הּדם: ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח מגלד וׁשֹוכב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
אּונקלֹוס,ּכּכ ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לׁשֹון על הּוא ּבּפסּוק ּתֹוספת ּתבה לֹו ואין עזרא עזרא עזרא עזרא .העברית, אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

(åè)ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²
øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧

:äìëàì íëì ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ּבׁשמֹו אבן אבן אבן אבן .ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְְִִֶ

עזרא עזרא עזרא עזרא 

(æè)éôì Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−§¦´
øLàì Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà̈§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬

:eçwz Bìäàa§¨«¢−¦¨«

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

bi·¯Úa È‰ÈÂ.ּבעצמֹו הּיֹום ּבסֹוף .ÏÚzÂ «¿ƒ»∆∆ְְְַַ«««
ÂÈÏO‰:ים מּפאת עלתה אּולי .Ïh‰ ˙·ÎL. «¿»ְְִַַָָָƒ¿««»

ירידה, טעם יׁשּכיב. מי ׁשמים  ונבלי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּכמֹו
ׁשם  ירקב הּטל . ּוברדת ּכתּוב אחר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָּובמקֹום
ּפרסי  ּבלׁשֹון הּנקרא הּוא הּמן ּכי ׁשאמר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָחוי
לע''ז  ּובלׁשֹון מ''ן, ערבי ּובלׁשֹון ְְֲִִַַָָתרנגבי''ן,
האחת, עליו. עמדּו רּבֹות קׁשיֹות ּכי ְְִַַַָָָָֻמנ''א.
ההר  ּכי סיני, ּבמדּבר הּיֹום יֹורד אינּנּו ְְִִִִֵֵֶַַַָָּכי
ּבמלכּות  למן, הּדֹומה זה ראיתי ואני ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָידּוע.
ולא  ּובאייר ּבניסן יֹורד והּוא ְְְְִִֵָָֹאלצכי''ר.
לּׁשמׁש, ּתׂשימהּו אם ועֹוד, אחרים. ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָּבחד ׁשים
ועֹוד, יבאׁש. לא ּבּלילה ּכי ועֹוד, יּמס. ְְְְִִִַַַַָֹֹלא
ּבּמדּוכה  אדם ׁשּידּוכּנּו צר ואין חזק אינּנּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכי
יּוׂשם  ּכאׁשר ועֹוד, עּוגֹות. מּמּנּו ְֲֲִֶֶֶֶַַַׁשּיעׂשה
ׁשּיֹוליד  מׂשּביע אינּנּו ּכי ועֹוד, ימס. ְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלׁשֹון,

ּכי  ועֹוד, ּברפּואֹות. נכנס הּוא רק טֹוב, ְְְִִִַָָּדם
לא  ּכי ועֹוד, מׁשנה. יֹורד היה הּׁשּׁשי ְְִִִִֵֶַַָָֹּבּיֹום
מקֹום  לכל ירד ּכי ועֹוד, ּבׁשּבת. יֹורד ְְְִֵַַָָָָָָהיה
ולא  הּירּדן, את עּמהם עבר ּכי ועֹוד, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיחנּו.

הּפׁשט: ּדר על ניסן, חצי עד ְֲִִֶֶַַַַָָָׁשבת
ciÏÚzÂחּללּת אז ּכמֹו ׁשּנפסקה, הּטעם . «««ְְְְִִֶַַַַָָָ

יצּועי, ׁשחּללּת מעת הּטעם, ּכי עלה. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָיצּועי
אל  אלי אֹומר וכמֹוהּו, ונפסק. מעלי ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָנסּתּלק 
ּבתחּלה  יֹורד היה והּטל ימי. ּבחצי ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּתעלני
וכן  הּמן. יֹורד הּטל ּובהסּתּלק הארץ, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלטהר
הּמן  ירד לילה, הּמחנה על הּטל ּוברדת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכתּוב

ÒtÒÁÓעליו: ˜c.חבר לֹו ואין עּגּול, ּכמֹו . ָָ«¿À¿»ְְִֵֵָ
אינֹו ּבׁשי''ן, ׁשהּוא מחׂשף ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַָֹוהא ֹומר
והעי''ן, הּפ''א ׁשּיּכפלּו הּלׁשֹון מׁשּפט ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנכֹון .
ירקרק. ּכמֹו והלמ''ד, העי''ן אֹו יפיפית. ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּכמֹו

לבּדֹו העי''ן רק סגריר. ּכמֹו לבּדּה הלמ''ד ְְְְִִֵַַַַַַָָָאֹו
הגיגי. ּכמֹו הה''א. ּבעלּומי אם ּכי מצאנּו, ְֲֲִִִִֵֵַַָָֹלא
ּכלמ''ד  הּגימ''ל נראה הה''א, ׁשחסר אחר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכי
לא  נראֹות, ּבאֹותּיֹות רק ּכפלּוה ּו. ּכן על  ְְְִִֵַַַָֹֹּפעל.

ּכפּול: העי''ן ִַָָָָמצאנּו
ehe‡¯iÂ ּבלׁשֹון ּכי ׁשלמה, רּבנּו אֹומר . «ƒ¿ְְִִֵֵַֹֹ

והּמּגיד  הּוא. מן הּוא, מה ּתרּגּום ְְְִִֵַַַַַָיׁשמעאל,
הּוא, מה ּתרּגּום ּכי נכֹון. ּדּבר לא ּככה, ְִִֵַַָָָֹלֹו
ּתרּגּומֹו הּוא, מן רק הוי. מה יׁשמעאל ְְְֱִִֵֵַַַַָּבל ׁשֹון
אם  ּכי ּבלׁשֹונם מן נֹופל אינּנּו ּכי הּוא. ְִִִִִֵֵֶַָמי
אׁשר  מּגזרת הּוא, מן ּפירּוׁש ּכי אדם. ְֲִִִֵֶַַַָָעל
ידענּו הּכהן, מׁשה ר' אמר מאכלכם. את ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמנה
מׁשה  וּיאמר ּכי  ּבּתֹורה. ּומאחר מקּדם אין ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻּכי
וכמֹוהּו אליהם, מׁשה אמר ּוכבר ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹאליהם,
וּיבאׁש, ּתֹולעים וּירם הּזאת, ּובּפרׁשה ְִִִַַַַַַָָָָָֹֻרּבים.

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקט ּו מה יׁש איׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעמר  חסר מצא לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻּׁשּלּקטּו,
ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לגלּגלת, אבןאבןאבןאבן ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåàì èéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ¤

(ë)ø÷a-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירם ּדתן (שמות Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑:הפּו מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָָ
ּכל  ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתחּלה

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמתליעים  אבןאבןאבןאבן ְִִַַ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה צדין הּנׁשאר העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים הּׁשמׁשּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מהם ידי על ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿»»ְְְִֵֶֶַַַָ

ּומפׁשיר  מיתֹות ∑ÒÓÂ.מתחּמם ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין ודגמתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .דישטנ"פריר, אבןאבןאבןאבן ְְִִֵַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, העמר (מכילתא)לחם ׁשני ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא LÓÏ‰.לאחד? e„ÈbiÂ∑ לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ««ƒ¿…∆ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
אמר  זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת  ּפרׁשת מׁשה להם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד
הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:

הּכלל  עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ְִַָ

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

dxezd lr `xfr oa`

לא  ורּמה הבאיׁש ולא ּכתּוב, וכן ּבאׁש. ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹּוכבר
מׁשה, ּדברי  לֹומר הּכתּוב ואחר ּבֹו. ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹהיתה
הּדבר  זה לֹומר להארי צרי ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶַַַַָָָּבעבּור
לּגלּגלת  עמר ּכי הּסברא, ּבדר זה ה'. צּוה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻאׁשר
אכלם: ּכפי ולּקטּנים ּבׁשנים, ּגדֹול ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַָָָָלמי

fieNÚiÂ והּממעיט הּמרּבה ּכי הּפׁשט ּדר על . ««¬ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָ
ּכי  אמרּו וקדמֹונינּו אהלֹו. נפׁשֹות מסּפר ְְְְְְֳִִִֵַַַָָלפי 

ּפלא: ּדבר ְֶֶַהּוא

gi¯ÓÚa ecÓiÂ:ּׁשּׁשער מה לפי אחד ּכל מצא . «»…»…∆ְִִֵֶֶַָָָָ
hi¯Ó‡iÂלאכלֹו מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא הּטעם, . «…∆ְְִִֶֶַַַָֹ

אינֹו ּכי ירד. מחר ּכי ּבּׁשם יבטח רק ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָמחר.
לֹו נׁשאר אם רק ּכּלֹו, לאכלֹו עליו ְְְְִִֶַַָָָֻֻמצּוה
לאהלֹו: מחּוץ יׁשליכּנּו לאכלֹו, יכֹול ְְְְֳִִֶֶַָָָֹׁשּלא

k‡ÏÂׁשמעּו ולא עם ּדבקה אנׁשים מּלת . ¿…ְְְֲִִִֵַָָָֹ
רּבי  אמר היּו. מעּטים אנׁשים ּכי מׁשה, ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹאל

רּמה: מּגזרת וּירם ּכי ְִִִִִַַָָָֻמרינּוס,

`k'B‚Â eË˜ÏiÂטעם .LÓM‰ ÌÁÂ ּכחֹום «ƒ¿¿¿ַַ¿««∆∆ְ
יחם: לא הּׁשמׁש ּכי נפעל,ÒÓÂהּיֹום, מּבנין . ִֵֶֶַַַֹ¿»»ְְִִִַַ
ה  ּכפל:מּפעלי ֳִֵֶֶַָ

akÈ‰ÈÂ ּכאׁשר מהּמנהג, יֹותר הּמן ירד . «¿ƒְֲִֵֵֶַַַַָָָ
מׁשה  ּכי מׁשנה, לחם לקטּו ויׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹיפרׁש.
לּמה. ידעּו לא והם ּככה, לעׂשֹות להם ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹצּוה
מצאּו. אמר ולא לקטּו אמר ׁשהּכתּוב ְְְְֶַַַָָָָָֹועֹוד,
עׂשּו יׂשראל  ּכי למׁשה והּגידּו הּנׂשיאים ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּובא ּו
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i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקט ּו מה יׁש איׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעמר  חסר מצא לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻּׁשּלּקטּו,
ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לגלּגלת, אבןאבןאבןאבן ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåàì èéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ¤

(ë)ø÷a-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירם ּדתן (שמות Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑:הפּו מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָָ
ּכל  ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתחּלה

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמתליעים  אבןאבןאבןאבן ְִִַַ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה צדין הּנׁשאר העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים הּׁשמׁשּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מהם ידי על ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿»»ְְְִֵֶֶַַַָ

ּומפׁשיר  מיתֹות ∑ÒÓÂ.מתחּמם ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין ודגמתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .דישטנ"פריר, אבןאבןאבןאבן ְְִִֵַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, העמר (מכילתא)לחם ׁשני ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא LÓÏ‰.לאחד? e„ÈbiÂ∑ לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ««ƒ¿…∆ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
אמר  זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת  ּפרׁשת מׁשה להם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד
הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:

הּכלל  עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ְִַָ

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

dxezd lr `xfr oa`

לא  ורּמה הבאיׁש ולא ּכתּוב, וכן ּבאׁש. ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹּוכבר
מׁשה, ּדברי  לֹומר הּכתּוב ואחר ּבֹו. ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹהיתה
הּדבר  זה לֹומר להארי צרי ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶַַַַָָָּבעבּור
לּגלּגלת  עמר ּכי הּסברא, ּבדר זה ה'. צּוה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻאׁשר
אכלם: ּכפי ולּקטּנים ּבׁשנים, ּגדֹול ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַָָָָלמי

fieNÚiÂ והּממעיט הּמרּבה ּכי הּפׁשט ּדר על . ««¬ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָ
ּכי  אמרּו וקדמֹונינּו אהלֹו. נפׁשֹות מסּפר ְְְְְְֳִִִֵַַַָָלפי 

ּפלא: ּדבר ְֶֶַהּוא

gi¯ÓÚa ecÓiÂ:ּׁשּׁשער מה לפי אחד ּכל מצא . «»…»…∆ְִִֵֶֶַָָָָ
hi¯Ó‡iÂלאכלֹו מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא הּטעם, . «…∆ְְִִֶֶַַַָֹ

אינֹו ּכי ירד. מחר ּכי ּבּׁשם יבטח רק ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָמחר.
לֹו נׁשאר אם רק ּכּלֹו, לאכלֹו עליו ְְְְִִֶַַָָָֻֻמצּוה
לאהלֹו: מחּוץ יׁשליכּנּו לאכלֹו, יכֹול ְְְְֳִִֶֶַָָָֹׁשּלא

k‡ÏÂׁשמעּו ולא עם ּדבקה אנׁשים מּלת . ¿…ְְְֲִִִֵַָָָֹ
רּבי  אמר היּו. מעּטים אנׁשים ּכי מׁשה, ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹאל

רּמה: מּגזרת וּירם ּכי ְִִִִִַַָָָֻמרינּוס,

`k'B‚Â eË˜ÏiÂטעם .LÓM‰ ÌÁÂ ּכחֹום «ƒ¿¿¿ַַ¿««∆∆ְ
יחם: לא הּׁשמׁש ּכי נפעל,ÒÓÂהּיֹום, מּבנין . ִֵֶֶַַַֹ¿»»ְְִִִַַ
ה  ּכפל:מּפעלי ֳִֵֶֶַָ

akÈ‰ÈÂ ּכאׁשר מהּמנהג, יֹותר הּמן ירד . «¿ƒְֲִֵֵֶַַַַָָָ
מׁשה  ּכי מׁשנה, לחם לקטּו ויׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹיפרׁש.
לּמה. ידעּו לא והם ּככה, לעׂשֹות להם ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹצּוה
מצאּו. אמר ולא לקטּו אמר ׁשהּכתּוב ְְְְֶַַַָָָָָֹועֹוד,
עׂשּו יׂשראל  ּכי למׁשה והּגידּו הּנׂשיאים ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּובא ּו
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(âë)-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©
-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤
úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤

:ø÷aä-ãò©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם צריכים מה ּׁשאּתם ּומה ימים. לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

נֹופל  אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו ּבתבׁשיל לבּׁשל ּבּׁשּול ּולׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .לגניזה ∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)Léàáä àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½
Ba äúéä-àì änøå: §¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾
:äãOa eäàöîú àì¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא)?לאו אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
אֹותם  ראה הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם את להם: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמר
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום הּיֹום? לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדֹואגים

ּתמצאּוהּו מחר עזרא עזרא עזרא עזרא .אבל אבןאבןאבןאבן ְֲִָָָָ

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

צּוה  לּמה ּכי יעׂשּו. מה ּוׁשאלּוהּו צּום. ְֲֲִִִֶַַַָָָָָּכאׁשר
לאכלֹו: יּוכלּו ואי מׁשנה. ְְְְְְִִֵֶָֹללקט

bk¯Ó‡iÂ חּיבים אּתם ּכי הּׁשם לי אמר ּכבר . «…∆ְִִִֵֶַַַַָָָ
אכל  אפילּו מלאכה ּתעׂשּו ׁשּלא מחר, ְְֲֲִִֶֶַָָָָֹֹלׁשּבֹות
הּיֹום  זה ּכי לה'. ׁשּבת יֹום הּוא מחר ּכי ִִֶֶֶַַַָָָנפׁש,
ּבּיֹום  מלאכּתֹו מּכל ׁשּׁשבת  ּבעבּור לּׁשם, ְְֲִֵֶַַַַַָָָסמּו
הארץ  ׁשבתה הּׁשמּטה ּבׁשנת וככה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָהּׁשביעי.
ּכי  קׁשה. ּבדקּדּוק ׁשּבת, ּומּלת לה'. ְְִִִַַַַָָָָׁשּבת
סימן  ׁשּבת ּתי''ו ּכי ּגּנב, מׁשקל על ְִִִֵֶַַַַַַָָָאיננה
ׁשּבת  ּומּלת לה'. היא ׁשּבת והעד, נקבה. ְְְִִֵֵַַַַָָָָלׁשֹון
הּמּלה  ּדקּדּוק וככה ׁשביתה. ּכמֹו ּדבר, ְְְְִִִֵַָָָָָָׁשם
ּדּלקת. מׁשקל על ׁשּבתת, להיֹות ראּויה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהיתה
הּבי''ת  ּפתחּו האחת, הּתי''ו חסרּו ְְְֲֵֶַַַַַַָָָוכאׁשר
אחת, מּלת וככה נקבה. לׁשֹון על ְְְְִֵַַַַָָָלהֹורֹות
ראּוי  היה ּכי זרה. אפּו, ּומּלת אפרׁש. ֲֲִִֵֶַַָָָָָָָּכא ׁשר
מׁשה  אמר והּנה עׂשּו. מׁשקל על ְְְִִִֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו

ּיעׂשּו: מה eÙ‡zלּנׂשיאים ¯L‡ ˙‡. ְֲִִַַַ∆¬∆…
את ‡eÙּכמנהגכם: וככה, הּיֹום. ׁשּתאכלּו . ְְְִֶַ≈ְְֶֶַָָֹ

האחת  מהעֹומר והּנה ּבּׁשלּו. ּתבּׁשלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָאׁשר
מה  ואכלּו ּכרצֹונכם. הּכל ּובּׁשלּו זה, ּכל ְְְְְֲִִֶֶַַַָֹעׂשּו

לכם: ‰Û„Úׁשּיסּפיק Ïk ˙‡Â עד הּניחּוהּו . ְִֶֶַָ¿≈»»…≈ִַַ
לא  והּנה ּתעׂשּו. מה לכם ׁשאמר ְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹהּבקר,
ּבּבקר  רק הּׁשּבת. ּביֹום מן ירד לא ּכי ְִִֶַַַַַָָָָֹֹהֹודיעם,

הּסֹוד: זה ִֶַָהֹודיעם
dk¯Ó‡iÂהׁשּתּבׁשּו אמּונה חסרי רּבים . «…∆ְְְֱִִֵַַַָ

לׁשמֹור  אדם חּיב ּכי ואמרּו הּפסּוק, זה ְְְֲִִֶַַַָָָָָּבעב ּור
אמר  מ ׁשה ּכי אחריו. הּבא והּלילה הּׁשּבת  ְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹיֹום
ּגם  ׁשעבר. הּלילה ולא לה', הּיֹום ׁשּבת ְְִֶַַַַַַַָָָֹּכי
ּכרצֹונם, בקר ויהי ערב ויהי ּופרׁשּו מחר. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
ׁשני. יֹום ּבקר עד הׁשלים  לא ראׁשֹון יֹום ְִִִִִֵֶַֹֹּכי
ליׂשראל  ּדּבר לא מׁשה ּכי נכֹונה, ּדּברּו ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹֹֹולא 
מנהג  ּכי .ל הזּכרּתי ּכאׁשר מנהגם, ּכנגד ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָרק
יׂשראל  ארץ ּכמנהג אינם ערלים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָארצֹות
אין  ּכי וענינם, ּובנינם ּובמלּבּוׁשם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָּבמאכלם
ּובחרף, ּבּקיץ יבּׁשל אֹו אדם ׁשּיאפה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמנהג
אמר  ּכן על ּבּיֹום, רק מלאכה לעׂשֹות ְְֲֵַַַַַָָָֹולא
טּפׁשּות  להבין לּב ׂשים ועּתה ְְְְִִִִַָָָָמחר.
הזּכרּתי. אׁשר בקר ויהי ערב ויהי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹהמפרׁשים
יֹום, לאֹור אלהים וּיקרא אֹומר הּכתּוב ְֱִִִֵַַָָָֹּכי
ולחׁש ׁשקעֹו. עד הּׁשמׁש זרֹוח מעת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּוא
והּנה  זרחֹו. עד הּׁשמׁש ׁשקֹוע מעת לילה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרא
אם  אֹור. הפ ׁשחׁש ּכמֹו הּיֹום, הפ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּלילה
הּׁשמׁש, עריבת ׁשהּוא ערב מעת יּקרא אי ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכן
ּכתּוב  והּנה לילה. הּוא והּנה יֹום, – ּבקר ְְְִִֵֵֶַַָָֹעד
הּיֹום  ּכי ודע יׂשימּו. לּיֹום לילה אּלה ְְִִֵֶַַַַַָָעל
ּכאׁשר  האחת ּדרכים. ׁשני על הּקדׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּבלׁשֹון
הארץ  על עֹומד הּׁשמׁש ׁשאֹור זמן ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהזּכרּתי,
ויֹום  ויֹום. לילה ּכתּוב ּכן על מקֹום, ּכל ְְְֵֶֶַַָָָָָּכנגד
אּלּו ּכי לילֹות. ּוׁשלׁשה ימים ׁשלׁשת ְְְִִִֵֶַָָָָֹֹולילה.
יזּכיר  לּמה לילה, עּמֹו ּכֹוללת הּיֹום מּדת ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהיתה 

מחכמת  ּגמּורה ּבראּיה יּתכן לא וזה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלילה.
ּדברים, ׁשני ּכֹולל יהיה ּדבר ׁשּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהּדּבּור.
ׁשּמּלת  הּׁשנית, והּדר ּכנגּדֹו. הפ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהאחד
ּביֹום  ּכמֹו רחֹוק, אֹו קרֹוב זמן על נֹופל ְְְֵַַָָיֹום
ארץ  אל הּיֹום. עֹובר אּתה ּבכֹור. ּכל ְֲִֵֶֶֶַַָָהּכֹותי
ורּבים  ההּוא. ּבּיֹום והיה הּזה. ּכּיֹום ְְִֶֶֶַַַַַַָָאחרת
ּונבּקׁש הּדברים, אּלה ּכל נּניח והּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּככה.
אינם  ׁשנֹותינּו ּכי אמרּתי. ּכאׁשר הּתֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָיֹום
ּבקביעּות  רק והּלבנה, החּמה ּבמהל ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָקבּועים
ימים  ׁשבעת ׁשאמר מצאנּו והּנה דין. ְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבית
מארּבעה  הּמסּפר זה ּכי ּופירּוׁש, תאכלּו. ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּצֹות 

ע  מערב וכתּוב ּבערב. לחדׁש ערב עׂשר ד ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
קרי  לֹו ׁשארע מי ועֹוד, ׁשּבּתכם. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּתׁשּבתּו
לילה. מקרה ּכתּוב ּכן ּכי ּבּיֹום, אֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָּבּלילה
סֹוף  ׁשהּוא הּׁשמׁש ּבא עד יטהר לא ְְִִֵֶֶֶַַַֹֹוהּנה
יֹום  ּבקר עד ׁשהּוא ּכן  ואּלּו הראׁשֹון. ְִִֵֶֶַַָֹהּיֹום
אֹומרים  הם ּכי ּבּבקר. ׁשּירחץ ראּוי היה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשני,
יֹום. יּקרא אחריו, ׁשהּוא והּלילה הּיֹום ְְֲִִֵֶַַַַָָָּכי
ואׁשר  טהֹור. וחציֹו טמא הּיֹום חצי יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנה
ׁשעבר  יֹום חצי הּלילה, ּבתחּלת קרי לֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָיארע 
הּתֹועים. ּדברי ואּלה הּבא. יֹום חצי ּגם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָטמא.
ּבמקֹומֹו: בקר ויהי ערב ויהי ּפרׁשּתי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּוכבר

¯Ó‡iÂ.הּמּנח ּבעדף ּיעׂשּו מה ּפרׁש עּתה . «…∆ֲֵֵֵַַַַָָָֹֻ
ּכי  הּיֹום ימצאּוהּו לא ּכי סֹודֹו, להם ְְִִִִֶַָָָֹוגּלה

ירד: ֵֵֹלא
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נאמר  הּמן .לֹוקטי ְֱֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `"ig y"ewl t"r)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ט)אף כ, ּב"עֹובדין (יתרו לעסק האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ׁשּמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה הזהירה ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּייכים ׁשאינם ּובענינים ד)ּדחל" קכח, צ"ל (תהלים ׁשהעסק ּכלֹומר, , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה העסק ּבעת ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, הּמעׂשה וכח הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרק

ּבזמן  והינּו, החל", ּב"ימֹות ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו הּמעׂשה וכח ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹא
מצֹותיה. ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻׁשאינֹו

הּקדּׁשה, לתחּום מחּוץ ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻאבל
ּבזה  ׁשקּועים להיֹות צריכים הּמעׂשה וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ׁשקּועים להיֹות צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּדלא

ְְֵַלגמרי.
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב ואם (שמואל מׁשּתּמרת, – ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ּבּכל "ערּוכה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ek˙LL היֹותכם זמן ּכל ּתמיד יהיה ּכן . ≈∆ְְְֱִִֵֶֶַָָ
ׁשׁשת  אֹותֹו ׁשּלקטּתם עּתה היה ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמדּבר,

‰ÈÚÈ·Mימים: ÌBi·e.‰È‰È ‡Ï.יֹורד מן . ִָ««¿ƒƒ…ƒ¿∆ֵָ
הּדעת  ּומעץ ּכמֹו ּבאּור. ּתֹוספת ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַוהֹוסיף 

מּמּנּו: תאכל לא ורע ִֶַָָֹֹטֹוב

fkÈÚÈ·M‰ ÌBia È‰ÈÂ.הּמן לרדת .e‡ˆÈ «¿ƒ««¿ƒƒְֶֶַָ»¿
ËB˜ÏÏ:מׁשה ּדברי היעמדּו לראֹות . ƒ¿ְְְֲִִֵֶַַֹ

gk'‰ ¯Ó‡iÂ.יׂשראל ּכל ּכנגד מׁשה . «…∆ְְִֵֶֶֶָָֹ
וטעם ּככה: ליׂשראל ׁשּיאמר .È˙BˆÓוהּטעם, ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹƒ¿«

וטעם  ּבקר: עד מּמּנּו ׁשהֹותירּו האנׁשים ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹעל 

È˙¯B˙Â,הּׁשּבת טעם להם הֹורה ׁשהּׁשם . ¿…»ֵֶֶַַַַַָָָ
רּבים  לׁשֹון  וטעם מׁשנה. לחם לקטּו ּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָעל 
והּתֹורֹות  הּמצֹות ּכל ּכי ותֹורֹותי. ְְְְִִִַַַַָמצֹותי
להם  ויׁש ּכמׁשמעם. ספק ּבלי אמת ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָהם

יבינּום ולא הּנׁשמה. ּבדברי רק סֹודֹות  ְְְְְִִֵַַָָֹ
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'B‚Â∑ׁש אּמה אלּפים על אּלּו מקרא, ׁשל ועּקרֹו סֹופרים. מּדברי אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נאמר  הּמן .לֹוקטי ְֱֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `"ig y"ewl t"r)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ט)אף כ, ּב"עֹובדין (יתרו לעסק האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ׁשּמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה הזהירה ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּייכים ׁשאינם ּובענינים ד)ּדחל" קכח, צ"ל (תהלים ׁשהעסק ּכלֹומר, , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה העסק ּבעת ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, הּמעׂשה וכח הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרק

ּבזמן  והינּו, החל", ּב"ימֹות ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו הּמעׂשה וכח ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹא
מצֹותיה. ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻׁשאינֹו

הּקדּׁשה, לתחּום מחּוץ ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻאבל
ּבזה  ׁשקּועים להיֹות צריכים הּמעׂשה וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ׁשקּועים להיֹות צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּדלא

ְְֵַלגמרי.
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב ואם (שמואל מׁשּתּמרת, – ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ּבּכל "ערּוכה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ek˙LL היֹותכם זמן ּכל ּתמיד יהיה ּכן . ≈∆ְְְֱִִֵֶֶַָָ
ׁשׁשת  אֹותֹו ׁשּלקטּתם עּתה היה ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמדּבר,

‰ÈÚÈ·Mימים: ÌBi·e.‰È‰È ‡Ï.יֹורד מן . ִָ««¿ƒƒ…ƒ¿∆ֵָ
הּדעת  ּומעץ ּכמֹו ּבאּור. ּתֹוספת ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַוהֹוסיף 

מּמּנּו: תאכל לא ורע ִֶַָָֹֹטֹוב

fkÈÚÈ·M‰ ÌBia È‰ÈÂ.הּמן לרדת .e‡ˆÈ «¿ƒ««¿ƒƒְֶֶַָ»¿
ËB˜ÏÏ:מׁשה ּדברי היעמדּו לראֹות . ƒ¿ְְְֲִִֵֶַַֹ

gk'‰ ¯Ó‡iÂ.יׂשראל ּכל ּכנגד מׁשה . «…∆ְְִֵֶֶֶָָֹ
וטעם ּככה: ליׂשראל ׁשּיאמר .È˙BˆÓוהּטעם, ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹƒ¿«

וטעם  ּבקר: עד מּמּנּו ׁשהֹותירּו האנׁשים ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹעל 

È˙¯B˙Â,הּׁשּבת טעם להם הֹורה ׁשהּׁשם . ¿…»ֵֶֶַַַַַָָָ
רּבים  לׁשֹון  וטעם מׁשנה. לחם לקטּו ּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָעל 
והּתֹורֹות  הּמצֹות ּכל ּכי ותֹורֹותי. ְְְְִִִַַַַָמצֹותי
להם  ויׁש ּכמׁשמעם. ספק ּבלי אמת ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָהם

יבינּום ולא הּנׁשמה. ּבדברי רק סֹודֹות  ְְְְְִִֵַַָָֹ



glyaפב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iyiy meil inei xeriy
ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת צ"ל הּלּמּוד ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – י)לאו לה, ּבעסק (תהלים לגמרי ׁשקּועים הּגּוף אברי ׁשּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא הּתֹורה. אבןאבןאבןאבן ַָ

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)ïáì ãb òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©©Æ¨½̈
:Láãa úçétök Bîòèå§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ לזרע נמׁשל ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
לבן  והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא אסקריטון ∑ÁÈtˆk˙.ּגד, לֹו וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֶַָ

(áì)øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî|øLà íçlä-úà eàøé ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

:íéøöî õøàî íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑?"ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהם
מזֹון  להכין לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדבר

עזרא עזרא עזרא עזרא .ליראיו  אבןאבןאבןאבן ִֵָ

(âì)änL-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית ÈÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּמן  ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, עזרא עזרא עזרא עזרא .אהל אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)íàa-ãò äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈
õøà äö÷-ìà íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤

:ïòðk§¨«©

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּתים: היא מצוה ּכל ּכן ועל ְְְְִִִִִֵַַַַָָהּמׂשּכילים.
hke‡¯ ׁשּיּתן הּמֹופת זה ראּו הּטעם, . ¿ְִֵֵֶֶַַַַ

צּוה  הּוא ּכי לכם ׁשּיתּברר הּׁשם, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלכם
על  ּבראׁשית. ּבמעׂשה ׁשבת ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָׁשּתׁשּבתּו
מּמנהגֹו ּכפלים הּיֹום הּמן ׁשּירד נֹותן הּוא ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכן 

יֹום: ÂÈzÁzּבכל LÈ‡ e·Lּופירּוׁש ּבאהלֹו. . ְָ¿ƒ«¿»ְֳֵָ
ּכאׁשר  הּמן, ללקֹוט מּמקֹומֹו איׁש יצא ְְֲִִִֵֵֶַַַָאל 

ללקֹוט: ׁשּיצאּו אנׁשים ְְֲִִֶָָָעׂשּו
le˙aLÈÂ אדם יצא לא ּכי הּכתּוב סּפר . «ƒ¿¿ִִֵַָָָָָֹ

והלאה: ההּוא מהּיֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְִֵַַַַָָָָללקֹוט

`le‡¯˜iÂׁשּנעׂשּו הּנּסים למעלה הזּכיר הּנה . «ƒ¿¿ְְְֲִִִִִֵֶַַַָ
ּכי  אֹומרים יׁש ׁשבחֹו. לסּפר עּתה וׁשב ְְְְִִִֵֵַַַָָָּבּמן ,
ערבי  ּבלׁשֹון ונקרא ּכּוסּברּתא , לבן ּגד ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּכזרע
ּכי  ידעּתי, לא ואנכי חרּדל. וי''א ְְְְִִִַַָָָֹֹכסבי''ר.
וככה  הּמן. ּבדבר רק ּבּמקרא, חבר לֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָָָאין

˙ÈÁÈtˆ.מּצֹות רקיק הּוא ּכי אמר והּגאֹון . «ƒƒְְִִַַַָָ
ּבדבׁש. ּכצּפיחית הּוא ירד ּכא ׁשר ּכׁשּיאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוהּנה
אּלה  הּׁשמן. ּכלׁשד טעמֹו יהיה יבּׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֻואם

הּכתּוב: הראנּו מטעּמים ְְְִִֶַַַַַָָהּׁשנים
al¯Ó‡iÂ להּכתב היתה ראּויה הּפרׁשה זאת . «…∆ְְְִֵַָָָָָָָֹ

הּזה  ּבּמקֹום נכּתבה רק הּמׁשּכן. ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאחר
והּנה  לדֹורֹות. הּמן ׁשעֹומד הּנס זה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלסּפר
אׁשר  אמר ּכן על ליׂשראל, ּכן אמר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

אתכם: ְְֱִֶֶֶַהאכלּתי
bl˙ˆˆ לּמּלה ואין נחׁשת, אֹו חרס ּכלי . ƒ¿∆∆ְְְִִֵֶֶֶַָֹ

וטעם חבר: ‰'הּזאת ÈÙÏ הּכבֹוד ּבעבּור . ְֵַַַָֹƒ¿≈ֲַַָ
הּכרּובים: על ְִֶַַׁשהּוא

cl¯L‡k העדּות לפני ה'. לפני ּפירּוׁש הּנה . «¬∆ְְִִִֵֵֵֵֵָ
ּבעבּור  העדּות ארֹון ונקרא הארֹון. ְְֲֲִֵֶַָָָָׁשהּוא

הּבר  ׁשם:לּוחֹות ׁשהיּו ית ְִֶַָָ

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑:ׁשּנאמר ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ה) מן (יהושע טעם ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן ‡¯ı."וּיׁשּבת Ï‡ ְְְֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆∆∆
˙·LB∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר ׁשּנאמר:(קידושין וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים »∆ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ג) מיּׁשבת.(דברים לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"אעּברהֿנא
יׁשן) ÔÚk.רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עד  ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה
ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר  ה)ׁשהקריבּו הּפסח"(יהושע מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ עׂשרית נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג ולמנחֹות האיפה, לחּלה ׁשעּור עזרא עזרא עזרא עזרא .והּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay e"h ycew zay ß

æé(à)íäéòñîì ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²§©§¥¤−
ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìòúzL ©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦¦§¬Ÿ

:íòä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(á)äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®
-úà ïeqðz-äî éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ל ֹומר אבןאבןאבןאבן «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåøîàiå äLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤
-úàå éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì̈³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬§¤

àîva éð÷î: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§©−©¨¨«

(ã)ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬
:éðì÷ñe èòî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

dxezd lr `xfr oa`

dlÈ·e הּנּסים מּכל ּגדֹול היה הּנס זה . ¿≈ִִִֵֶַַָָָָ
היּו רּבים נּסים ּכי מׁשה, יד על  ֲִִִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּנּסים  ּכל ולא ׁשנה, ארּבעים ועמדּו ְְְְִִִַַַָָָָָָֹּבּמן.

וטעם LB·˙האחרים: ı¯‡ Ï‡היּו ּכי . ְֲִֵַַָ∆∆∆»∆ִָ
והּנה  איׁש. ּבּה עבר לא ּבארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמדּבר
ׁשּמצאּו. הּתבּואה אֹוכלים היּו הּירּדן ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּכׁשעברּו
עד  אכלּו הּמן את לֹומר הּוצר ּכן ְְֵֶַַַַַָָעל
נמׁש הּמן ּכי ּכנען. ארץ קצה אל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבֹואם
ארץ  קצה ׁשהּוא לּגלּגל, ׁשּבאּו עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעּמהם
ׁשבת  אז עּמהם, חדׁשה הּתבּואה והּנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּכנען,

ַָהּמן:

el¯ÓBÚ‰Â לּגלּגלת עמר ּכי הּמּדה זאת הזּכיר . ¿»∆ְְִִִִֶֶַַָֹֹֹֻ
לׂשבע: רב ַַָָָֹהיה

`eÚÒiÂ לֹומר קצרה ּדר הּכתּוב אחז . «ƒ¿ְֶֶַַַָָָָ
ּדפקה. אל נסעּו סין מּמדּבר ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלמסעיהם,
על  וטעם לרפידים. ּומאלּוׁש לאלּוש. ְְְִִִִֵַַַָָָּומּׁשם

הזּכרּתי: ּכאׁשר מׁשה, ּביד ה' ְְְֲִִִֶֶַַַֹּפי
a·¯iÂ ּכאׁשר העם, ּכל ולא העם הזּכיר . «»∆ְְֲִִֶַָָָָָֹ

האחד  היּו. ּכּתֹות ׁשּתים ּכי הּמן. ּבדבר ְְְִִִִִִֶַַַָָָָהז ּכיר
מריבה  העֹוׂשה והיא לׁשּתֹות, מים להם ְְְִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשהביאּו מים להם יׁש והּׁשנית מׁשה. ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעם
אם  הּׁשם את לנּסֹות הרֹוצה והיא ְְִִֵֵֶַַָָָמאלּוׁש.

יפרׁש: ּכאׁשר מים, ÌÈÓיּתן eÏ ez למׁשה . ְֲִִֵֵֶַַָ¿»«ƒְֶֹ
ּכי  אהרן, להזּכיר צר ואין מדּברים. ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַֹֹֹואהרן
רק  יׂשראל עם ּדּבר לא מׁשה ּכי ּפרׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּכבר
מה  ע ּמֹו, למריבים ה ׁשיב והּנה אהרן. ֿ ידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹעל
ואמר  הּׁשם. אל  ּכּלנּו נצעק  עּמדי. ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּתריבּון

ה': את ּתנּסּון מה ְְִֶַַַַלמנּסים,
b‡ÓˆiÂהתרעמּו הּצמא, עליהם התחּזק ּכאׁשר «ƒ¿»ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

מצרים: מארץ להֹוציאם להם הרע ּכי מׁשה. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
c˜ÚˆiÂ רּבים ּכי מׁשל. ּדבר הּכתּוב ּדּבר . «ƒ¿«ְִִִֵַַַָָָ

היה  ואּלּו עלי. ּומתרעמים עּמי, עׂשּו ְְְֲִִִִִִַַָָָָמריבֹות
אֹותי: סֹוקלין היּו יכלת, ְְִִֶֶָָֹּבהם



פג glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑:ׁשּנאמר ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ה) מן (יהושע טעם ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן ‡¯ı."וּיׁשּבת Ï‡ ְְְֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆∆∆
˙·LB∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר ׁשּנאמר:(קידושין וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים »∆ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ג) מיּׁשבת.(דברים לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"אעּברהֿנא
יׁשן) ÔÚk.רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עד  ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה
ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר  ה)ׁשהקריבּו הּפסח"(יהושע מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ עׂשרית נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג ולמנחֹות האיפה, לחּלה ׁשעּור עזרא עזרא עזרא עזרא .והּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay e"h ycew zay ß

æé(à)íäéòñîì ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²§©§¥¤−
ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìòúzL ©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦¦§¬Ÿ

:íòä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(á)äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®
-úà ïeqðz-äî éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ל ֹומר אבןאבןאבןאבן «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåøîàiå äLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤
-úàå éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì̈³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬§¤

àîva éð÷î: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§©−©¨¨«

(ã)ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬
:éðì÷ñe èòî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

dxezd lr `xfr oa`

dlÈ·e הּנּסים מּכל ּגדֹול היה הּנס זה . ¿≈ִִִֵֶַַָָָָ
היּו רּבים נּסים ּכי מׁשה, יד על  ֲִִִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּנּסים  ּכל ולא ׁשנה, ארּבעים ועמדּו ְְְְִִִַַַָָָָָָֹּבּמן.

וטעם LB·˙האחרים: ı¯‡ Ï‡היּו ּכי . ְֲִֵַַָ∆∆∆»∆ִָ
והּנה  איׁש. ּבּה עבר לא ּבארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמדּבר
ׁשּמצאּו. הּתבּואה אֹוכלים היּו הּירּדן ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּכׁשעברּו
עד  אכלּו הּמן את לֹומר הּוצר ּכן ְְֵֶַַַַַָָעל
נמׁש הּמן ּכי ּכנען. ארץ קצה אל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבֹואם
ארץ  קצה ׁשהּוא לּגלּגל, ׁשּבאּו עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעּמהם
ׁשבת  אז עּמהם, חדׁשה הּתבּואה והּנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּכנען,

ַָהּמן:

el¯ÓBÚ‰Â לּגלּגלת עמר ּכי הּמּדה זאת הזּכיר . ¿»∆ְְִִִִֶֶַַָֹֹֹֻ
לׂשבע: רב ַַָָָֹהיה

`eÚÒiÂ לֹומר קצרה ּדר הּכתּוב אחז . «ƒ¿ְֶֶַַַָָָָ
ּדפקה. אל נסעּו סין מּמדּבר ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלמסעיהם,
על  וטעם לרפידים. ּומאלּוׁש לאלּוש. ְְְִִִִֵַַַָָָּומּׁשם

הזּכרּתי: ּכאׁשר מׁשה, ּביד ה' ְְְֲִִִֶֶַַַֹּפי
a·¯iÂ ּכאׁשר העם, ּכל ולא העם הזּכיר . «»∆ְְֲִִֶַָָָָָֹ

האחד  היּו. ּכּתֹות ׁשּתים ּכי הּמן. ּבדבר ְְְִִִִִִֶַַַָָָָהז ּכיר
מריבה  העֹוׂשה והיא לׁשּתֹות, מים להם ְְְִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשהביאּו מים להם יׁש והּׁשנית מׁשה. ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעם
אם  הּׁשם את לנּסֹות הרֹוצה והיא ְְִִֵֵֶַַָָָמאלּוׁש.

יפרׁש: ּכאׁשר מים, ÌÈÓיּתן eÏ ez למׁשה . ְֲִִֵֵֶַַָ¿»«ƒְֶֹ
ּכי  אהרן, להזּכיר צר ואין מדּברים. ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַֹֹֹואהרן
רק  יׂשראל עם ּדּבר לא מׁשה ּכי ּפרׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּכבר
מה  ע ּמֹו, למריבים ה ׁשיב והּנה אהרן. ֿ ידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹעל
ואמר  הּׁשם. אל  ּכּלנּו נצעק  עּמדי. ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּתריבּון

ה': את ּתנּסּון מה ְְִֶַַַַלמנּסים,
b‡ÓˆiÂהתרעמּו הּצמא, עליהם התחּזק ּכאׁשר «ƒ¿»ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

מצרים: מארץ להֹוציאם להם הרע ּכי מׁשה. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
c˜ÚˆiÂ רּבים ּכי מׁשל. ּדבר הּכתּוב ּדּבר . «ƒ¿«ְִִִֵַַַָָָ

היה  ואּלּו עלי. ּומתרעמים עּמי, עׂשּו ְְְֲִִִִִִַַָָָָמריבֹות
אֹותי: סֹוקלין היּו יכלת, ְְִִֶֶָָֹּבהם
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(ä)éð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−¦¦§¥´
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨

i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַ
קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן יֹוצאים הּמים יד.¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe∑ ּתלמּוד מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַ

ּפרעה  לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹומר
הּוא  לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומצרים

עזרא עזרא עזרא עזרא .מּוכן  אבןאבןאבןאבן ָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|øevá úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À
éð÷æ éðéòì äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑ נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .מּפניו  אבןאבןאבןאבן ִָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|ìàøNé éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´¦§¨¥À
eðaø÷a ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−

:ïéà-íà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«
i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ אֹומרים ואּתם צרכיכם לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

לאדם  מׁשל אני. היכן ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"היׁש
לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה חפץ טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרּכיב
היכן  יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָוכן

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אני '? אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(è)íçlä àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
íéäìûä ähîe äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéa§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑חבר ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב יב)ּכמֹורא את (במדבר ועֹוׂשה היה מאחיו ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. יא)חברֹו הם (שם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּוא  ּברּו ּבהּקדֹוׁש מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ‰ÌÁl.ּכליה. ‡ˆÂ∑ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְְְְְְִִַַָָָָָ¿≈ƒ»≈ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ
נּצב הּמלחמה  ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑,אנׁשים לנּו ּבחר אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היּו מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל .ׁשּיֹודעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

d¯Ó‡iÂ מעט עֹוד ׁשאמר ּבעבּור אֹומרים יׁש . «…∆ְְֲִֵֶַַַָ
העם  לפני עבֹור הּׁשם לֹו אמר ְְֲִִֵֵַַָָָָּוסקלּוני,
עּתה. להם ּתּתן מים ּכי להֹודיע ,עּמ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמריבים
˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe .Ï‡¯NÈ È˜fÓ Ez‡ Á˜Â¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«¿¬∆ƒƒ»

Ba:ּבצּוּוי .ְִ
eÈ‰ ּוגבּורתי ּכחי והּטעם, ּתמצאני. ּכי הּטעם, . ƒ¿ƒְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ

eva¯ּבחֹורב: ˙Èk‰Âּדר ואחז מים. ּבֹו ׁשאין . ְֵ¿ƒƒ»«ְִֵֶֶֶַַָ

ּובעירם: העדה וּתׁשּת הזּכיר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹקצרה,
f‡¯˜iÂ:הּקֹורא אֹו מׁשה. .‰·È¯Óe ‰qÓ. «ƒ¿»ֵֶַֹ«»¿ƒ»

לׁשֹון  ּומׁשּפט הּנזּכרים. ּדברים ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּבעבּור
לעֹולם  יחל ּדברים, ׁשני יזּכיר ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּקד ׁש
את  ליצחק ואּתן ּכמֹו הּקרֹוב. ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהּׁשני
וככה  לעׂשו. ואּתן ּכ ואחר עׂשו, ואת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיעקב
וׁשב  מריבה. ּכ ואחר מּסה ּתחּלה ְְְְְִִִִַַַָָָָָהזּכיר

יׂשראל  ּבני ריב על מריבה, קריאת ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָלפרׁש
ה'. את נּסֹותם על מּסה, ּופירּוׁש מׁשה. ִֵֶֶַַַָָֹעם 
ׁשּיעׂשה  ּבקרּבנּו, ה' היׁש המּסה, ּפירּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָוהּנה 
הּׁשם  הכעיסה הּׁשנית  הּכת וזאת צרכינ ּו. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכל 
תנּסּו לא אמר ּכן על הראׁשֹונה, מן ְִִֵֵַַַָָָֹיֹותר

ּבּמּסה: נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם ה' ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹאת
g‡·iÂ:הּנגב ּבארץ הּיֹוׁשב הּוא עמלק. ּגֹוי . «»…ְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k zegiy ihewl)

חטאחטאחטאחטא ויראיויראיויראיויראי ט)ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים יז, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל
ּבמלחמת  הן צר היה זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעל
יראי  וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ("ּול לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻיהֹוׁשע

עזרא עזרא עזרא עזרא חטא. אבןאבןאבןאבן ְֵ

(é)÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשל ∑eÁ¯.יכים ּבנּה …∆«¬…¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, עזרא עזרא עזרא עזרא .מרים אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵַָָָָָ

(àé)çéðé øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©
:÷ìîò øáâå Bãé̈−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו עזרא עזרא עזרא עזרא ."וכי אבןאבןאבןאבן «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)äéìò áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤¨¤®¨
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

:LîMä àa-ãò äðeîà¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור ∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל ‡·Ô.אהרן ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ∆∆

ÂÈzÁ˙ eÓÈNiÂ∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב ÂÈ„È.ולא È‰ÈÂ «»ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ«¿ƒ»»
‰eÓ‡∑נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה, ידיו מׁשה ‰LÓM.ּונכֹונה ויהי ‡aŒ„Ú∑ עמלקים ׁשהיּו ¡»ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«…«»∆ֲִֵֶָָ

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות את את מחּׁשבין ב ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׁשעֹות  אבןאבןאבןאבן ַָ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי למדים חת אנּו מּכאן ««¬…¿À«ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל הּדּבּור ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעׂשּו אבןאבןאבןאבן ְִִִֶֶַַָָ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

dxezd lr `xfr oa`

hÚLB‰È Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ הּנׂשיא נין הּוא . «…∆…∆∆¿À«ִִַָ
ׁשהיה עּמיהּוד, ּבן אפרים.אליׁשמע ּדגל ּבעל ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מׁשה  ׁשּקראֹו ּבּׁשם יהֹוׁשע ּכאן הּכתּוב ְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻּוקראֹו
המרּגלים: eÏּבדבר ¯Áa לֹומר הּלׁשֹון ּדר . ְְְִִַַַ¿«»ֶֶַַָ

ּבזה: לנּו ׁשבּו .ל ּבחר ידּועים.‡ÌÈLּככה, . ְְְֶַָָָָ¬»ƒְִ
אנׁשים: ּכּלם ּכמֹו, מלחמה. אנׁשי ּגבּורה. ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבעלי

ÌÁl‰ ‡ˆÂ להּלחם יׂשראל מּמחנה צא. . ¿≈ƒ»≈ְְֲִִִֵֵֵֵַָָ
הּגבעה  ראׁש על נּצב  אהיה ואנכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבעמלק.

סיני: הר והּוא חֹורב ‰‡ÌÈ‰Ïׁשהּוא ‰hÓe ְִֵֶַַ«≈»¡…ƒ
È„Èa:להתּפּלל ידי ּבֹו ׁשארים . ¿»ƒְְִִִֵֶַָָ

iNÚiÂלפרׁש צר ּבעבּור וחּור, אהרן הזּכיר . «««ְְְֲֲִִֵֶַַָֹֹ
ּבידיו: ְְָָָּתמכּו

`i‰È‰Â ּכאׁשר ידֹו הרמת ּכי אֹומרים יׁש . ¿»»ְֲֲִִֵֶַַָָ
היה  ואּלּו הּנס. ׁשּבידֹו מי ּבּמלחמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָיעׂשה
יעמידּוהּו אֹו חּור. אֹו אהרן אֹותֹו מרים ֲֲִִֵֵַַֹּכן,
מה  והּנכ ֹון עֹומד. ׁשּיראה ּבהר ּגב ֹוּה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמק ֹום

קדמֹונינּו: ְְֵֶַָּׁשאמרּו
ai‰LÓ È„ÈÂ להרים ּבאדם ּכח אין ּכי ידענּו . ƒ≈…∆ְְִִֵַַָָָָָֹ

ּכי  ואף מּועטֹות, ׁשעֹות ואפילּו ׁשלם, יֹום ְֲִִֵַַָָָָָידיו
ּכבדים  מׁשה וידי הזּכיר והּנה הּׁשמׁש. ּבא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹעד
יכֹול  היה לא ּכן על  הּזקנים. ׁשאר מידי ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹיֹותר

וטעם ּתמיד: יכֹול eÓÈNiÂלהרימם היה ׁשּלא . ְֲִִַַַָָ«»ƒֶָָָֹ
מקֹומֹו: ּוׂשגבֹו eÁÂ¯לעמֹוד. Ô¯‰‡Â.עמדּו . ְְֲַָ¿«¬…¿ְָ

וככה, זכרים. לׁשֹון על ּכבדים הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָואמר

ׁשלּוחה  יד והּנה וכמֹוהּו, אחד. ּומּזה אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָמּזה
ספר: מגּלת ּבֹו והּנה ‡eÓ‰אלי, ÂÈ„È È‰ÈÂ. ְְִִֵֵֵֶַַ«¿ƒ»»¡»

וצּדיקים  ּוכמֹו צעדה. ּבנֹות ּכמֹו מּידיו. אחת ְְְֲִִִַַַָָָָָָּכל
והּוא  וקּים עֹומד ּדבר ואמּונה, יבטח. ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָּככפיר

ה  את אֹומן ויהי מּגזרת וי''א ּדבר. דּסה.ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ידיו: ׁשּיּׂשאּו הם אֹומנים ְְִִִֵֶָָָּכאּלּו

biLÏÁiÂ.וּיחלׁש ּבין וּיחלׁש ּבין הפרׁש אין . ««¬…ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָֹ
נדר, ּתּדֹור ּכי יטרף. ּכמֹו יטרף, טעם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹּכא ׁשר
ׁשב, ּכמּלת הּגזרה זאת רק ּבפּתח. יעקב ְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹו ּיּדר
ימּות  וגבר יהיה אֹו עֹומדת. ּופעם יֹוצאת ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָּפעם
וּיבאׁש. ּתֹולעים וּירם ּכדר חּלׁש. ּוכבר ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוּיחל ׁש,

ּגבּורה: ּבעל ּגבר הזּכיר ּכן ְְִִֵֶֶַַַָעל
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חטאחטאחטאחטא ויראיויראיויראיויראי ט)ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים יז, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל
ּבמלחמת  הן צר היה זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעל
יראי  וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ("ּול לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻיהֹוׁשע

עזרא עזרא עזרא עזרא חטא. אבןאבןאבןאבן ְֵ

(é)÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשל ∑eÁ¯.יכים ּבנּה …∆«¬…¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, עזרא עזרא עזרא עזרא .מרים אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵַָָָָָ

(àé)çéðé øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©
:÷ìîò øáâå Bãé̈−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו עזרא עזרא עזרא עזרא ."וכי אבןאבןאבןאבן «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)äéìò áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤¨¤®¨
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

:LîMä àa-ãò äðeîà¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור ∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל ‡·Ô.אהרן ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ∆∆

ÂÈzÁ˙ eÓÈNiÂ∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב ÂÈ„È.ולא È‰ÈÂ «»ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ«¿ƒ»»
‰eÓ‡∑נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה, ידיו מׁשה ‰LÓM.ּונכֹונה ויהי ‡aŒ„Ú∑ עמלקים ׁשהיּו ¡»ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«…«»∆ֲִֵֶָָ

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות את את מחּׁשבין ב ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׁשעֹות  אבןאבןאבןאבן ַָ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי למדים חת אנּו מּכאן ««¬…¿À«ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל הּדּבּור ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעׂשּו אבןאבןאבןאבן ְִִִֶֶַַָָ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

dxezd lr `xfr oa`

hÚLB‰È Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ הּנׂשיא נין הּוא . «…∆…∆∆¿À«ִִַָ
ׁשהיה עּמיהּוד, ּבן אפרים.אליׁשמע ּדגל ּבעל ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מׁשה  ׁשּקראֹו ּבּׁשם יהֹוׁשע ּכאן הּכתּוב ְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻּוקראֹו
המרּגלים: eÏּבדבר ¯Áa לֹומר הּלׁשֹון ּדר . ְְְִִַַַ¿«»ֶֶַַָ

ּבזה: לנּו ׁשבּו .ל ּבחר ידּועים.‡ÌÈLּככה, . ְְְֶַָָָָ¬»ƒְִ
אנׁשים: ּכּלם ּכמֹו, מלחמה. אנׁשי ּגבּורה. ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבעלי

ÌÁl‰ ‡ˆÂ להּלחם יׂשראל מּמחנה צא. . ¿≈ƒ»≈ְְֲִִִֵֵֵֵַָָ
הּגבעה  ראׁש על נּצב  אהיה ואנכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבעמלק.

סיני: הר והּוא חֹורב ‰‡ÌÈ‰Ïׁשהּוא ‰hÓe ְִֵֶַַ«≈»¡…ƒ
È„Èa:להתּפּלל ידי ּבֹו ׁשארים . ¿»ƒְְִִִֵֶַָָ

iNÚiÂלפרׁש צר ּבעבּור וחּור, אהרן הזּכיר . «««ְְְֲֲִִֵֶַַָֹֹ
ּבידיו: ְְָָָּתמכּו

`i‰È‰Â ּכאׁשר ידֹו הרמת ּכי אֹומרים יׁש . ¿»»ְֲֲִִֵֶַַָָ
היה  ואּלּו הּנס. ׁשּבידֹו מי ּבּמלחמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָיעׂשה
יעמידּוהּו אֹו חּור. אֹו אהרן אֹותֹו מרים ֲֲִִֵֵַַֹּכן,
מה  והּנכ ֹון עֹומד. ׁשּיראה ּבהר ּגב ֹוּה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמק ֹום

קדמֹונינּו: ְְֵֶַָּׁשאמרּו
ai‰LÓ È„ÈÂ להרים ּבאדם ּכח אין ּכי ידענּו . ƒ≈…∆ְְִִֵַַָָָָָֹ

ּכי  ואף מּועטֹות, ׁשעֹות ואפילּו ׁשלם, יֹום ְֲִִֵַַָָָָָידיו
ּכבדים  מׁשה וידי הזּכיר והּנה הּׁשמׁש. ּבא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹעד
יכֹול  היה לא ּכן על  הּזקנים. ׁשאר מידי ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹיֹותר

וטעם ּתמיד: יכֹול eÓÈNiÂלהרימם היה ׁשּלא . ְֲִִַַַָָ«»ƒֶָָָֹ
מקֹומֹו: ּוׂשגבֹו eÁÂ¯לעמֹוד. Ô¯‰‡Â.עמדּו . ְְֲַָ¿«¬…¿ְָ

וככה, זכרים. לׁשֹון על ּכבדים הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָואמר

ׁשלּוחה  יד והּנה וכמֹוהּו, אחד. ּומּזה אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָמּזה
ספר: מגּלת ּבֹו והּנה ‡eÓ‰אלי, ÂÈ„È È‰ÈÂ. ְְִִֵֵֵֶַַ«¿ƒ»»¡»

וצּדיקים  ּוכמֹו צעדה. ּבנֹות ּכמֹו מּידיו. אחת ְְְֲִִִַַַָָָָָָּכל
והּוא  וקּים עֹומד ּדבר ואמּונה, יבטח. ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָּככפיר

ה  את אֹומן ויהי מּגזרת וי''א ּדבר. דּסה.ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ידיו: ׁשּיּׂשאּו הם אֹומנים ְְִִִֵֶָָָּכאּלּו

biLÏÁiÂ.וּיחלׁש ּבין וּיחלׁש ּבין הפרׁש אין . ««¬…ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָֹ
נדר, ּתּדֹור ּכי יטרף. ּכמֹו יטרף, טעם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹּכא ׁשר
ׁשב, ּכמּלת הּגזרה זאת רק ּבפּתח. יעקב ְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹו ּיּדר
ימּות  וגבר יהיה אֹו עֹומדת. ּופעם יֹוצאת ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָּפעם
וּיבאׁש. ּתֹולעים וּירם ּכדר חּלׁש. ּוכבר ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוּיחל ׁש,

ּגבּורה: ּבעל ּגבר הזּכיר ּכן ְְִִֵֶֶַַַָעל



glyaפו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ycew zayl inei xeriy

(ãé)íéNå øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa*(øëæ)úçzî ÷ìîò øëæ §¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©
:íéîMä©¨¨«¦

i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא ÈÊ‡a ÌÈNÂ∑ את הּמכניס ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«ְִֶַַ
לארץ  יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, ÁÓ‰.יׂשראל Èk ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני עזרא עזרא עזרא עזרא .לכ אבןאבןאבןאבן ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«
i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל ּגדֹול ∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ּברּו אּלא הּקדֹוׁש ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמזּכיר אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(æè)øcî ÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ
נחלק  הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּורמה
ּוכׁשּיּמחה  ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלחציֹו?

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם יהיה ט)ׁשמֹו, ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו (עמוס "האֹויב ְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נצח".א) ׁשמרה שם)"ועברתֹו הרי (תהלים יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, עזרא עזרא עזרא עזרא הּׁשם אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

zlin miinrt mixne`y epibdpn *xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

äô÷ 'îòá äñôãð çìùá úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ci¯Ùqa ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k הּפרׁשה ז ֹו . ¿……ƒ»«≈∆ַָָָ
ּבּספר  ׁשאמר והעד, נאמרה. הארּבעים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבׁשנת
הּתֹורה. ספר והּוא הּנֹודע. הּבי''ת ְְְֵֵֶַַַַָָּבפתחּות
מלחמת  ספר ויּקרא להם, היה אחר ספר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
הּיׁשר, ספר לנּו אין ּכאׁשר אּתנּו, ואינּנּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה'.
יׂשראל, למלכי הּימים ודברי עּדֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּומדרׁש
הּׁשם  ּכי יהֹוׁשע, ּבאזני וטעם  ׁשלמה. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֹֻוספרי
ּכנען. מלכי עם להּלחם עתיד הּוא ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָידע

את  ׁשהכעיס ּבעבּור אמחה, מחה ּכי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹוטעם
ּבעבּור  מּפחּדֹו, נבהלּו אדֹום אּלּופי ּכי ְְֱֲֲִִִֵֵַַַַהּׁשם.
מֹואב  וככה ּובּים. ּבמצרים ׁשעׂשה ְְְִִֶַַָָָָָָָהאֹות ֹות
הּׁשם  ּגבּורֹות ׁשמע עמלק זה  והּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּופלׁשת.
רחֹוק  מּמקֹום ּבא וה ּנה יׂשראל, עּמֹו ְְֲִִִֵֵַַָָָָּבעב ּור
וכן  מהּׁשם. ּפחד ולא יׂשראל עם ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלהּלחם 
עמלק  ּכי וי''א אלהים. ירא ולא ְְֱֲִִֵֵָָָֹֹּכתּוב
את  הּכתּוב ׁשאמר ּבעבּור ,הּמל ׁשם ֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה 

עּמֹו: נתחּבר אחר עם אֹו עּמֹו. ואת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעמלק 
ehÁaÊÓ Ô·iÂמֹוׁש מזּבח, ּומּלת ּבחֹורב. . «ƒ∆ƒ¿≈«ְְִִֵֵֵַַ

ה': מזּבח הּוא וכן עּמֹו. ואחר ְְְְִִֵֵַַַעצמֹו
fh„È Èk.ידי ׁשמים אל אּׂשא ּכי ּכמֹו . ƒ»ְִִִֶֶַָָָ

וזאת  ּכסאֹו, על ידֹו ׂשם הּׁשם ּכי ְְְִִֵַַַַַָָֹוהּטעם,
חזקה  יד ּכי אמר יׁשּועה ור' ׁשבּועה. ְְְֲִִַָָָָָָהיא
ּכאׁשר  יׂשראל, ּכּסא על ּבראׁשֹונה לּיֹוׁשב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתהיה 
ׁשאּול: על והּטעם, ה'. ּכּסא על ּבׁשלמה ְְֱִִֵֶַַַַַַָֹֹנאמר

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ycew zayl inei xeriy

(ãé)íéNå øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa*(øëæ)úçzî ÷ìîò øëæ §¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©
:íéîMä©¨¨«¦

i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא ÈÊ‡a ÌÈNÂ∑ את הּמכניס ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«ְִֶַַ
לארץ  יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, ÁÓ‰.יׂשראל Èk ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני עזרא עזרא עזרא עזרא .לכ אבןאבןאבןאבן ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«
i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל ּגדֹול ∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ּברּו אּלא הּקדֹוׁש ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמזּכיר אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(æè)øcî ÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ
נחלק  הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּורמה
ּוכׁשּיּמחה  ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלחציֹו?

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם יהיה ט)ׁשמֹו, ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו (עמוס "האֹויב ְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נצח".א) ׁשמרה שם)"ועברתֹו הרי (תהלים יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, עזרא עזרא עזרא עזרא הּׁשם אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

zlin miinrt mixne`y epibdpn *xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

äô÷ 'îòá äñôãð çìùá úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ci¯Ùqa ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k הּפרׁשה ז ֹו . ¿……ƒ»«≈∆ַָָָ
ּבּספר  ׁשאמר והעד, נאמרה. הארּבעים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבׁשנת
הּתֹורה. ספר והּוא הּנֹודע. הּבי''ת ְְְֵֵֶַַַַָָּבפתחּות
מלחמת  ספר ויּקרא להם, היה אחר ספר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
הּיׁשר, ספר לנּו אין ּכאׁשר אּתנּו, ואינּנּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה'.
יׂשראל, למלכי הּימים ודברי עּדֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּומדרׁש
הּׁשם  ּכי יהֹוׁשע, ּבאזני וטעם  ׁשלמה. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֹֻוספרי
ּכנען. מלכי עם להּלחם עתיד הּוא ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָידע

את  ׁשהכעיס ּבעבּור אמחה, מחה ּכי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹוטעם
ּבעבּור  מּפחּדֹו, נבהלּו אדֹום אּלּופי ּכי ְְֱֲֲִִִֵֵַַַַהּׁשם.
מֹואב  וככה ּובּים. ּבמצרים ׁשעׂשה ְְְִִֶַַָָָָָָָהאֹות ֹות
הּׁשם  ּגבּורֹות ׁשמע עמלק זה  והּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּופלׁשת.
רחֹוק  מּמקֹום ּבא וה ּנה יׂשראל, עּמֹו ְְֲִִִֵֵַַָָָָּבעב ּור
וכן  מהּׁשם. ּפחד ולא יׂשראל עם ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלהּלחם 
עמלק  ּכי וי''א אלהים. ירא ולא ְְֱֲִִֵֵָָָֹֹּכתּוב
את  הּכתּוב ׁשאמר ּבעבּור ,הּמל ׁשם ֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה 

עּמֹו: נתחּבר אחר עם אֹו עּמֹו. ואת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעמלק 
ehÁaÊÓ Ô·iÂמֹוׁש מזּבח, ּומּלת ּבחֹורב. . «ƒ∆ƒ¿≈«ְְִִֵֵֵַַ

ה': מזּבח הּוא וכן עּמֹו. ואחר ְְְְִִֵֵַַַעצמֹו
fh„È Èk.ידי ׁשמים אל אּׂשא ּכי ּכמֹו . ƒ»ְִִִֶֶַָָָ

וזאת  ּכסאֹו, על ידֹו ׂשם הּׁשם ּכי ְְְִִֵַַַַַָָֹוהּטעם,
חזקה  יד ּכי אמר יׁשּועה ור' ׁשבּועה. ְְְֲִִַָָָָָָהיא
ּכאׁשר  יׂשראל, ּכּסא על ּבראׁשֹונה לּיֹוׁשב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתהיה 
ׁשאּול: על והּטעם, ה'. ּכּסא על ּבׁשלמה ְְֱִִֵֶַַַַַַָֹֹנאמר

             

       
         
        
           

     
          

            

          
           

         
           

        
         

    





























המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



פז

לשבוע פרשת בשלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שני - י' שבט
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג שבט
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו שבט
פרק כ 

מפרק עז עד סוף פרק עח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

             

       
         
        
           

     
          

            

          
           

         
           

        
         

    































פח             

שבט  ט' ראשון יום
פרק כב            
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א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים

             

שבט  י' שני יום
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט יחזקאל



פט              

שבט  י' שני יום
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט יחזקאל



צ             

שבט  י"א שלישי יום
פרק כג            

          
         

         
        

   
   
   
   
   
  
  
   
  

   
 

   
 
  
   
       

       
          

        
         

          

      
       

    
        

  
    

   
   
   
   

   
   
   
 
    
  
   
   
  
        
        
        
        

      
       

            
         

          

         

   

   

   

  

   

  

        

        

         

          

           

       

         
        

      
      

  
  
   
   
  
    
          
          
          
         

       
        

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

 

 

       
        
        
       
        
       
         
         
       
        

     

       
    

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

א.7. ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות א.1.פרק כד, א ל.2.חלק תיקון
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החיות 3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
שבאדם  שכתוב ש"ממה שליט"א, אדמו"ר כ"ק כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של
משמע  לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים
מעשה  המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום"
- קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת -
ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן "כאילו ÚÓ˘‰היא, גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
(המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"),
ולאחר  "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו"

"עושה"? מכן
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החיות 3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
שבאדם  שכתוב ש"ממה שליט"א, אדמו"ר כ"ק כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של
משמע  לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים
מעשה  המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום"
- קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת -
ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן "כאילו ÚÓ˘‰היא, גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
(המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"),
ולאחר  "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו"

"עושה"? מכן



צב             

שבט  י"ב רביעי יום
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.5‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ÈÚÓ "‰Ú‰" עם הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון

הם - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו עמוקה ÎÓ‰..."ואולי הערה של משמעותה (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: אופני ÎÓ‰זו, שני לגבי העליון) הרצון עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול
שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים עצמה ‰˘ÁÓ‰בהם

גמור", "ביחוד מאוחדים לדבר, Ï„והכוח ‰ÎÓ ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו כא.6.- פרק



צג              

         
         
           
         

   
   

  
    

   
 
   

   
   
  
   

  
  

    
   
  

  
    

     
     

     
           
         
        

        
      

         
          

    
         
          
           
        
         
        
         
         

          
           
        
          
   
   
    
  
   
  
  

  
  

  
    

   
  

   
   
   
  
    
    
   
    

     
        
      

        
         

        
      

       
        

         
        
       
        

          
         
       

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

 
        

      
       

       
          

      
        
       

     
       

     
      

       
      

      
         

         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.5‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ÈÚÓ "‰Ú‰" עם הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון

הם - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו עמוקה ÎÓ‰..."ואולי הערה של משמעותה (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: אופני ÎÓ‰זו, שני לגבי העליון) הרצון עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול
שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים עצמה ‰˘ÁÓ‰בהם

גמור", "ביחוד מאוחדים לדבר, Ï„והכוח ‰ÎÓ ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו כא.6.- פרק



צד             

שבט  י"ג חמישי יום
         

      
       

         
       

   
 

  
   

 
   

 
   
   

   
  

    
  

   
  
       

       
       

         
        

       
    

       
        

   
     

   
   
   
   

   
   

  
  

   
   

   
  
  
         
          
         
         



          
        

        
  
  

    
   
   
   
   
  
  
  
   
  

         

         
        

        
   
   

   
 

   
   

  
   

  
  

  
  

       

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

 

 

     
       

     
      
       
        
        

       
     

       
      


       

      
       

     
      

      
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

כד.7. קד, א.8.תהלים ג, מגילה ‰˜„Â˘:9.ראה ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד באופן המצוות על התורה שממעלת -ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כו', ליראה זה הרי (היחוד)
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שבט  י"ד שישי יום
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר

              

שבט  ט"ו קודש שבת יום
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר פרק
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שבט  ט"ו קודש שבת יום
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר פרק
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א.6. לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ תפקידם משנים שאין  "וראי'
ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו -˜ÂÈ˙אשר מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם עיין - יש ‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו'

כו')".ÈÊÁענין בצלם גם שמבחינים עד -



צט היום יום . . . 

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ "ס  ַ ַהּשׁ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ָנה ְלסֹוף י"א ֹחֶדׁש, ּוְליֹום  "ס ִמׁשְ "ּב[ ׁשַ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַנת ָהֲאֵבלּות ַאֲחֵרי ִאּמֹו ִסּיֵ ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל "לא 
ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א 
- חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום 
קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע 
הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף 
מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין 
מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל 
כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב 
דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען  . ובירכה באריכות ימים, - )נולדה בשנת תקצ"ג 

ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת תרי"א  ׁשְ ָנה – ּבִ ֵרה ׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ַבת ׁשְ ְהיֹוָתּה ּכְ ָמָתּה ֵעֶדן(, ּבִ ִנית ָמַרת ִרְבָקה ִנׁשְ י )ָהַרּבָ י ְזֶקְנּתִ ִאּמִ
ה,  ִפּלָ ָנָתּה, ָאְמָנם ִהיא לֹא ָחְפָצה ִלְטֹעם ֹקֶדם ַהּתְ ְ קּוָמּה ִמּשׁ ֶכף ּבְ ר ּתֹאַכל ּתֵ ה ָהרֹוֵפא ֲאׁשֶ ְוִצּוָ – ָחְלָתה, 
ָבר ְלחֹוְתָנּה, ַאְדמֹו"ר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ְוָהְיָתה ִמְתּפַ
רּוׁש ָוַחי  ֶהם", ַהּפֵ ִריא ּוַבַעל ּכַֹח. ַעל ִמְצֹות ֶנֱאַמר "ָוַחי ּבָ ַמח ֶצֶדק", ָאַמר ָלּה: ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ַה"ּצֶ
ַעל ּכַֹח ְוִלְהיֹות  ִבים ִלְהיֹות ּבַ ְצֹות, ַחּיָ ּמִ ּיּוְכלּו ְלַהְכִניס ַחּיּות ּבַ ְכֵדי ׁשֶ ְצֹות. ּבִ ּמִ יר ַחּיּות ּבַ ֶהם; ֵיׁש ְלַהְחּדִ ּבָ
ֵדי ֶלֱאֹכל.  ל ּכְ ּלֵ ִהְתּפַ ל, ִמּלְ ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ ֶטן ֵריָקה'. ָעִדיף ֶלֱאֹכל ּכְ ם: ֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ַעל ּבֶ ְמָחה. ְוִסּיֵ ׂשִ ּבְ

ָבט תרע"ד( . – ַנת תקצ"ג, ְוִנְפְטָרה י ׁשְ ׁשְ ֲאִריכּות ָיִמים, – )נֹוְלָדה ּבִ ּוֵבְרָכּה ּבַ

ְמָחה. ׂשִ "ּב[ ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות, ְוהֹוִסיף: ְוֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַמֲאָמר ֶזה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . ק

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם מודה 
אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט גאנץ.

ל  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ְטֵמאֹות,  ָיַדִים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִלְפֵני  ֹזאת  ְואֹוְמִרים  ֲאִני",  "מֹוֶדה  ּבְ ַמְתִחיל  ַהּיֹום  ֵסֶדר 
ֶזה, ַאְך  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ֲעבֹוַדת  ִהיא  ְוֹזאת  ּוְמֹבָהל.  רֹוֵתַח  ְועֹוָלם  ב,  ָ ּוְמֻיּשׁ ַקר  ֵהם: עֹוָלם  ֵני עֹוָלמֹות  ׁשְ ֲעלּות  ְוַהִהְתּפַ ֶכל  ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ְלמֹוֶרה   – ֶכל  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ֲעָלה  ַבע: ַהֶחֶסד ְוִיְתרֹון ַהּמַ ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו ּכְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבִ ַמח ֶצֶדק" ַלֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ל  הֹוֵלְך ַעל ָהָאֶרץ, ִמּכָ ֲהַגם ׁשֶ ּדַ קֹוָמה ְזקּוָפה הּוא,  ּבְ ר ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ָיׁשָ ה ֶאת ָהָאָדם  ר ָהֱאלִֹקים ָעׂשָ ֲאׁשֶ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

רחמים  התעוררות  פון  ענין  דער  לבד  איז,  הקדושים,  רבותינו  אבותינו  כ"ק  בא 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און 

אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קי היום יום . . . 

ַעל  ַרֲחִמים  ִהְתעֹוְררּות  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ַבד  ּלְ ּמִ ׁשֶ ֲהֵרי  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ִפי  ּכְ ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ְמעֹוֵרר ֶאת  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ִניִמית  ָטה ַהּפְ י ַהַהּבָ ט, ּכִ ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ יִטים ּבְ ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ׁשֶ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות ּוֵבאּוִרים  ָנם ַהּגָ ר ֶיׁשְ ָבר נֹוַדע ְלַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ל ַה"ּתֹוָרה אֹור" – ּכְ ִני ׁשֶ יס ֵחֶלק ׁשֵ ׁשּו ְלַהְדּפִ ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַמח  ֲאָמִרים, ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ יֵסם ִעם ַהּמַ ר ַיְדּפִ ַמח ֶצֶדק" ֲאׁשֶ ַה"ּצֶ ְפִצירּו ּבְ ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַמח ֶצֶדק" ַעל ַהּמַ ֵמַה"ּצֶ
ֶהֱעִלים  ָמקֹום  ל  ִמּכָ יָסם.  ְלַהְדּפִ ׁשֹו  ּוְמַבּקְ רֹו  ְלַבּקְ א  ּבָ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ר  ֲאׁשֶ ֲחלֹום,  ֲחלֹם  ַוּיַ ֶצֶדק". 
הֹוָתיו  ם ַהּגָ יס ּגַ ים ְלַהְדּפִ רּו ַלֲאִביֶהם, ְוָאז ִהְסּכִ ה ַוְיַסּפְ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום ַהּזֶ ה ִמּבָ לֹשָׁ ם ׁשְ ר ּגַ ָבר, ַעד ֲאׁשֶ ַהּדָ

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ

שבת 
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב



v"ndqeקב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  שבט ט' ראשון יום שוטה? איזהו

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïî úeãòì ìeñt äèBMä©¤¨§¥¦
ïî øáãa ...Bzòã äôøèpL éî ìk ...úBöî ïa BðéàL éôì ,äøBzä©¨§¦¤¥¤¦§¨¦¤¦§§¨©§§¨¨¦
Z íéøác øàLa ïéðòk ìàBLå øaãî àeäL ét ìò óà ,íéøácä©§¨¦©©¦¤§©¥§¥¨¦§¨¦§¨§¨¦

.áLçé íéèBL ììëáe ,ìeñt äæ éøä£¥¤¨¦§©¦¥¨¥
לעיל משנה': ה'לחם ו)והקשה שקטן (הלכה הרמב"ם כתב

לקטן  שווים ושוטה חרש התורה דיני כל ולגבי לעדות, פסול
שהשוטה  כאן לפרש הוצרך כן אם ומדוע דעת. בני שאינם לפי

מצוות"? בן שאינו "לפי לעדות פסול
ביהודה הנודע ל)ומבאר סי' הישר, אור בספר :(בתשובתו

אחד  בנושא דעתו שנטרפה שוטה אודות מדובר זו בהלכה
ואדם  דברים", בשאר כענין ושואל מדבר שהוא "אע"פ בלבד,
מטעם  לפוסלו ואין דעת בר שאינו כמי בהכרח נחשב אינו כזה
כי  מצוות, בן שאינו משום שפסול הרמב"ם ביאר ולכן זה,
נמצא  בו, שנשתטה בעניין הכרוכות מהמצוות פטור והוא מאחר
והדבר  לעדות. פסול הוא וממילא המצוות בכל מחויב שאינו

למבואר ד)דומה הוא (בהל' לעדות פסולים שעבדים לכך שהטעם
לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם שחייב eig`lשכתוב היינו ,"

המצוות. בכל חייב אינו והעבד כמותו, במצוות

מי  "כל - כתב הרמב"ם נוסף: ענין לבאר יש זה ולפי
תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו onשנטרפה xaca

mixacd חגיגה שבמסכת לכך סותר זה ואין כשוטה, נחשב "...
ב) בלילה,(י, יחידי "היוצא לשוטה: מיוחדים היכר סימני הובאו

הרמב"ם  לדעת כי כסותו", את והמקרע הקברות, בבית והלן
שטות  דבר כל למעשה, אך בלבד. דוגמאות נקטה הברייתא

לשוטה האדם את מחשיב בקביעות משנה)הנעשה .(כסף
המפורשים  בסימנים שרק וסוברים כך על החולקים יש אך

אחרים בדברים ולא שוטה נחשב בבית בברייתא מובא שמחה, (רבינו

כתוב) מצאתי ד"ה קיט אבהע"ז .יוסף
לה)והטור סי' שטות (חו"מ דבר שבכל הרמב"ם כדברי נקט

כתב לשחיטה שוטה פסול שלגבי אף שוטה, א)נחשב סי' (יו"ד

שוטה. נחשב בברייתא המנויים הסימנים באחד שרק
דווקא  שחיטה, לגבי הטור: דעת את לבאר יש האמור פי ועל
ושחיטתו  כשוטה נחשב בברייתא המנויים הדברים את העושה
כי  נפסל, סוג מכל שטות דבר העושה עדות, לגבי אך פסולה.

'אחיך'. בכלל ואינו מצוות בר אינו עניין אותו לגבי
(i 'iq sqei oexkf)

ה'תשע"ג  שבט י' שני יום ישראל  למלך דוד מבית מלך בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéãéòî àì Z ìàøOé éëìî©§¥¦§¨¥Ÿ§¦¦
úçz ïéòðëð ïðéàå ,òBøæ éìòa ,íéîlà ïäL éðôî ;ïäéìò ïéãéòî àìå§Ÿ§¦¦£¥¤¦§¥¤¥©¨¦©£¥§©§¥¨¦§¨¦©©

.íéðicä ìòŸ©©¨¦
חביב המהר"ם א)הקשה עד, יומא יוה"כ, :(תוספות

הגמרא שם)מדברי התורה,(יומא מן מעיד אינו שהמלך עולה
הפסוק את דורשים טו)כי יז, –(דברים מלך" עליך תשים "שום

ולמה  דין, בבית להעיד למלך הוא וזלזול עליך", אימתו "שתהא
בחזקת  ש"הן כיון רק מעידים לא ישראל שמלכי הרמב"ם כתב

מלכיםאלמים  בהלכות וגם ה"ז)...", ישראל(פ"ז "מלכי exfbכתב
minkg?"עליו מעידין ולא מעיד ולא ידון.. שלא

ותירץ:
ההלכה  סוף  על רק מוסב אלמים" בחזקת ש"הן הטעם
מעידין" "אין שהמלכים ההלכה ואילו עליהן") מעידין ("ואין

התורה. מן אכן היא
אברהם' ה'דבר י"ד)אך אות ל"ב הוא,(ח"ב דחוק שפירוש כתב

הפסולים דיני בין זו הלכה הביא הרמב"ם היינו,cirdlשהרי ,
ש"לא כך על הוא ".oicirnשהדגש

הדברים: ביאור כך אלא
ישראל) ממלכי ובין דוד מבית (בין המלך שאין התורה דין
מחל  אם אבל עדות, מהגדת פוטרו בכבודו, לזלזל לא כדי מעיד
ובמלכי  מתקבלת, עדותו דוד בית במלכי - והעיד כבודו על
הדיינים  עול תחת נכנעים שאין מכיון כי חכמים גזרו ישראל
ואין  מתקבלת עדותם שאין מדרבנן עדות כפסולי הם הרי

עדותם. פי על ממון מחייבים
שלמה' 'בנין גמרא)ובספר ד"ה ב, יט, פירש:(סנהדרין

היא ה"ב)הלכה פ"א גדול (לעיל חכם העד "היה ממון שבעדות
משום  דין בבית מעיד אינו בחכמה", ממנו פחות דין בית והיה
בעדות  וכן האיסור מן בה שמפריש "בעדות אבל כבודו,
במלך  גם וכך ה'". לנגד חכמה "אין כי ומעיד", הולך נפשות..
להעיד  חייב נפשות עדות או האיסור מן בה שמפריש בעדות –
עדות  אפילו יעידו לא ישראל שמלכי גזרו חכמים אך התורה, מן
המעשה  ואכן הדיינים. עול תחת נכנעים שאינם כיון כזו,

בגמרא שם)המסופר המלך (סנהדרין שאין חכמים גזרו שבעקבותיו
נפשות. בדיני היה מעיד

ה'תשע"ג  שבט י"א שלישי יום בכשרות  וסופו בפסלות שתחילתו עד

:„ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ìBãbä ïäa ãéònL elà ìk̈¥¤¥¦¨¤©¨
äàøLk ãáò Bà íéáëBk ãáBò äéä íà ,ïè÷ äéäLk òãiL äna©¤¤¨©§¤¨¨¨¨¦¨¨¥¨¦¤¤§¤¨¨

.ïîàð Bðéà Z øøçzLðå øibúpL øçà ãéòäå ,elà íéøáã§¨¦¥§¥¦©©¤¦§©¥§¦§©§¥¥¤¡¨
נאמן  בתשובה וחזר עבירה שעבר מי האם להסתפק: יש
כקטן  הוא האם היינו פסול, שהיה בעת שראה מה על להעיד
דומה  או בקטנותו שראה מה על להעיד יכול שלפעמים שהגדיל

גוי בהיותו שראה מה על להעיד נאמן שאינו שנתגייר (משנה לגוי

מטראני) הר"י בשם ?למלך
הש"ך ל"ג)לדעת ס"ק ל"ד סי' מחמת (חו"מ הפסולים "כל -

אפילו  להם, הראויה בתשובה כשחזרו להעיד יכולים עבירה
שראו mileqtבעדות eidy drya בזה בעינן ולא בעבירה.

בידו  היה העדות ראיית בעת כי בכשרות", וסופו תחילתו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זו לעדות כשר ולהיות תשובה כ"ח)לעשות ס"ק יז סי' הצובאות .(מראות
ה'תומים' סקכ"ח)אך התוספתא(שם דברי את פ"ה הביא (סנהדרין

היה ה"ג) שעה (ובאותה העדות את שראה בשביעית שהסוחר
את  מקבלים אין בתשובה חזר להעיד שבא וקודם להעיד), פסול
כל  הכלל, "זה כי כשר, היה העדות הגדת שבעת אף עדותו
- כשר וסופו פסול תחילתו כשר, – כשר וסופו שתחילתו
אין  אם להעיד יכול אינו מדרבנן עבירה פסול וגם פסול".
אינו  מדאורייתא עבירה שפסול שכן וכל בכשרות וסופו תחילתו

עצמו שהש"ך והוסיף כזה. באופן להעיד סק"ה)יכול לה חזר (בסי'
מאונס  (מומרים אנוסים שעדות לב בן מהר"י לדברי והסכים בו,
כאן  אין כי לכשרות שבאו לאחר גם מתקבלת אינה המלכות)

בכשרות". וסופו "תחילתו
סופר' ל"ו)וה'חתם סי' מחלק:(חו"מ

ממון  וחמדת חמס של שאינה עבירה מחמת הוא הפסול אם
להרהר  בידו היה כי כשרה, בתשובה חזרה לאחר עדותו -
"אל  נאמר שעליו חמס של רשע אבל לכשרותו, ולחזור בתשובה

חמס" עד להיות רשע עם ידך ה"א)תשת פ"י יכול (לעיל אינו
היה  העדות את שראה בשעה כי בתשובה, חזרתו לאחר להעיד
שהוא  וכיון לכשרותו, לחזור כדי הגזילה את להשיב צריך
ואין  תשובה לעשות שבידו מי בכלל הוא אין מעשה' 'מחוסר

כשרה. עדותו

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום להזמה  הכחשה בין

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úeãòa Z äLçëää©©§¨¨§¥
:eøîàå eàaL íéãò ?ãöék ...ïîöò íéãòa Z änæääå ...dîöò©§¨§©£¨¨¨¥¦©§¨¥©¥¦¤¨§¨§
íéøçà íéðL eàa e÷cáðå eãéòäL øçàå ...Lôpä úà âøäL äæ eðéàø̈¦¤¤¨©¤©¤¤§©©¤¥¦§¦§§¨§©¦£¥¦
àìå ,íBiä ìk elà íòå íënò eðééä äæ íB÷îáe äæ íBéa :eøîàå§¨§§¤§¨¤¨¦¦¨¤§¦¥¨©§Ÿ

.äLçëä Bæ éøä ...íìBòî íéøáã eéä̈§¨¦¥¨£¥©§¨¨
המזימים  כאשר רק היא שהזמה נראה הרמב"ם מדברי
ואינם  הייתם" "עמנו שאומרים היינו לעדים, מתייחסים
את  גם יכחישו אם אך לא, או היה אם למעשה מתייחסים
כפי  הזמה, ולא הכחשה זו הרי – המעשה את וגם העדים

היינו זה "ביום שנקט: מהדוגמה `elשמובן mre mknr כל
שהרי  הזמה גם כאן שיש שאף הרי הכחשה", זו הרי היום...
שלטענתכם  במקום ולא אחר, (במקום עמכם" "היינו אומרים
שהדבר  ואומרים העדות את גם שמכחישים מאחר בו), הייתם

הזמה. ולא הכחשה זו הרי אירע, לא
הטור לז)אך סי' להזמה,(חו"מ הכחשה בין יש "ומה כתב:

שאומרים  העדים, בגוף והזמה העדים... בגוף אינה הכחשה
מדבריו  ומשמע הייתם". עמנו אומרים... שאתם שעה באותה
יוסיפו  אם אף הזמה זו הרי הייתם" "עמנו לעדים אומרים שאם

אירע. לא הדבר גוף שגם ויאמרו

לפרש: יש המחלוקת ובטעם
ה"ג)הרמב"ם עדות (להלן תורה שהאמינה "וזו כותב:

מצד  כי הוא", הכתוב גזירת הראשונים העדים על האחרונים
לראשונים. מאשר יותר לאחרונים להאמין אין הסברא

הטור אדם (שם)אך כי סברא אלא הכתוב גזירת זו שאין כתב
על  מעידים עדים שני שאם וכשם עצמו, על להעיד נאמן אינו
נאמנים  השנים אותם אין וכד', הנפש את שהרגו אחרים שנים
כנגד  טוענים המזימים כאשר כך הרגו, שלא עצמם על להעיד
על  להעיד נאמנים הראשונים אין הייתם", "עמנו הראשונים

אמת. שהעידו עצמם
מגזירת  היא האחרונים שנאמנות הרמב"ם לדעת ולכן,
נאמר  לבד בהזמה ורק חידושו", אלא בו לך "אין הכתוב
לא  אך לראשונים, ולא לאחרונים שמאמינים החידוש
בין  לחלק אין הטור לדעת ואילו הכחשה. לכך כשמצטרפת
ההכחשה  מצד אם גם כי הכחשה, בצירוף להזמה לבד הזמה
יש  ההזמה מצד הרי מהראשונים, יותר לאחרונים להאמין אין

עצמם. על נאמנים הראשונים אין בזה כי לאחרונים, להאמין
(dpyn mgl)

ה'תשע"ג  שבט י"ג חמישי יום הפירעון? עיכוב על ריבית

:· ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰éðBìôì áiçL äæ ìò eãéòä¥¦©¤¤©¨¦§¦
ìL ãòå ïàkî ïzì úðî ìò æeæ óìàLîç ãò :øîBà äåläå ,íBé íéL ¤¤©§¨¦¥¦¨§©§¦§©Ÿ¤¥©¨¥

ìMä øçà íéðLäöBø änk ïéãîBà Z ïéîîBæ eàöîðå ,íBé íéL ¨¦©©©§¦§¦§§§¦§¦©¨¤
.äålì ïk ïéîlLîe ,íéðL Lîç æeæ óìà Bãéa eéäéå ïzì íãà̈¨¦¥§¦§§¨¤¤¨¥¨¦§©§¦¥©Ÿ¤

לתמוה: ויש
הלוואה  עבור מכספו נותן היה שהלוה לומר אפשר איך
שאסרה  לריבית נחשב כזה תשלום והלוא – ארוכתֿטווח

התורה?
יוסף' ה'בית קס)ומבאר סו"ס :(יו"ד

לחמש  ההלוואה עבור בפועל משלם היה שהלוה הכוונה אין
את שמעריכים אלא ריבית; משום אסור אכן זה כי dieeyשנים,

ipennd התורה שאסרה למרות כי שנים, חמש בת הלוואה של
זוז  האלף ליקח ירצה "אם הרי – הלוואה עבור ממון לשלם
מישראל  ויקחם יעבור אם או מגוי, שנים [חמש] עשר ועד מכאן

הנחשב  זה, וסכום מעות", וכך מכך בפחות לו יתנם לא בריבית,
להפסיד  העדים רצו שנים, לחמש הלוואה של הממוני לערך

לשלם. חייבים ואותו מהלווה
מטוך אליעזר רבי שם)אבל בב"י ממש,(הובא ריבית שזו למד

שכירות  של בחוב אלא רגילה בהלוואה מדובר שלא לתרץ וכתב
לזמן  המעות המתנת ובעד למשכיר, לשלם נתחייב שהשוכר
אותו  מסוים, סכום לשלם צריך השוכר היה שנים), (חמש ארוך

להפסיד. רצו העדים
דמי  את המעכב ששוכר – למעשה מינה' 'נפקא יהא זה ולפי
ממנו  לתבוע המשכיר יכול הפירעון, זמן אחר אצלו השכירות
מה  את בעצמם) השכירות לדמי (בנוסף בידו המעות עיכוב בעד
אבל  הזמן; אותו במשך השכירות מדמי להרוויח יכול שהיה

מהגמרא כי דבריו, את דחה אליעזר רבי של א)אחיו עג, (ב"מ

ריבית. איסור יש שכירות של בחוב שגם מוכח



קג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זו לעדות כשר ולהיות תשובה כ"ח)לעשות ס"ק יז סי' הצובאות .(מראות
ה'תומים' סקכ"ח)אך התוספתא(שם דברי את פ"ה הביא (סנהדרין

היה ה"ג) שעה (ובאותה העדות את שראה בשביעית שהסוחר
את  מקבלים אין בתשובה חזר להעיד שבא וקודם להעיד), פסול
כל  הכלל, "זה כי כשר, היה העדות הגדת שבעת אף עדותו
- כשר וסופו פסול תחילתו כשר, – כשר וסופו שתחילתו
אין  אם להעיד יכול אינו מדרבנן עבירה פסול וגם פסול".
אינו  מדאורייתא עבירה שפסול שכן וכל בכשרות וסופו תחילתו

עצמו שהש"ך והוסיף כזה. באופן להעיד סק"ה)יכול לה חזר (בסי'
מאונס  (מומרים אנוסים שעדות לב בן מהר"י לדברי והסכים בו,
כאן  אין כי לכשרות שבאו לאחר גם מתקבלת אינה המלכות)

בכשרות". וסופו "תחילתו
סופר' ל"ו)וה'חתם סי' מחלק:(חו"מ

ממון  וחמדת חמס של שאינה עבירה מחמת הוא הפסול אם
להרהר  בידו היה כי כשרה, בתשובה חזרה לאחר עדותו -
"אל  נאמר שעליו חמס של רשע אבל לכשרותו, ולחזור בתשובה

חמס" עד להיות רשע עם ידך ה"א)תשת פ"י יכול (לעיל אינו
היה  העדות את שראה בשעה כי בתשובה, חזרתו לאחר להעיד
שהוא  וכיון לכשרותו, לחזור כדי הגזילה את להשיב צריך
ואין  תשובה לעשות שבידו מי בכלל הוא אין מעשה' 'מחוסר

כשרה. עדותו

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום להזמה  הכחשה בין

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úeãòa Z äLçëää©©§¨¨§¥
:eøîàå eàaL íéãò ?ãöék ...ïîöò íéãòa Z änæääå ...dîöò©§¨§©£¨¨¨¥¦©§¨¥©¥¦¤¨§¨§
íéøçà íéðL eàa e÷cáðå eãéòäL øçàå ...Lôpä úà âøäL äæ eðéàø̈¦¤¤¨©¤©¤¤§©©¤¥¦§¦§§¨§©¦£¥¦
àìå ,íBiä ìk elà íòå íënò eðééä äæ íB÷îáe äæ íBéa :eøîàå§¨§§¤§¨¤¨¦¦¨¤§¦¥¨©§Ÿ

.äLçëä Bæ éøä ...íìBòî íéøáã eéä̈§¨¦¥¨£¥©§¨¨
המזימים  כאשר רק היא שהזמה נראה הרמב"ם מדברי
ואינם  הייתם" "עמנו שאומרים היינו לעדים, מתייחסים
את  גם יכחישו אם אך לא, או היה אם למעשה מתייחסים
כפי  הזמה, ולא הכחשה זו הרי – המעשה את וגם העדים

היינו זה "ביום שנקט: מהדוגמה `elשמובן mre mknr כל
שהרי  הזמה גם כאן שיש שאף הרי הכחשה", זו הרי היום...
שלטענתכם  במקום ולא אחר, (במקום עמכם" "היינו אומרים
שהדבר  ואומרים העדות את גם שמכחישים מאחר בו), הייתם

הזמה. ולא הכחשה זו הרי אירע, לא
הטור לז)אך סי' להזמה,(חו"מ הכחשה בין יש "ומה כתב:

שאומרים  העדים, בגוף והזמה העדים... בגוף אינה הכחשה
מדבריו  ומשמע הייתם". עמנו אומרים... שאתם שעה באותה
יוסיפו  אם אף הזמה זו הרי הייתם" "עמנו לעדים אומרים שאם

אירע. לא הדבר גוף שגם ויאמרו

לפרש: יש המחלוקת ובטעם
ה"ג)הרמב"ם עדות (להלן תורה שהאמינה "וזו כותב:

מצד  כי הוא", הכתוב גזירת הראשונים העדים על האחרונים
לראשונים. מאשר יותר לאחרונים להאמין אין הסברא

הטור אדם (שם)אך כי סברא אלא הכתוב גזירת זו שאין כתב
על  מעידים עדים שני שאם וכשם עצמו, על להעיד נאמן אינו
נאמנים  השנים אותם אין וכד', הנפש את שהרגו אחרים שנים
כנגד  טוענים המזימים כאשר כך הרגו, שלא עצמם על להעיד
על  להעיד נאמנים הראשונים אין הייתם", "עמנו הראשונים

אמת. שהעידו עצמם
מגזירת  היא האחרונים שנאמנות הרמב"ם לדעת ולכן,
נאמר  לבד בהזמה ורק חידושו", אלא בו לך "אין הכתוב
לא  אך לראשונים, ולא לאחרונים שמאמינים החידוש
בין  לחלק אין הטור לדעת ואילו הכחשה. לכך כשמצטרפת
ההכחשה  מצד אם גם כי הכחשה, בצירוף להזמה לבד הזמה
יש  ההזמה מצד הרי מהראשונים, יותר לאחרונים להאמין אין

עצמם. על נאמנים הראשונים אין בזה כי לאחרונים, להאמין
(dpyn mgl)

ה'תשע"ג  שבט י"ג חמישי יום הפירעון? עיכוב על ריבית

:· ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰éðBìôì áiçL äæ ìò eãéòä¥¦©¤¤©¨¦§¦
ìL ãòå ïàkî ïzì úðî ìò æeæ óìàLîç ãò :øîBà äåläå ,íBé íéL ¤¤©§¨¦¥¦¨§©§¦§©Ÿ¤¥©¨¥

ìMä øçà íéðLäöBø änk ïéãîBà Z ïéîîBæ eàöîðå ,íBé íéL ¨¦©©©§¦§¦§§§¦§¦©¨¤
.äålì ïk ïéîlLîe ,íéðL Lîç æeæ óìà Bãéa eéäéå ïzì íãà̈¨¦¥§¦§§¨¤¤¨¥¨¦§©§¦¥©Ÿ¤

לתמוה: ויש
הלוואה  עבור מכספו נותן היה שהלוה לומר אפשר איך
שאסרה  לריבית נחשב כזה תשלום והלוא – ארוכתֿטווח

התורה?
יוסף' ה'בית קס)ומבאר סו"ס :(יו"ד

לחמש  ההלוואה עבור בפועל משלם היה שהלוה הכוונה אין
את שמעריכים אלא ריבית; משום אסור אכן זה כי dieeyשנים,

ipennd התורה שאסרה למרות כי שנים, חמש בת הלוואה של
זוז  האלף ליקח ירצה "אם הרי – הלוואה עבור ממון לשלם
מישראל  ויקחם יעבור אם או מגוי, שנים [חמש] עשר ועד מכאן

הנחשב  זה, וסכום מעות", וכך מכך בפחות לו יתנם לא בריבית,
להפסיד  העדים רצו שנים, לחמש הלוואה של הממוני לערך

לשלם. חייבים ואותו מהלווה
מטוך אליעזר רבי שם)אבל בב"י ממש,(הובא ריבית שזו למד

שכירות  של בחוב אלא רגילה בהלוואה מדובר שלא לתרץ וכתב
לזמן  המעות המתנת ובעד למשכיר, לשלם נתחייב שהשוכר
אותו  מסוים, סכום לשלם צריך השוכר היה שנים), (חמש ארוך

להפסיד. רצו העדים
דמי  את המעכב ששוכר – למעשה מינה' 'נפקא יהא זה ולפי
ממנו  לתבוע המשכיר יכול הפירעון, זמן אחר אצלו השכירות
מה  את בעצמם) השכירות לדמי (בנוסף בידו המעות עיכוב בעד
אבל  הזמן; אותו במשך השכירות מדמי להרוויח יכול שהיה

מהגמרא כי דבריו, את דחה אליעזר רבי של א)אחיו עג, (ב"מ

ריבית. איסור יש שכירות של בחוב שגם מוכח



v"ndqeקד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  שבט י"ד שישי יום תוסיף'? 'בל משום גרשום דרבנו בחרם יש האם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰øæâì ïéc úéáì Léå ìéàBä¦§¥§¥¦¦§Ÿ
éøeqà øézäì ïäì Lé ïëå ,úBøBãì Bøeqà ãîòéå øznä øác øñàìå§¤¡Ÿ¨¨©ª¨§©£Ÿ¦§§¥¥¨¤§©¦¦¥
òøâú àìå åéìò óñú àì :äøBzä äøéäæäL äæ eäî ,äòL éôì äøBz¨§¦¨¨©¤¤¦§¦¨©¨ŸŸ¥¨¨§Ÿ¦§©

éñBäì àlL ?epnîøácä òa÷ìå ïäî òøâì àìå äøBz éøác ìò ó ¦¤¤Ÿ§¦©¦§¥¨§Ÿ¦§Ÿ©¥¤§¦§Ÿ©©¨¨
.äøBzä ïî àeäL øáãa íìBòì§¨§¨¨¤¦©¨

בתורת וגזירות תקנות לתקן יכולים דין לדיני biiqבית
שיהא  חדש דבר לקבוע אסור תוסיף" "בל משום אבל התורה

גרשום "רבנו הכיצד השאלה נשאלת כן ואם תורה. mixgdכדין
אשתו" על הנושא י)על סעי' א, סי' אה"ע שהוטל (שו"ע 'חרם' והרי –

תוסיף"? "בל משום כאן אין ולמה התורה, מן הוא איסור על
סוף  עד אלא החרים "לא גרשום שרבנו כתב הרשב"א והנה,

החמישי" מנהג)(הובא האלף אלא זה אין שכיום שם וברמ"א שם. .בשו"ע
אחרונים כתבו זה א ולפי סי' אה"ע תשובה ח"א (פתחי אה"ע אבנ"ז סקי"ט;

ח) הוא סי' האיסור כאן הרמב"ם כדברי כי תוסיף' 'בל כאן שאין
תורה... דברי על להוסיף mlerl"שלא xacd reawle וכיון "

תוסיף". "בל כאן אין מסוים לזמן רק תיקן גרשום שרבנו
המהרש"ל לדעת מא)אבל סי' פ"ו יבמות דרבינו (יש"ש חרם

דברי  על הוספה בזה אין כן אם ולמה עולם, עד נתקן גרשום
תורה?

נזר' ה'אבני :(שם)ומבאר
החרם  אין רבנים מאה ידי על החרם את להתיר שאפשר כיון
לדין  דומה אינה מסוים לזמן שתקנה כשם כי תורה, דין נחשב
לדין  דומה אינה להתירה שיכולים תקנה כך לעולם, שהוא תורה

היתר. שום בו שאין תורה
כתב יא)ועוד אות בין(שם ל dpwzdלחלק לעולם mxgשנתקנה

ערוך' ה'שלחן מלשון שמדויק כפי מסוים, לזמן רק (שם)שהיה

פשטה ולאezpwz"ולא הארצות סוף mixgdבכל עד אלא
החרם  כלפי רק אמורה הזמן שהגבלת היינו החמישי", האלף

אלו מדינות בכל "ומ"מ שהגיה מהרמ"א מובן dpwzd[וכן
bdpnde את רק אלא החרם את הזכיר שלא – עומד" במקומו

רק  זה הרי החרם מצד כי תוסיף" "בל כאן אין ולכן התקנה].
דין  ולא לתורה סייג זה הרי עצמה התקנה ומצד מסוים, לזמן

ממש. תורה

ה'תשע"ג  שבט ט"ו קודש שבת תרח? את עזב אברהם מדוע

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰Bða ãéîìz äéäL áàäå§¨¨¤¨¨©§¦§
ìò óà ,åéáà éðtî ãîBò ïaä ìáà ,ïaä éðtî ãîBò áàä ïéà Z¥¨¨¥¦§¥©¥£¨©¥¥¦§¥¨¦©©

.Bãéîìz àeäL ét¦¤©§¦
בגמרא ב)מצינו לג, לעמוד (קידושין מהו – רבו והוא "בנו ספק:

צריך  שהבן הרמב"ם ופסק הבעיה. נפשטה ולא אביו", מפני
הרא"ש אך בנו, בפני האב לא אבל אביו בפני פסק:(שם)לעמוד

"אמרו  ומביא: זה". בפני זה ויעמדו הוא, דאורייתא "ספיקא
לא  לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג, מאיר רבנו על עליו

אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני הקביל
אברהם  של הנהגתו את גם לבאר יש – הרא"ש דברי ולפי

אביו: תרח עם אבינו
לארץ  משפחתו וכל אביו עם יצא שאברהם בתורה מסופר

בחרן" תרח "וימת חרן, דרך עבר ובדרכו לב)ישראל יא, .(בראשית
שמוכח  (כפי כפשוטו מת שתרח הכוונה שאין רש"י ומפרש

אלא  שנה) משישים יותר כעבור רק מת שתרח השנים ממספר
כבוד  את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא
וצריך  מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן שהניחו אביו
כיבוד  קיים ולא אביו תרח את אברהם עזב אכן כיצד ביאור:

אב?
אברהם  וכשבא מתחילה, זרה עבודה עובד היה שתרח אלא
גם  זרה, עבודה ושלילת ה' אחדות דורו אנשי את ולימד אבינו
וזהו  אברהם. של תלמידו היה שתרח ונמצא בהם נכלל תרח
בהרבה  נחותה בדרגה היה תרח כי – מת" הכתוב ש"קראו

מת". אקרי מדרגיה דנחית ו"מאן מאברהם
"הניחו  אברהם לכן בנו, אברהם של תלמיד היה שתרח וכיון
הקביל  ש"לא מרוטונבורג מהר"ם הנהגת כמו לו", והלך זקן

אליו". יבוא שאביו רצה ולא
(309 'nr d zegiy ihewl)

zecr zekld - mihtey xtq - hay 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd hay e"hÎ'h -

ה'תשע"ג  שבט ט' ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

ח  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

העדּות  זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדין,
הרי  - מעֹולם מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּכלל,

ּדין  ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור מעיד זה אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מעיד  הּוא ׁשּבּׁשטר הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
אם  אבל הּדבר; להזּכירֹו ּכדי - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּזה

יעיד. לא נזּכר, ְִִַָֹֹלא
ידֹו,·. ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּׁשני  העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
אֹותֹו הזּכיר אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
ׁשּזה  מּפני מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּתֹובע

ידע  ׁשּלא ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני .ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּתֹובע ‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ

חכמים  ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה
מעיד  היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדבר הּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו „. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות  ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים  לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן  ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי ׁשאינֹוהּׁשטר, מי וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אבל  לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות  ּבדיני ידע לא - ּכזה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּדן
עדים  ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
מׁשּגיחין  ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא  זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל  ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפס ּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּומּפני  ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
להביא  צריכין אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָטעם
אינם  אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל ְְְִִִִֵֵֵֵָָֹעדים
אֹותּה' זֹוכרים אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֶָָָָָזֹוכרים

מּפיהן. ׁשּלא לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
הּׁשטר,‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום [מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
אחרים ּפלֹונ  הזּכירּוהּו א ֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ י ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ

אּלא  ּדֹומה זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָונזּכר
ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלמי
מן  יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּדבר

ט  ¤¤ּפרק
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים  והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
ׁשנים ·. ּפי "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים

נקבה.עדים" לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְִֵֵָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי ּפסּולין,[- ְְְְְְִִֵַַָֻ

ּפסּול  ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּפני
על  ממֹון להֹוציא אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לחּיב אֹו מּספק [לענוש]ּפיו, ממֹון מֹוציאין ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ְְִִִֵֵָָואין

ּתֹורה „. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו  מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר  קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
לא  הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹלגֹוים:

ׁשּכן. ֵֶָּכל
ּפסּול ‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר  ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד  ּכ. ִָָ

.Ê הּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה [למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
לא  ואם ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו וחמש]נֹולד ּכמֹו[שלושים , ְְִַַָָֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

.Á ּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה [שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ּובן [למטה] ׁשּיּבדק. עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ואינֹו ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשלׁש
מּפני  ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָיֹודע
ּבעדּות  אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ë הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים  וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת  ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
הּׁשֹוטים  ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה משגעון]יחׁשב. לעיתים נופל ּפסּול;[- ּכפּיתֹו, ּבעת - ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
אֹו לזמן, מּזמן הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּובעת

וה  קבּוע. עת ּבלא ּתמיד ּדעּתֹוהּנכּפה ּתהיה ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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ח  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

העדּות  זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדין,
הרי  - מעֹולם מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּכלל,

ּדין  ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור מעיד זה אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מעיד  הּוא ׁשּבּׁשטר הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
אם  אבל הּדבר; להזּכירֹו ּכדי - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּזה

יעיד. לא נזּכר, ְִִַָֹֹלא
ידֹו,·. ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּׁשני  העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
אֹותֹו הזּכיר אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
ׁשּזה  מּפני מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּתֹובע

ידע  ׁשּלא ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני .ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּתֹובע ‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ

חכמים  ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה
מעיד  היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדבר הּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו „. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות  ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים  לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן  ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי ׁשאינֹוהּׁשטר, מי וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אבל  לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות  ּבדיני ידע לא - ּכזה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּדן
עדים  ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
מׁשּגיחין  ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא  זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל  ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפס ּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּומּפני  ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
להביא  צריכין אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָטעם
אינם  אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל ְְְִִִִֵֵֵֵָָֹעדים
אֹותּה' זֹוכרים אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֶָָָָָזֹוכרים

מּפיהן. ׁשּלא לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
הּׁשטר,‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום [מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
אחרים ּפלֹונ  הזּכירּוהּו א ֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ י ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ

אּלא  ּדֹומה זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָונזּכר
ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלמי
מן  יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּדבר

ט  ¤¤ּפרק
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים  והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
ׁשנים ·. ּפי "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים

נקבה.עדים" לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְִֵֵָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי ּפסּולין,[- ְְְְְְִִֵַַָֻ

ּפסּול  ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּפני
על  ממֹון להֹוציא אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לחּיב אֹו מּספק [לענוש]ּפיו, ממֹון מֹוציאין ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ְְִִִֵֵָָואין

ּתֹורה „. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו  מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר  קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
לא  הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹלגֹוים:

ׁשּכן. ֵֶָּכל
ּפסּול ‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר  ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד  ּכ. ִָָ

.Ê הּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה [למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
לא  ואם ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו וחמש]נֹולד ּכמֹו[שלושים , ְְִַַָָֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

.Á ּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה [שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ּובן [למטה] ׁשּיּבדק. עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ואינֹו ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשלׁש
מּפני  ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָיֹודע
ּבעדּות  אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ë הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים  וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת  ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
הּׁשֹוטים  ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה משגעון]יחׁשב. לעיתים נופל ּפסּול;[- ּכפּיתֹו, ּבעת - ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
אֹו לזמן, מּזמן הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּובעת

וה  קבּוע. עת ּבלא ּתמיד ּדעּתֹוהּנכּפה ּתהיה ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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ּבריאתם, ּבעת ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשּבׁשת
הרּבה. הּנכּפין ּבעדּות להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדעּתן

.È זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפתאים
עם  ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא זה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
והּמׁשּתּגעים  ּבדעּתן, והּנחּפזין המבהלין וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהארץ,
זה, ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל הרי - ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבדעּתם
ּבכתב. הּדעֹות לכּון אפׁשר ׁשאי הּדּין; ּׁשּיראה מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

.‡È מצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
- מדּבר ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
להעיד  צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאף
ראּוי  ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אם  וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשמע

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו מכּונת,[אם עדּותֹו ונמצאת , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֻ

ּב מעדּות והעיד חּוץ ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב פנינּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
בעלה]אּׁשה שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֶַָָ
.·Èוידעּו הּקֹול, ׁשּמּכירין ּפי על אף - מכירים]הּסּומין -] ְְִִִִֵֶַַַַַ

הדין]האנׁשים בעלי הּתֹורה,[- מן ּפסּולין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵַָָָ
הּוא  לראֹות, ראּוי ׁשהּוא מי - ראה" אֹו עד, "והּוא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

להעיד. ּכׁשר מעיניו, ּבאחת והּסּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּמעיד.

י  ¤¤ּפרק
ּתׁשת ‡. "אל ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים

הּׁשמּועה מּפי חמס"; עד להית רׁשע, עם רבינו]יד [ממשה ְְְִִִִֵַָָָָָָֹ
ּבחברֹו ׁשּידע ּכׁשר עד ואפּלּו עד'. רׁשע ּתׁשת 'אל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמדּו:
להעיד  לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין הּדּינין ואין רׁשע, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ׁשהיא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעּמֹו,
עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם  ידֹו הׁשית הּכׁשר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָונמצא
וידע  לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר עד לֹומר, צרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשּנאמר: להעיד, לֹו ׁשאסּור - ׁשקר עד ׁשעּמֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהעד

רׁשע" עם יד ּתׁשת ."אל ְִֶַָָָָ
עליה ·. ׁשחּיבין עברה ׁשעבר מי ּכל רׁשע? הּוא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאיזה

קראה  הּתֹורה ׁשהרי לעדּות; ּופסּול רׁשע, זהּו - ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָמלקּות
הרׁשע". הּכֹות ּבן אם "והיה ׁשּנאמר: רׁשע, מלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻלמחּיב
ּפסּול, ׁשהּוא ּדין ּבית מיתת למחּיב לֹומר צרי ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻואין

למּות". רׁשע הּוא "אׁשר ֱֲֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
זה ‚. הרי הּתֹורה, מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה על ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר

מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ,[מדרבנן]ּפסּול ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות [למאלות ׁשאכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
להכעיסתאוותו] הקב"ה]ּבין טֹוב [את יֹום את ׁשחּלל אֹו , ְְִִֵֵֶֶַ

ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז, ׁשּלבׁש אֹו ופשתן ראׁשֹון, צמר [מעורב ְִֵֶֶַַַַָ
טוּויומסורק] ופשתן]אֹו מצמר נּוז[החוטים מצמר אֹו [ארוג ָ
אכל ופשתן] אם אבל הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּול זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

אֹו ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבׂשר
הרי  - ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּתן ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלבׁש

ׁשחּיבין  עברה ּכל מנינּו ּוכבר מּדבריהם. לעדּות ּפסּול ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּדברים  ּומצוה מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות; ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָעליה

מּדבריהם. ׁשאּסּורן ּודברים הּתֹורה, מן ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאּסּורן
ּפי „. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהם רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד

ממֹון  ולֹוקחין הֹואיל מלקּיֹות; ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
חמס" עד יקּום "ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין, - ּבחמס ׁשּלהן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
הּוא  הרי ׁשהחזיר, ּפי על אף - והּגזלנים הּגּנבים ּכגֹון -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
על  אף - זֹומם עד וכן | ּגזל. אֹו ׁשּגנב מעת לעדּות ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּפסּול
הּתֹורה  מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון, ּבעדּות ׁשהּוזם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי
ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ּומאימתי עדּות. ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָלכל
ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ׁשּלא ּפי על ִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאף
ׁשניהן  - הּמלוה ואחד הּלוה, אחד - ּברּבית הּמלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוכן

קצּוצה רּבית אם לעדּות: מראש]ּפסּולין קבועה הרי [- עׂשּו, ְְְֲִִִִֵֵָָ
אבק ואם הּתֹורה; מן לעדּות ּפסּולין מעין]הם עׂשּו,[- רּבית ְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

מּדבריהם ּפסּולין הן ּגזל [מדרבנן]הרי על העֹובר ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
החמסנים, ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי ּדבריהם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

מ  אֹו קרקע הּלֹוקחים -והן הּבעלים ּברצֹון ׁשּלא ּטלטלין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
וכן  מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו הרי הּדמים, ׁשּנֹותנין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף
ּגּסה  ּבהמה רֹועה ואחד ּדּקה, ּבהמה ר ֹועה אחד - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹועים
ּבגזל, ידיהן ּפֹוׁשטין ׁשחזקתן ּפסּולין; אּלּו הרי - עצמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
סתם  ּולפיכ ּופרּדסים; ּבׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומּניחין
ּפסּולין; יׂשראל, ּבארץ ּדּקה ּבהמה ּומגּדלי ּפסּול. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרֹועה
ּבכל  ּגּסה, ּבהמה לגּדל ּומּתר ּכׁשרין. לארץ, ּבחּוצה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻאבל

הּמֹוכסין וכן המיסים]מקֹום. זכות מהמלך שקנו סתמן [- - ְְְִֵַָָָ
ּבדין  להן הּקצּוב מּדבר יֹותר לּקח ׁשחזקתן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין;

מנת ּגּבאי אבל לעצמם. הּיתר ולֹוקחין מס]הּמלכּות, [גובי ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ
אחת  ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ואם ּכׁשרין; סתמן ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמל
מפריחי  וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לגּבֹות להן הראּוי מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָיתר
ׁשל  יֹונים ׁשּגֹוזלין ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין, - ּביּׁשּוב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָיֹונים
ׁשּיֹוׁשבין  אדם ּבני והם - ׁשביעית סֹוחרי וכן ּבחּנם. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָאחרים

ׁשביעית ׁשּבאה וכיון זרֹועֹותיהן,[שמיטה]ּבטלים, ּפֹוׁשטים , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
אֹוספין  ׁשהם אּלּו, ׁשחזקת ּבפרֹות; ולּתן לּׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּומתחילין
- ּבקּבּיה המׂשחק וכן סחֹורה. ּבהם ועֹוׂשין ׁשביעית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּפרֹות
עֹוסק  ואינֹו הֹואיל - היא אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻוהּוא,

ׁשאֹוכל ּבחזקת זה הרי העֹולם, הּקּבּיה,[מתפרנס]ּביּׁשּוב מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אבק אפּלּו[מעין]ׁשהּוא אּלא אמרּו, ּבלבד ּבקּבּיה ולא ּגזל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

אמרּו, ּבלבד יֹונים לא וכן רּמֹונים. ּוקלּפי אגֹוזים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵַָֹּבקלּפי
הּקֹודם  'ּכל ואמרּו: ועֹוף, חּיה ּבבהמה הממירים אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשניהם', את ּבעליו יּטל חברֹו, את הּנֹוצח ּכל אֹו חברֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
אּמנּות  לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא, - זה ּבׂשחֹוק ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹֻוכן
מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו וכל ּפסּול. הּוא הרי - זה ׂשחֹוק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָאּלא

יבול]אריס‰. תמורת בשדה מן [העובד מּועט ּדבר ׁשּלקח ִִֶַָָָָָ
ׁשּבּכרּו להתבשל]הּפרֹות ּתׁשרי,[הקדימו וימי ניסן ּבימי ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

ּבעל  מּדעת ׁשּלא ׁשּלקח ּפי על אף - מלאכּתם ׁשּתּגמר  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹקדם
מקּפיד  הּׂשדה ּבעל ׁשאין לעדּות; וכׁשר ּגּנב, אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשדה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְֵֵֶֶַַָֹעל
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ה'תשע"ג  שבט י' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

מי  ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד

.לידֹו ְָ
מֹוסרין·. אין ,לפיכ[- ל ממנים ואין [- הארץ, לעם עדּות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

עֹוסק  ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמקּבלין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד ‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק  עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה „. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּובדר ּבמצוֹות נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזֹו,
מאּבד  ׁשהרי הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָארץ

רׁשעים  ּפי על יׂשראל .ממֹון ְְִִִֵַָָָ
האנׁשים ‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם  ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכין ההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
וכּיֹוצא  מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים

מקּפידין  ׁשאינן ּככלב,ּבאּלּו חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צדקה  האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינן
מהן  ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ּגֹוים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּפסּולין  אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין - ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבצנעה

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â לעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה

אף  ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?
עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּובבּתי [שהוא ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  ,לפיכ | הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמדרׁשֹות.
ּכדי  אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדּות
ואין  ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות לאּבד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶָּפסּולֹו
.Ê ּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ׁשהּוא [- ּפי על אף , ְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפסּול
ּדבר  על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשרה,

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו שלו]- הנדון האיסור נאמן [אם אבל , ֱֱֲֵֶֶֶַָָָ
אחרים; ׁשל על ֲִֵֶַהּוא

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים  ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר  עם ונאמן נאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני  ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
ׁשאימת  לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין

עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאּסּורים
.Ë ׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי

הּדּינים  על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדין  ּבבית לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָהּגדֹול,

.È לא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,
מנּו ׁשּלא העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻהצרכּו
ּפחּותין  - והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
ויׁש מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהן

הּבא  לעֹולם חלק מעלין,לחסידיהם ולא מֹורידין - ואּלּו ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבא. לעֹולם חלק להן ְֵֵֶֶַָָָָואין

יב  ¤¤ּפרק
ׁשעׂשה ‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

זה  הרי לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּדברים ּפסּול על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט  ׁשּנׁשּבע [- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּה; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּׁשקר
להיֹות  העֹוׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשֹוגג
ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָקֹוׁשר
עֹוׂשה  ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּפני
ׁשּבת, ׁשהּוא להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ְְְְְִִִֶַַָָָָמלאכה
ׁשּנעׂשה  מי אֹו ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּמא

מהמלך]מֹוכס המס זכות ּגּבאי[הקונה המלך]אֹו מס [גובה ֵַַ
זה  ּדבר ׁשהעֹוׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמֹוסיף
ּכל  וכן אּלּו. ּדברים יֹודעין אינן העם ׁשרב לעדּות; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּפסּול
מראים  ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשּלא  ּפי על אף - ּבזדֹון ועבר רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעדים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶָהתרּו
ׁשּבא ·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי  על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
נבלה  ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמׁשּלם
ׁשני  ׁשם ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

ראּובן עדים  ,לפיכ | רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
'לי  ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהעיד

ר  הרי - ּברּבית' אף הלוה ולוי; ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
רׁשע; עצמֹו מׂשים  אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשהעיד  מי וכן עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָונאמן
ואחר  הּוא - לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּפלֹוני
ואחר  הּוא - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמצטרפין

להרגּה לא אבל להרגֹו, קרובה]מצטרפין הוא ּכל .[כי וכן ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹֹ
מצטרפין  ואחר הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין ְְֵֵֶֶָָָָָלהרגֹו,
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר  זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפסּול; ספק זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
- ידּון ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹלפיכ
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יא  ¤¤ּפרק
.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

מי  ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד

.לידֹו ְָ
מֹוסרין·. אין ,לפיכ[- ל ממנים ואין [- הארץ, לעם עדּות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

עֹוסק  ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמקּבלין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד ‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק  עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה „. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּובדר ּבמצוֹות נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזֹו,
מאּבד  ׁשהרי הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָארץ

רׁשעים  ּפי על יׂשראל .ממֹון ְְִִִֵַָָָ
האנׁשים ‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם  ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכין ההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
וכּיֹוצא  מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים

מקּפידין  ׁשאינן ּככלב,ּבאּלּו חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צדקה  האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינן
מהן  ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ּגֹוים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּפסּולין  אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין - ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבצנעה

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â לעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה

אף  ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?
עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּובבּתי [שהוא ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  ,לפיכ | הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמדרׁשֹות.
ּכדי  אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדּות
ואין  ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות לאּבד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶָּפסּולֹו
.Ê ּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ׁשהּוא [- ּפי על אף , ְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפסּול
ּדבר  על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשרה,

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו שלו]- הנדון האיסור נאמן [אם אבל , ֱֱֲֵֶֶֶַָָָ
אחרים; ׁשל על ֲִֵֶַהּוא

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים  ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר  עם ונאמן נאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני  ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
ׁשאימת  לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין

עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאּסּורים
.Ë ׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי

הּדּינים  על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדין  ּבבית לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָהּגדֹול,

.È לא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,
מנּו ׁשּלא העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻהצרכּו
ּפחּותין  - והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
ויׁש מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהן

הּבא  לעֹולם חלק מעלין,לחסידיהם ולא מֹורידין - ואּלּו ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבא. לעֹולם חלק להן ְֵֵֶֶַָָָָואין

יב  ¤¤ּפרק
ׁשעׂשה ‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

זה  הרי לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּדברים ּפסּול על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט  ׁשּנׁשּבע [- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּה; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּׁשקר
להיֹות  העֹוׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשֹוגג
ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָקֹוׁשר
עֹוׂשה  ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּפני
ׁשּבת, ׁשהּוא להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ְְְְְִִִֶַַָָָָמלאכה
ׁשּנעׂשה  מי אֹו ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּמא

מהמלך]מֹוכס המס זכות ּגּבאי[הקונה המלך]אֹו מס [גובה ֵַַ
זה  ּדבר ׁשהעֹוׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמֹוסיף
ּכל  וכן אּלּו. ּדברים יֹודעין אינן העם ׁשרב לעדּות; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּפסּול
מראים  ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשּלא  ּפי על אף - ּבזדֹון ועבר רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעדים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶָהתרּו
ׁשּבא ·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי  על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
נבלה  ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמׁשּלם
ׁשני  ׁשם ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

ראּובן עדים  ,לפיכ | רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
'לי  ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהעיד

ר  הרי - ּברּבית' אף הלוה ולוי; ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
רׁשע; עצמֹו מׂשים  אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשהעיד  מי וכן עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָונאמן
ואחר  הּוא - לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּפלֹוני
ואחר  הּוא - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמצטרפין

להרגּה לא אבל להרגֹו, קרובה]מצטרפין הוא ּכל .[כי וכן ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹֹ
מצטרפין  ואחר הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין ְְֵֵֶֶָָָָָלהרגֹו,
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר  זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפסּול; ספק זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
- ידּון ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹלפיכ

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע ְִֶֶַַָָָָעד
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חזר „. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ממֹון לכׁשרּותֹו מּׁשּום ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והרי  ּתׁשּובה, צריכין ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשחמסּו
הרעה. מּדרּכן ּבתׁשּובה ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהן

ׁשטריהם מאימ ‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת תי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ריבית] ּברּבית [של ילוּו ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹמעצמם,

לגֹוים. ְֲִִאפּלּו
.Â את מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי

המשחק]ּפסיפסיהן חזרה [קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,

.Ê הּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי
לא  ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין

עֹוׂשין  .יהיּו ְִִ
.Á ׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי

'אני  ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
הם  והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה .נתּונים ְְֲִִִַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבע מאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

להם:לשקר] ויאמר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ'חׁשּוד

חׁשּוב גדול]ּבממֹון וכן [סכום להּׁשבע. ירצה ולא ויׁשּלם , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה והריאות]טּבח ויצאת [סכינו ּומֹוכר, לעצמֹו ְְְֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהם  טרפה, אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטרפה
מּמעׂשיו  ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפסּולין
למקֹום  ויל ׁשחרים ויכּסה ׁשחרים וילּבׁש רעתֹו, על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנחם

חׁשּוב ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין גדול]ׁשאין ,[בשווי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
חׁשּוב. ּבדבר ידֹו מּתחת טרפה יֹוציא ְְִִֵַַָָָָָאֹו

.Èלֹו ונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עׂשה  זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹממֹון

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר .ּתׁשּובה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
יּומתּו‡. "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּקרֹובים

הּׁשמּועה  מּפי אבֹות". על יּומתּו לא ּובנים ּבנים, על ְְִִִִַַַָָָָָֹאבֹות
רבינו] על [ממשה אבֹות יּומתּו ׁשּלא זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

הּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא אבֹות; ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ְְְְִִִִִִִַַַָָָָֹּפי
ּבלבד; אב מּמׁשּפחת קרֹובים אּלא ּתֹורה, ּבדין ּפסּול ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאין
עם  זה האב מן והאחין האב, עם והּבן הּבן, עם האב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהם:
אחיו. ּבן עם הּדֹוד לֹומר, צרי ואין זה; עם זה ּובניהם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה,

האיׁשּות מּדר אֹו האם, מן הּקרֹובים ׁשאר ע"י אבל -] ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
מּדבריהןנישואין] ּפסּולין ּכּלן .[מדרבנן]- ְְִִִֵֶָֻ

ּתאֹומים ·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים
לזה  זה מעידים הּוא ׁשּנתּגּירּו, הּנֹולד ּכקטן ׁשּנתּגּיר, ׁשהּגר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ָחׁשּוב.
הם ‚. הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים

ּבראׁשֹון  בניהם ראׁשֹון ּובני ּבׁשני; ׁשני - זה עם זה ּובניהם ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה

ּבראׁשֹון„. ׁשליׁשי הסב]ּולעֹולם לאח צרי[נכד ואין ּכׁשר, ְְְְִִִִֵֵָָָ

ּבׁשני ׁשליׁשי הסבא]לֹומר אח לבן ּבׁשני,[נכד ׁשני אבל | . ְְְֲִִִִִֵֵֵַָ
ּפסּולין. ׁשניהם - ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָואין

עם ‰. האב ,לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון ּבנֹו, עם ְְְְְִִִִִָָָָָוהאב
ּפסּול  ּבנֹו, ּכׁשר,ּבן - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הרי  - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
ׁשני  - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון; ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהם
ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבניהם ּבנֹות אֹו בניהם, ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּבׁשני;

ּדֹו ּבזכרים, מֹונה אּתה ׁשאּתה ּכ - ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון ר ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבנקבֹות. ְִֵֶמֹונה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ - לּה ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכל
ּפסּול  אּתה ּכ - לֹו ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה ׁשהאּׁשה .לאׁשּתֹו; ְְְֲִִֶַָָָ
.Ê מעידין ּבעליהן ּבׁשני, ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

אּׁשה  זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה; ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה
לזה  זה מעידין אין - ּבּתּה .וזה ְְִִִֵֶֶֶָָ

.Á ראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
.ּבראׁשֹון  ְִ

.Ë אחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן
לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו;

אחרת  .מאּׁשה ִֵֶֶַָ
.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּכל  וכן ואחיו. ּבניו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
הרי  - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה, מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה  לׁשאר מעיד .אּתה ְְִִֵֶַָָָ
.‡È לזה זה מעידים חתן, ואבי ּכּלה .ואבי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ
.·È ּביניהם אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמּנּו וילדה ליֹוסף, ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָקרבה
לׁשמעֹון, ונּׂשאת מנּׁשה, והּוא אחרת, מאּׁשה ּבן ליֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהיה

לזה  זה מעידין ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו .וילדה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.‚È ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - אׁשּתֹו עם מעיד האיׁש אינֹו ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵֵָָ

לאביה, ולא ּבּתּה, לבעל ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה, לבעל ולא לאּמּה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

.„È הרי האיׁשּות, נגמרה ׁשּלא ּפי על אף - ארּוסה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה עדּות. לענין ּכנׂשּואה לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיא
לקרֹובי  העיד אם אבל לּה. מעיד ׁשאינֹו עצמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבארּוסתֹו
אין  - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ּכגֹון ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָארּוסתֹו,

ׁשּיּׂשאּנה  עד אֹותּה .ּפֹוסלין ְִִֶֶַָָָ
.ÂË ׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבים פסול ּבחזקת -] ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
היא.לעדות] הּכתּוב ּגזרת אּלא לרעתֹו; ולא לטֹובתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹלא

ּפסּול  ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר והּׂשֹונא האֹוהב ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלפיכ
הּקרֹובים. על אּלא ּתֹורה ּגזרה ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָָָֹלדּינּות,

ה'תשע"ג  שבט י"א שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡- קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
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נתרחק  זה הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאם
.וכׁשר  ְֵָ

חֹותנֹו,·. נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי
ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, פקוחות]ונעׂשה אזניו -], ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּפּתח נתחרׁש, ּכ פתוחות]ואחר ּפי [עיניו על אף ונסּתּמא, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
מצריה ּומסּים ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון [מסמן ׁשּיכֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יֹודע גבוליה] היה אם אבל ּפסּול. זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּתֹו, ּומתה חתנֹו ונעׂשה חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ונׁשּתּפה, וחזר ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּפּקח,
ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפּתח,
ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ּכׁשר, - ּבכׁשרּות וסֹופֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבכׁשרּות
,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי על אף - ּבפסלּות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָּתחּלתֹו
ּכׁשהּוא  ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא עדּות יֹודע ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי

ּכלּום. אינּה - ְֵָָּגדֹול
הֹואיל ‚. ּגדֹול, ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

נאמן  ׁשאדם הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהם
אד  נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, לֹומר:להעיד ם ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשטרֹות  ׁשּקּיּום מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו ּכתב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ'זה
בבי"ד] החתימות אישור מדרבנן]מּדבריהם[- אני [- 'זכּור . ְֲִִִֵֶָ

ורב  הֹואיל - הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבפלֹונית
הּזה  'ׁשהּמקֹום מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשים

הּפרס' קבר]ּבית בה שנחרש שדה ׁשּטמאתֹו[- מּפני , ְְְִֵֵֶַָָֻ
הּתחּום  ׁשּצמצּום ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ו'עד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּדבריהם.
מּבית  יֹוצא ּפלֹוני איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אלּפים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
ּתרּומה', עּמנּו חֹולק ו'ׁשהיה ּבתרּומתֹו', ולאכל לטּבל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹהּספר
עצמֹו' ידי על הּכהן לפלֹוני ּומּתנֹות חּלה מֹוליכים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹו'ׁשהיינּו

השליח] היה זֹו[הוא מׁשּפחה אּבא, לי ו'אמר כהנים], [של ְְִִַַָָָָ
ּפלֹוני  ׁשל ּבקצצה ו'אכלנּו ּפסּולה', זֹו 'מׁשּפחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָּכׁשרה',
אּׁשה  נׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם להֹודיע ּכדי אחיו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהאכילּונּו

לֹו' הגּונה הנקרא ׁשאינּה בטקס כאלו נישואין מציינים [היו ֲֵֶָָ
פירות] עם חבית שבירת – הּדברים "קצצה" אּלּו ׁשּכל -ְִֵֶַָָ

לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ּבתרּומה לאכל הּכהן זה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹלהחזיק
ִֶָמּמּנה.

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
אחר  והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן  אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזק ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
-[הוכר] ּגזלן ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב

מעיד  אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ּפי  על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה  הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול
.Â,לזה זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשטר

לֹו ׁשּמסר ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשהּוא  מּפני ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָהּׁשטר
מּתֹוכֹו .מזּיף ְִָֻ

.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטר הּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מן אחד] ּורחֹוקים הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אם  אבל אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני
וׁשּנתּתי  ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכתב
לזה  קרֹובים העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָלׁשמעֹון
ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּורחֹוקים
ּדֹומה? זה למה | אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף עדּיֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
וׁשּמכרּתי  ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלאֹומר:
ּפי  על ׁשאף - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָלׁשמעֹון
ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתב

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן ְֵֵֶָָֻעדּיֹות,

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער  מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין [מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק  עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

ולׁשמיעה ·. הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּדנין  אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים  ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן  ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן  'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא  ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלהן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
מּתחת „. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשה מּמּנה -][- ּבא קנין  וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר  ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה האריס העובד רֹוצה ׁשהרי עליה; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

אין  ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהעמידּה
לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, הּׂשכירּות [דמי]ּבּה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זה  הרי - יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו,
שילם]מעיד לא עדיין לבעל [כי הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם . ְְְְִִִֵַַַַָָ

חּיב  למערער, הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשדה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּתן

.Â על לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון
לׁשמעֹון  יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא  הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
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נתרחק  זה הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאם
.וכׁשר  ְֵָ

חֹותנֹו,·. נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי
ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, פקוחות]ונעׂשה אזניו -], ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּפּתח נתחרׁש, ּכ פתוחות]ואחר ּפי [עיניו על אף ונסּתּמא, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
מצריה ּומסּים ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון [מסמן ׁשּיכֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יֹודע גבוליה] היה אם אבל ּפסּול. זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּתֹו, ּומתה חתנֹו ונעׂשה חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ונׁשּתּפה, וחזר ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּפּקח,
ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפּתח,
ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ּכׁשר, - ּבכׁשרּות וסֹופֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבכׁשרּות
,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי על אף - ּבפסלּות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָּתחּלתֹו
ּכׁשהּוא  ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא עדּות יֹודע ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי

ּכלּום. אינּה - ְֵָָּגדֹול
הֹואיל ‚. ּגדֹול, ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

נאמן  ׁשאדם הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהם
אד  נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, לֹומר:להעיד ם ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשטרֹות  ׁשּקּיּום מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו ּכתב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ'זה
בבי"ד] החתימות אישור מדרבנן]מּדבריהם[- אני [- 'זכּור . ְֲִִִֵֶָ

ורב  הֹואיל - הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבפלֹונית
הּזה  'ׁשהּמקֹום מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשים

הּפרס' קבר]ּבית בה שנחרש שדה ׁשּטמאתֹו[- מּפני , ְְְִֵֵֶַָָֻ
הּתחּום  ׁשּצמצּום ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ו'עד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּדבריהם.
מּבית  יֹוצא ּפלֹוני איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אלּפים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
ּתרּומה', עּמנּו חֹולק ו'ׁשהיה ּבתרּומתֹו', ולאכל לטּבל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹהּספר
עצמֹו' ידי על הּכהן לפלֹוני ּומּתנֹות חּלה מֹוליכים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹו'ׁשהיינּו

השליח] היה זֹו[הוא מׁשּפחה אּבא, לי ו'אמר כהנים], [של ְְִִַַָָָָ
ּפלֹוני  ׁשל ּבקצצה ו'אכלנּו ּפסּולה', זֹו 'מׁשּפחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָּכׁשרה',
אּׁשה  נׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם להֹודיע ּכדי אחיו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהאכילּונּו

לֹו' הגּונה הנקרא ׁשאינּה בטקס כאלו נישואין מציינים [היו ֲֵֶָָ
פירות] עם חבית שבירת – הּדברים "קצצה" אּלּו ׁשּכל -ְִֵֶַָָ

לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ּבתרּומה לאכל הּכהן זה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹלהחזיק
ִֶָמּמּנה.

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
אחר  והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן  אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזק ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
-[הוכר] ּגזלן ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב

מעיד  אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ּפי  על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה  הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול
.Â,לזה זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשטר

לֹו ׁשּמסר ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשהּוא  מּפני ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָהּׁשטר
מּתֹוכֹו .מזּיף ְִָֻ

.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטר הּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מן אחד] ּורחֹוקים הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אם  אבל אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני
וׁשּנתּתי  ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכתב
לזה  קרֹובים העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָלׁשמעֹון
ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּורחֹוקים
ּדֹומה? זה למה | אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף עדּיֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
וׁשּמכרּתי  ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלאֹומר:
ּפי  על ׁשאף - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָלׁשמעֹון
ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתב

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן ְֵֵֶָָֻעדּיֹות,

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער  מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין [מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק  עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

ולׁשמיעה ·. הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּדנין  אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים  ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן  ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן  'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא  ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלהן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
מּתחת „. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשה מּמּנה -][- ּבא קנין  וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר  ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה האריס העובד רֹוצה ׁשהרי עליה; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

אין  ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהעמידּה
לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, הּׂשכירּות [דמי]ּבּה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זה  הרי - יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו,
שילם]מעיד לא עדיין לבעל [כי הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם . ְְְְִִִֵַַַַָָ

חּיב  למערער, הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשדה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּתן

.Â על לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון
לׁשמעֹון  יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא  הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
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ּכנגד אחרת בסכום]ׂשדה יׁש[- הערב ראּובן הרי - החֹוב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבזה  לֹו ׁשאין ׁשמעֹון; ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה על להעיד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלֹו
מּמּנה  ׁשּיּפרע אחרת ׂשדה הרי יהּודה, לקחּה ׁשאם - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהניה

חֹובֹו. ַַּבעל
.Ê ׁשּזה אחריו, ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא - ׁשּלֹו חֹורין,[הראשון]הּׂשדה ּבן ׂשדה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ראׁשֹון  ללֹוקח ׁשאין הראׁשֹון; לֹוקח ׁשל זֹו הּׂשדה ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד
נטרף  ׁשאפּלּו - ׁשני לֹוקח ּביד הּׂשדה זֹו ּבעמידת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהניה
אחרת  ׂשדה יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר על הראׁשֹון, ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלֹוקח

מּמּנה. ְִִֶֶֶָׁשּיגּבה

טז  ¤¤ּפרק
וערער ‡. יהּודה ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ׂשדה ׁשּגזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָראּובן

אין  - היא' ׁשּלי זֹו 'טּלית אֹו זֹו' 'ׂשדה ואמר: ראּובן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
ולא  יהּודה, ׁשל הּׂשדה זֹו ׁשאין לראּובן להעיד יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשמעֹון
זֹו ׂשדה להעמיד רֹוצה ׁשמעֹון ׁשהרי יהּודה; ׁשל הּטּלית ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָזֹו
ּכדי  מּמּנּו, ּגזלּה ׁשהּוא טֹוען ׁשהּוא ראּובן, ּביד זֹו טּלית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ׁשל  הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ׁשהרי - הּגזלן מּיד לֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיחזרּו
להֹוציא  יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, מּיד ּבּה ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשמעֹון
אֹו הּגזּולה, הּׂשדה ראּובן מכר אם וכן יהּודה. מּיד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּה
מעיד  ׁשמעֹון אין - לוי על לערער יהּודה ּובא ללוי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָהֹוריׁשּה

לֹו יׁש נחת ׁשּמא יהּודה, ׁשל לו]ׁשאינּה נוח להֹוציאּה[- ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לוי. ִִֵַמּיד

מת ·. אם - לערער יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמכר
אין  ׁשהרי יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָראּובן,
הּלֹוקח  אֹותּה קנה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָטּלית
מּמי  לֹו ואין הּגזלן, ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָּביאּוׁש
מעיד  ׁשמעֹון אין - קּים ראּובן עדין אם אבל ּדמיה. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּטל
יהּודה, ּביד ּתעמד ׁשּלא ל ֹו היא ׁשההניה הּטּלית; על ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹאף
אם  וכן ּדמיה. לֹו ויׁשּלם ּגזלּה, ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכדי

הּט -היתה עליה מעיד ׁשמעֹון אין ראּובן, יֹורׁשי ּביד ּלית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכל  וכן לֹו. לחזר הּיֹורׁש, ּביד ּתעמד אם ׁשּסֹופּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹמּפני

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ּבאחריּות‚. ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר אחראי ראּובן [אינו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הקרקע] ממנו יטרפו ׁשמעֹון אם על לערער יהּודה ּובא ,ְְְְִֵַַָָ
על  ׁשאף עליה; לֹו מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולהֹוציאּה
ׁשמעֹון  ּביד ׁשּתעמד רֹוצה הּוא הרי אחריּותּה, עליו ׁשאין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפי
ּבחֹובֹו אֹותּה ויטרף ראּובן, ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי -ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

למכירה] יׁשּלם".[שקדם ולא רׁשע, "לוה יהיה: ולא ,ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֹ
לערער „. יהּודה ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָראּובן

ׁשל  ׁשהיא עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָּולהֹוציא
ׁשל ׁשמעֹון  חֹובֹו ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

היּפֹותיקי  היּו ואפּלּו והּמּטלטלין, הּנכסים מן טֹורף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָראּובן
חוב] לבעל יחדם ׁשמעֹון [- ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְְֲִִִֶֶַָָָ

והּוא  ּבוּדאי, הּמֹוכר ראּובן ׁשל הן והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמֹודה
ראּובן  אין ׁשמעֹון, הֹודה לא אם אבל ׁשּלֹו. הן ׁשאמת  ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיֹודע
- ׁשמעֹון ידי מּתחת ּתצא ׁשאם יהּודה; זכּות לאּבד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמעיד

לי  'מכרּת לֹו: ויאמר ּבדמים, ראּובן ויתּבע ׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹיחזר
ׁשהר  ,ׁשּל ׁשאינֹו ּבּמה ּדבר יהּודה'. ׁשל ׁשהן עדים ּבאּו י ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ויעמיד  יהּודה, זכ ּות לאּבד ראּובן ׁשּיעיד אמּורים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּדברים
'ׁשאנּו והעידּו, עדים ּכׁשּבאּו ׁשמעֹון? ּביד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמּטלטלין
לא  אם אבל מעֹולם'. קרקע לֹו היתה ׁשּלא זה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיֹודעין
ולּמה  מעיד. אינֹו והּטּלית הּפרה על אף ,ּבכ עדים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבאּו
ּגב  על חֹובֹו לבעל אֹותן הקנה ׁשּמא עליהן? מעיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
הּקרקע, ּגב על מּטלטלין לֹו והקנה 'קנה', לֹו וכתב ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָהּקרקע,
יעיד  לא לפיכ והּטּלית; ה ּפרה אף טֹורף חֹוב ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ּבעל  ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד להעמידן רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעליהן,
ּודברים  הּדרכים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. ויטרף ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹחֹוב
ׁשּיבין  ּבינתֹו, ועצם הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין אינן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ויעמיק  אחר, לדבר הּגֹורם ּדבר וידע הּמׁשּפטים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבעּקרי
אפּלּו זֹו, ּבעדּות הניה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלראֹות:
ׁשּלא  ּוכדר ּבּה. יעיד לא זה הרי - ונפלאה רחֹוקה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּבדר
ּבאֹותֹו ידּון לא ּכ - הּוא ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ּבדבר ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹיעיד
ּכ ּבעדים, ׁשּפֹוסלין ּכׁשם - הּפסלנּות מיני ׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּדבר.

ּבדּינין. ְְִִַָּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל קטּנה. ּבסנהדרי ּבין ּגדֹולה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

החדׁש ּבכקּדּוׁש אין קרֹוב, ּבהן היה ׁשאם לי יראה - ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר לדּון, הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל
לדּון  והמׁשחררּכׁשר והּגר, והּׂשֹונא, האֹוהב, מעבדות]: -], ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשרין  - מעיניו ּבאחת וסּומה והּממזר, והּסריס, הּזקן, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרין ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהעיד,

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום
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ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי

- מּפלֹוני ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית, עברה ׁשעבר ּפלֹוני ראּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם
יעיד, לא - ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹאף
לֹו: ויאמר מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעד

עד' עלי עדּות 'היה ל ואין ידע". אֹו ראה "אֹו ׁשּנאמר: , ְְֱֱֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמעיד  וכל ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה, אֹו ּבראּיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמתקּימת
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד זה הרי - אחרים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹמּפי

ׁשקר". עד ּברע תענה ְֲֲֵֵֶֶַָֹ"לא
מאּימין·. ,אימה]לפיכ וכיצד [מטילים ממֹון. עדי על אף ְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

ּומֹודיעין  הּכל, ּבפני עליהן מאּימין ממֹון? עדי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמאּימין
הּזה  ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת הּׁשקר, עדּות ּכח ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹותם
לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ואחר הּבא; ְְִִֶַַַַָָָָָָָָולעֹולם
אּתה  היא 'אמר, לֹו: ואֹומרין ׁשּבעדים, הּגדֹול את ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומׁשּירין
לֹו', אני חּיב לי: אמר 'הּוא אמר: אם לזה'? חּיב ׁשּזה ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹודע
עד  ּכלּום; אמר לא - לֹו' חּיב ׁשהּוא לי אמר ּפלֹוני ְְִִִֶַַַַָָָֹ'איׁש
את  מכניסין והיּו לֹו'. חּיב ׁשהּוא לֹו הֹודה 'ּבפנינּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיאמר:
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- מכּונין ּדבריהם נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻהעד
הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין ְְְְְִִִִַַָָנֹוׂשאין

לבין [מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ
יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
למחר' ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אם  לֹומר צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו סודר]קנּו קנין ׁשטר [עשו עלי 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִֶֶַַָָָָָָ
הם  הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

ּפיו. על ּומעידין ְִִִַָָהֹודיה,
ּכל ‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

לי  ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
זה  הרי נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

ׁשקר  .עד ֵֶֶ
.Â ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה  עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
אף  עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹמעצמֹו'

מעיד  ׁשאינֹו ּפי ׁשקר על "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ְִָּתרחק".

.Ê וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. -[העלים]ּבדיני העיד ולא עדּותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ְְִִִִֵֵַַָָָָָּפטּור
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הּוא ‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע  ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה  ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמיתֹות. ׁשאר וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֻוהּוזּמּו,
מחּיבי  ּכׁשאר מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻואם

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין לחּיבֹומלקּות: עליו העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ
מׁשּלׁשין - העדים,[מחלקים]ממֹון מנין לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּתׁשלּומין. ּבמקֹום לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּכּתי ·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

את  עֹונׁשין ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדים
הּׁשקרנית  הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, .אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

זאת  עצמּה: ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹּומה
יבֹוא  אֹו היה', 'לא אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹומרת

יתברר] היה.[- ׁשּלא ּדבריה עצמן,מּכלל ּבעדים - וההזּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּדבר, נהיה אם יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
את  ׁשהרג זה 'ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? נהיה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ואחר  ּפלֹוני', ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום מּזה, 'לוה אֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָזה',
זה  'ּביֹום ואמרּו: אחרים עדים ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהעידּו
ּדברים  היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו זה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּובמקֹום

הרי  - זה' את הלוה זה ולא זה, את הרג זה לא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמעֹולם,
,ּכ מעידים אּתם היא' להם: אמרּו אם וכן הכחׁשה. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ּביֹום  עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו הּנהרג אֹו ההֹורג ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה
ּכמי  ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - אחרת'? ּבמדינה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֻזה
ׁשהרי  זה, את הלוה זה ו'לא זה', את זה הרג 'לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאמר:
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. ּדבר נהיה ולא היה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹעּמנּו

זה אב  הרג זה אם יֹודעים אנּו אין 'אנּו, להם: אמרּו אם ל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ׁשאּתם ּכמֹו ּבירּוׁשלים, זה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹּביֹום
הרי  - ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו הייתם עצמכם ׁשאּתם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמעידים,
ׁשהזּמּו והעדים הֹואיל מׁשּלמין; אֹו ונהרגין זֹוממין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאּלּו
אמת  היא אם ּכלל, עדּות ׁשל עצמּה על הׁשּגיחּו לא ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹותם

ׁשקר. ֶֶאֹו
העדים ‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

היא  הּכתּוב ּגזרת הראׁשֹונים הראׁשֹונים, העדים היּו אפּלּו . ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשאּתם  מעידים 'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,
אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּמאה,
וכן  ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנענׁשין
אחר  הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,
התראה „. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
לא  ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ׁשההכחׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

ְְִָנגמרה.
את ‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

הרי  ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Â הּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן א"כ לאו אלא עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ

מּכת מזהירים] אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַַַָָָָ
מדרבנן]מרּדּות ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַ

.Ê ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים
ּופלֹוני  'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָׁשּלהן?
אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,וכ ּבכ ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָהעידּו

ּדינרין' וכ ּכ אֹותם יׁשמעּו'ענׁשנּו "והּנׁשארים, ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ְִָויראּו".

.Á- לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב
עצמם  ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; הרי קנס ּכיצד? . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעידּו,
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין  אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית  והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם  אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ
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- מכּונין ּדבריהם נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻהעד
הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין ְְְְְִִִִַַָָנֹוׂשאין

לבין [מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ
יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
למחר' ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אם  לֹומר צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו סודר]קנּו קנין ׁשטר [עשו עלי 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִֶֶַַָָָָָָ
הם  הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

ּפיו. על ּומעידין ְִִִַָָהֹודיה,
ּכל ‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

לי  ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
זה  הרי נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

ׁשקר  .עד ֵֶֶ
.Â ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה  עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
אף  עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹמעצמֹו'

מעיד  ׁשאינֹו ּפי ׁשקר על "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ְִָּתרחק".

.Ê וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. -[העלים]ּבדיני העיד ולא עדּותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ְְִִִִֵֵַַָָָָָּפטּור

יח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע  ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה  ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמיתֹות. ׁשאר וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֻוהּוזּמּו,
מחּיבי  ּכׁשאר מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻואם

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין לחּיבֹומלקּות: עליו העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ
מׁשּלׁשין - העדים,[מחלקים]ממֹון מנין לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּתׁשלּומין. ּבמקֹום לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּכּתי ·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

את  עֹונׁשין ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדים
הּׁשקרנית  הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, .אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

זאת  עצמּה: ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹּומה
יבֹוא  אֹו היה', 'לא אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹומרת

יתברר] היה.[- ׁשּלא ּדבריה עצמן,מּכלל ּבעדים - וההזּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּדבר, נהיה אם יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
את  ׁשהרג זה 'ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? נהיה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ואחר  ּפלֹוני', ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום מּזה, 'לוה אֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָזה',
זה  'ּביֹום ואמרּו: אחרים עדים ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהעידּו
ּדברים  היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו זה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּובמקֹום

הרי  - זה' את הלוה זה ולא זה, את הרג זה לא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמעֹולם,
,ּכ מעידים אּתם היא' להם: אמרּו אם וכן הכחׁשה. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ּביֹום  עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו הּנהרג אֹו ההֹורג ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה
ּכמי  ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - אחרת'? ּבמדינה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֻזה
ׁשהרי  זה, את הלוה זה ו'לא זה', את זה הרג 'לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאמר:
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. ּדבר נהיה ולא היה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹעּמנּו

זה אב  הרג זה אם יֹודעים אנּו אין 'אנּו, להם: אמרּו אם ל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ׁשאּתם ּכמֹו ּבירּוׁשלים, זה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹּביֹום
הרי  - ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו הייתם עצמכם ׁשאּתם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמעידים,
ׁשהזּמּו והעדים הֹואיל מׁשּלמין; אֹו ונהרגין זֹוממין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאּלּו
אמת  היא אם ּכלל, עדּות ׁשל עצמּה על הׁשּגיחּו לא ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹותם

ׁשקר. ֶֶאֹו
העדים ‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

היא  הּכתּוב ּגזרת הראׁשֹונים הראׁשֹונים, העדים היּו אפּלּו . ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשאּתם  מעידים 'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,
אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּמאה,
וכן  ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנענׁשין
אחר  הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,
התראה „. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
לא  ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ׁשההכחׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

ְְִָנגמרה.
את ‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

הרי  ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Â הּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן א"כ לאו אלא עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ

מּכת מזהירים] אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַַַָָָָ
מדרבנן]מרּדּות ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַ

.Ê ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים
ּופלֹוני  'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָׁשּלהן?
אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,וכ ּבכ ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָהעידּו

ּדינרין' וכ ּכ אֹותם יׁשמעּו'ענׁשנּו "והּנׁשארים, ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ְִָויראּו".

.Á- לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב
עצמם  ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; הרי קנס ּכיצד? . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעידּו,
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין  אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית  והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם  אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ
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יט  ¤¤ּפרק
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה [- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

'ּבמערב  להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
העֹומד  יכֹול אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת ֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּבירה
יכֹול  אינֹו ואם זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמערב
עיניהם  מאֹור 'ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָלראֹות,
אם  וכן אדם'. מּכל יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשל
ּבירּוׁשלים', הּנפׁש את זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעידּו
ּבלד' עּמנּו הייתם ּבערב זה 'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹּובאּו
מּבקר  ללד מירּוׁשלים הּסּוס על אפּלּו להּל אדם יכֹול אם -ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
אּלּו הרי להּגיע, יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינם ערב, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעד

ּכר 'ׁשּמא אֹומרין: ואין גמל]זֹוממין. נזּדּמן [- ּביֹותר קל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
וקּפלּו קיצרו]להם, הּידּוע [- הּמצּוי ּבּדבר אּלא ;'הּדר את ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹותם. ּומזּמין לעֹולם מׁשערין ְְְֲִִִַַָָֹלּכל
ּבמקֹום ·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת 'ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים

ּבמקֹום  הייתם עּמנּו זה 'ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני',
אפּלּו - ּבוּדאי' הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
ההֹורג  זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו
ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו; ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים עדיו ֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעם
עדים  ׁשני ּבאּו אבל | להרג. ּדינֹו נגמר לא עדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהרג,
ּפלֹוני  ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשליׁשי
הייתם  עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהריגה',
'ּבׁשני  אֹו ּדינֹו', נגמר ׁשּבת מערב אּלא הרחֹוק, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמקֹום
ׁשהרי  נהרגין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' נגמר ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשּבת
וכן  להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּכל
ּבּׁשּבת  ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָלענין
ׁשנים  ּובאּו ּדינֹו', ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָואמרּו:
אבל  רחֹוק, ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָואמרּו:
ּגנב  ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אמרּו: אפּלּו - ּדינֹו' נגמר ׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערב
ׁשהרי  מׁשּלמין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' ונגמר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוטבח
ּכל  וכן לׁשּלם. היה חּיב עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמּכל

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין, נעׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אחרנּוהּו' ולא ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו זה ההלוואה]'ׁשטר .[לאחר ְְְְְְִֵֶַַַָֹ
ּבאחד  ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף - ּכן אמרּו לא אם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים ּובאּו ּבירּוׁשלים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבניסן
ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר - זה ּביֹום ּבבבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּמהם
ּבאחד  ּבירּוׁשלים ּוכׁשהיּו ּוכתבּוהּו, ׁשאחרּוהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאפׁשר
ניסן. זמּנֹו וכתבּו זמּנֹו ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָּבאדר
עדים  ׁשם יׁש אם - והּוזּמּו ּכתבנּוהּו', 'ּבזמּנֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָאמרּו:
זה  ׁשראּו עדים אֹו זה, ׁשטר על ׁשחתמּו הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
הרי  ׁשהּוזּמּו, ּכיון - ּפלֹוני ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
ׁשהעדים  הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסלּו

ּבבית החֹות  עדּותם ׁשּנחקרה ּכמי הם הרי הּׁשטר, על מים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולא  עדּותם, ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
ּבבית  ׁשהעידּו מעת אּלא נפסלין אינן - מּקדם הּׁשטר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּו

ׁשאפׁשר  ּכתבנּוהּו'; 'ּבזמּנֹו ואמרּו ידם, ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדין
הּׁשטר  על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּביֹום

ּכתבנּו'. 'ּבזמּנֹו ואמרּו ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש

ה'תשע"ג  שבט י"ג חמישי יום

כ  ¤¤ּפרק
מׁשּלמין ‡. ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים עד אין , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשּנגמר  אחר ׁשניהם ויזּומּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיּו
ׁשניהם  ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהם אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
אחד  ונמצא ּדין ּגמר אחר ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּדין, ּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ׁשהּוזּמּו; ּפי על אף נענׁשין, אין - ּפסּול אֹו קרֹוב ֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָמהם

ׁשּבּתֹורה. עדּות לכל ְְְְִֵֶַָָונפסלּו
נהרגין ·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו , ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין  וחומר]מן מקל לעׂשֹות [- זמם "ּכאׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָ
הּקּבלה  מּפי זה, ודבר עׂשה; לא ועדין [ממשה לאחיו", ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

יצא רבינו] אם וכן לֹוקין. עליו, ׁשהעידּו זה לקה אם אבל .ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ּומׁשּלמין  לבעליו, חֹוזר - ּבעדּותם זה ליד זה מּיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּממֹון

לֹו.
ּבבית ‚. העידּו אם - מאה הן אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהיּו

ּכדי  ּבתֹו חברֹו אחר מהם אחד ּכל והעיד זה, אחר זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
ּכּלן  ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתם והּוזּמּו אבל .ּדּבּור, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכדי  ׁשהּוא ּדּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק היה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאם
והּׁשנים  העדּות, נחלקה הרי - לרּבֹו ּתלמיד ׁשלֹום ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאלת
ודברי  ּדבריהם ּבין ׁשהיה האחרים והּׁשנים נענׁשין, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוזּמּו
העדּות  ׁשּבטלה ּפי על ואף נענׁשים; אין הפסק, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהראׁשֹונים
נפסלה  מקצתּה, ונפסל הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּכּלּה,

ָֻּכּלּה.
אני „. 'אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי  - ׁשניהם והּוזּמּו ּבזה, וכּיֹוצא 'הן' ׁשאמר: אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו',
אחר  ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
ׁשהעיד  ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי 'הן', חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות

מעׂשה;.חברֹו ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכין אין ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ

ּבבת ‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ּובאּו ּכת, חמּׁשים היּו אפ ּלּו אֹותן מזּמין הם ּכ - ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָאחת
ׁשהרג  ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. אחר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשנים

ּב ׁשנּיה ׁשמעֹון ּכת ּובאה והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ירּוׁשלים, ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון הרג ׁשראּובן עצמּה עדּות אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהעידה
וכן  הּׁשנּיה, הּכת זאת ּגם והזּמּו הּׁשנים אֹותם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹועמדּו
ּפי  על נהרגין ּכּלן - מאה הן אפ ּלּו - והרביעית ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּׁשליׁשית,

הּׁשנים  .אּלּו ְִֵַַ
.Â ׁשנּיה ּכת ּובאה ׁשמעֹון, ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכת

ויּנצל  הּזֹוממין, העדים יהרגּו - הראׁשֹונה הּכת את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהזּמה
ּתהרג  - הּׁשנּיה הּכת את והזּמה ׁשליׁשית, ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראּובן.
ּכת  ּבאה הראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכת
הּׁשליׁשית  הּכת ּתהרג - הּׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָרביעית,
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אפּלּו וכן הּׁשנּיה. הּכת ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָוהּכת
נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה וכת [להעיד]הן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.[מוזמת]יֹוצאת ֵ
.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימות עדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ

הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,
ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
נהרגין, זֹוממיהם אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

טרפה. אּלא הזּמּו ְֵֵֵֶֶָָֹׁשּלא
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הרי  - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו' נתּגרׁשה לידתו]'ּבפנינּו ּבמקֹום [לפני 'נחלצה אֹו ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
העידּו אם וכן לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַּפלֹוני
העידּו ּגֹולין. ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
מׁשּלמין  ואין לֹוקין, - והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָעל

עברי ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. ,[בגניבתו]את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הן  הּקּבלה מּפי אּלּו, ּדברים וארּבעה לֹוקין. - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּוזּמּו

רבינו] ממשה .[מסורת
.Ëוהצּדיקּו הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ

את  והצּדיקּו והזּמּום אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאת
ּפי  על אף לֹוקין, הראׁשֹונים - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהּצּדיק
עליו  העידּו אם אבל להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

לֹוקין  אּלּו הרי - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום ׁשאכל , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לאחיו". לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

.È ּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
זֹוממין  נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין  אּלּו הרי קּבלה.- זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

כא  ¤¤ּפרק
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה [והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשה במחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה  אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
קטטה; ּביניהן יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּדמיה

הקטטה]ׁשּזֹו הּמיתה.[בעלת מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְִִִִֵֶַַָָָ
ׁשל  הניה טֹובת ּכפי המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
נמּכרת  היא והרי אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּכתּבה
ּבעׂשרה  נמּכרת אינּה מאה היתה אם ּבמאה, הניה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבטֹובת

הּדּינין. ּׁשּיׁשערּו מה ּכפי  אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
לּתן ·. מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר  ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם  רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים

לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

מׁשּלמין ‚. - ז ֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו
ּדמ  מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; הּׁשֹור חצי י ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מּגּופֹו אּלא מׁשּלם ׁשאין משוויו]ּבלבד, יותר לפיכ,[ולא . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
- הּלּוכֹו ּכדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן  ׁשלם. נזק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלמין
ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על את העידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו העידּועינֹו, . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ונמצא  והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
- עינֹו סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשּלמין
קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו ּוסתירה [שהתרה ְִִֵֵָ

עמו] ׁשּזנת [שנסתרה והעיד אחד עד ּבא לֹוקין. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוזּמּו,
מׁשּלם  - זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר
והּטמאה, והּסתירה הּקּנּוי  עדי הם ׁשנים, היּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה  לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו

ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא
.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלם ׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וה'] ד' העידּותשלומי הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶַַַֹ
מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים והעידּו אּלּוׁשּגנב, והּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָואּלּו
ׁשנים ּתׁשלּומי מׁשּלמין ׁשלׁשה [בשור]והאחרֹונים אֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

ּתׁשלּומי [בשה] מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד האחרֹונים הּוזּמּו .ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָ
ארּבעה  ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין האחרֹונים והעדים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכפל,
עדּות  ּבטלה זֹומם, האחרֹונים מן אחד נמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָוחמּׁשה.
- העדּות ּכל ּבטלה זֹומם, הראׁשֹונים מן אחד נמצא ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָׁשנּיה;
אֹותֹו מחּיבת הּמכירה אֹו הּטביחה אין ּגנבה, אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם

ּכלּום. ְְֵַלׁשּלם
.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים  - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

עדּיֹות,[מחלקים] ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּביניהם;
ואחד  אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי

ׁשנה[זר] ּבׁשנה והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם [על מצטרף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
אחר] אח העיד שנה ּבהן כל ותתקּים עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻ

הרי  - ּכּלן הּוזּמּו ׁשאם להזּמה: אחת ּכעדּות והן ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻהחזקה.
עם  ׁשּנצטרף וזה הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין [שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
אבל [ביחד] הּׁשֹור. הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְֲִִִִֶַַַַַָָֹ

ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאם
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אפּלּו וכן הּׁשנּיה. הּכת ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָוהּכת
נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה וכת [להעיד]הן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.[מוזמת]יֹוצאת ֵ
.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימות עדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ

הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,
ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
נהרגין, זֹוממיהם אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

טרפה. אּלא הזּמּו ְֵֵֵֶֶָָֹׁשּלא
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הרי  - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו' נתּגרׁשה לידתו]'ּבפנינּו ּבמקֹום [לפני 'נחלצה אֹו ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
העידּו אם וכן לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַּפלֹוני
העידּו ּגֹולין. ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
מׁשּלמין  ואין לֹוקין, - והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָעל

עברי ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. ,[בגניבתו]את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הן  הּקּבלה מּפי אּלּו, ּדברים וארּבעה לֹוקין. - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּוזּמּו

רבינו] ממשה .[מסורת
.Ëוהצּדיקּו הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ

את  והצּדיקּו והזּמּום אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאת
ּפי  על אף לֹוקין, הראׁשֹונים - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהּצּדיק
עליו  העידּו אם אבל להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

לֹוקין  אּלּו הרי - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום ׁשאכל , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לאחיו". לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

.È ּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
זֹוממין  נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין  אּלּו הרי קּבלה.- זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

כא  ¤¤ּפרק
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה [והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשה במחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה  אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
קטטה; ּביניהן יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּדמיה

הקטטה]ׁשּזֹו הּמיתה.[בעלת מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְִִִִֵֶַַָָָ
ׁשל  הניה טֹובת ּכפי המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
נמּכרת  היא והרי אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּכתּבה
ּבעׂשרה  נמּכרת אינּה מאה היתה אם ּבמאה, הניה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבטֹובת

הּדּינין. ּׁשּיׁשערּו מה ּכפי  אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
לּתן ·. מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר  ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם  רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים

לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

מׁשּלמין ‚. - ז ֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו
ּדמ  מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; הּׁשֹור חצי י ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מּגּופֹו אּלא מׁשּלם ׁשאין משוויו]ּבלבד, יותר לפיכ,[ולא . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
- הּלּוכֹו ּכדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן  ׁשלם. נזק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלמין
ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על את העידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו העידּועינֹו, . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ונמצא  והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
- עינֹו סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשּלמין
קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו ּוסתירה [שהתרה ְִִֵֵָ

עמו] ׁשּזנת [שנסתרה והעיד אחד עד ּבא לֹוקין. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוזּמּו,
מׁשּלם  - זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר
והּטמאה, והּסתירה הּקּנּוי  עדי הם ׁשנים, היּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה  לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו

ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא
.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלם ׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וה'] ד' העידּותשלומי הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶַַַֹ
מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים והעידּו אּלּוׁשּגנב, והּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָואּלּו
ׁשנים ּתׁשלּומי מׁשּלמין ׁשלׁשה [בשור]והאחרֹונים אֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

ּתׁשלּומי [בשה] מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד האחרֹונים הּוזּמּו .ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָ
ארּבעה  ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין האחרֹונים והעדים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכפל,
עדּות  ּבטלה זֹומם, האחרֹונים מן אחד נמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָוחמּׁשה.
- העדּות ּכל ּבטלה זֹומם, הראׁשֹונים מן אחד נמצא ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָׁשנּיה;
אֹותֹו מחּיבת הּמכירה אֹו הּטביחה אין ּגנבה, אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם

ּכלּום. ְְֵַלׁשּלם
.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים  - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

עדּיֹות,[מחלקים] ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּביניהם;
ואחד  אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי

ׁשנה[זר] ּבׁשנה והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם [על מצטרף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
אחר] אח העיד שנה ּבהן כל ותתקּים עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻ

הרי  - ּכּלן הּוזּמּו ׁשאם להזּמה: אחת ּכעדּות והן ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻהחזקה.
עם  ׁשּנצטרף וזה הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין [שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
אבל [ביחד] הּׁשֹור. הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְֲִִִִֶַַַַַָָֹ

ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאם
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ולא  נזק, חצי לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי
מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָידענּו

.Ë הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן
מלקות] בה עדּות [שמתחייב עליו והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לֹוקה, הראׁשֹונה ּכת - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאחרֹונה
אבל  ּבאנּו'; 'להלקֹותֹו לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינּה
היתה  נהרג. הּוא ּבלבד ּפיהן ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכת
ּוׁשנים  ּגנב', 'ּבפנינּו אֹומרים: ׁשנים ארּבעה, האחרֹונה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּכת
ׁשנים  העידּו | נהרגין. ּכּלן - והּוזּמּו אכל', 'ּבפנינּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאֹומרים:
נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּומכרֹו, מּיׂשראל נפׁש זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּגנב
ּבין  - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים והעידּו ׁשּגנבֹו, ׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעידּו
מהם  ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ּבין ּגנבה, עדי ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוזּמּו
| מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא ׁשהּגנבה נהרגת, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוזּמה
ׁשם  היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ׁשּמכרֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעידּו
היה  לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי - ׁשּגנבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעדים
ּגנבה  עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני נהרג, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
את  זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחר

נהרגי  אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.È ּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

נהרגין. הּבעל עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָארּוסה,
האב  עדי הרי - האב עדי והזים עדים, הּבעל והביא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָחזר
הּבעל  עדי מּפני - נהרגין לּבעל: ממֹון ּומׁשּלמין ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָנהרגין,
ׁשּנגמר  מּפני - קנס ּומׁשּלמין ּבעדּותם, להריגה ּדינם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנגמר
ּוממֹון  לזה, נפׁשֹות ונמצאּו ּבעדּותם; קנס לׁשּלם הּבעל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדין
מארׂשה', נערה 'ׁשּבעל זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלזה.
ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו 'ּבעל מׁשּלמין; ואין נהרגין, - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָוהּוזּמּו
הּׁשֹור', רבע 'ּפלֹוני לּנטען. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוזּמּו
נסקלין, - ּפלֹוני' ׁשל 'ׁשֹורֹו מׁשּלמין; ואין נסקלין, - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּוזּמּו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשֹור. לבעל הּׁשֹור ּדמי .ּומׁשּלמין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

כב  ¤¤ּפרק
מּכת ‡. אחד עד ׁשּבא זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

עדּות; ּכאן אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזֹו
מּׁשניהם  הּוא מי ידּוע ואין ׁשקרן, מהן אחד ּבוּדאי .ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והעידה  עצמּה ּבפני זֹו ּכת ּובאה עצמּה, ּבפני זֹו ּכת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבאה
עצמּה. ּבפני מהם אחת ּכל מקּבלין - אחרת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעדּות

ּבמנה ·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
זה  ׁשטר ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשטר  ועדי זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הּׁשנים מאֹותם אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכת
ּבעל  ׁשּיד מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּׁשני

הּׁשאר  על ויּׁשבע הּתחּתֹונה; על לי,.הּׁשטר ויראה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּבנקיטת הּׁשאר, על ׁשּיּׁשבע זֹו חפץ [אחיזת]ׁשּׁשבּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקצת[קדוש] מֹודה דאורייתא]ּכדין יׁש[כשבועה ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֶֶָ
ּבכּלֹו, ׁשּכפר הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻעליו

ּפיו הֹודית ּתהיה שבועה]ולא מהעדת [המחייבתו ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַעדים,

מּׁשּתיהן‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן [-הֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

זו] את זו שהכחישו על מהכיתות ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון והֹוציא ,ְְְִִִֵַָ
ראּובן  הרי - ּבׁשניהם ּכפר ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלוי,
יׁש מהם אחד ׁשּוּדאי ונֹוטל; נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבע
ּפנקסֹו על חנוני ּכדין חכמים, ּבתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלֹו
אומר  ופלוני נתתי אומר חנווני מנה, לפלוני תן לחנווני [שאמר

קיבלתי] .לא
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן  אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן  ואין הֹואיל הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּכפר

מּׁשני אחד לקּים ּכחרׂש,יכֹול ּבהם ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּסת נׁשּבעין הּנטענין מדרבנן]ּוׁשני ּבּמה [שבועה ונפטרין. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אבל  ּכאחד. להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ּבׁשּבאּו אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּדברים
אחת ּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר הּמֹוציא זה ּכל הרי מּׁשּתיהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשני  ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר הֹוציא ואם ּבֹו. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּגֹובה
הּלוה  מן ּבין ּבֹו, ּגֹובה זה הרי - הּׁשנּיה הּכת עדּות ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש
ּבפני  ּבאה מּׁשּתיהן ּכת ּכל ׁשהרי מאחר; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראׁשֹון

והעידה. ְְִֵַָָעצמּה
והביא ‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותם, ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים
עדּות  ונמצאת עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה עדים הביא ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואחר
ׁשהחזק  ּפי על ׁשאף ּפיהן; על ּדנין - מכּונת האחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻאּלּו
החזקּו לא הרי ׁשקרנים, עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻזה

מׁשּקרין  ׁשהם האחרֹונים העדים ׁשּקרא אּלּו ׁשטר אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
כשרותו]ערער[הנתבע]עליו ׁשנים [על ׁשּיבֹואּו והּוא , ְְְִֶַַָָָָ

ׁשאל 'מּמּנּו ּפי [ביקש]ויאמרּו: על אף - זה' ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
מחֹותמיו הּׁשטר החתימות]ׁשּנתקּים זוהו ּבֹו[- ּגֹובין אין , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

הם  והעידּו הּׁשטר, עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלעֹולם.
ּבֹו. ּגֹובין - ידם ּכתב על ְְְִַַַָָָּבעצמם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  שבט י"ד שישי יום

-mihteyxtq
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּפי על לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹלא
מּדבריהם; לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
ולא  ׁשּבכתב, ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ(ג)
הּכל; מן לגרע ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבפרּוׁשן
ואם; אב להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ה)
יהיה  ׁשּלא (ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ(ז)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָהּבן

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּפה,‡. ׁשּבעל ּתֹורה עּקר הם - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית

יׂשראל, לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּוד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהם
אׁשר  הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: ּתֹורה, הבטיחה ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועליהם
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ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,מצות יֹורּו זֹו , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ
לסמ חּיב - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעׂשה.

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשה
תעׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין  ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּכל  ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹוקין

ׁשּמֹורה ׁשּנאמר:[ממרה]חכם ּבחנק, מיתתֹו - ּדבריהם על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אֹותן  ׁשּלמדּו ּדברים אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ"והאיׁש
ׁשּלמדּו ּדברים ואחד ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפי
ּבהן  נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ּדברים  ואחד הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָונראה
והן  צריכה, ּׁשהּׁשעה מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעׂשּו
הּׁשלׁשה  מאּלּו ואחד אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּגזרֹות
מהן, אחד ּכל על והעֹובר להן, לׁשמע עׂשה מצות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדברים,
אׁשר  הּתֹורה ּפי "על אֹומר: הּוא הרי | תעׂשה. ּבלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹובר
לרּבים  ּבהן ׁשּיֹורּו והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹורּו
יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט "ועל העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
מן  ּבאחת הּדין מן אֹותן ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָל
יּגידּו אׁשר הּדבר "(מּכל) ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות

איׁש. מּפי איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ְְִִִִִֶַַָָל
הּקּבלה‚. וכל [ממשרע"ה]ּדברי לעֹולם; מחלקת ּבהן אין , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדבר
הּדין מן ׁשּלֹומדין שווה]ּודברים גזירה או הסּכימּו[ק"ו אם - ְְְִִִִִִִֶַָ

ּבהן  נחלקּו ואם הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻעליהן
הּגזרֹות  וכן לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי מקצתן ראּו אם - והּמנהגֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוהּתּקנֹות

זה מנהג על העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לנהוג לתּקן [שימשיכו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתּקנה בו] לתּקן ולא זֹו ּגזרה לגזר ראּוי ׁשאין מקצתן וראּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין נֹוׂשאין - זה מנהג להּניח ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹזֹו
לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר ְְִִִִִֶַַַַָָָֹוהֹולכין

מחלקת „. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה
מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
הרי  לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹואל
לירּוׁשלים, עֹולין ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם ְִִִִִִֵֵַַָהּׁשֹואל
ואם  להן; אמרּו ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשֹואלין
אמרּו ידעּו, אם העזרה. ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלאו,
הּגדֹול, ּדין לבית הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלהן;

ידּוע  לּכל הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם אצל וׁשֹואלין. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
- ּבּה ׁשּדנּו הּמּדה מן ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבית
ּדין  ּבית אצל ּברּור הּדבר היה לא ואם מּיד; להן ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאֹומרים

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - שעה]הּגדֹול באותה ונֹותנין [- ונֹוׂשאין , ְְְְְִִִִַָָָָ
הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּבּדבר
מּׁשּבטל  להן. והֹולכין הלכה', ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹויאמרּו
ונֹותן  מטּמא זה ּביׂשראל: מחלקת רבתה הּגדֹול, ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבית
וזה  אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה לדבריו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם

ִַמּתיר.
ּבזמן ‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר  אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּבׁשל  - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - מּתיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
אחר  הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָּתֹורה,

.הּמקל  ֵֵַ

ב  ¤¤ּפרק
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורה ּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר  אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה  אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראל ּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן  ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה

| ּובמנין. ּבחכמה לא הראׁשֹונים אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹ
ּדבריו; את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין  - התקינּו אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהן. ּגדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשבעים  ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָּגדֹולים
הּדבר  וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואחד

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְִֵֶַָָָֹׁשאמרּו
ּכדי ‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּבית  ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּבכל  אּסּורן ּפׁשט אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹּדין

ּולהּתירן,יׂשראל  לעקרן יכֹול אחר הּגדֹול  ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה ֲִִִִָָָָאפּלּו

ּדב „. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש סייג]רים שמשום גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
יהּו ׁשּלא - הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹלפי
ּתֹורה  ּדברי ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּגזרֹות
ּבית  ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש -ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
העם  יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג, ולעׂשֹות ה ּדת לחּזק ׁשראּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדין
אין  אבל ּכּדין; ׁשּלא ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - הּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעל
אם  וכן היא. ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקֹובעין
לא  מצות על לעבר אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה לפי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹראּו
מּיׂשראל  רּבים להּציל אֹו לּדת, רּבים להחזיר ּכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָתעׂשה,
צריכה. ּׁשהּׁשעה מה לפי עֹוׂשין - אחרים ּבדברים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּלהּכׁשל
ּכּלֹו ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ׁשהרֹופא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכׁשם
מקצת  על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן מֹורים ּדין ּבית ּכ -ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹ
חכמים  ׁשאמרּו ּכדר - ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשעה, לפי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמצוֹות
ׁשּבתֹות  ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת עליו 'חּלל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונים:

ְֵַהרּבה'.
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם  ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
לעמד  יכֹולין הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֹֹֹרב
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ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,מצות יֹורּו זֹו , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ
לסמ חּיב - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעׂשה.

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשה
תעׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין  ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּכל  ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹוקין

ׁשּמֹורה ׁשּנאמר:[ממרה]חכם ּבחנק, מיתתֹו - ּדבריהם על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אֹותן  ׁשּלמדּו ּדברים אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ"והאיׁש
ׁשּלמדּו ּדברים ואחד ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפי
ּבהן  נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ּדברים  ואחד הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָונראה
והן  צריכה, ּׁשהּׁשעה מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעׂשּו
הּׁשלׁשה  מאּלּו ואחד אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּגזרֹות
מהן, אחד ּכל על והעֹובר להן, לׁשמע עׂשה מצות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדברים,
אׁשר  הּתֹורה ּפי "על אֹומר: הּוא הרי | תעׂשה. ּבלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹובר
לרּבים  ּבהן ׁשּיֹורּו והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹורּו
יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט "ועל העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
מן  ּבאחת הּדין מן אֹותן ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָל
יּגידּו אׁשר הּדבר "(מּכל) ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות

איׁש. מּפי איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ְְִִִִִֶַַָָל
הּקּבלה‚. וכל [ממשרע"ה]ּדברי לעֹולם; מחלקת ּבהן אין , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדבר
הּדין מן ׁשּלֹומדין שווה]ּודברים גזירה או הסּכימּו[ק"ו אם - ְְְִִִִִִִֶַָ

ּבהן  נחלקּו ואם הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻעליהן
הּגזרֹות  וכן לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי מקצתן ראּו אם - והּמנהגֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוהּתּקנֹות

זה מנהג על העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לנהוג לתּקן [שימשיכו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתּקנה בו] לתּקן ולא זֹו ּגזרה לגזר ראּוי ׁשאין מקצתן וראּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין נֹוׂשאין - זה מנהג להּניח ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹזֹו
לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר ְְִִִִִֶַַַַָָָֹוהֹולכין

מחלקת „. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה
מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
הרי  לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹואל
לירּוׁשלים, עֹולין ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם ְִִִִִִֵֵַַָהּׁשֹואל
ואם  להן; אמרּו ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשֹואלין
אמרּו ידעּו, אם העזרה. ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלאו,
הּגדֹול, ּדין לבית הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלהן;

ידּוע  לּכל הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם אצל וׁשֹואלין. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
- ּבּה ׁשּדנּו הּמּדה מן ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבית
ּדין  ּבית אצל ּברּור הּדבר היה לא ואם מּיד; להן ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאֹומרים

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - שעה]הּגדֹול באותה ונֹותנין [- ונֹוׂשאין , ְְְְְִִִִַָָָָ
הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּבּדבר
מּׁשּבטל  להן. והֹולכין הלכה', ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹויאמרּו
ונֹותן  מטּמא זה ּביׂשראל: מחלקת רבתה הּגדֹול, ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבית
וזה  אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה לדבריו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם

ִַמּתיר.
ּבזמן ‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר  אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּבׁשל  - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - מּתיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
אחר  הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָּתֹורה,

.הּמקל  ֵֵַ

ב  ¤¤ּפרק
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורה ּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר  אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה  אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראל ּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן  ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה

| ּובמנין. ּבחכמה לא הראׁשֹונים אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹ
ּדבריו; את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין  - התקינּו אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהן. ּגדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשבעים  ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָּגדֹולים
הּדבר  וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואחד

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְִֵֶַָָָֹׁשאמרּו
ּכדי ‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּבית  ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּבכל  אּסּורן ּפׁשט אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹּדין

ּולהּתירן,יׂשראל  לעקרן יכֹול אחר הּגדֹול  ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה ֲִִִִָָָָאפּלּו

ּדב „. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש סייג]רים שמשום גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
יהּו ׁשּלא - הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹלפי
ּתֹורה  ּדברי ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּגזרֹות
ּבית  ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש -ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
העם  יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג, ולעׂשֹות ה ּדת לחּזק ׁשראּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדין
אין  אבל ּכּדין; ׁשּלא ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - הּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעל
אם  וכן היא. ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקֹובעין
לא  מצות על לעבר אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה לפי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹראּו
מּיׂשראל  רּבים להּציל אֹו לּדת, רּבים להחזיר ּכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָתעׂשה,
צריכה. ּׁשהּׁשעה מה לפי עֹוׂשין - אחרים ּבדברים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּלהּכׁשל
ּכּלֹו ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ׁשהרֹופא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכׁשם
מקצת  על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן מֹורים ּדין ּבית ּכ -ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹ
חכמים  ׁשאמרּו ּכדר - ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשעה, לפי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמצוֹות
ׁשּבתֹות  ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת עליו 'חּלל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונים:

ְֵַהרּבה'.
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם  ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
לעמד  יכֹולין הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֹֹֹרב
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זה  ּכן ּבדבר אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור ְֲִִַַָֹֹרב

.Â לעמד יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי
ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּפׁשטה [זלזלו]ּבּה, ולא ּבּה העם ְְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹ

העם  את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּברב
ּבּה. ֶֶָָללכת

.Ê ׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל  ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
הראׁשֹון  ּדין ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלֹו

לבּטל  לֹו יׁש ּובמנין, .ּבחכמה ְְְְְִֵֵַָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר [- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמד הֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע  ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹולקּבע
"לא  ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי למדּו,[ממשרע"ה]תבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
א  הּכתּוב ּבׂשר ׁשּזה ּבין - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מן  ּבחלב מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻּבהמה,
זה  הרי ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה.
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּגֹורע;
אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם  ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
'העֹוף  ויאמרּו: חרבה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ּגזרה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
לא  ׁשהרי מּתרת החּיה ּכ ּבּתֹורה, נתּפרׁש ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמּתר
חּוץ  מּתר, הּבהמה ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻנתּפרׁשה';
ּבחלב  מּתר העז ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז'; ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
מינֹו'; ׁשהיא "אּמֹו", אּלא נאמר ׁשּלא הּכבׂשה, אֹו ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפרה
ׁשּלא  מּתר, אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב 'אף לֹומר: אחר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻויבֹוא
ואפּלּו ּבחלב, ּבׂשר ּכל נאסר לפיכ "אּמֹו"'. אּלא ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנאמר
ּכל  וכן ל ּתֹורה. סיג עֹוׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף' ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׂשר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ג  ¤¤ּפרק
ממרא ‡. זקן אינֹו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמין ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבּתֹורה  ּכל האמּור ּביד ּומיתתֹו הּמינים, ּבכלל זה הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ָָאדם.

.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
-]מֹורידין מעלין[לבור סכנה]ולא בזמן - ּכׁשאר [מהבור , ְְֲִִִִַָֹ

הּׁשמים'הּמ מן ּתֹורה 'אין והאֹומרין והאּפיקֹורֹוסין ינים ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ואינן  יׂשראל, ּבכלל אינן אּלּו ּכל והמׁשּמדין; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻוהּמֹוסרין
ההֹורג  ּכל אּלא ּדּינין; ולא התראה ולא עדים לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹצריכין

מכׁשֹול. והסיר ּגדֹולה מצוה עׂשה מהם, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאחד
ּפה ‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה, ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָמּמחׁשבּתֹו,
ּכל  וכן ּתחּלה; ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכפר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָואחר
ּבניהם, ּובני הּטֹועים אֹותן ּבני אבל אחריו. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּטֹועים
- עליו אֹותם וגּדלּו ּבמינּות, ונֹולדּו אבֹותם אֹותם ְְְְְֲִִִִֶָָָָָׁשהּדיחּו
על  הּגֹוים וגּדלּוהּו הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהרי
יהּודי, ׁשהיה ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ואף אנּוס; ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדתם,
על  ּגּדלּוהּו ׁשהרי ּכאנּוס, הּוא הרי - ודתם הּיהּודים ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָוראה
,לפיכ ׁשּתעּו. אבֹותיהם ּבדרכי האֹוחזים אּלּו ּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָטעּותם.
עד  ׁשלֹום, ּבדרכי אֹותם ולמׁש ּבתׁשּובה, להחזירן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹראּוי

להרגן  אדם ימהר ולא הּתֹורה; לאיתן .ׁשּיחזרּו ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֹ
מחכמי „. אחד חכם הּוא - ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל

קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש בתושבע"פ]יׂשראל מודה ּומֹורה [- ודן , ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
לֹו ׁשּבאה יׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ׁשּידּונּו ּכמֹו ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבדיני
חזר  ולא הּגדֹול, ּדין ּבית עם הּדינין מן ּבדין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹמחלקת
ּכהֹוראתם  ׁשּלא לעׂשֹות והֹורה עליהם חלק אּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלדבריהם
לעֹולם  חלק לֹו ויׁש ּומתוּדה, מיתה; עליו ּתֹורה ּגזרה -ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

קּבלּוהּבא. והם קּבל והּוא ּדנין, והן ּדן ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
למחל  ּדין ּבית רצּו ואם ּכבֹוד; להם חלקה הּתֹורה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
מחלקת  ירּבּו ׁשּלא ּכדי יכֹולין, אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודם, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעל

ְְִֵָּביׂשראל.
ׁשהּגיע ‰. חכם ׁשּיהיה עד מיתה, חּיב ממרא זקן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

סמּו ּבדבר [מוסמך]להֹוראה, ּדין ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבתפּלין; אֹו חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין
הֹוראתֹו; ּפי על הּוא יעׂשה אֹו ּכהֹוראתֹו, לעׂשֹות ְְֲֲִֶֶַַַָָָָויֹורה
היה  אם אבל הּגזית. ּבלׁשּכת יֹוׁשבין והן עליהן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹויחלק
ּפטּור, - לעׂשֹות והֹורה להֹוראה, הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתלמיד
יּפלא  ׁשּלא מי לּמׁשּפט", דבר מּמ יּפלא "ּכי ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מפלא[ייעלם] ּדבר אּלא וקשה]מּמּנּו .[עמוק ְִֶֶָָָָֻ
.Â לאחרים ולּמד וׁשנה וחלק ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהיה

ּפטּור  - לעׂשֹות הֹורה לא אבל "והאיׁשּכדבריו, ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
לעׂשֹות  יֹורה אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא - בזדֹון" יעׂשה ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

ּבעצמֹו. הּוא יעׂשה ְְֲֶַַאֹו
.Êלמקֹומן[לסנהדרין]מצאן הגזית]חּוץ לשכת והמרה [- , ְְְְִִָָָָ

מלּמד  הּמקֹום", אל ועלית "וקמּת ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
ׁשהם  ּבהם וכּיֹוצא אּלּו וכל מיתה. לֹו ּגֹורם ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמקֹום
לנּדֹותם  הּגדֹול ּדין לבית יׁש - הּמיתה מן ְְְִִִִֵֵַַַָָָּפטּורין
להם  ּׁשּיראה מה ּכפי מּללּמד ּולמנעם ּולהּכֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהפריׁשם

.לכ צרי ְִֶַָָָָׁשהּדבר
.Á חכם ּבֹו ויֹורה ּדבר, ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכיצד

ׁשּקּבל  ּבדבר ּבין ּבעיניו, ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמּגיע
ּובאין  לירּוׁשלים, עֹולין עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָמרּבֹותיו
ּכ' ּדין: ּבית להם ואֹומרים הּבית; הר ּפתח ׁשעל ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבית
ּכּלן  ּבאין - לאו ואם | מּוטב. וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. ְְִִִִִֵַַָָָָָֻהּוא
ּכ' להם: הם ּגם ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית
ּבאין  ּכּלן - לאו ואם להם. ילכּו וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּוא
לכל  יֹוצאת ּתֹורה ׁשּמּׁשם הּגזית, ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלבית

ה'" יבחר אׁשר ההּוא, הּמקֹום "מן ׁשּנאמר: ּובית יׂשראל, . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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זה  חזר | ּכּלן. ויֹוצאין הּדין'; הּוא ּכ' להם: אֹומרין ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּדין
ׁשהּוא  ּכדר ולּמד וׁשנה לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהחכם
ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו לעׂשֹות, הֹורה ּפטּור; זה הרי - ְֲֲֵֶֶַָָָָָָָלמּוד
לדבריו, טעם נתן אפּלּו התראה. צרי ואינֹו מיתה, חּיב -ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ּכיון אּלא לֹו; ׁשֹומעין ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
ּדין  לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - לעׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו

ואין ׁשּבעירֹו לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין אֹותֹו, ותֹופׂשין . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ
הּגדֹול  ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית לא אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹֹממיתין
הּגדֹול  ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיצא
ּברגל  אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבירּוׁשלים.
מּכלל  ויראּו", יׁשמעּו [העם] (יׂשראל) "וכל ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ועדים  ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה הכרזה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּצרי
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תשע"ג  שבט ט"ו קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין  מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
וחלק  הֹואיל - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהם
חּיב  זה הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהם
הּקּבלה. מּפי מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין ְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמיתה.
ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
יֹום  החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשגגתֹו
חמיׁשית  ּבׁשעה ּבהניה אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָָָָָארּבעה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
חּטאת ·. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד

על  ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנחלקּו
חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת אם זדֹונֹו זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

אינֹו אֹו ּבאּׁשה מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהיא
זבה  זֹו אם לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָמטּמא,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכרת  זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּטאת.
אם  הּׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָועל

אדר[רק]מעּברין ּבכל אֹו הּפּורים ניתן עד פורים אחרי [גם ְְְֲִִַַַָָ
ּבפסח.לעבר] חמץ אכילת לידי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
לזה, חּיב ׁשּזה אחד ׁשל לדבריו חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדיני
ולדבריו  נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
- לדּון ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה הּבא - נטל ׁשּלֹו האֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּולדברי

ׁשחּיבין  ּדבר לידי מביא הּדבר ונמצא חּטאת. מביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשֹוגג
ּבדיני  נחלקּו אם וכן חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעל

ז  אם הּדּינין מּכֹות, ּבמנין ׁשחלק אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבפניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלֹוקין
ּכדין  מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, וחּיבין ּבֹו, הם חֹובלין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלֹוקה
ּגזל  מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ּבן האֹומר ּולדברי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹנֹוטל;
אם  וכן | מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻהּוא

ּבערכין למקדש']נחלקּו - עלי פלוני ּבחרמין ['ערך אֹו ְְֲֲִִֶַַָָ
לכהנים] או למקדש כיוון אם וספק מוחרמים', זה ['נכסיי אם ,ִֶ

האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה  הרי - חּיב אינֹו אֹו לּתן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו לקחּו אם - לּתן ח ּיב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן מקּדׁשת. אינּה ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאּׁשה
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא אֹו נפּדּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאם
נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻאין

העגלה בדרך]ּבעריפת חלל נמצא אם אּלּו[שמביאים אם , ְֲִִֵֶַַָָ
לדברי  ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו להביא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבין
והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא חּיבין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר
אם  וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבּה
הּבית  לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנחלקּו
זה  הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אם  וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ּביד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּגזל
נגעי  אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב עליהם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻחלק

ז  הרי - ּבגדים נגעי אֹו האֹומר ּבּתים לדברי ׁשהרי חּיב; ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
האֹומר  ּולדברי קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש להּכנס מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻטהֹור,
מביא  - ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָטמא,
טהרה  לזה יׁש אם מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן ְְְְְֳֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּטאת.
צריכה  זֹו אם ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן ל ֹו. אין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלׁשּתֹות
ליבם; אסּורה זֹו הרי ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹצריכה
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן מתיּבמת. צריכה, אינּה האֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּולדברי
ּדבר  לידי מביאה זֹו מחלקת היתה אם ולחקר לבּדק ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹצריכין
ּדברים, מאה אחר אפּלּו ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה,
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף יבֹוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
הּוא  ׁשהיה ּבין מחמירין, והן מקל הּזקן ׁשהיה ּבין - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת

חּיב. זה הרי - מקּלין והן ְְְֲִִִֵֵֶַַָמחמיר
.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

טֹוטפת  להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה  הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא  ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את  רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי  הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר  ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה  'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא  אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
זה  הרי - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן .ּפטּור ְִִֵֵֶַַָָָֹ
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זה  חזר | ּכּלן. ויֹוצאין הּדין'; הּוא ּכ' להם: אֹומרין ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּדין
ׁשהּוא  ּכדר ולּמד וׁשנה לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהחכם
ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו לעׂשֹות, הֹורה ּפטּור; זה הרי - ְֲֲֵֶֶַָָָָָָָלמּוד
לדבריו, טעם נתן אפּלּו התראה. צרי ואינֹו מיתה, חּיב -ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ּכיון אּלא לֹו; ׁשֹומעין ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
ּדין  לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - לעׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו

ואין ׁשּבעירֹו לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין אֹותֹו, ותֹופׂשין . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ
הּגדֹול  ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית לא אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹֹממיתין
הּגדֹול  ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיצא
ּברגל  אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבירּוׁשלים.
מּכלל  ויראּו", יׁשמעּו [העם] (יׂשראל) "וכל ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ועדים  ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה הכרזה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּצרי
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תשע"ג  שבט ט"ו קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין  מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
וחלק  הֹואיל - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהם
חּיב  זה הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהם
הּקּבלה. מּפי מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין ְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמיתה.
ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
יֹום  החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשגגתֹו
חמיׁשית  ּבׁשעה ּבהניה אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָָָָָארּבעה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
חּטאת ·. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד

על  ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנחלקּו
חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת אם זדֹונֹו זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

אינֹו אֹו ּבאּׁשה מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהיא
זבה  זֹו אם לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָמטּמא,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכרת  זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּטאת.
אם  הּׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָועל

אדר[רק]מעּברין ּבכל אֹו הּפּורים ניתן עד פורים אחרי [גם ְְְֲִִַַַָָ
ּבפסח.לעבר] חמץ אכילת לידי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
לזה, חּיב ׁשּזה אחד ׁשל לדבריו חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדיני
ולדבריו  נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
- לדּון ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה הּבא - נטל ׁשּלֹו האֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּולדברי

ׁשחּיבין  ּדבר לידי מביא הּדבר ונמצא חּטאת. מביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשֹוגג
ּבדיני  נחלקּו אם וכן חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעל

ז  אם הּדּינין מּכֹות, ּבמנין ׁשחלק אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבפניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלֹוקין
ּכדין  מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, וחּיבין ּבֹו, הם חֹובלין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלֹוקה
ּגזל  מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ּבן האֹומר ּולדברי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹנֹוטל;
אם  וכן | מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻהּוא

ּבערכין למקדש']נחלקּו - עלי פלוני ּבחרמין ['ערך אֹו ְְֲֲִִֶַַָָ
לכהנים] או למקדש כיוון אם וספק מוחרמים', זה ['נכסיי אם ,ִֶ

האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה  הרי - חּיב אינֹו אֹו לּתן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו לקחּו אם - לּתן ח ּיב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן מקּדׁשת. אינּה ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאּׁשה
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא אֹו נפּדּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאם
נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻאין

העגלה בדרך]ּבעריפת חלל נמצא אם אּלּו[שמביאים אם , ְֲִִֵֶַַָָ
לדברי  ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו להביא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבין
והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא חּיבין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר
אם  וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבּה
הּבית  לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנחלקּו
זה  הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אם  וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ּביד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּגזל
נגעי  אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב עליהם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻחלק

ז  הרי - ּבגדים נגעי אֹו האֹומר ּבּתים לדברי ׁשהרי חּיב; ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
האֹומר  ּולדברי קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש להּכנס מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻטהֹור,
מביא  - ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָטמא,
טהרה  לזה יׁש אם מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן ְְְְְֳֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּטאת.
צריכה  זֹו אם ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן ל ֹו. אין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלׁשּתֹות
ליבם; אסּורה זֹו הרי ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹצריכה
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן מתיּבמת. צריכה, אינּה האֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּולדברי
ּדבר  לידי מביאה זֹו מחלקת היתה אם ולחקר לבּדק ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹצריכין
ּדברים, מאה אחר אפּלּו ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה,
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף יבֹוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
הּוא  ׁשהיה ּבין מחמירין, והן מקל הּזקן ׁשהיה ּבין - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת

חּיב. זה הרי - מקּלין והן ְְְֲִִִֵֵֶַַָמחמיר
.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

טֹוטפת  להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה  הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא  ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את  רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי  הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר  ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה  'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא  אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
זה  הרי - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן .ּפטּור ְִִֵֵֶַַָָָֹ
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ה  ¤¤ּפרק
ואּמֹו‡. "אביו ׁשּנאמר: נסקל, - אּמֹו אֹו אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָהמקּלל

לאחר  אֹו ּבחּייהם, אֹותם המקּלל ואחד ּבֹו". ּדמיו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקּלל,
ּכל  ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי נסקל. זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמֹותם
וכן  האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי

והאנּדרֹוגינֹוס נקבה]הּטמטּום או זכר ׁשּיהיּו[ספקי והּוא ; ְְְְְְִִֶַַָֻ
הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו ְְֳִִִִִֶַָָּגדֹולים,

המיחדין ·. הּׁשמֹות מן ּבׁשם ׁשּיקּללם עד סקילה, חּיב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאינֹו
הקב"ה] הּסקילה,[של מן ּפטּור - ּבכּנּוי קּללם אם אבל ;ְְְֲִִִִִַָָָָ

מּיׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָולֹוקה
אחד ‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

הּקהל  .מּׁשאר ְִַָָָ
ׁשמענּו„. ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מקּלל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה

חרׁש" תקּלל "לא ּבכלל היא הרי האזהרה, אבל .ּבפרּוׁש; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
אביו  הרי מּיׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהֹואיל

יׂשראל. ּכל ְְִִֵַָָּבכלל
"ּומּכה ‰. ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - אּמֹו אֹו אביו ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּכה

ּכל  ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת". מֹות ואּמֹו, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאביו
וכן  האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי
אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא, והאנּדרֹוגינֹוס; ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
עׂשה  לא אם אבל חּבּורה; ּבהם ׁשּיעׂשה עד חנק, ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
אֹותם  והּמּכה יׂשראל. מּׁשאר אחד ּכמּכה זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבּורה,

ּפטּור. מיתה, ְִַַָָלאחר
.Â ׁשאי ונהרג; חּיב, - וחרׁשֹו אזנֹו, על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי

יצאת  ּדם טּפת אפּלּו - חּבּורה ּבלא חרׁש ׁשּיעׂשה לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר
ונתחרׁש ּבאזן, .ּבפנים ְְְִִִֵֶָָֹ

.Ê אבר א ֹו ּבׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז
אפּלּו יעׂשה; לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

סילֹון קוץ]להֹוציא ׁשּמא [- יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבׂשר ְְִִִִִִֶַָָֹ
אחר  ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּבּורה. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיעׂשה
הם  והרי הּוא, אּלא ׁשּיעׂשה מי ׁשם אין אם אבל ֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות.
ּׁשּירׁשּוהּו מה ּכפי ,וחֹות ּדם מּקיז זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָמצטערין

.לעׂשֹות  ֲַ
.Á אזהרה ׁשמענּו, ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מּכה ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאזהרה

מּיׂשראל, אדם להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל ׁשמענּו. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלא
יׂשראל  ּבכלל ואּמֹו אביו .הרי ְְְֲִִִִֵֵַָָ

.Ëאביו]ׁשתּוקי מיהו ידוע שאין חּיב [- ואינֹו אּמֹו, על חּיב ְְִִֵַַַָָ
ׁשּנבּדקה ּפי על אף אביו; 'ּבן [נחקרה]על ואמרה: אּמֹו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

מן  ּבנֹו אבל ּפיה. על נחנק אֹו נסקל זה אין - הּוא' ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני
| אּמֹו. על ולא אביו על לא חּיב אינֹו - הּנכרית ּומן ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹהּׁשפחה
אביו  מּכת על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻוכן

ְְִָוקללתֹו.
.Èאּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ,ּוכׁשם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אביו, על חּיב ׁשהּוא את - ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו אביו, על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, על ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב

.‡Èּולבּזהּו ּולהּכֹותֹו הּגֹוי, אביו לקּלל אסּור ּכדי הּגר - ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָ

זה  ׁשהרי קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה 'ּבאּו יאמרּו: ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
א  ּכבֹוד. מקצת ּבֹו ונֹוהג אביו; לֹומבּזה אין העבד, בל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּפי  על אף ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו הרי אּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיחּוס,
ְְְִֶַׁשּנׁשּתחררּו.

.·È- עברֹות ועֹוברי ּגמּורים, רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי
לֹו אסּור - להריגה יֹוצאים והם להריגה, ּדינם נגמר ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָאפּלּו

ּפטּור  ּבהם, חבל אֹו קּלל ואם ּולקּללם; עׂשּולהּכֹותם ואם . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יֹוצאין  ׁשהם ּפי על אף עליהם, ונהרג חּיב זה הרי - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתׁשּובה
ׁשּבא  אחר אבל ּבבנֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה | ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָלמיתה.
ׁשעׂשה  ּפי על אף - ּדינֹו ׁשּנגמר אחר קּללֹו אֹו ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָוהּכהּו
ואם  למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶָָָּתׁשּובה

המבּיׁש. ּבקנס, חּיב - ְְְִִֵַַַָָּבּיׁשֹו
.‚È הּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על אּמֹו אֹו אביו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָעבר
נתחּיב [שמש]חּזן אם וכן אֹותם; יּכה לא - הּדּינים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

יבּזה  ולא אֹותם, ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח יהיה לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹנּדּוי,
ולא  ,לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותם

ּתׁשּובה. ְָָעׂשּו
.„È- ּולקּללֹו להּכֹותֹו לאביו ׁשליח נעׂשה הּבן אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּכל,

מּמסית  זרה]חּוץ לעבודה "לא [חבירו ּתֹורה: אמרה ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶָָָֹ
עליו". תכּסה ולא ְְְֶַַָָֹֹתחמל

ÂË.ׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
האלה ּבׁשבּועת קללה]מׁשּביעֹו עם לקללת [- ּבא זה ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבארנּו, ּוכבר אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה מׁשּביעֹו אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאביו;
נעׂשה  נהרג ׁשל  מאחיו אחד אין ּבנֹו, את ׁשהרג ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהאב
הקּפידה  ּבלבד הּקללה ועל ההּכיה על ולא הּדם. ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹּגֹואל
אּמֹו אֹו אביו את המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון; על אף אּלא ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה,
מּפי  ארּור ּבכלל זה הרי - ּברמיזה ואפּלּו ּבדברים, אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
הּוא  והרי ואּמֹו". אביו מקלה "ארּור ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּגבּורה,
לבית  ויׁש וגֹו'". אם ליּקהת ותבז לאב, ּתלעג "עין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֻאֹומר:

מרּדּות מּכת זה על להּכֹותֹו מדרבנן]ּדין ּכפי [מלקות ולענש , ְְְְֲִִֶַַַַַַֹ
ּׁשּיראּו. ְִֶַמה

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. אב מֹורא וכן ּגדֹולה; עׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד

אבי את "ּכּבד ּכתּוב ּובמֹוראֹו: ּבכבֹודֹו הּכתּוב ׁשקלם -ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ואּמֹו ּובאביו ;"מהֹונ ה' את "ּכּבד וכתּוב ,"אּמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָואת
אלהי ה' "את וכתּוב ּתראּו", ואביו אּמֹו "איׁש ְְֱִִִִֶֶָָָָֹּכתּוב
צּוה  ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ׁשּצּוה ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּתירא".

ּומֹוראם. ּכבֹודם ְַָָָעל
והמגּדף·. ּבסקילה, אּמֹו אֹו אביו הקב"ה]המקּלל [את ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

ּבכבֹוד, לאם אב הקּדים ּבענׁש. אֹותם הׁשוה הּנה - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּבסקילה
לכבֹוד  ּבין ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד - ּבמֹורא לאב אם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהקּדים

למֹורא. ְֵָּבין
עֹומד ‚. לא - מֹורא ּכבֹוד? הּוא ואיזה מֹורא, הּוא ְֵֵֵֶֶָָָֹאיזה

ולא  ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ולא ְְְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹּבמקֹומֹו,
ּדבריו את אחרים]מכריע עם חולק ּבׁשמֹו[אם לֹו יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַַָָָֹ

ׁשם  היה מרי'. 'אּבא אֹומר: אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא
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ׁשמם את מׁשּנה אחרים, ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו [של אביו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּפליא האחרים] ׁשהּוא ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּבהם [נדיר] ׁשּקֹוראים הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ,ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
וכּיֹוצא  אהרן מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ואין  ּבפניו, ׁשּלא ּבהם ק ֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ּבכל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבהם,
מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל  ּכבֹוד? הּוא איזה ּכלּום. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּבכ
ּכֹופין  - לּבן ויׁש לאב, ממֹון אין ואם אב. מּׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומכּסה
ּומכניס  ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו,
את  ּבהם מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר ּבפניו ועֹומד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב,
אּלא „. הּבן, מּפני עֹומד האב אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהאב

ּתלמידֹו ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד וחּיב הּבן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
חפציו. ועׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו ּבׁשעת ּדרכיו, ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָָלכּבדֹו

הּנׁשמע יאמר:[נשלח]ּכיצד? לא - למקֹום אביו ּבדבר ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ
אּלא  עצמי', ּבׁשביל 'ּפטרּוני עצמי', ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָ'מהרּוני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אּבא'; ּבׁשביל 'ּפטרּוני אּבא', ּבׁשביל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ'מהרּוני
אביו, ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו, ּבכלל יכלל לעֹולם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבזה.

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא
ּדבר ‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

ּכ' אֹומר: אּלא אּבא', אמר ּכ' יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו'. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
הּׁשנים  אחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא' העֹולם לחּיי 'זכרֹונֹו אֹומר: חדׁש, .עׂשר ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
.Â אּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה, ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד

ׁשהרי  לעׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש
אחרים אֹו[בעלה]רׁשּות נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ׁשוים. ׁשניהם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַָָנתאלמנה
.Ê זהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד

יצעק ׁשּלֹו ולא אֹותן, יכלים לא - לּים ּבפניו והׁשליכּוהּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ
ויׁשּתק. הּכתּוב, ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגדם; יכעס ולא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבפניהם,
ויֹוׁשב  חמּודֹות, ּבגדים לבּוׁש היה אפּלּו מֹוראן? היכן ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָועד
אֹו ּבגדיו, וקרעּו אּמֹו אֹו אביו ּובאּו קהל, ּבפני ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹּבראׁש
אּלא  אֹותן, יכלים לא - ּבפניו וירקּו ראׁשֹו, על ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹהּכּוהּו
;ּבכ ׁשּצּוהּו הּמלכים מלכי מּמל ויפחד ויירא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתק,
יתר  אֹותֹו מצער ׁשהּוא ּדבר עליו ּגזר ודם ּבׂשר מל ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשאּלּו

לפרּכס יכֹול היה לא למי [להסס]מּזה, וחמר, קל ּבּדבר; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּברצֹונֹו. העֹולם והיה ְְִֶַָָָָָׁשאמר

.Á על עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּונּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאף
אּלא  מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו

מחּול  ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ׁשהאב ויתעּלם; .ימחל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.Ëאֹותֹו מנּדין - ּגדֹול ּבנֹו על והּמּכה עֹובר הּוא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.È לנה מי יׁשּתּדל אּמֹו, ׁשל אֹו אביו ׁשל ּדעּתֹו ג ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עליהם  ׁשּירחם עד ּדעּתם, ּכפי לֹועּמהם אפׁשר אי ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרים  ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד,

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡È ׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

ׁשאפּלּו ּתׁשּובה; ׁשּיעׂשה עד קללתֹו ועל מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּפטּור
מּמּנּו ּומתירא מכּבדֹו עברֹות, ּובעל רׁשע אביו ראה היה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

על  עברּת 'אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי על עֹובר ְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
?'וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב 'אּבא, לֹו: יאמר אּלא ּתֹורה'! ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּדברי

ּכמזהירֹו. לא מּמּנּו, ׁשֹואל הּוא ְְְִִִֵֶַֹּכאּלּו
.·È ׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו - ע ׂשה מצות לבּטל אֹו תעׂשה, לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
ּדבריהם  אּמֹוׁשל "איׁש ׁשּנאמר: לֹו, יׁשמע לא זה הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי ואת ּתיראּו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻואביו
.‚È אם - לעׂשֹות ּומצוה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאמר

ויתעּסק  ּתעׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעׂשה לּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
אין  ואם מצוה. מּפני מצוה, מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבכבֹוד
אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה, יתעּסק - לעׂשֹותּה אחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשם

מצוה ׁשה  ּבדבר חּיבים ואביו ּגדֹול ּוא ּתֹורה, ותלמּוד . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ואם. אב ִִֵָָמּכּבּוד

.„È הׁשקני' אּמֹו: לֹו ואמרה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
מּפני  ּתחּלה; אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו, ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים'

אביו  ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו .ׁשהּוא ְְִִִִֶַָָ
.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

ּבעל  מכּבד וכן אביו. ּכּבּוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו מיתתן, לאחר אבל קּימת. ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול  אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו  .ּככבֹוד ְִִָ
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ׁשקר ‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על הּנׁשּבע אף וכן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אין  - קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין  - ה'" ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול  הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון ִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
לפיכ ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָצרי
הּוא ·. החמּורֹות מן זה ּתׁשּובה;עֹון ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ
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ׁשמם את מׁשּנה אחרים, ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו [של אביו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּפליא האחרים] ׁשהּוא ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּבהם [נדיר] ׁשּקֹוראים הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ,ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
וכּיֹוצא  אהרן מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ואין  ּבפניו, ׁשּלא ּבהם ק ֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ּבכל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבהם,
מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל  ּכבֹוד? הּוא איזה ּכלּום. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּבכ
ּכֹופין  - לּבן ויׁש לאב, ממֹון אין ואם אב. מּׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומכּסה
ּומכניס  ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו,
את  ּבהם מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר ּבפניו ועֹומד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב,
אּלא „. הּבן, מּפני עֹומד האב אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהאב

ּתלמידֹו ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד וחּיב הּבן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
חפציו. ועׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו ּבׁשעת ּדרכיו, ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָָלכּבדֹו

הּנׁשמע יאמר:[נשלח]ּכיצד? לא - למקֹום אביו ּבדבר ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ
אּלא  עצמי', ּבׁשביל 'ּפטרּוני עצמי', ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָ'מהרּוני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אּבא'; ּבׁשביל 'ּפטרּוני אּבא', ּבׁשביל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ'מהרּוני
אביו, ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו, ּבכלל יכלל לעֹולם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבזה.

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא
ּדבר ‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

ּכ' אֹומר: אּלא אּבא', אמר ּכ' יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו'. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
הּׁשנים  אחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא' העֹולם לחּיי 'זכרֹונֹו אֹומר: חדׁש, .עׂשר ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
.Â אּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה, ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד

ׁשהרי  לעׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש
אחרים אֹו[בעלה]רׁשּות נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ׁשוים. ׁשניהם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַָָנתאלמנה
.Ê זהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד

יצעק ׁשּלֹו ולא אֹותן, יכלים לא - לּים ּבפניו והׁשליכּוהּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ
ויׁשּתק. הּכתּוב, ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגדם; יכעס ולא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבפניהם,
ויֹוׁשב  חמּודֹות, ּבגדים לבּוׁש היה אפּלּו מֹוראן? היכן ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָועד
אֹו ּבגדיו, וקרעּו אּמֹו אֹו אביו ּובאּו קהל, ּבפני ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹּבראׁש
אּלא  אֹותן, יכלים לא - ּבפניו וירקּו ראׁשֹו, על ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹהּכּוהּו
;ּבכ ׁשּצּוהּו הּמלכים מלכי מּמל ויפחד ויירא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתק,
יתר  אֹותֹו מצער ׁשהּוא ּדבר עליו ּגזר ודם ּבׂשר מל ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשאּלּו

לפרּכס יכֹול היה לא למי [להסס]מּזה, וחמר, קל ּבּדבר; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּברצֹונֹו. העֹולם והיה ְְִֶַָָָָָׁשאמר

.Á על עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּונּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאף
אּלא  מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו

מחּול  ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ׁשהאב ויתעּלם; .ימחל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.Ëאֹותֹו מנּדין - ּגדֹול ּבנֹו על והּמּכה עֹובר הּוא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.È לנה מי יׁשּתּדל אּמֹו, ׁשל אֹו אביו ׁשל ּדעּתֹו ג ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עליהם  ׁשּירחם עד ּדעּתם, ּכפי לֹועּמהם אפׁשר אי ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרים  ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד,

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡È ׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

ׁשאפּלּו ּתׁשּובה; ׁשּיעׂשה עד קללתֹו ועל מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּפטּור
מּמּנּו ּומתירא מכּבדֹו עברֹות, ּובעל רׁשע אביו ראה היה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

על  עברּת 'אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי על עֹובר ְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
?'וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב 'אּבא, לֹו: יאמר אּלא ּתֹורה'! ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּדברי

ּכמזהירֹו. לא מּמּנּו, ׁשֹואל הּוא ְְְִִִֵֶַֹּכאּלּו
.·È ׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו - ע ׂשה מצות לבּטל אֹו תעׂשה, לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
ּדבריהם  אּמֹוׁשל "איׁש ׁשּנאמר: לֹו, יׁשמע לא זה הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי ואת ּתיראּו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻואביו
.‚È אם - לעׂשֹות ּומצוה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאמר

ויתעּסק  ּתעׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעׂשה לּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
אין  ואם מצוה. מּפני מצוה, מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבכבֹוד
אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה, יתעּסק - לעׂשֹותּה אחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשם

מצוה ׁשה  ּבדבר חּיבים ואביו ּגדֹול ּוא ּתֹורה, ותלמּוד . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ואם. אב ִִֵָָמּכּבּוד

.„È הׁשקני' אּמֹו: לֹו ואמרה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
מּפני  ּתחּלה; אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו, ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים'

אביו  ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו .ׁשהּוא ְְִִִִֶַָָ
.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

ּבעל  מכּבד וכן אביו. ּכּבּוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו מיתתן, לאחר אבל קּימת. ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול  אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו  .ּככבֹוד ְִִָ
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ׁשקר ‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על הּנׁשּבע אף וכן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אין  - קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין  - ה'" ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול  הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון ִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
לפיכ ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָצרי
הּוא ·. החמּורֹות מן זה ּתׁשּובה;עֹון ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ
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ּבֹו יׁש - ּדין ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע על מי אף - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וכן  ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
אף  - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה  למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות, אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא [=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו

להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין
הּנׁשּבע „. אבל הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה

ההזּכרֹות;ּבּתֹורה  על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ּׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
סתם ‰. ּבּתֹורה אינֹווהּנׁשּבע הּוא, חכמים ּתלמיד אם - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

לחכם, ׁשאלה צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָצרי
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶַֹֹּכדי

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטל עבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאין השבועה] לפי ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבּׁשבּועֹות: ונאמר ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָּגּופֹו
עבד, יצא - ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"לאסר
אחר. נכסי על ׁשּנׁשּבע ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

.Êיֹודעיןקטּנים והן ו]ׁשּנׁשּבעּו, למושג טעם [מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד  אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה

עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא [=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
עליו, ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹינהגּו
ּכגֹון  - נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
אֹותֹו מּכה - מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנׁשּבע
ּכדי  ׁשבּועתֹו, ׁשהּתרה  לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻאביו

ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ְְְִִִֵֶֶָָֹֹׁשּלא
.Á הרּבה ּבּקטּנים להּזהר אמת צרי ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכגֹויים; ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
תינֹוקֹות  מלּמדי ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר .וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

.Ë לּׁשוא חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת לפניו הּׁשֹומע ׁשּנׁשּבע אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשּום  עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלּׁשקר,
זה  הרי - ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָנֹוׂשא
וצרי ּבנּדּוי. יהא ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹחּיב
ׁשהרי  - לאחרים מכׁשֹול יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלהּתיר
העֹולם  ּכל נמצאּו יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאינֹו

מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי - נקיה]ּבנּדּוי לא ּוׁשבּועה [לשון ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָ
ִָּתמיד.

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
מזיד  -להּבּטלה אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡È האסּורה היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה אפּלּוולא אּלא , ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

על  ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
הּׁשם  את "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹהּנכּבד
מּיד, ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח

אֹו ועד', לעֹולם הּוא ּברּו' אֹומר: - 'ה'' הּוא אמר: 'ּגדֹול : ְֵֶַָָָָָ
לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד', ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּומהּלל

.·Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשבּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

להּזהר  ראּוי כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
מּפני  אֹו מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבדבר
ואם  ּכלל; יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצר
"נׁשּבע  ׁשּנאמר: - ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעבר
יּמֹוט  לא - אּלה "עׂשה אחריו: וכתּוב ימר", ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹלהרע,

ְָלעֹולם".

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  שבט י' שני יום
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מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ׂשפתיו  מֹוצא ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹלא
הּנדר  ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויעׂשה
ּבּתֹורה  המפרׁש נדרים הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵֶָָׁשּבכתב.

א ּפרק ¤¤
הּוא ‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר

ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
'לעֹולם', אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְְֲִִִִֵַָָָֹ'ּפרֹות
עלי', אסּורין אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין ְֲִִִִֵֵֵַָָָאֹו
ׁשאין  ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
נאמר  זה ועל ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשם
ּדברים  עצמֹו על ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:
אסּורין. אּלּו הרי אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּמּתרין.

אּסר'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוחלק
ּבֹו,·. חּיב ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

להביא  עלי 'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
'מנחה' אֹו אֹוׁשלמים', עֹולה', זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: ; ְְְֲִִֵֵָָָָ

'ה  והאֹומר 'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר רי 'ׁשלמים'. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אּלא  הן, אחד מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו',

ּבאחריּותן חּיב - חייב ׁשהּנדרים תאבד או תמות [אם ְְֲִֶַַַָָָָ
נאמר באחרת] זה ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא  זה, וחלק וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבּתֹורה:
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ְְֲִִֵֵֵֶֶׁשאני

ּבהלכֹות ‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני
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יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;
הּקרּבנֹות  מעׂשה ּבהלכֹות .ּבמקֹומם, ְְְְֲִִֵַַָָָ

.„- נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות
ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
הּיצא  "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
'ּתאנים ‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר

עליו', אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָאסּורין
הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא -[-כמותי]ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהּוא  ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר 'אכילה ׁשּכל אמר: . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו' מּפרֹות 'אכילה אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּפרֹות
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו -ִֵֶֶַַַַֹ

.Â- הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
לכּזית  מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר .ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הן האֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי [=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ּבהמה  ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ְְְֵֵֶָָָָָֹׁשהיתה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל זרה','מה 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות ואין אֹו מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֻ

ּכבׂשר  חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאן
ֲִחזיר.

.Ë האסּורין ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻזה
אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם -ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

מּתרין  אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם .אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
.È ּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמת ּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אׁשם, מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנדרֹו;
אֹו ּכחּטאת', עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
- אׁשם' הן 'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָ'ּכאׁשם',
עֹולה', הן 'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָהרי
ׁשּכל  - אסּורין ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', ְְֲִִִֵֶֶָָָָאֹו

ּונדבה. ּבנדר ּבאין ְְִֵֶֶָָָאּלּו
.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלה אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

אהרן] לזרע ׁשאין הניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ
ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבן האֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן  ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי [מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי לשמים]אמר: שמוחרם [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי  הן 'הרי הּבית. לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּלׁשּכה' קרבנות]ּכתרּומת לקניית המורם שבלשכה ,[הכסף ְְִִַַָ
תמיד]'ּכּתמידים' 'ּכּדירים'[קרבנות לקרבנות], ,[רפתות ְִִִִַַ

הּמזּבח', מּמׁשּמׁשי 'ּכאחד אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ּכעצים',
ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: אפר]ּכגֹון לפינוי אֹו[כלי , ְֲִֵֵֶַַַָָָ

וזריקתו]'ּכּמזרקֹות' דם לקבלת 'ּכּמזלגֹות'[כלי אֹו , ְְִִַַָָ
המזבח] על הקרבן את בו וכן [שהופכים ּבהן, וכּיֹוצא ,ְְֵֵֶַָ

אּלּו הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹומר:
ּדברים  ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָאּלּו,
.ÂË אחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

ּכבׂשר  עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת
אסּורין  אּלּו הרי - ׁשהיה זה' ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.
מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר  ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
עלי  הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּכּנּוי.
'חרף', 'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקֹונם',
הֹולכין  - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון ְְְְְַַַַָָָאחר
.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם

הקּדׁש זה ּבין הרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא [טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא  עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמי האֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן  קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ן אם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אכל  לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל  אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ׁשּלא  ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרין;
ׁשּלא  ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל
.Î,'ל ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

ׁשּלא  'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֻֻֻ'חּלין
מּתר  זה הרי - 'ל .אכל ֲֵֶַָָֹֻ

.‡Î ׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור  זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
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יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;
הּקרּבנֹות  מעׂשה ּבהלכֹות .ּבמקֹומם, ְְְְֲִִֵַַָָָ

.„- נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות
ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
הּיצא  "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
'ּתאנים ‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר

עליו', אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָאסּורין
הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא -[-כמותי]ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהּוא  ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר 'אכילה ׁשּכל אמר: . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו' מּפרֹות 'אכילה אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּפרֹות
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו -ִֵֶֶַַַַֹ

.Â- הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
לכּזית  מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר .ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הן האֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי [=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ּבהמה  ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ְְְֵֵֶָָָָָֹׁשהיתה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל זרה','מה 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות ואין אֹו מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֻ

ּכבׂשר  חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאן
ֲִחזיר.

.Ë האסּורין ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻזה
אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם -ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

מּתרין  אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם .אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
.È ּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמת ּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אׁשם, מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנדרֹו;
אֹו ּכחּטאת', עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
- אׁשם' הן 'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָ'ּכאׁשם',
עֹולה', הן 'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָהרי
ׁשּכל  - אסּורין ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', ְְֲִִִֵֶֶָָָָאֹו

ּונדבה. ּבנדר ּבאין ְְִֵֶֶָָָאּלּו
.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלה אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

אהרן] לזרע ׁשאין הניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ
ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבן האֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן  ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי [מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי לשמים]אמר: שמוחרם [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי  הן 'הרי הּבית. לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּלׁשּכה' קרבנות]ּכתרּומת לקניית המורם שבלשכה ,[הכסף ְְִִַַָ
תמיד]'ּכּתמידים' 'ּכּדירים'[קרבנות לקרבנות], ,[רפתות ְִִִִַַ

הּמזּבח', מּמׁשּמׁשי 'ּכאחד אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ּכעצים',
ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: אפר]ּכגֹון לפינוי אֹו[כלי , ְֲִֵֵֶַַַָָָ

וזריקתו]'ּכּמזרקֹות' דם לקבלת 'ּכּמזלגֹות'[כלי אֹו , ְְִִַַָָ
המזבח] על הקרבן את בו וכן [שהופכים ּבהן, וכּיֹוצא ,ְְֵֵֶַָ

אּלּו הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹומר:
ּדברים  ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָאּלּו,
.ÂË אחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

ּכבׂשר  עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת
אסּורין  אּלּו הרי - ׁשהיה זה' ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.
מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר  ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
עלי  הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּכּנּוי.
'חרף', 'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקֹונם',
הֹולכין  - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון ְְְְְַַַַָָָאחר
.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם

הקּדׁש זה ּבין הרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא [טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא  עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמי האֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן  קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ן אם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אכל  לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל  אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ׁשּלא  ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרין;
ׁשּלא  ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל
.Î,'ל ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

ׁשּלא  'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֻֻֻ'חּלין
מּתר  זה הרי - 'ל .אכל ֲֵֶַָָֹֻ

.‡Î ׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור  זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
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לא  לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ'ׁשּדבר
.'ל ַָֹאכל

.·Î ׁשאכל היכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכהיכל
אסּור  - 'ל,'ל אכל ׁשּלא 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל ; ְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל  ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ'לא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ְֵֵֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

.‚Î ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהאֹומר
עּמֹו יּׂשא ידּבר ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻויּתן
אּמֹות  אֹוּבארּבע ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן ; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
אכל ׁשּלא מּמ אני ׁשּלא 'מּדר מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ

זה  הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום  לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא
.„Î אֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר

לֹוקהלֹו אינֹו אכל, ואם נידוי ; או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ
פיזי] להנֹות וריחוק אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

לֹו.
.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

ּבכּלן  חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר וכן ׁשּמּנדריהם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ
.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:

אסּור  זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ּפי 'ׁשאכל על אף , ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר ּכׁשרים'[לא 'ּכנדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּכל  נתחּיב לא וכעס.- אּסּור ּבדר נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
חּיב  - לפניו עֹובר נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָאמר:
רׁשעים  'ּכנדרי קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּבנזירּות;

מּמּנּו' אכל זה]ׁשּלא ּכנֹודר.[מככר ּבׁשבּועה חּיב , ְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
.ÊÎ לא - ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹודר

ּכלּום  עם אמר היה ּכן אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹהארץ

.ÁÎ אסּור זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ּבּהנדר ּכתּוב ׁשהרי , ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמה  ׁשּנדר ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסר

ּבּה. ֶָָּׁשּכתּוב
.ËÎ להׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר

הֹוציאֹוולׁשנֹות  ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ
נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון

.Ïאֹו 'ּכאחֹותי', אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר
הּפרֹות: על ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּכערלה',
ּכמֹו לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻ'הרי

מּדר ׁשּבארנּו 'הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
זֹו הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּמ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, ְְֲִֵֶָָָָאסּורה

ה'תשע"ג  שבט י"א שלישי יום

ב ּפרק ¤¤
'אמן'‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ,אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
עצמֹו·. על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ׁשּיֹוציא אין עד , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

אבל  ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמתּכּון
לֹומר  ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
ּכאן  ואין ּבׁשניהם, מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ'ּתאנים'

ֶֶנדר.
אחרים;‚. ּדעת על ּכנׁשּבע זה הרי אחרים, ּדעת על ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר

דּבּור  ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ּכדי וכן ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבנדרים, הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור

ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן
ׁשּיּדר „. קדם ׁשהתנה ועד מי מּכאן ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

וכּיֹוצא  ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעׂשר
ּבׁשעה  הּתנאי זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבדברים

ה  - לא ׁשּנדר ואם זה. ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבלּבֹו הּתנאי ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָזכר

בשפתיו] הוציאו על [ולא ואף ּבטל; הּנדר הרי הּתנאי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָוקּים
לּנדר  החזרה הקּדים ּכבר ּבפיו, החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפי
והּוא  ואֹומר: להחמיר, ׁשּמֹורה ויׁש מּקדם. ּבפיו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהֹוציאּה

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ׁשּנדר אחר הּתנאי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּיזּכר
ׁשהקּדים‰. שנדר]מי הּתנאי[לפני מבוטל את [שהנדר ְְִִִֶֶַַ

[- זמן כעבור ונזּכר מראש נדר, ּכ ואחר לעׂשר, אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָלׁשנה
התנה  ּדבר איזה על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעה
עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכיצד
ּדעת  'על אמר לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר, נדרֹו אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהרי  הּנדר; וקּים הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה

נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר
.Â נֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ּבׁשבּועֹות  לא ּבלבד, ּבנדרים ׁשּדין אּלא ׁשּמֹורה מי ויׁש ; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים
.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם

ּוכיין  מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה  הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר

הרי - אּלא ּבלּבי' ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואם  מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר
.Á ּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה אסּור;[שמקדיש , ִֶֶֶַַָ
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ּכהנים ּכחרמי לכהן]ואם כמתנה ׁשהן [שמקדיש מּפני מּתר, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻ
אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶָָָָָממֹון

.Ë אסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן מּפני 'הרי ; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
ּכמעׂשר  ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

אסּור. סתם, ואם מּתר; ְְִָָָָָֻּדגן,
.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.

.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

ּבלבד  הּבית ּבדק לחרמי אּלא עלי סתם הן 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קֹוראין  ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחרם'
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ'חרם'
אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה.

זמן. ּבאֹותֹו ְְַָמקֹום
.·È ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

הּמכמרת' דייגים]ׁשהיא היה [=רשת 'לא ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא כדי ּבלּבי למלך הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָ

אליו] ואמר:להתקרב קרּבן', עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נֹודר  להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'לא
היה  'לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן - ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבלּבי
'לא  אֹומר: והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹמּדברים
חכמים, ּתלמיד הּנֹודר היה אם - 'ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּכּונּתי
הארץ, עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
ּפתח  לֹו ּופֹותחין אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין

ּתלמיד [-היתר] ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר, ְִִִִֵֵֶַַַָָָמּמקֹום
ׁשּלא  אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹחכמים
והתל. ׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹינהגּו

.‚Èאּלּו 'ּפרֹות אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן
נדר  ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר היה עלי אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה  ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנֹודר
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעם
מּמקֹום  ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„È נדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
.ÂË לעׁשירים לא אבל לענּיים עד הּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל  ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊË זכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את ּדין הּמפקיר . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מן  ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתֹורה

- סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמעׂשרֹות,
זֹוכה  אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאינֹו
- וזה' הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ'וגם
.ÊÈ ימים ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהּמפקיר

ּבֹו לחזר אם יכֹול אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבין  הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקדם

ֵַאחר.
.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד
לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחזר

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלא ּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היה  אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום

ג ּפרק ¤¤
ׁשּׁשבּועת ‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ
ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי  על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות  ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין  ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

נדר ·. על נדר יחּול אם ּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבן  עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה', ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ֶָּבזה.
חּיב ‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּׁשּנאסר  ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת  הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה  ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
ּכלּום  ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו התּפי אביו ׁשהרי ס ; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Â הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
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ּכהנים ּכחרמי לכהן]ואם כמתנה ׁשהן [שמקדיש מּפני מּתר, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻ
אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶָָָָָממֹון

.Ë אסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן מּפני 'הרי ; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
ּכמעׂשר  ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

אסּור. סתם, ואם מּתר; ְְִָָָָָֻּדגן,
.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.

.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

ּבלבד  הּבית ּבדק לחרמי אּלא עלי סתם הן 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קֹוראין  ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחרם'
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ'חרם'
אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה.

זמן. ּבאֹותֹו ְְַָמקֹום
.·È ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

הּמכמרת' דייגים]ׁשהיא היה [=רשת 'לא ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא כדי ּבלּבי למלך הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָ

אליו] ואמר:להתקרב קרּבן', עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נֹודר  להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'לא
היה  'לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן - ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבלּבי
'לא  אֹומר: והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹמּדברים
חכמים, ּתלמיד הּנֹודר היה אם - 'ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּכּונּתי
הארץ, עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
ּפתח  לֹו ּופֹותחין אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין

ּתלמיד [-היתר] ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר, ְִִִִֵֵֶַַַָָָמּמקֹום
ׁשּלא  אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹחכמים
והתל. ׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹינהגּו

.‚Èאּלּו 'ּפרֹות אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן
נדר  ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר היה עלי אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה  ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנֹודר
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעם
מּמקֹום  ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„È נדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
.ÂË לעׁשירים לא אבל לענּיים עד הּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל  ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊË זכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את ּדין הּמפקיר . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מן  ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתֹורה

- סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמעׂשרֹות,
זֹוכה  אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאינֹו
- וזה' הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ'וגם
.ÊÈ ימים ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהּמפקיר

ּבֹו לחזר אם יכֹול אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבין  הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקדם

ֵַאחר.
.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד
לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחזר

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלא ּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היה  אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום

ג ּפרק ¤¤
ׁשּׁשבּועת ‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ
ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי  על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות  ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין  ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

נדר ·. על נדר יחּול אם ּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבן  עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה', ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ֶָּבזה.
חּיב ‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּׁשּנאסר  ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת  הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה  ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
ּכלּום  ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו התּפי אביו ׁשהרי ס ; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Â הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
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'הרי  עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות  הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב  אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי  לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשהּוא  הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Ê מצוה ּדברי על חלֹות נדרים מה אינן ּומּפני ּוׁשבּועֹות , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּדבר  על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא  עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר  מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ
הּדבר  ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר

סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו
.Áּכמֹו ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה

ּבׁשבּועת  אֹומר הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּקּבלּו
להיטיב" אֹו "להרע ׁשּבארנּו,ּבּטּוי: ּכמֹו הרׁשּות ּדברי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

הּוא  ּובנדרים ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאכל
יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל מצוה אֹומר: ּדברי ּבין חלק ולא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

הרׁשּות. ְְְִֵָלדברי
.Ë לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ,הּנֹודר ְְֵֶַַַָָָָ

הּנֹודר  וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
זה  יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב  זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָוהרי
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חד ׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם  הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני  נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
מּמׁש ּבֹו אין אסּור ׁשהּדּבּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן ; ְִִִִֵֵֶַַַָָָ

'ּפרֹותי  אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה אין ;'ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלי
לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ׁשהן ,'עלי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקרּבן
אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ מדּבר ׁשאיני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'קרּבן
'ׁשאיני  יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: אֹו ,'עּמ מהּל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'ׁשאיני
ׁשאיני  'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'מהּל 'ׁשאיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמדּבר',
'ּדּבּורי  ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל הּנדר אין - 'ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּמׁש
ּבהן  ׁשאין ּדברים ׁשהן קרּבן', וׁשּמּוׁשי ועׂשּיתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּלּוכי

ַָמּמׁש.
.‡È ורגלי למעׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

עליהן  חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני לפיכ,להּלּוכן, ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
,עּמ מּלעׂשֹות וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר
עלי  'הרי האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָורגלי
ועבר  עּמֹו', אדּבר לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹקרּבן,
ּדּברּתי' ו'לא 'ּדּברּתי' נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
מבארין  ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

הקּדׁש. נדרי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָמׁשּפטיהם,
.·È ּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהם ׁשּינהג  לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר אּלא הֹואיל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפי  על ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

ה'תשע"ג  שבט י"ג חמישי יום
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מּתרין,‡. אּלּו הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻנדרי

ׁש הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו אֹוּכדר האּנסין הּדירּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׁש אם עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמֹוכסין
והּפת  הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעּמ
ׁשהֹוסיף  ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה  ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
ּכּלן  - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר לֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹֻמּתרין.
הּמּתר ·. לּדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון צרי האּלּו, הּנדרים -ּובכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

אֹו ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכגֹון
הֹואיל  ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ׁשּיּדר  ּבׁשעה ונמצא ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹוהּוא

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלהן
מּתרין ‚. זרּוזין, נדרי ׁשּיאכל וכן חברֹו ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ

עליו  להטריח רֹוצה ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאצלֹו,
הּמֹוכר  וכן ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבסלע אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא דינרין]ׁשּנדר ,[=ארבעה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא נדר דינרין]והּלֹוקח ורצּו[=שני , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לפי  ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּורין, ׁשניהן - דינרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבׁשלׁשה
לז  ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד את ׁשּכל רז ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבלּבֹו. ּגמר ולא ְְֲִֵַָֹחברֹו,
מּתרין „. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ,ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּתלמּוד  לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור
חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:

ּומּתירֹו.‰. לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמי
אּלא  מּתיר ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָודין

מבהק הדיֹוטֹות[=מומחה]חכם ׁשלׁשה אֹו פשוטים], [אנשים ְְְֶָָָָֹֻ
מּתירין  הּׁשבּועה, ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבמקֹום
ּבנדרים  ּכּלן ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנדר;

ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ְְִֵֶֶֶּכדר
.Â ּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין .ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
.Êאֹותֹו ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ּכּוכׁשם , ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבדק  קדׁשי נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָנׁשאלין
מזּבח קדׁשי ּבין הּתמּורה [קרבנות]הּבית, על נׁשאלין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

בקרבן] חולין בהמת .[המיר
.Á נדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם

האּסר  לנדרי הּדֹומין .הקּדׁשֹות ְְְִִִֵֵֶַָָ
.Ë ואמר ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמי

ּכּלן  הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל נׁשאל 'ואני', ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֻֻֻ
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הּׁשני  נׁשאל אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֻֻֻהאחרֹון
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻוהּתר

.È הּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת  הּתר לא ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ
.‡È על ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע

ּכּלם  הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
ׁשהּתר נהנה [פרט-]ׁשהּנדר 'ׁשאיני אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

האחרֹון  הּתר ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻֻלזה
לזה', לזה, לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹצריכין
.·Èּובקרּב ּבנזיר ּבאיזה נדר ידּוע ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לכּלן  אחד ּפתח - נדר .מהן ְֵֶֶֶַַָָָֻ
.‚È ׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
.מּתר  ָֻ

.„È למקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:
הּיֹום  אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ׁשּמא ּפלֹוני ּגזרה, ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

למחר, והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָיל
לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם ְִֵֶֶַָֹלֹוקה;

.ÂË הּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום

למחר  הּפרֹות אֹותן עליו מּפני ויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתנאי  זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם
.ÊË והיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר

כבֹוד  מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע  לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע א ֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר  ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל  ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים

אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה'תשע"ג  שבט י"ד שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן

ּבראּובן  ׁשּיהנה ׁשמע ֹון על נאסר - ּבהניתי' עבר אסּור ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומּתר  ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,

ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן
אסּור ·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר

- נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית
אמר לֹוקה  ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבהנית אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּתה

ֶָּבזה.
.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

אדם  ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ׁשמעֹון אֹוסר ענה ּכן אם אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָ'אמן',

ּפי „. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
עליו  אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ

ׁשּלא  מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבירּׁשה,
ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו הגיעה אמר [ולא ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

.מכוחו]
.‰- 'ּפרֹותי' אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר

אסּורין  אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
ׁשּיצא עליו  ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

'נכסי' אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו,
אסרן  לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Â ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
-אסּורין' ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר . ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

עלי אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאם
ֲִאסּורין'.

.Ê ּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה  הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,

אם מּתר  ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Á לאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה
מּתר  זה הרי - לבניו ּבכתּבת אֹו אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשּתֹו.
ּבֹו יהנה ׁשּלא ּכמֹוׁשהּנׁשּבע חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë ּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

הרי  - עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
הּמּתרין  ּבּמינים מּתר הּמין זה טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ

יׁש אם - ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.
מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּבהן

.È מרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
הּיין  ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאכילת  אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן
עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡È אם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
אסּורין  הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

נבלֹות  ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין
.·È טּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב

הּכל  נאסר - להּׁשאל ּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נעׂשה ; נדרֹו, על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.‚Èאֹו לפי', הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהא ֹומר:
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הּׁשני  נׁשאל אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֻֻֻהאחרֹון
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻוהּתר

.È הּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת  הּתר לא ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ
.‡È על ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע

ּכּלם  הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
ׁשהּתר נהנה [פרט-]ׁשהּנדר 'ׁשאיני אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

האחרֹון  הּתר ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻֻלזה
לזה', לזה, לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹצריכין
.·Èּובקרּב ּבנזיר ּבאיזה נדר ידּוע ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לכּלן  אחד ּפתח - נדר .מהן ְֵֶֶֶַַָָָֻ
.‚È ׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
.מּתר  ָֻ

.„È למקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:
הּיֹום  אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ׁשּמא ּפלֹוני ּגזרה, ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

למחר, והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָיל
לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם ְִֵֶֶַָֹלֹוקה;

.ÂË הּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום

למחר  הּפרֹות אֹותן עליו מּפני ויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתנאי  זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם
.ÊË והיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר

כבֹוד  מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע  לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע א ֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר  ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל  ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים

אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה'תשע"ג  שבט י"ד שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן

ּבראּובן  ׁשּיהנה ׁשמע ֹון על נאסר - ּבהניתי' עבר אסּור ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומּתר  ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,

ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן
אסּור ·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר

- נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית
אמר לֹוקה  ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבהנית אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּתה

ֶָּבזה.
.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

אדם  ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ׁשמעֹון אֹוסר ענה ּכן אם אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָ'אמן',

ּפי „. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
עליו  אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ

ׁשּלא  מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבירּׁשה,
ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו הגיעה אמר [ולא ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

.מכוחו]
.‰- 'ּפרֹותי' אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר

אסּורין  אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
ׁשּיצא עליו  ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

'נכסי' אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו,
אסרן  לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Â ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
-אסּורין' ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר . ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

עלי אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאם
ֲִאסּורין'.

.Ê ּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה  הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,

אם מּתר  ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Á לאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה
מּתר  זה הרי - לבניו ּבכתּבת אֹו אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשּתֹו.
ּבֹו יהנה ׁשּלא ּכמֹוׁשהּנׁשּבע חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë ּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

הרי  - עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
הּמּתרין  ּבּמינים מּתר הּמין זה טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ

יׁש אם - ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.
מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּבהן

.È מרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
הּיין  ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאכילת  אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן
עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡È אם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
אסּורין  הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

נבלֹות  ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין
.·È טּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב

הּכל  נאסר - להּׁשאל ּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נעׂשה ; נדרֹו, על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.‚Èאֹו לפי', הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהא ֹומר:
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ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן התמורה 'קרּבן [גם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
החליפם] אם ּבּמׁשקין שקיבל - לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֶַַַָּובגּדּוליהן;

מהן. ְִֵֶַהּיֹוצאין
.„È טֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר

חּטה  ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'
ּובגּדּוליהן  ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי ּדבר ּוׂשעֹורה, היה ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

אפּלּו וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
מהן  הּיֹוצאין מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּגּדּולי

לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ְִִֵֵֵֶֶָָָָספק;
.ÂË קרּבן' אֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכן

ּובגּדּוליהן  ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', .הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ידיה  מעׂשה ּפרֹות היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ'ׁשאיני
ּדבר  היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּדבר
יבטל  לא ולּמה אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
לֹו ׁשּיׁש ּדבר הן ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהעּקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּתירין,
.ÊË,חברֹו על ּפרֹותיו הרי האֹוסר - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ספק  וחּלּופיהן פרֹות ּגּדּוליהן ּבגּדּולי אסּור חברֹו ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו,

ה'תשע"ג  שבט ט"ו קודש שבת יום

ו ּפרק ¤¤
אסּורה ‡. מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר

הרי עלי' - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה אֹו , ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל לא הּנאסר לברירת זה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ

אבל גרגירים] נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ותּנּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹורחים
נפׁש. אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים וטּבעֹות נזמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשאילֹו
עליו  להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק מּמּנּו לׁשאל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹואסּור

ֵּפרֹות.
אסּור ·. ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום

נפׁש אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו הרי לׁשאל ; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשאין  ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים  ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי [ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם  לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,
.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין

הרגל  ּדריסת נפׁש,אּלא אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּמׁשאילי  ּבחּנם.ּבמקֹום ׁשם אֹותן ן ְְְִִִֶַָָָָ

ּבין „. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל  מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה

ּבּה חּיב הּגיעׁשראּובן לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומניעת  הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָליד
את  לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּתביעה,
ׁשהּוא  ּפי על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ּבניו, ואת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאׁשּתֹו,
ּבין  טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ּבמזֹונֹותם; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחּיב

ליד  ׁשהּגיעה הניה היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל - ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה
ְֵראּובן.

ראּובן ‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון -היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּומּׂשיא  הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּכהנים
נערה, היתה אם אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמעֹון
לׁשּמׁשֹו. ׁשפחה לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָׁשעדין

.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם
הרֹוצה מּדעּתֹו 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,
לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי

.Ê ׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ;ּומלּמדֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּדרּכם  אין ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל
ּובין  ּכ ּובין מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ְְֵֶַָָֻּכ
.Áּומבּקרֹו ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ׂשכר חלה ׁשּנֹוטל ּובמקֹום ; ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב בצוותא]מי עמו לא [להיות - ְִִִֵֵֶֶַֹ
ׁשּזֹו ּבידֹו, לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻיׁשב

היא. ְִִָמצוה
.Ë אֹומר אבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא ראּובן, ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹחלתה

לא  אבל ּגדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .'וכ ּכ לּה 'עׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֹלֹו:
הּמים  עליו ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ויׁשן ּבקטּנה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מּפני  הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹעּמֹו
אחד, ׁשלחן על ואֹוכלין הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשּמחּממֹו.

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא מרכזית]אבל אכילה [קערת ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ
ולא  טֹובה אחת חתיכה ׁשמעֹון יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלפני
לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ראּובן, אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיאכל
ׁשמעֹון  אכל אם אבל ׁשּבאבּוס. ּבּפרֹות וכן מהּנהּו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָונמצא
ּבעל  יחזר הּבית לבעל ׁשּכׁשּיחזירּנה יֹודע ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּקערה,
חֹוׁשׁשין  ואין מּתר, זה הרי - ראּובן לפני ויּניחּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּבית

ּבׁשבילֹו. טֹוב נתח הּניח ְִִִִֵֶַַָׁשּמא
.È ׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ׁשמעֹון ּומּתר ׁשל מּידֹו נחּומין ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ

הניה  ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, .מּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.‡Èׁשּלֹו ּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן .ואסּור ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.·È אם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא  ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
ׂשכרֹו ולא אמּבטי [=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור [כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא הרי [=השכיר]ואם - הּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
מּתר. ֶָֻזה

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
נדר  ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל אם ּבּׁשביעית אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אבל  לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ׁשּמא  ּגזרה - הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלא
ּכל  אּלא ּתֹורה אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיׁשהה

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות ְְֵֶַַָזמן
.„Èהאּלּו הּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
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hay b"iÎ'h iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

'עלי נכס אסּורין 'הנית לֹו: אמר אם אבל אסּורין . י ְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָ
ּכיון  - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע אֹו ,'ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעלי
יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ׁשביעית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשהּגיעה
ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא אבל ׁשמעֹון; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמרׁשּות

.ÂË לפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה
לתֹו יֹורד זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית

מּפרֹותיו  אֹוכל אינֹו אבל -ׂשדהּו, נאסרה ּבּׁשביעית ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הפקר. הן הרי אּלא ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹורד

.ÊË יׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור
ּגזרה מּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא
.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

מּפני  ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
מּתר  האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
לֹו ולצלֹות הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלמּלאת
לגּבי  אּלּו ּודברים ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּדג

חׁשּובין. אינן ֲִֵֵַָהּבן
.ÁÈ זה הרי - חברֹו עם יד ּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין  ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd hay e"hÎ'h -

ה'תשע"ג  שבט ט' ראשון יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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 ֿ עון cr"לכל 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"ג  שבט י' שני יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ו עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּבעל
חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת `)"אל ,bk zeny)ּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָ

mihtey)הּפרּוׁש zyxt `zlikn)ֿאל עד, רׁשע ֿ ּתׁשת "אל : ֵֵֶַַַָָָ
ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס utgּתׁשת `ivend) ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(ezxenz el mlyne gka,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְְְִִֵֵֶֶַַָואת
ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי Ðׁשּנאמר: "jaxwn rxd zxrae") ְֱִִֵֶֶַָָָ

(fh ,hi mixacמּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
(.fk).

ה'תשע"ג  שבט י"א שלישי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl)והּוא , ְְִֶֶֶֶֶֶַָ
יּומתּו לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹאמרֹו

ֿ אבֹות" eh)על ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא .zyxt) ְְְִֵֵַַַָָָֻ

(my `vz ikעל ּבנים ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבדיני ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעדּות
נפׁש אּבּוד ּכאן ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנפׁשֹות
ׁשעדּותֹו ּכיון ּדבריו, ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
הביא לפיכ לחׁשד. מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהיא
והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָלמׁשל
הּבן על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָאהבת
הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹואפּלּו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאין

מּסנהדריןּבפר ג' .(fk:)ק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה ׁשקר,הּמצוה עדּות מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: fh)והּוא ,k zeny)ּוכבר . ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשוא" "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו bi)ּכפל ,d mixac) ְְְֵֵֶַַַָָָָָ

לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם hi)ּכאׁשר ,hi my)הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָ

(exzi zyxt)לעדים אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא :ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָזֹוממין".

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשע"ג  שבט י"ג חמישי יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי ט 'ֿ י "ג שבט 

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לעׂשֹות ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלענֹוׁש
זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעדּותם,

לאחיו" hi)לעׂשֹות ,hi mixac)אם זֹוממין: עדים ּדין וזהּו ְְְֲִִִִִֵֶַָ
העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא ְְִִִִִֵֵֵֶָָהעידּו
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעל
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קכז hay b"iÎ'h iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

'עלי נכס אסּורין 'הנית לֹו: אמר אם אבל אסּורין . י ְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָ
ּכיון  - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע אֹו ,'ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעלי
יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ׁשביעית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשהּגיעה
ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא אבל ׁשמעֹון; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמרׁשּות

.ÂË לפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה
לתֹו יֹורד זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית

מּפרֹותיו  אֹוכל אינֹו אבל -ׂשדהּו, נאסרה ּבּׁשביעית ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הפקר. הן הרי אּלא ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹורד

.ÊË יׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור
ּגזרה מּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא
.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

מּפני  ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
מּתר  האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
לֹו ולצלֹות הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלמּלאת
לגּבי  אּלּו ּודברים ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּדג

חׁשּובין. אינן ֲִֵֵַָהּבן
.ÁÈ זה הרי - חברֹו עם יד ּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין  ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ
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ה'תשע"ג  שבט ט' ראשון יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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 ֿ עון cr"לכל 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"ג  שבט י' שני יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ו עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּבעל
חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת `)"אל ,bk zeny)ּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָ

mihtey)הּפרּוׁש zyxt `zlikn)ֿאל עד, רׁשע ֿ ּתׁשת "אל : ֵֵֶַַַָָָ
ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס utgּתׁשת `ivend) ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(ezxenz el mlyne gka,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְְְִִֵֵֶֶַַָואת
ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי Ðׁשּנאמר: "jaxwn rxd zxrae") ְֱִִֵֶֶַָָָ

(fh ,hi mixacמּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
(.fk).

ה'תשע"ג  שבט י"א שלישי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl)והּוא , ְְִֶֶֶֶֶֶַָ
יּומתּו לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹאמרֹו

ֿ אבֹות" eh)על ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא .zyxt) ְְְִֵֵַַַָָָֻ

(my `vz ikעל ּבנים ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבדיני ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעדּות
נפׁש אּבּוד ּכאן ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנפׁשֹות
ׁשעדּותֹו ּכיון ּדבריו, ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
הביא לפיכ לחׁשד. מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהיא
והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָלמׁשל
הּבן על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָאהבת
הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹואפּלּו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאין

מּסנהדריןּבפר ג' .(fk:)ק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ג  שבט י"ב רביעי יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה ׁשקר,הּמצוה עדּות מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: fh)והּוא ,k zeny)ּוכבר . ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשוא" "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו bi)ּכפל ,d mixac) ְְְֵֵֶַַַָָָָָ

לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם hi)ּכאׁשר ,hi my)הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָ

(exzi zyxt)לעדים אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא :ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָזֹוממין".

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשע"ג  שבט י"ג חמישי יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי ט 'ֿ י "ג שבט 

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לעׂשֹות ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלענֹוׁש
זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעדּותם,

לאחיו" hi)לעׂשֹות ,hi mixac)אם זֹוממין: עדים ּדין וזהּו ְְְֲִִִִִֵֶַָ
העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא ְְִִִִִֵֵֵֶָָהעידּו
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעל
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ּוכבר אֹותם. נלקה ― מלקּות ֿ ּׁשמחּיב מה על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעידּו
יתקּים וכיצד ּבּה ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנתּבארּו
מּכֹות. ּבמּסכת זה, ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהעדים

ה'תשע"ג  שבט י"ד שישי יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ּומּתר. אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻהּגדֹול

ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק `yiואין itn yi`) ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
(epiax dyn crׁשהּתֹורה הּמּדֹות ּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפרצה לגדֹור ּכדי עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָנדרׁשת
(dxezl biq mdy epinkg zexfb)מּצב לאיזה ּבהתאם אֹו ,ְְְֵֵֶֶַָ

xecd)ׁשהּוא ly miipgexd eikxv itl)נכֹון להם ּׁשּנראה מּמה , ְִִֶֶֶַָָָ
לקּימֹו אנּו חּיבים ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּיׁש
והּוא עליהם, נעבֹור ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹולעׂשֹותֹו

וגֹו'" יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: fi,אמרֹו mixac) ְְְֲִִֶֶַַַָָ
(`iספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt)ֿאׁשר הּמׁשּפט "ועל : ְְְְֲִִֵֶַַָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹיאמרּו
סנהדרין ּבסֹוף זֹו .(ft.)מצוה ְְְְִִֶַָ

― השי"ב ּבעליהּמצוה על מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם dxezהּקּבלה milawn ep` mdny minkg) ֲֵֶַַַָָָ

(dt lrayוהּוא הּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא ּולׁשֹון(my)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

my)ספרי mihtey zyxt)מצות זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִִֵַָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". ממרא(mkg)לא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ezrck dxene oixcdpqd it)המקּבלים ּבּתנאים חנק, חּיב ―ְְִִֶֶַַַָָָֻ
סנהדרין ּבסֹוף זֹו.(et:)המבארים מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ

― השי"ג ּבּתֹורההּמצוה מּלהֹוסיף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב ֿ תסףלא "לא : ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

`)עליו" ,bi my)מקֹומֹות ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש .dpyd y`x) ְְְְֵַָָָָ
(cere :gk."ּתֹוסיף ֿ ּבל על "עברּת ֿ תֹוסיף", ּבל על "עֹובר :ְִִֵַַַַַָָ

― השי"ד ֿ הּתֹורה,הּמצוה מן מּלגרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
תגרע "ולא אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא

על(my)מּמּנּו" עֹובר "נמצא אֹומרים: מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְִִִֵֶַַָָ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ְְְֲִִֵַַַַַַַָָּבל

ה'תשע"ג  שבט ט"ו קודש שבת יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
‡È¯ .È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש י "ד ֿ ט "ו שבט 

.
― השי"ח מּלקּללהּמצוה מּמּנּו ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

"ּומקּלל אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹאב
יּומת" מֹות ואּמֹו fi)אביו ,`k zeny)הּנסקלין מּכלל והּוא ְְְְִִִִִַַָָָ

נסקל. ― ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואפּלּו

לא אמר: ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּכלֿ מּלקּלל האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָתקּלל
ּובּמכלּתא וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאדם

(fi ,`k zeny mihtyn zyxt)מֹות ואּמֹו אביו "מקּלל ְְְִִֵַָָאמרּו:
"אלהים לֹומר ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָֹֹיּומת",
אלהים; ּבכלל הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ְְֱֲִִִִֵֵַַַָָֹֹּלא

ּבּור ואם נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא (`mcואם ְְְֲִִִִִֵַָָ
(heytהּוא(llka `ed ixd)ּדן אּתה הרי חרׁש". תקּלל "לא .ְֲֵֵֵֵַַָָֹ

אב aend`ּבנין hxty Ð oda zyxcp dxezdy zecndn zg`) ְִַָ
eze`ay mitqep zenewnl ewizrdl ceqie "a`"k `ed miieqn weqta

(oipr'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה הּצד עד וגֹו' ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשלׁשּתן
ק על מזהר עלואּתה מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי אף ללתם, ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּובספרא miyecw)קללתֹו". zyxt)יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי : ְְְְֲִִִִִֵֶַָָ

וגֹו' ֿ אּמֹו" ואת ֿ אביו h)את ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! ְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹֹלא
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּמכלּתא.

(.bp).
― השי"ט ואם.הּמצוה אב מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

אבל זה; למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻוגם
יּומת" מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהזּכיר

(fh ,`k zeny)הּדר על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמדנּו
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)להּכֹותֹו ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
― להּכֹותֹו ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻהרי
זה, לאו על והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּדין
חּיב ― ּדם מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(dt:)חנק. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

אבי ֿ את "ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלכּבד
"אּמ ֿ fh)ואת ,c mixac ;ai ,k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִֵֶֶָָ

ּבקּדּוׁשין רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(l`:)מצוה ְְְְְִִִַַַָָָֻ
ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt yix)מאכיל ּכבֹוד? "איזהּו : ְְֲִִֵֶַָָ

ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ְְְְִִִֶֶַַַַּומׁשקה,
― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִִִֶַָָָ
(my miyecw zyxt)ּבמקֹומֹו יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו :ְִֵֵֵֶָֹ

(el cgeind)."ּדבריו ֿ את יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹולא
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(dl:)ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵַָָָ



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

    



          ¦³©§¦ÆŸ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨Ÿ©§ª¦²©¨¨¬§©©−̈¦§¨«§¨
              ©«©£¦»©©¦¼©¥¨Á¨¥̧©©¦³¦©Ÿ Æ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬

                ©¤«¥¨«¨½©À§¥Æª´¨£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½
          §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤¨¨¬¨¥−¤¥¬§¨«§«Ÿ¨§

             ©Ÿ£¦²©£¬Ÿ§¨¥−¦§¥¬¤«¨®̈¦¨¥¬§§−̈¤¥¬§¨«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§¨´¨©½
             ¦§−Ÿ¨£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−¨¦«©©¥³©¤Æ¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−

              ¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´
           ¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ

              ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦§¬§¦−¨®¨¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´
               ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§¨Æ¤¨¦´¨¦½©À©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬

              ©−¦¦§¦®¡¦½Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥£¨¤½
              «¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§½̈¤§¨−£¤´¦¥®¨¨ª¿©©Á¨¦̧¨¦¹¨¥¥´©¦¥´¦§¨¥À

              ©«£¤Æ¦¤´§½̈¨¤§¤´©©½¦§¥¬§−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨¨¦̧¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´
       §¨®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦


(Ê).ÔÂ‡‰ ÌÂ˜Ó Ï‡ שאמר כמו קיר, אל מקיר

בענין: ‰ÌÈ„.(Á)למעלה È˘‡ Â‡ÈÂ בפרוכת
בה  מקרעין יהיו יכול טרקסין, באמה הפתח שכנגד
כיצד, הא החוצה, יראו ולא לומר תלמוד ויוצאין,

שנאמר כענין אשה, דדי שני כעין ובולטין (שיר דוחקין

יג) א יליןהשירים שדי בין א): נד ‰ÌÈ‰Î(È):(יומא ˙‡ˆ
.˘„˜‰ ÔÓ כשיצאו בדביר, הארון שנשאו הכהנים

בהיכל: שכינה ˘ÓÏ‰.(È)שרתה Ó‡ Ê‡ כשראה

בבית  שורה שהשכינה אני רואה עתה אמר: הענן,
ענן  מתוך בו ולשכון לבוא הבטיח כך שהרי שבניתי,

אמר, והיכן ב)וערפל, טז על (ויקרא אראה בענן כי :
בספרי: שנויה כך ÌÈÓÏÂÚ.(È‚)הכפורת Í˙˘Ï

שכינה  שרתה ולא הבמות, הותרו לא שמשנבחרה,
אחר: ÂÈÙ.(ÂË)במקום „ ˘‡ בן לו שיתן

בית: ÏÓ‡.שיבנה Â„ÈÂ:הטובה בידו דברו את קיים
(ÊË).'Â‚Â ÌÂÈ‰ ÔÓ:אבי דוד אל דבר זה את

 
(Ê).'ÂÎÂ ÌÈÂÎ‰ ÈÎשיפרשו נעשה מתחילה כי  לומר: רוצה 

בהכנסת ולזה  הארון, עמידת  מקום אל  כנפיהם  הכרובים
עליו: מסככים  הכרובים כן אם היו מקומו , אל הארון 

(Á).ÌÈ„‰ ÂÎÈ‡ÈÂכלפי לחוץ  הבדים  משכו לומר : רוצה 
מקרעין להיות  החוצה נראים היו לא אבל הפתח , מול שהיה  בפרוכת, ובולטין דוחקין בהיותם  הדביר , לפני נראים והיו המזרח ,

לו: חוצה לצאת  ˘Ì.בפרוכת ÂÈ‰ÈÂ:ומצב הנחה  באותה שם שהיו יאמר, הבדים  ‰Ê‰.על  ÌÂÈ‰ „Úנגנז אשר עד  לומר: רוצה
יאשיהו: ÂÎÂ'.(Ë)בימי ˙Î ˘‡.שנתנם הארון:(È)בעת  את  בה שהעמידו אחר  הקדש. עשן:ÔÚ‰Â.מן כעין הוא

(‡È).„ÂÓÚÏ:ובעזרה ‰'.בהיכל „ÂÎ:שזכר הענן אמר‡Ê.(È)הוא ה' כי השכינה , באה כי אני רואה אמר הענן, בראות
שנאמר כמו בערפל, יח)לשכון  כ הענן:(שמות עב הוא וערפל  האלהים שם  אשר  הערפל  אל  :(‚È).'ÂÎÂ È˙È ‰:לומר רצה 

.ÌÁ ÈÏÓÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÍÏ ÏÂÊ ˙È ÔÎ Ì‡ È˙È ,‰ÈÎ˘‰ ‰‡Â ÏÈ‡Â‰: אחד בבית  הדר כאדם משל , בדרך ÔÂÎÓ.ואמר
אחר : במקום עוד  השכינה תשרה לא מעתה  כי  עולם, עד בה לשבתך  מכון ÂÎÂ'.(È„)יהיה ÒÈÂ: העם מול  איןÓÂÚ„.אל כי

וכו': בעזרה  ÏÓ‡.(ÂË)ישיבה Â„ÈÂ:לאמר דיבר אשר דברו השלים ידו È˙.(ÊË)בכח  ˙ÂÏ:בית בה  Â„„לבנות Á‡Â
.'Â‚Â:בית בה  לבנות  בירושלים  לבחור ההכנה  בא  ידו ÂÎÂ'.(ÁÈ)שעל ˙ÂÈË‰ידו על  כי תחשב, ולזכות בזה, עשית  טוב

הכל: ולהכין עליה לצוות ההכנה Â‚Â'.באה ‰˙‡ ˜:הכל שתכין ˘Ì.(Î‡)עם ÌÈ˘‡Â: הזה ˘Ì.בהבית ˘‡:הארון בזה
.'‰ ˙È:שנתנם בעת ישראל  עם  ברית  כרת אשר הברית, לוחות

 
(È).ÏÙÚ:הענן כמו ÏÂÊ.(È‚)עב טו)מדור , סג (ישעיהו

קדשך : לאברÍÈˆÏÁÓ.(ËÈ)מזבול  כינוי והוא המתנים , הם
להם: סמוך  היותו  על  המשגל 



קכט     
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(Ê).ÔÂ‡‰ ÌÂ˜Ó Ï‡ שאמר כמו קיר, אל מקיר

בענין: ‰ÌÈ„.(Á)למעלה È˘‡ Â‡ÈÂ בפרוכת
בה  מקרעין יהיו יכול טרקסין, באמה הפתח שכנגד
כיצד, הא החוצה, יראו ולא לומר תלמוד ויוצאין,

שנאמר כענין אשה, דדי שני כעין ובולטין (שיר דוחקין

יג) א יליןהשירים שדי בין א): נד ‰ÌÈ‰Î(È):(יומא ˙‡ˆ
.˘„˜‰ ÔÓ כשיצאו בדביר, הארון שנשאו הכהנים

בהיכל: שכינה ˘ÓÏ‰.(È)שרתה Ó‡ Ê‡ כשראה

בבית  שורה שהשכינה אני רואה עתה אמר: הענן,
ענן  מתוך בו ולשכון לבוא הבטיח כך שהרי שבניתי,

אמר, והיכן ב)וערפל, טז על (ויקרא אראה בענן כי :
בספרי: שנויה כך ÌÈÓÏÂÚ.(È‚)הכפורת Í˙˘Ï

שכינה  שרתה ולא הבמות, הותרו לא שמשנבחרה,
אחר: ÂÈÙ.(ÂË)במקום „ ˘‡ בן לו שיתן

בית: ÏÓ‡.שיבנה Â„ÈÂ:הטובה בידו דברו את קיים
(ÊË).'Â‚Â ÌÂÈ‰ ÔÓ:אבי דוד אל דבר זה את

 
(Ê).'ÂÎÂ ÌÈÂÎ‰ ÈÎשיפרשו נעשה מתחילה כי  לומר: רוצה 

בהכנסת ולזה  הארון, עמידת  מקום אל  כנפיהם  הכרובים
עליו: מסככים  הכרובים כן אם היו מקומו , אל הארון 

(Á).ÌÈ„‰ ÂÎÈ‡ÈÂכלפי לחוץ  הבדים  משכו לומר : רוצה 
מקרעין להיות  החוצה נראים היו לא אבל הפתח , מול שהיה  בפרוכת, ובולטין דוחקין בהיותם  הדביר , לפני נראים והיו המזרח ,

לו: חוצה לצאת  ˘Ì.בפרוכת ÂÈ‰ÈÂ:ומצב הנחה  באותה שם שהיו יאמר, הבדים  ‰Ê‰.על  ÌÂÈ‰ „Úנגנז אשר עד  לומר: רוצה
יאשיהו: ÂÎÂ'.(Ë)בימי ˙Î ˘‡.שנתנם הארון:(È)בעת  את  בה שהעמידו אחר  הקדש. עשן:ÔÚ‰Â.מן כעין הוא

(‡È).„ÂÓÚÏ:ובעזרה ‰'.בהיכל „ÂÎ:שזכר הענן אמר‡Ê.(È)הוא ה' כי השכינה , באה כי אני רואה אמר הענן, בראות
שנאמר כמו בערפל, יח)לשכון  כ הענן:(שמות עב הוא וערפל  האלהים שם  אשר  הערפל  אל  :(‚È).'ÂÎÂ È˙È ‰:לומר רצה 

.ÌÁ ÈÏÓÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÍÏ ÏÂÊ ˙È ÔÎ Ì‡ È˙È ,‰ÈÎ˘‰ ‰‡Â ÏÈ‡Â‰: אחד בבית  הדר כאדם משל , בדרך ÔÂÎÓ.ואמר
אחר : במקום עוד  השכינה תשרה לא מעתה  כי  עולם, עד בה לשבתך  מכון ÂÎÂ'.(È„)יהיה ÒÈÂ: העם מול  איןÓÂÚ„.אל כי

וכו': בעזרה  ÏÓ‡.(ÂË)ישיבה Â„ÈÂ:לאמר דיבר אשר דברו השלים ידו È˙.(ÊË)בכח  ˙ÂÏ:בית בה  Â„„לבנות Á‡Â
.'Â‚Â:בית בה  לבנות  בירושלים  לבחור ההכנה  בא  ידו ÂÎÂ'.(ÁÈ)שעל ˙ÂÈË‰ידו על  כי תחשב, ולזכות בזה, עשית  טוב

הכל: ולהכין עליה לצוות ההכנה Â‚Â'.באה ‰˙‡ ˜:הכל שתכין ˘Ì.(Î‡)עם ÌÈ˘‡Â: הזה ˘Ì.בהבית ˘‡:הארון בזה
.'‰ ˙È:שנתנם בעת ישראל  עם  ברית  כרת אשר הברית, לוחות

 
(È).ÏÙÚ:הענן כמו ÏÂÊ.(È‚)עב טו)מדור , סג (ישעיהו

קדשך : לאברÍÈˆÏÁÓ.(ËÈ)מזבול  כינוי והוא המתנים , הם
להם: סמוך  היותו  על  המשגל 
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(Á).ÌÈ „Ú ÌÈÓ „ÈÂ ים ועד סוף מים א"י כל

‡ı.פלשתים: ÈÒÙ‡ „Ú ‰ÓÂ בכל רודה הוא כי
וגומר הנהר שדים ˆÌÈÈ.(Ë):(שם)עבר של כתות

כתים מיד וצים כ"ד)כדמתרגם יסתחרן (במדבר וסיען
ÂÈ˘È.(È)מרומאי: ‰ÁÓ ÌÈÈ‡Â ˘È˘˙ ÈÎÏÓ אני כי

תבא  שנים לשלש אחת חירם אני עם בים למלך תרשיש
וגו' תרשיש י')אני ˘‡.:(מ"א ÈÎÏÓ:שבא מלכת

.Î˘‡:דורון(‡È).Â‰Â„ÚÈ ÌÈÂ‚ ÏÎ הארץ וכל
מנחתו איש מביאין והמה לשלמה מנחה (שם מביאים

ÒÓÁÓÂ.(È„):ד') ÍÂ˙Ó'ל מתוך מצאתי ומגזל ממכות
תככים  איש כמו און חורשי מזמות בעלי תוכות תוך

כ"ח) Ì˘Ù.:(משלי Ï‡‚È שיעשה וצדקה משפט ע"י
ÂÏ.שלמה:ÈÁÈÂ.(ÂË)בהם: Ô˙ÈÂ,שבא מזהב הקב"ה

וגומר  כמוך היה לא אשר כבוד גם עושר גם היתה וכן
ג') Â‚Â'.:(מ"א „ÈÓ˙ Â„Ú ÏÏÙ˙ÈÂ היא התפלה היא

תפלה  ל' תהיה ברוך לאדם אומר כשהקב"ה הברכה
.(ÊË)הוא: ˙ÒÙ ורבותינו ורבוי, תוספת פסיון ל'

המזמור  וכל המשיח לימות גלוסקאות לשון פירשוהו
שהבריות  פייס כמו רצון ל' בר פסת ד"א המשיח, במלך
בעולם: שובע כשנותן המקום מאת ומתרצין מתפייסין

.ÂÈÙ ÔÂÏÎ ˘ÚÈ ככליות האילן כפירות גסין חטין
שטח: בן שמעון בימי שהיה הגדול שור ÂˆÈˆÈÂ.של

הארץ:ÈÚÓ.ישראל: כעשב ירושלים È‰È(ÊÈ)מתוך
.ÂÓ˘:ובחכמתו בעושרו לעולם נזכר שלמה ÈÙÏשל

.ÂÓ˘ ÔÂÈ ˘Ó˘'ל ינון שמו, יגדל השמש ימי כל
כמו ושררה כ"ט)מלכות ולניני (משלי מנון, יהיה ואחריתו

יחד נינם בלבם אמרו אחרים, נכסי על ע"ד)השליט (לקמן

יחד: Â.מלכיהם ÂÎ˙ÈÂ חכם תהי לבנו אומר אדם
כשלמה: ‰'.(ÁÈ)ועשיר ÍÂ גדולות נפלאות העושה

בני: שלמה ע"י השמים מן האש ברדת

 
(Á).„ÈÂים עד האדום ים הנקרא הדרומי  מים  ימשול 

אוקיינוס: ים הוא  שהוא‰ÓÂ.הצפוני העדן מן היוצא
המזרח : ‡ı.תחילת ÈÒÙ‡ „Ú:המערב סוף  ˆÌÈÈ.(Ë)עד

ממרחק: הבאים  הספינות  ÂÎÁÏÈ.אנשי ÙÚיכפפו ר"ל
שכופף העפר  המלחך  כמו לו להשתחוות לארץ עד קומתם 

לארץ: עד הים:ÌÈÈ‡Â.(È)קומתו  איי ÂÈ˘È.יושבי ‰ÁÓ
וכן השבה לשון  אמר  לזה  פעם אחר פעם תמידי שהיה לפי

כרים אלף מאה וגו' ג)השיב ÏÈˆÈ.(È):(מ"ב ÈÎהטובה
יצעק אשר מצעקתו האביון יציל אשר  בזכות לו יהיה  ההיא

נוגשיו : לוÈÚÂ.מפני אין אשר מי כל ואת יציל העני את גם 
ואביון:ÒÂÁÈ.(È‚)עוזר: דל  על  חס הקמיםÚÈ˘ÂÈ.יהיה מיד

Ì˘Ù.(È„)עליהם : Ï‡‚È: החמס ועושי הרעות חושבי בידי ילכדו  לב˜ÈÈÂ.לבל  ויתן בעיניו וחשוב יקר  יהיה האביונים דם
נפשם : ממות  הזהבÈÁÈÂ.(ÂË)להציל  מן  לו יתן כי  יעשרנו ואף מהונו אותו יחיה  לזה  בעיניו יקרה האביון נפש  יהיה כי על 

משבא : היום :ÏÏÙ˙ÈÂ.הבא  כל  אותו ויברך בעדו תמיד  יתפלל  זה .(ÊË)ובעבור  ˙ÒÙ: בארץ יצמח  תבואה ‡˘רבוי
.ÌÈ‰עצי רעש כמו הפירות ירעשו בהרים המצוייה הרוח  ומרוב הפירות  מגודל הנה ההרים  בראש  תצמח  אשר  התבואה

ÈÚÓ.הלבנון : ÂˆÈˆÈÂ: בארץ ויתפשטו  וירבו יפרו ר"ל  הארץ  כעשב  ממנה יפריחו העיר ˘ÂÓ.(ÊÈ)אנשי È‰È:לעולם שמו יזכר
.˘Ó˘ ÈÙÏ:שררה בשם שמו נקרא  יהיה השמש עמידת ימי כל  Â.לעולם  ÂÎ˙ÈÂ ישימך בברכתו יאמר  בניו את המברך 

כשלמה: מעשיו:Â‰Â˘‡È.אלהים  וכשרון חכמתו ‰'.(ÁÈ)בעבור  ÍÂ:לשלמה שיעשה הטובה  על מבורך יהא  המקום
.Â„Ï:כמוהו נפלאות  לעשות  מי אין כי

 
(Á).„ÈÂהים בדגת ורדו  כמו ממשלה א')ענין :(בראשית

.ÈÒÙ‡:קצות(Ë).ÌÈÈˆאדיר וצי כמו ל"ג)ספינות :(ישעיה
.ÂÎÁÏÈהשור כלחוך  כמו בלשון הלקיקה  כ"ב)ענין :(במדבר

(È).Î˘‡ אשכרך השיבו כמו  ודורון כ"ז)תשורה  :(יחזקאל
(„È).ÍÂ˙Ó:הלב בתוך הטמונה רעה מחשבה  עניינו
(ÊË).˙ÒÙ תפשה פשה  מלשון רבוי  י"ג)ענין שהוא(ויקרא ועם

בר .מ"ך:בס לשבור כמו מ"ב)תבואה עניןÂˆÈˆÈÂ.:(ברא'
ציץ  ויצץ כמו י"ז)פריחה שררהÔÂÈ.(ÊÈ):(במדבר שם ענין 

מנון יהיה ואחריתו כ"ט)כמו ותהלהÂ‰˘‡È.:(משלי שבח ענין
האיש אשרי א')כמו  :(לעיל

     

                 
    –           

    –  
      –        

                         
                          

                    
                       
                       
                         

                       
                       

                          
                          
                           
                        

              
                 

 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

כגון אביהם, ושם שמם את כרגיל כותבים הגט על החותמים העדים  
 טורים בשני היינו זה, בצד זה הסופר שכתבם גיטין בשני עוסקת משנתנו

וחתימתן בלבד עדים שני שם היו ואם אחת; במגילה הגט מיוחדים מתחת יוצאת

שחתומים: כגון לשני, האחד        שהמלים באופן

 והמלים הראשון, הגט תחת וכןהן השני, הגט תחת –
והמלים הראשון, הגט תחת – :זו בצורה השני, הגט תחת –

הגט  הגט נוסח נוסח

   
   

שעיקר  לפי כשר, הוא ימין, שבצד הגט היינו עמו, נקראים שהעדים הגט אותו
שמאל, שבצד הגט תחת שמם את חתמו העדים ואם העד. של שמו הוא החתימה

כגון ימין, שבצד הגט תחת אביהם לימין,ושם משמאל שכותבים בלועזית, שחתמו
שבצ  למשלהגט כתוב אם ברם, כשר. שמאל ו ד הראשון, הגט תחת 

 תחת כתוב כאילו זה שהרי כשרים, הגיטין ששני בגמרא, מבואר השני, הגט תחת
אחד: גט – השני הגט ותחת   גט כל ח: משנה להלן ושנו –

עליו שחתום  או    בשני דנה משנתנו – כשר. הריהו
לעיל, שבארנו זו בצורה עליו חתומים עדים וארבעה זה, בצד זה שכתבם הללו הגיטין
משמאל  היינו בלועזית, ושניים לשמאל, מימין היינו בעברית, חתמו מהם ששניים אלא

לימין.

‰Ê „ˆa ‰Ê Ô˙kL ÔÈh‚ ÈL ימין מצד אחד גט אחת, במגילה – ¿≈ƒƒ∆¿»»∆¿«∆
לעיל, כמבואר שמאל, מצד אחר ÌÈ‡aוגט ÌÈÚ ÌÈ„Ú ÌÈLe¿«ƒ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ

בחתימותיהם, –‰Ê ˙Á˙Ï ‰Ê ˙ÁzÓ עברי בכתב שחתמו כלומר – ƒ««∆¿««∆
שמותיהם  ונמצאו שמאל, שבצד הגט לתחת ימין שבצד הגט מתחת
שבצד  הגט תחת אבותיהם ושמות ימין, שבצד הגט תחת כתובים

לעיל, שתארנו כמו ÌÈÂÈשמאל, ÌÈ„Ú ÌÈLe יהודים היינו – ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ
יוונית, Ê‰שכותבים ˙Á˙Ï ‰Ê ˙ÁzÓ ÌÈ‡a יווני בכתב שחתמו – »ƒƒ««∆¿««∆

שמאל, שבצד הגט תחת שמותיהם ונמצאו לימין, משמאל שנכתב
ימין; שבצד הגט תחת אבותיהם ‰ÌÈBL‡ושמות ÌÈ„Ú‰L ˙‡∆∆»≈ƒ»ƒƒ

Lk ,BnÚ ÔÈ‡˜ הראשונים העדים של ששמותיהם גט אותו – ƒ¿»ƒƒ»≈
שבצד  הגט בראשונה, חתומים העברים אם כשר. הוא עמו, נקראים
שמאל  שבצד הגט בראשונה, חתומים היוונים ואם כשר, הוא ימין
האחרונים  העדים שמא חוששים שאנו לפי הטעם, מבואר בגמרא כשר.
חתמו  העברים אם כגון הראשונים, של חתימתם סדר אחרי נגררו
הסדר  כפי לשמאל מימין חתמו היוונים גם שמא חוששים ראשונים,

וכן  ימין; שבצד הגט על חתומים ארבעתם ונמצאו העברים, בחתימות
והפכו  היוונים בעקבות העברים הלכו שמא ראשונים, חתמו היוונים אם
חתומים  ארבעתם ונמצאו לימין, משמאל הם אף וחתמו עברי כתב סדר

שמאל שבצד הגט טובטובטובטוב").").").").על יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ‡Á„((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; „Ú≈∆»
ÔÈ‡a ,ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ ÈÚ „Á‡ „Ú ,ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ ÈÚƒ¿ƒ¿≈∆»¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»¿»ƒ»ƒ

‰Ê ˙Á˙Ï ‰Ê ˙ÁzÓ הגיטין שני על חתומים העדים ארבעת אם – ƒ««∆¿««∆
בכתב  אחריו והשני עברי, בכתב חתם הראשון היינו בסירוגין, הללו
וכל  יווני, בכתב אחריו והרביעי עברי, בכתב אחריו והשלישי יווני,
כפי  השני, הגט לתחת ונמשכות אחד גט מתחת יוצאות החתימות

משנתנו, לבאור בהקדמה ÔÈÏeÒtשתארנו Ô‰ÈL הגיטין שני – ¿≈∆¿ƒ
יווני, בכתב שחתם השני, שמא זה, בכגון שחוששים לפי פסולים,
כדרכם, חתמו והשאר לשמאל, מימין קודמו, כסדר הוא אף חתם
שבצד  הגט על ואחד ימין שבצד הגט על חתומים שלושה ונמצאו
הפך  השלישי ואילו כדרכו, יווני בכתב חתם השני שמא או שמאל,
חתם  שוב והרביעי לימין, משמאל קודמו, כסדר וחתם עברי כתב סדר
שמאל, שבצד הגט על חתומים שלושה ונמצאו כדרכו, יווני, בכתב
הללו  מהגיטין אחד שעל חשש, שיש וכיון ימין; שבצד הגט על ואחד

פסולים. שניהם לפיכך בלבד, אחד עד אלא חתום לא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הגט. על העדים חתימות בענין ללמד מוסיפה משנתנו

ÈM‰ Ûca B˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó iL בשני אחד גט שכתב כלומר – ƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ
מקום  הימני בדף לו היה שלא אחת, במגילה טורים, בשני היינו דפים,

שבצדו, השמאלי בדף והשלימו הגט, כל נוסח בו ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒלסיים
‰hÓlÓ,השמאלי בדף הגט, בסוף חתמו והעדים –Lk,הגט – ƒ¿«»»≈

הסופר  נתכוון ושלכך כלום, ממנו נחתך שלא בקלף ניכר שיהא ובלבד
הגט  הדבר, ניכר לא אם אבל השני. בדף הגט את שישלים מתחילה,
זה  מקצת וחתך זה, אצל זה כאן כתובים היו גיטין שני שמא פסול,

אחד גט לעשות אותם  וכיון הדף, מראש זה ומקצת הדף ((((גמראגמראגמראגמראמסוף

א א א א ).).).). פח פח פח פח ,,,, ‰Ûcגיטיןגיטיןגיטיןגיטין L‡a ÌÈ„Ú eÓ˙Á,מתחתיו ולא הגט, מן למעלה – »¿≈ƒ¿…««
שחתמו„v‰ ÔÓ שמאל מצד או ימין מצד הגט, של הגליון בשולי – ƒ««

הגט, B‡ËeLtשל Ë‚a ÂÈÁ‡Óמקושר בגט שכן ((((כמבואר כמבואר כמבואר כמבואר – ≈«¬»¿≈»
טטטט)))) חחחח,,,, חותמים לעיל לעיל לעיל לעיל  פשוט ובגט מבחוץ, היינו מאחוריו, העדים חותמים
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

כגון אביהם, ושם שמם את כרגיל כותבים הגט על החותמים העדים  
 טורים בשני היינו זה, בצד זה הסופר שכתבם גיטין בשני עוסקת משנתנו

וחתימתן בלבד עדים שני שם היו ואם אחת; במגילה הגט מיוחדים מתחת יוצאת

שחתומים: כגון לשני, האחד        שהמלים באופן

 והמלים הראשון, הגט תחת וכןהן השני, הגט תחת –
והמלים הראשון, הגט תחת – :זו בצורה השני, הגט תחת –

הגט  הגט נוסח נוסח

   
   

שעיקר  לפי כשר, הוא ימין, שבצד הגט היינו עמו, נקראים שהעדים הגט אותו
שמאל, שבצד הגט תחת שמם את חתמו העדים ואם העד. של שמו הוא החתימה

כגון ימין, שבצד הגט תחת אביהם לימין,ושם משמאל שכותבים בלועזית, שחתמו
שבצ  למשלהגט כתוב אם ברם, כשר. שמאל ו ד הראשון, הגט תחת 

 תחת כתוב כאילו זה שהרי כשרים, הגיטין ששני בגמרא, מבואר השני, הגט תחת
אחד: גט – השני הגט ותחת   גט כל ח: משנה להלן ושנו –

עליו שחתום  או    בשני דנה משנתנו – כשר. הריהו
לעיל, שבארנו זו בצורה עליו חתומים עדים וארבעה זה, בצד זה שכתבם הללו הגיטין
משמאל  היינו בלועזית, ושניים לשמאל, מימין היינו בעברית, חתמו מהם ששניים אלא

לימין.

‰Ê „ˆa ‰Ê Ô˙kL ÔÈh‚ ÈL ימין מצד אחד גט אחת, במגילה – ¿≈ƒƒ∆¿»»∆¿«∆
לעיל, כמבואר שמאל, מצד אחר ÌÈ‡aוגט ÌÈÚ ÌÈ„Ú ÌÈLe¿«ƒ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ

בחתימותיהם, –‰Ê ˙Á˙Ï ‰Ê ˙ÁzÓ עברי בכתב שחתמו כלומר – ƒ««∆¿««∆
שמותיהם  ונמצאו שמאל, שבצד הגט לתחת ימין שבצד הגט מתחת
שבצד  הגט תחת אבותיהם ושמות ימין, שבצד הגט תחת כתובים

לעיל, שתארנו כמו ÌÈÂÈשמאל, ÌÈ„Ú ÌÈLe יהודים היינו – ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ
יוונית, Ê‰שכותבים ˙Á˙Ï ‰Ê ˙ÁzÓ ÌÈ‡a יווני בכתב שחתמו – »ƒƒ««∆¿««∆

שמאל, שבצד הגט תחת שמותיהם ונמצאו לימין, משמאל שנכתב
ימין; שבצד הגט תחת אבותיהם ‰ÌÈBL‡ושמות ÌÈ„Ú‰L ˙‡∆∆»≈ƒ»ƒƒ

Lk ,BnÚ ÔÈ‡˜ הראשונים העדים של ששמותיהם גט אותו – ƒ¿»ƒƒ»≈
שבצד  הגט בראשונה, חתומים העברים אם כשר. הוא עמו, נקראים
שמאל  שבצד הגט בראשונה, חתומים היוונים ואם כשר, הוא ימין
האחרונים  העדים שמא חוששים שאנו לפי הטעם, מבואר בגמרא כשר.
חתמו  העברים אם כגון הראשונים, של חתימתם סדר אחרי נגררו
הסדר  כפי לשמאל מימין חתמו היוונים גם שמא חוששים ראשונים,

וכן  ימין; שבצד הגט על חתומים ארבעתם ונמצאו העברים, בחתימות
והפכו  היוונים בעקבות העברים הלכו שמא ראשונים, חתמו היוונים אם
חתומים  ארבעתם ונמצאו לימין, משמאל הם אף וחתמו עברי כתב סדר

שמאל שבצד הגט טובטובטובטוב").").").").על יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ‡Á„((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; „Ú≈∆»
ÔÈ‡a ,ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ ÈÚ „Á‡ „Ú ,ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ ÈÚƒ¿ƒ¿≈∆»¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»¿»ƒ»ƒ

‰Ê ˙Á˙Ï ‰Ê ˙ÁzÓ הגיטין שני על חתומים העדים ארבעת אם – ƒ««∆¿««∆
בכתב  אחריו והשני עברי, בכתב חתם הראשון היינו בסירוגין, הללו
וכל  יווני, בכתב אחריו והרביעי עברי, בכתב אחריו והשלישי יווני,
כפי  השני, הגט לתחת ונמשכות אחד גט מתחת יוצאות החתימות

משנתנו, לבאור בהקדמה ÔÈÏeÒtשתארנו Ô‰ÈL הגיטין שני – ¿≈∆¿ƒ
יווני, בכתב שחתם השני, שמא זה, בכגון שחוששים לפי פסולים,
כדרכם, חתמו והשאר לשמאל, מימין קודמו, כסדר הוא אף חתם
שבצד  הגט על ואחד ימין שבצד הגט על חתומים שלושה ונמצאו
הפך  השלישי ואילו כדרכו, יווני בכתב חתם השני שמא או שמאל,
חתם  שוב והרביעי לימין, משמאל קודמו, כסדר וחתם עברי כתב סדר
שמאל, שבצד הגט על חתומים שלושה ונמצאו כדרכו, יווני, בכתב
הללו  מהגיטין אחד שעל חשש, שיש וכיון ימין; שבצד הגט על ואחד

פסולים. שניהם לפיכך בלבד, אחד עד אלא חתום לא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הגט. על העדים חתימות בענין ללמד מוסיפה משנתנו

ÈM‰ Ûca B˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó iL בשני אחד גט שכתב כלומר – ƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ
מקום  הימני בדף לו היה שלא אחת, במגילה טורים, בשני היינו דפים,

שבצדו, השמאלי בדף והשלימו הגט, כל נוסח בו ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒלסיים
‰hÓlÓ,השמאלי בדף הגט, בסוף חתמו והעדים –Lk,הגט – ƒ¿«»»≈

הסופר  נתכוון ושלכך כלום, ממנו נחתך שלא בקלף ניכר שיהא ובלבד
הגט  הדבר, ניכר לא אם אבל השני. בדף הגט את שישלים מתחילה,
זה  מקצת וחתך זה, אצל זה כאן כתובים היו גיטין שני שמא פסול,

אחד גט לעשות אותם  וכיון הדף, מראש זה ומקצת הדף ((((גמראגמראגמראגמראמסוף

א א א א ).).).). פח פח פח פח ,,,, ‰Ûcגיטיןגיטיןגיטיןגיטין L‡a ÌÈ„Ú eÓ˙Á,מתחתיו ולא הגט, מן למעלה – »¿≈ƒ¿…««
שחתמו„v‰ ÔÓ שמאל מצד או ימין מצד הגט, של הגליון בשולי – ƒ««

הגט, B‡ËeLtשל Ë‚a ÂÈÁ‡Óמקושר בגט שכן ((((כמבואר כמבואר כמבואר כמבואר – ≈«¬»¿≈»
טטטט)))) חחחח,,,, חותמים לעיל לעיל לעיל לעיל  פשוט ובגט מבחוץ, היינו מאחוריו, העדים חותמים
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מבחוץ, פשוט בגט חתמו ואם לגט, מתחת בתוכו הגט,ÏeÒtהעדים – »
הגט, לנוסח מתחת למטה לחתום העדים צריכים חכמים תקנת שלפי
נעשה  ולא הואיל מאחוריו, או הצד מן או הדף בראש חתמו אם הלכך

פסול. הוא הרי חכמים, כתקנת BL‡הגט „ˆa ‰Ê ÏL BL‡ ÛÈw‰ƒƒ…∆∆¿«…
‰Ê ÏL מאמצעו אחד גט שכתב היינו גיטין, שני של ראשיהם הסמיך – ∆∆

ולמעלה, מאמצעו כנגדו ואחד ולמטה, הדף ÚˆÓ‡aשל ÌÈ„Ú‰Â– ¿»≈ƒ»∆¿«
הגיטין, שני ÔÈÏeÒtבין Ì‰ÈL החתימה שאין פסולים, הגיטין שני – ¿≈∆¿ƒ

חתומים  העדים שהרי זה, גט עם ולא זה גט עם לא נקראת העדים של
הסמיך ואם גט; מכל Ê‰למעלה ÏL BÙBÒ „ˆa ‰Ê ÏL BÙBÒ– ∆∆¿«∆∆

למעלה, מלמטה כנגדו אחד וגט למטה, מלמעלה אחד גט הדף על שכתב
ÚˆÓ‡a ÌÈ„Ú‰Â,הללו הגיטין שני בין –BnÚ ÔÈ˜ ÌÈ„Ú‰L ˙‡ ¿»≈ƒ»∆¿«∆∆»≈ƒƒ¿ƒƒ

כלפי  שחתימותיהם היינו עמו, נקראות העדים שחתימות גט אותו –
גט הוא הרי גט, בכל כרגיל הוא זה השני,Lkגט הגט כן שאין מה – »≈

כנגדו; הפוכות העדים BÙBÒשחתימות „ˆa ‰Ê ÏL BL‡…∆∆¿«
‰Ê ÏL,זה אחר זה הגיטין שני שכתב –ÚˆÓ‡a ÌÈ„Ú‰Â בסוף – ∆∆¿»≈ƒ»∆¿«

הראשון, BÙBÒaהגט ÔÈ˜ ÌÈ„Ú‰L נקראים ‡˙ שהעדים הגט – ∆∆»≈ƒƒ¿ƒ¿
הראשון, הגט היינו סופו, לאחר כשר.Lkבו גט הריהו – »≈

ח ה נ ש מ ר ו א ב

בדין  (בסיפא) היא עוסקת כן הגט. על העדים חתימות בדיני (ברישא) ממשיכה משנתנו
הדין  מן שחייב מי שכן לאשתו, ליתן הבעל את כופים דין שבית גט והוא מעושה, גט
הגט  ויכתוב אני", "רוצה שיאמר עד אותו כופים לגרשה, רוצה ואינו אשתו את לגרש
לרצונו, אלא אשתו מגרש אדם שאין הוא, הגירושין שמעיקרי פי על ואף לאשתו. ויתן

כשר. הגט אני", "רוצה שיאמר עד דין בית אותו שכפו זה בכגון

˙ÈÂÈ ÂÈ„ÚÂ ˙ÈÚ B˙kL Ëb בכתב עליו חתומים והעדים – ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ
יווני,  ˙ÈÚ ÂÈ„ÚÂ ˙ÈÂÈ,בעברית עליו חתומים ועדיו – ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ

ÈÚ „Á‡ „Ú,בעברית חתם –ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ,ביוונית חתם – ≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»¿»ƒ
„ÚÂ ÙBq‰ ˙k,כעד בו חתם הגט את שכתב הסופר כלומר – »««≈¿≈

הגט אלה בכל עמו; חתום אחד שבעניין Lkועד מבואר, בגמרא – »≈
לחשוש  שיש פי על שאף להשמיענו, המשנה באה ועד" הסופר "כתב
לסופר  "אמרו לשניים: אמר אלא לחתום לסופר אמר לא הבעל שמא
כדי  הסופר את החתימו והם ויחתמו", עדים ופלוני ולפלוני ויכתוב,
יחתום  שלא אומרים שאנו לכך, חוששים אין מקום מכל לביישו, שלא

לחתום. לו שיאמר הבעל מפי ישמע כן אם אלא הסופר 
„Ú ÈBÏt LÈ‡כגון – ,אביו שם את הוסיף Lkולא ƒ¿ƒ≈»≈

הגט. –   „Ú ÈBÏt LÈ‡ Ôaכגון –   ∆ƒ¿ƒ≈
עצמו, שם את פירש הגט.Lkולא –  Ôa ÈBÏt LÈ‡ »≈ƒ¿ƒ∆

„Ú :˙k ‡GÂ ,ÈBÏt LÈ‡:שחתם כגון –   ולא ƒ¿ƒ¿»«≈
המלה את הגט;Lkהוסיף –˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ »≈¿»»¿ƒ≈«««

ÌÈÏLeÈaL,קצרה ולשונם מיושבת שדעתם –ÔÈNBÚ שהיו – ∆ƒ»«ƒƒ
"עד". המלה את הוסיפו ולא אביהם, ושם שמם את לחתום נוהגים

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ˙k הבעל שמות כינויי את בגט הסופר כתב – »«¬ƒ»«¬ƒ»»
שם  את שכתב מפרשים, ויש גופם; שמותיהם את כתב ולא והאשה,

האב שם את ולא הגט.Lk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),משפחתם, –‰OÚÓ Ëb– »≈≈¿À∆
לעיל, שבארנו כמו כפייה, מתוך נותן בית Ï‡NÈaשהבעל שכפו – ¿ƒ¿»≈

חייב  שהיה כגון כדין, מעושה והיה לאשתו, גט ליתן הבעל את דין
ונתן  אני", "רוצה שאמר עד דין בית אותו וכפו רצה, ולא להוציאה

לאשתו, היה Lkגט שלא כדין, שלא מעושה היה אם אבל הגט. – »≈
ואפילו  לגרשה, ישראל שאנסוהו אלא אשתו , את לגרש הדין מן חייב

בהוראתם שטעו כגון לכך, כפוהו דין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בית פסול,((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; הגט
לכהונה, פוסל זה גט שיהא גזרו, חכמים ברם, בו. להינשא לה ואסור
פוסל  אינו זה שאף ויאמרו, כדין המעושה בגט להקל יבואו שמא

ראוי ÌÈBbeלכהונה. היה אפילו הגט, את ליתן גויים כפוהו ואם – «ƒ
לכך, מגזירת ÏeÒtלכופו לכהונה אותה פוסל מקום ומכל הגט. – »

זה  והיה גט, ליתן גויים אנסוהו אם ברם, לעיל. שבארנו כמו חכמים,
לכהונה. נפסלת ואינה כאן, אין גט" "ריח אף כדין, ÌÈBbe«ƒ,שלא

˙B‡ ÔÈËBÁCÏ ÔÈÓB‡ Ï‡NiM ‰Ó ‰NÚ :BÏ ÌÈÓB‡Â B ¿ƒ¿¿ƒ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»
בית  בידי כוח שאין אלא לאשתו גט ליתן הבעל חייב שאם כלומר –
הבעל  את לכוף לגויים דין בית אומרים לכך, לכופו ישראל של דין
שבית  מה שיעשה לו ואומרים אותו חובטים והם לאשתו, גט ליתן

הגט, את ליתן מתרצה שהוא עד עליו, מצוה ישראל של ≈«¿LÎÂדין
ישראל, של דין לבית ורצועה כמקל אלא הגויים אין זה שבכגון הגט, –
ישראל  הוא אם החובט בשליח מדקדקים ואין דין, בית של ושלוחו

גוי ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).או

אנוס...? הוא שהרי זה, גט בטל לא "ולמה הרמב"ם: כותב מעושה" "גט בענין
מן  בו מחוייב שאינו דבר לעשות ונדחק שנחלץ למי אלא אנוס אומרים שאין
הרע  יצר שתקפו מי אבל שנתן. עד או שמכר עד שהוכה מי כגון התורה,
עד  או לעשותו, שחייב דבר שעשה עד והוכה עבירה, לעשות או מצוה לבטל
בדעתו  עצמו אנס הוא אלא ממנו, אנוס זה אין לעשותו, האסור מדבר שנתרחק
ורוצה  מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר לגרש, רוצה שאינו זה לפיכך הרעה.
וכיון  שתקפו, הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא

לרצונו" גירש כבר אני" "רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה  
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ט ה נ ש מ ר ו א ב

קול  עליה יצא כך ואחר מקודשת שהיא קול עליה שיצא באשה ללמד באה משנתנו
שנתגרשה.

˙Lc˜Ó :ÈÚa dÓL ‡ˆÈ מקודשת שהיא קול עליה שיצא פנויה – »»¿»»ƒ¿À∆∆
Lc˜Ó˙לפלוני, BÊ È‰.גט בלא לאחר להינשא ואסורה מספק, – ¬≈¿À∆∆

שאנשים  אלא בלבד, קול ששמעו כאן הכוונה שאין מבואר, בגמרא
מוצעות, ומיטות דולקים נרות  שראו כגון כן, המוכיחים דברים מספרים
לפלוני  היום נתקדשה פלונית לזו: זו ואומרות עמה, שמחות ונשים

א א א א ).).).). פט פט פט פט ,,,, שיצא L‚Ó˙((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין אשה אותה על אם מבואר: בגמרא – ¿…∆∆
שנתגרשה  קול עליה ויצא חזר לפלוני, שנתקדשה בתחילה קול עליה

L‚Ó˙ממנו, BÊ È‰ קול" כאן יש שהרי אדם, לכל ומותרת – ¬≈¿…∆∆
קידושין, של הקול מחמת אלא נאסרה ולא שהואיל עמו", ושוברו

ומתירה, גירושין של הקול בא ‡Ï˙Ó‡לפיכך ÌL ‡‰È ‡HL „Ïeƒ¿«∆¿≈»¬«¿»
היינו  לסתור, טעם גירושין  של או קידושין של הקול עם יהא שלא –

הקול. של כוחו את השובר ‡Ï˙Ó‡דבר ‡È‰ BÊÈ‡ כדי בה שיש – ≈ƒ¬«¿»
הקול? את לבטל    ÈBÏt LÈ‡ Lb≈≈ƒ¿ƒ

È‡z ÏÚ BzL‡ נתקיים ‡˙ לא שמא חוששים אנו זה שבכגון – ∆ƒ¿«¿«
התנאי;    B˜ ˜ÙÒ ,‰ÈLec˜ dÏ ˜Ê»«»ƒ∆»»≈»

BÏ B˜ ˜ÙÒ dÏ.מקודשת עשאה לא הקול אף והרי –‡È‰ BÊ »»≈»ƒ
‡Ï˙Ó‡ כמו בחזקתה עומדת האשה והרי הקול , את המבטלת – ¬«¿»

הקול. עליה שיצא קודם שהיתה

י ה נ ש מ ר ו א ב

אשתו. את לגרש אדם יבוא סיבה מאיזו ללמד באה מסכתנו את המסיימת זו משנה
עקיבא. ורבי הלל ובית שמאי בית בזה ונחלקו

Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡ ˙‡ Ì„‡ L‚È ‡G :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ¿»≈»»∆ƒ¿∆»ƒ≈
‰ÂÚ c da ‡ˆÓ,זימה דבר –˙ÂÚ d ‡ˆÓŒÈk" :Ó‡pL »»»¿«∆¿»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«

"c."כריתות ספר לה "וכתב הכתוב: והמשך –Ïl‰ ˙Èe »»≈ƒ≈
BÏÈLz ‰ÁÈc˜‰ elÙ‡ :ÌÈÓB‡ את וקלקלה שרפה אפילו – ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ

כלל  דרך והענין ביתו; בצרכי כראוי משתדלת שאינה כלומר תבשילו,
רצונו פי על מתנהגת ואינה לו מסרבת שהיא »¡∆∆Ó‡pL:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),הוא,

"c ˙ÂÚ d ‡ˆÓŒÈk",דבר או ערווה או הלל: בית ודרשו – ƒ»»»∆¿«»»

בינו  איבה לידי המביא אחר דבר משום או ערווה משום או כלומר
‰pÓÈ‰לבינה. ‰‡ ˙Á‡ ‡ˆÓ elÙ‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa– «ƒ¬ƒ»≈¬ƒ»»«∆∆»»≈∆»

אשה  שמצא אלא גנאי , של דבר כל במעשיה מצא שלא פי על אף
הוא  רשאי בעיניו, אשתו של חנה שאבד היינו הימנה, נאה אחרת

ÂÈÈÚa"לגרשה, ÔÁŒ‡ˆÓ˙ ‡GŒÌ‡ ‰È‰Â" :Ó‡pL ומה – ∆∆¡«¿»»ƒƒ¿»≈¿≈»
הפסוק: בהמשך שנאמר     עקי רבי בא:מפרש

משלושת  אחד כל שמחמת ללמד, הכתוב ובא דבר, ערוות בה שמצא או
או  בעיניו, חנה שאבד משום או אשתו: את לגרש אדם יכול הדברים
שהקדיחה  כגון ביניהם איבה לידי שהביא דבר משום או ערווה, משום

תבשילו.  :מובא מסכתנו בסיום בגמרא  
טזטזטזטז)))) ב ב ב ב ,,,, –((((מלאכי מלאכי מלאכי מלאכי          

  :(ביניהם חולקים (ואינם     
          

 :(:(:(:( יגיגיגיג----יד יד יד יד שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם      
             

       

Ô È Ë È ‚ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

א ה נ ש מ ר ו א ב

היה  אשה, לישא איש כשעמד בישראל שלפנים כתובות, מסכת בראשית הזכרנו כבר
זמן  וכשהגיע אביה, בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה עדים בפני תחילה מקדשה
שהאשה  המנהג, בימינו ברם, – לביתו. כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואין
אינו  הארוסה ודין אחת; בבת נעשים והנישואין והאירוסין החופה, בשעת מתקדשת

בימינו. נוהג
מקדשים, כיצד  מקדשים, במה ללמדנו: באה והיא אשה, קידושי בדיני עוסקת מסכתנו
ובאיזו  בעבירה, אפילו קידושין תופסים אשה באיזו מקדשים, מי ידי על מקדש, מי
עניינים  גם במסכתנו נישנו קידושין ענייני אגב ועוד. כלל, תופסים קידושין אין אשה
בדרכים  פותחת משנתנו – ועוד. היוחסים ענייני שונים, בדברים הקניין דרכי כגון אחרים,

היא במשנה, ראשונה הנזכרת הדרכים, ואחת והואיל בהן, מתקדשת שהאשה   
משנתנו נקטה לפיכך בגמרא, כמבואר קניין, משום היינו ;קניין לשון –

התנא ושונה ולא .מדעתה אלא מתקדשת האשה שאין לפי

˙È˜ ‰M‡‰,בה לזכות אחר יוכל שלא ארוסתו, להיות לאיש – »ƒ»ƒ¿≈
גט, לה יתן כן אם אלא בחייו אדם לשום מותרת תהא GLaLושלא ¿»
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ט ה נ ש מ ר ו א ב

קול  עליה יצא כך ואחר מקודשת שהיא קול עליה שיצא באשה ללמד באה משנתנו
שנתגרשה.

˙Lc˜Ó :ÈÚa dÓL ‡ˆÈ מקודשת שהיא קול עליה שיצא פנויה – »»¿»»ƒ¿À∆∆
Lc˜Ó˙לפלוני, BÊ È‰.גט בלא לאחר להינשא ואסורה מספק, – ¬≈¿À∆∆

שאנשים  אלא בלבד, קול ששמעו כאן הכוונה שאין מבואר, בגמרא
מוצעות, ומיטות דולקים נרות  שראו כגון כן, המוכיחים דברים מספרים
לפלוני  היום נתקדשה פלונית לזו: זו ואומרות עמה, שמחות ונשים

א א א א ).).).). פט פט פט פט ,,,, שיצא L‚Ó˙((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין אשה אותה על אם מבואר: בגמרא – ¿…∆∆
שנתגרשה  קול עליה ויצא חזר לפלוני, שנתקדשה בתחילה קול עליה

L‚Ó˙ממנו, BÊ È‰ קול" כאן יש שהרי אדם, לכל ומותרת – ¬≈¿…∆∆
קידושין, של הקול מחמת אלא נאסרה ולא שהואיל עמו", ושוברו

ומתירה, גירושין של הקול בא ‡Ï˙Ó‡לפיכך ÌL ‡‰È ‡HL „Ïeƒ¿«∆¿≈»¬«¿»
היינו  לסתור, טעם גירושין  של או קידושין של הקול עם יהא שלא –

הקול. של כוחו את השובר ‡Ï˙Ó‡דבר ‡È‰ BÊÈ‡ כדי בה שיש – ≈ƒ¬«¿»
הקול? את לבטל    ÈBÏt LÈ‡ Lb≈≈ƒ¿ƒ

È‡z ÏÚ BzL‡ נתקיים ‡˙ לא שמא חוששים אנו זה שבכגון – ∆ƒ¿«¿«
התנאי;    B˜ ˜ÙÒ ,‰ÈLec˜ dÏ ˜Ê»«»ƒ∆»»≈»

BÏ B˜ ˜ÙÒ dÏ.מקודשת עשאה לא הקול אף והרי –‡È‰ BÊ »»≈»ƒ
‡Ï˙Ó‡ כמו בחזקתה עומדת האשה והרי הקול , את המבטלת – ¬«¿»

הקול. עליה שיצא קודם שהיתה

י ה נ ש מ ר ו א ב

אשתו. את לגרש אדם יבוא סיבה מאיזו ללמד באה מסכתנו את המסיימת זו משנה
עקיבא. ורבי הלל ובית שמאי בית בזה ונחלקו

Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡ ˙‡ Ì„‡ L‚È ‡G :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ¿»≈»»∆ƒ¿∆»ƒ≈
‰ÂÚ c da ‡ˆÓ,זימה דבר –˙ÂÚ d ‡ˆÓŒÈk" :Ó‡pL »»»¿«∆¿»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«

"c."כריתות ספר לה "וכתב הכתוב: והמשך –Ïl‰ ˙Èe »»≈ƒ≈
BÏÈLz ‰ÁÈc˜‰ elÙ‡ :ÌÈÓB‡ את וקלקלה שרפה אפילו – ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ

כלל  דרך והענין ביתו; בצרכי כראוי משתדלת שאינה כלומר תבשילו,
רצונו פי על מתנהגת ואינה לו מסרבת שהיא »¡∆∆Ó‡pL:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),הוא,

"c ˙ÂÚ d ‡ˆÓŒÈk",דבר או ערווה או הלל: בית ודרשו – ƒ»»»∆¿«»»

בינו  איבה לידי המביא אחר דבר משום או ערווה משום או כלומר
‰pÓÈ‰לבינה. ‰‡ ˙Á‡ ‡ˆÓ elÙ‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa– «ƒ¬ƒ»≈¬ƒ»»«∆∆»»≈∆»

אשה  שמצא אלא גנאי , של דבר כל במעשיה מצא שלא פי על אף
הוא  רשאי בעיניו, אשתו של חנה שאבד היינו הימנה, נאה אחרת

ÂÈÈÚa"לגרשה, ÔÁŒ‡ˆÓ˙ ‡GŒÌ‡ ‰È‰Â" :Ó‡pL ומה – ∆∆¡«¿»»ƒƒ¿»≈¿≈»
הפסוק: בהמשך שנאמר     עקי רבי בא:מפרש

משלושת  אחד כל שמחמת ללמד, הכתוב ובא דבר, ערוות בה שמצא או
או  בעיניו, חנה שאבד משום או אשתו: את לגרש אדם יכול הדברים
שהקדיחה  כגון ביניהם איבה לידי שהביא דבר משום או ערווה, משום

תבשילו.  :מובא מסכתנו בסיום בגמרא  
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Ô È Ë È ‚ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

א ה נ ש מ ר ו א ב

היה  אשה, לישא איש כשעמד בישראל שלפנים כתובות, מסכת בראשית הזכרנו כבר
זמן  וכשהגיע אביה, בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה עדים בפני תחילה מקדשה
שהאשה  המנהג, בימינו ברם, – לביתו. כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואין
אינו  הארוסה ודין אחת; בבת נעשים והנישואין והאירוסין החופה, בשעת מתקדשת

בימינו. נוהג
מקדשים, כיצד  מקדשים, במה ללמדנו: באה והיא אשה, קידושי בדיני עוסקת מסכתנו
ובאיזו  בעבירה, אפילו קידושין תופסים אשה באיזו מקדשים, מי ידי על מקדש, מי
עניינים  גם במסכתנו נישנו קידושין ענייני אגב ועוד. כלל, תופסים קידושין אין אשה
בדרכים  פותחת משנתנו – ועוד. היוחסים ענייני שונים, בדברים הקניין דרכי כגון אחרים,

היא במשנה, ראשונה הנזכרת הדרכים, ואחת והואיל בהן, מתקדשת שהאשה   
משנתנו נקטה לפיכך בגמרא, כמבואר קניין, משום היינו ;קניין לשון –

התנא ושונה ולא .מדעתה אלא מתקדשת האשה שאין לפי

˙È˜ ‰M‡‰,בה לזכות אחר יוכל שלא ארוסתו, להיות לאיש – »ƒ»ƒ¿≈
גט, לה יתן כן אם אלא בחייו אדם לשום מותרת תהא GLaLושלא ¿»
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ÌÈÎc;לקמן המפורשות הדרכים משלוש באחת –˙‡ ‰B˜Â ¿»ƒ¿»∆
dÓˆÚ להינשא ברשותה ועומדת ממנו יוצאת שהיא הבעל, מן – «¿»
„ÌÈÎלאחר, ÈzLa.לקמן המפורטות הדרכים משתי באחת – ƒ¿≈¿»ƒ

ÛÒÎa ˙È˜ עדי בפני כסף לה נותן שהאיש בפניהם:– לה ואומר ם ƒ¿≈¿∆∆
בזה; לי מקודשת את בו:ËLaהרי לה כותב שהאיש בשטר או – ƒ¿»

עדים; בפני  לה ונותנו לי, מקודשת את מתייחד Èe‡‰הרי שהוא – ¿ƒ»
נלמדות  אלו דרכים שלוש קידושין. לשם ובועלה עדים, בפני עמה

התורה: מן א א א א ):):):):שנאמר–בגמרא כד כד כד כד ,,,, "כי((((דבריםדבריםדבריםדברים  ,"אשה איש
עפרון בשדה שנאמר בכסף, אלא קיחה יגיגיגיג):):):):ואין כגכגכגכג,,,, "נתתי ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

עפרון. משדה קיחה" "קיחה, ולמדים ממני", קח השדה –כסף
כד כד כד כד ,,,,שנאמר ולמדים ב ב ב ב ):):):):((((דבריםדבריםדבריםדברים אחר", לאיש והיתה והלכה מביתו "ויצאה

ליציאה הוויה ששווה והיתה", "ויצאה... של מהיקש 
לאשה  לו נהיית היא כך בגט, היינו בשטר, מבעלה יוצאת שאשה כשם

שנאמרבשטר. א א א א ):):):):– שםשםשםשם,,,, אשה((((שם שם שם שם  איש יקח "."כי
ÛÒÎa ובית שמאי בית בשיעורו נחלקו בו, נקנית שהאשה ששנינו – ¿∆∆

Ècהלל: ‰ÂLe ,È„a :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa את המקדש – ≈««¿ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ»
דינר, השווה חפץ או כסף דינר לפחות לה ליתן צריך בכסף האשה

הסלע. רבע Ëet‰שהוא ‰ÂLe ,‰ËeÙa :ÌÈÓB‡ Ïl‰ ˙Èe≈ƒ≈¿ƒƒ¿»¿»∆¿»
פרוטה, השווה בדבר או בפרוטה אשה לקדש אדם יכול –‰nÎÂ¿«»

È˜ÏËÈ‡‰ q‡a ‰BÓMÓ „Á‡ ?‰Ëet ‡È‰,האיסר שמינית – ƒ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ
(נמצאת  בדינר וארבעה מעשרים אחד הוא ואיסר איטליה, בארץ היוצא

מדינר). 1/192 – Ë‚aהפרוטה dÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Âשנאמר ((((שם שם שם שם – ¿»∆«¿»¿≈
א א א א ):):):): כריתות",שם שם שם שם ,,,, ספר לה ‰ÏÚa"וכתב ˙˙ÈÓeשנאמר שםשםשםשם,,,,– ((((שם שם שם שם  ¿ƒ««««

ושלחה גגגג):):):): בידה ונתן כריתות ספר לה וכתב האחרון האיש "ושנאה
לגירושין  מיתה הכתוב מקיש האחרון", האיש ימות כי או מביתו,

בבבב).).).). יגיגיגיג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין È˜˙((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ‰ÓÈ‰,דבר לכל כאשתו להיות ליבם, – «¿»»ƒ¿≈
‰‡Èaשנאמר ה ה ה ה ):):):):– כה כה כה כה ,,,, "יבמה((((דבריםדבריםדבריםדברים       לאשה לו ולקחה ¿ƒ»

מועילים  שמדרבנן אלא בה, מועילים אין ושטר כסף אבל ויבמה",
אלו  קידושין ואין מאמר", "קידושי ונקראים האחים, שאר על לפסלה
החליצה. מן לפטרה ולא בעולם, זכות לשום לו להקנותה בה גומרים

‰ˆÈÏÁa dÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Âשנאמר י י י י ):):):):– שםשםשםשם,,,, שמו ((((שםשםשםשם "ונקרא ¿»∆«¿»«¬ƒ»
ישראל  לכל הותרה נעל, בה שחלץ כיון הנעל", חלוץ בית בישראל

א א א א ),),),), יד יד יד יד ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ‰Ìi((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ˙˙ÈÓe מאשת וחומר בקל שלמדים – ¿ƒ««»»
שםשםשםשם).).).).איש ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

נקנית "האשה – מנין נקטה שמשנתנו מבואר בגמרא  כדי – "
עצמה את "וקונה חליפין; למעט .חליצה למעט – "

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הם: עבריים עבדים סוגי נאמר שלושה ועליו דוחקו, מחמת לישראל עצמו המוכר

לך"; ונמכר עמך אחיך ימוך "וכי לט): כה, דוחקו,(ויקרא מחמת לגוי עצמו המוכר

לגר  ונמכר עמו, אחיך ומך עמך, ותושב גר יד תשיג "וכי מז): שם, (שם נאמר ועליו

עמך"; גנבתו,תושב את לשלם ממה אצלו מצאו ולא שגנב מפני דין בית שמכרוהו
"כי  ב): כא, (שם כתוב ועליו בגנבתו", ונמכר לו אין "אם ב): כב, (שמות שנאמר כמו

העברי  אחיך לך ימכר "כי יב): טו, (דברים כתוב וכן יעבד", שנים שש עברי, עבד תקנה

שמכרה  ובעבריה דין, בית שמכרוהו בעברי הכתוב ומדבר שנים", שש ועבדך העבריה או

– בגנבתה. נמכרת האשה שאין קטנה, בהיותה אביה     
,כנענית בשפחה אסור עצמו מוכר נרצע; דין בית ומכרוהו נרצע, אינו עצמו מוכר

ומכרוהו  לגוי, גם נמכר עצמו מוכר כנענית; שפחה לו מוסר רבו – דין בית ומכרוהו

מוכרין  דין בית אין – אחיך" לך ימכר "כי שנאמר: לישראל, אלא נמכר אינו דין בית

נמכר  אינו דין בית מכרוהו שש, על ויתר (שנים) לשש נמכר עצמו מוכר לך; אלא אותו

לו" מעניקים – דין בית מכרוהו לו, מעניקים אין – עצמו מוכר לשש; אלא
   .לחרות יוצא הוא ובמה נקנה עברי עבד במה ללמד, באה משנתנו

ÛÒÎa ‰˜ ÈÚ „Ú,עצמו את מכר אם לו, משלם שהאדון – ∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿∆∆
לגוי עצמו במוכר נא נא נא נא ):):):):שנאמר כה כה כה כה ,,,, מכרוהו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואם מקנתו"; "מכסף

תשלום  לשם הדין לבית משלם שהאדון בכסף נקנה הריהו דין, בית
שנאמר יב יב יב יב ):):):):הגניבה, טו טו טו טו ,,,, העבריה"((((דברים דברים דברים דברים  או העברי אחיך לך ימכר "כי

הריהי  אותה, מוכר שאביה עבריה, מה לעבריה, עברי הכתוב מקיש –
בה שנאמר לאביה, נותן שהאדון בכסף חחחח):):):):נקנית כא כא כא כא ,,,, "והפדה"((((שמות שמות שמות שמות 

העברי, אף בכסף, שקנאה ומכאן ויוצאת, פדיונה שמגרעת מלמד –
לישראל  עצמו ומוכר בכסף. נקנה הריהו אותו, מוכרים דין שבית

דין בית ממכרוהו שכיר" "שכיר, שווה בגזירה שכן ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),למדים
כתוב דין בית יחיחיחיח):):):):במכרוהו טו טו טו טו ,,,, שכר((((דבריםדבריםדבריםדברים משנה עבדך","כי

כתוב לישראל עצמו ממממ):):):):ובמוכר כה כה כה כה ,,,, ע ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יהיה כתושב מך","כשכיר
לישראל  עצמו מוכר אף בכסף, נקנה דין בית מכרוהו מה למדים: ומכאן

בכסף; לאדון:ËLeנקנה העבד שכותב בשטר, נקנה שהוא או – ƒ¿»
אותו, מוכרים דין בית ואם לך". קנוי "הריני או: לך", מכור "הריני
שנאמר  עבריה, מאמה זה ולמדים המכירה. על שטר לאדון כותבים הם

זזזז):):):):בה כא כא כא כא ,,,, כצאת ((((שמות שמות שמות שמות  תצא לא ודרשו: העבדים", כצאת תצא "לא
ומהו? הכנענים, העבדים בקניין היא נקנית אבל הכנענים, העבדים

לך". קנויה "בתי לאדון: כותב שהאב BÓˆÚשטר, ˙‡ ‰B˜Â– ¿∆∆«¿
לחירות, יוצא בית ÌÈMaשהוא שמכרוהו מיום שנים שש לסוף – «»ƒ

ואינו  שנים, משש ליותר להימכר יכול עצמו את המוכר ברם, דין;
משנתנו; לבאור בהקדמה שהבאנו כמו מכירתו, זמן לסוף אלא יוצא

ÏBie שמכרוהו למי השנים שש בתוך להיות היובל שנת חלה אם – «≈
לחירות, יוצא הריהו עצמו, למוכר ממכרו שנות בתוך או דין, בית

ממממ):):):):שנאמר כה כה כה כה ,,,, עמך";((((ויקראויקראויקראויקרא יעבוד היובל שנת ÛÒk"עד ÔBÚ‚e¿ƒ¿∆∆
דמי  סכום את מחלקים עצמו, את לפדות העבד יד השיגה שאם –
ומחזיר  שעבד, השנים דמי הכסף מן וגורע שנמכר, השנים למנין ממכרו

עבריה: באמה שנאמר ויוצא, השאר את הכתוב לרבו מלמד –

   

     

        
             

           

                      
                          

               
                 

                        
                        

                         
                         
                           

                       
                      

                          
                        

                       
       

 

בהיקש  ולמדים לעיל, הזכרנו שכבר כמו ויוצאה, מפדיונה שמגרע
מעבריה. ‰iÚ‰עברי ‰Ó‡ ÂÈÏÚ ‰˙È קונה עבריה אמה – ¿≈»»»»»»ƒ¿ƒ»

על  לה יתרון ועוד כסף, ובגרעון וביובל בשנים היינו אלו, בכל עצמה
עברי, ÔÈÓÈqaעבד dÓˆÚ ˙‡ ‰BwL אף לחירות שיוצאה – ∆»∆«¿»«ƒ»ƒ

ויום בסי  שנה עשרה שתים בת שנעשתה לאחר שמביאה נערות מני
בה שנאמר יא יא יא יא ):):):):אחד, כא כא כא כא ,,,, שהיא ((((שמות שמות שמות שמות  מכאן, ודרשו חינם", "ויצאה
בסימנים. שש ‰Úˆpיוצאת לסוף לחירות לצאת רצה שלא עבד – «ƒ¿»

ונרצע הההה----ו ו ו ו ),),),),שנים כא כא כא כא ,,,, ÚÈˆa‰((((שמות שמות שמות שמות  ‰˜ עבד דיני כל להיות – ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
BÓˆÚעליו, ˙‡ ‰B˜Â,לחירות יוצא שהוא –ÏBia בשנת – ¿∆∆«¿«≈

‰‡„ÔBהיובל, ˙˙ÈÓeבנרצע שנאמר לעולם",((((שםשםשםשם):):):):– "ועבדו ¿ƒ«»»
הבן,ודרשו: את ולא –היובל עד קידושין קידושין קידושין קידושין – גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). אלא טו טו טו טו ,,,, האדון, במיתת יוצא אינו נרצע שאינו עברי עבד אבל
שנאמר בנו, את ב ב ב ב ):):):):עובד כא כא כא כא ,,,, ודרשו:((((שמות שמות שמות שמות  יעבוד", שנים "שש

או  הבת את עובד אינו אבל עובד, הוא הבן את ודווקא לבן. אפילו
שנאמר אחר, יב יב יב יב ):):):):יורש טוטוטוטו,,,, ודרשו:((((דברים דברים דברים דברים  שנים", שש "ועבדך

ליורשים ולא –   שאינה פי על אף העבריה, אמה ברם,
שנאמר האדון, במיתת לחירות יוצאת הריהי יזיזיזיז):):):):נרצעת, שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם

   לא עובד אינו נרצע מה לנרצע, הכתוב הקישה –
ולא  הבן את לא עובדת אינה עבריה אמה אף הבת, את ולא הבן את

הבת ב ב ב ב ).).).).את יזיזיזיז,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

(בראשית  בו שכתוב חם בן כנען שם על כנעני" "עבד במשנה נקרא עברי שאינו עבד

בל  הוא נקרא כן לאחיו". יהיה עבדים "עבד כה): לפי ט, סתם, "עבד" המשנה שון

שנאמר  כמו שחרור, שטר לו נתן רבו כן אם אלא מעבדותו יוצא ואינו עולם, עבד שהוא

תעבודו". בהם לעולם אחוזה, לרשת אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא
והוא  עבדות, לשם ולטבול לימול צריך הריהו כנעני, לעבד שנמכר שגוי היא, וההלכה

עבד  של  ושחרורו קניינו בדרכי דנה משנתנו – בהן. חייבות שהנשים במצוות חייב

כנעני.

ÛÒÎa ‰˜ ÈÚk „Ú,הקודם לרבו משלם שקונהו –ËLe ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»
לו, מכור שהעבד לקונהו, כותב הקודם שרבו בשטר או –‰˜ÊÁe«¬»»

וכדומה, מרחיצו או שמלבישו כגון רבו, את משמש שהוא בחזקה, או –
מו מו מו מו ):):):):שנאמר כהכהכהכה,,,, לרשת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם

בכסף  נקנית אחוזה שדה מה אחוזה, לשדה הכתוב הקישן – אחוזה"

ובשטר  בכסף נקנה כנעני עבד אף ה), משנה (כלהלן ובחזקה ובשטר
חוזר  שיהא לענין אחוזה לשדה כנעני עבד הושווה לא ברם, ובחזקה.

בו שנאמר לפי ביובל, ואמנם ((((שםשםשםשם):):):):לבעליו תעבודו". בהם "לעולם
משנתנו  אבל ומשיכה, חליפין והם: כנעני, בעבד קניין דרכי עוד יש
במיטלטלים  ואינם בקרקעות שישנם קניין בדרכי אלא עוסקת אינה

BÓˆÚ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). ˙‡ ‰B˜Â,לחרות יוצא שהוא –È„È ÏÚ ÛÒÎa ¿∆∆«¿¿∆∆«¿≈
ÌÈÁ‡ על לא אבל לשחררו; מנת על לרבו אחרים שנתנו בכסף – ¬≈ƒ

לו  נתנו ואפילו רבו, קנאו לעבד שנותנים מה שכל עצמו, העבד ידי
לחירות, בו שיצא מנת על או בו רשות לרבו שאין מנת על הכסף את

מועיל, זה BÓˆÚאין È„È ÏÚ ËLe שרבו שחרור בשטר או – ƒ¿»«¿≈«¿
אחרים  שאין אחרים, ידי על לא אבל מקבלו; עצמו והוא לו, כותב

בש  לזכות שחרורו,יכולים בשטר È‡Óבילו Èa Èc שסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
מאיר: עצמו רבי את קונה אינו ולפיכך רבו, בלא לעבד קניין אין

אחרים; ידי על אלא רבו בכסף יד מתחת שיצא לעבד הוא חוב
לפיכך  בפניו, אלא לאדם לו חבין ואין ו), א, גיטין משנה (עיין לחירות
בכסף  משתחרר כשהוא ברם, עצמו. ידי על אלא בשטר משתחרר אינו
מהם  מקבל שרבו ידי על אלא לו, חבים האחרים אין אחרים, ידי על

מעצמו. משחררו הוא הרי הכסף, ÏÚאת ÛÒÎa :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿∆∆«
BÓˆÚ È„È:חכמים שסוברים עצמו, העבד ידי על אפילו כלומר – ¿≈«¿

רבו; בלא לעבד קניין ‡ÌÈÁיש È„È ÏÚ ËLe אפילו כלומר – ƒ¿»«¿≈¬≈ƒ
שסוברים  שחרורו, בשטר העבד בשביל הם שזוכים אחרים, ידי על
לאדם  לו וזכים לחירות, רבו יד מתחת שיצא לעבד היא זכות חכמים:

בפניו; ‰ÛÒkשלא ‡‰iL „Ïe מנת על לרבו העבד שנותן – ƒ¿«∆¿≈«∆∆
‡ÌÈÁלשחררו, ÏMÓ רשות לרבו שאין מנת על לו נתנו שאחרים – ƒ∆¬≈ƒ

המשנה נקטה לא ולמה שואלים: בגמרא בו.  
        ,בגמרא מבארים מכאן

עצמו, ידי על ובין אחרים ידי על בין בכסף סוברים: חכמים שאמנם
הפיסקה אבל בשטר, הדין והוא    מדברי אינה

הסובר, אלעזר, בן שמעון רבי והוא שלישי, תנא של דעתו אלא חכמים,
ידי  על ולא אחרים ידי על עצמו את קונה בכסף ובין בשטר שבין
לחרות, שיצא לעבד היא זכות אלעזר: בן שמעון רבי שסובר עצמו,
קניין  שאין הוא, סובר וכן כאחד; באים וידו שגיטו סובר, אינו אבל

צד בשום רבו בלא א א א א ).).).).לעבד כגכגכגכג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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בהיקש  ולמדים לעיל, הזכרנו שכבר כמו ויוצאה, מפדיונה שמגרע
מעבריה. ‰iÚ‰עברי ‰Ó‡ ÂÈÏÚ ‰˙È קונה עבריה אמה – ¿≈»»»»»»ƒ¿ƒ»

על  לה יתרון ועוד כסף, ובגרעון וביובל בשנים היינו אלו, בכל עצמה
עברי, ÔÈÓÈqaעבד dÓˆÚ ˙‡ ‰BwL אף לחירות שיוצאה – ∆»∆«¿»«ƒ»ƒ

ויום בסי  שנה עשרה שתים בת שנעשתה לאחר שמביאה נערות מני
בה שנאמר יא יא יא יא ):):):):אחד, כא כא כא כא ,,,, שהיא ((((שמות שמות שמות שמות  מכאן, ודרשו חינם", "ויצאה
בסימנים. שש ‰Úˆpיוצאת לסוף לחירות לצאת רצה שלא עבד – «ƒ¿»

ונרצע הההה----ו ו ו ו ),),),),שנים כא כא כא כא ,,,, ÚÈˆa‰((((שמות שמות שמות שמות  ‰˜ עבד דיני כל להיות – ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
BÓˆÚעליו, ˙‡ ‰B˜Â,לחירות יוצא שהוא –ÏBia בשנת – ¿∆∆«¿«≈

‰‡„ÔBהיובל, ˙˙ÈÓeבנרצע שנאמר לעולם",((((שםשםשםשם):):):):– "ועבדו ¿ƒ«»»
הבן,ודרשו: את ולא –היובל עד קידושין קידושין קידושין קידושין – גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). אלא טו טו טו טו ,,,, האדון, במיתת יוצא אינו נרצע שאינו עברי עבד אבל
שנאמר בנו, את ב ב ב ב ):):):):עובד כא כא כא כא ,,,, ודרשו:((((שמות שמות שמות שמות  יעבוד", שנים "שש

או  הבת את עובד אינו אבל עובד, הוא הבן את ודווקא לבן. אפילו
שנאמר אחר, יב יב יב יב ):):):):יורש טוטוטוטו,,,, ודרשו:((((דברים דברים דברים דברים  שנים", שש "ועבדך

ליורשים ולא –   שאינה פי על אף העבריה, אמה ברם,
שנאמר האדון, במיתת לחירות יוצאת הריהי יזיזיזיז):):):):נרצעת, שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם

   לא עובד אינו נרצע מה לנרצע, הכתוב הקישה –
ולא  הבן את לא עובדת אינה עבריה אמה אף הבת, את ולא הבן את

הבת ב ב ב ב ).).).).את יזיזיזיז,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

(בראשית  בו שכתוב חם בן כנען שם על כנעני" "עבד במשנה נקרא עברי שאינו עבד

בל  הוא נקרא כן לאחיו". יהיה עבדים "עבד כה): לפי ט, סתם, "עבד" המשנה שון

שנאמר  כמו שחרור, שטר לו נתן רבו כן אם אלא מעבדותו יוצא ואינו עולם, עבד שהוא

תעבודו". בהם לעולם אחוזה, לרשת אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא
והוא  עבדות, לשם ולטבול לימול צריך הריהו כנעני, לעבד שנמכר שגוי היא, וההלכה

עבד  של  ושחרורו קניינו בדרכי דנה משנתנו – בהן. חייבות שהנשים במצוות חייב

כנעני.

ÛÒÎa ‰˜ ÈÚk „Ú,הקודם לרבו משלם שקונהו –ËLe ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»
לו, מכור שהעבד לקונהו, כותב הקודם שרבו בשטר או –‰˜ÊÁe«¬»»

וכדומה, מרחיצו או שמלבישו כגון רבו, את משמש שהוא בחזקה, או –
מו מו מו מו ):):):):שנאמר כהכהכהכה,,,, לרשת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם

בכסף  נקנית אחוזה שדה מה אחוזה, לשדה הכתוב הקישן – אחוזה"

ובשטר  בכסף נקנה כנעני עבד אף ה), משנה (כלהלן ובחזקה ובשטר
חוזר  שיהא לענין אחוזה לשדה כנעני עבד הושווה לא ברם, ובחזקה.

בו שנאמר לפי ביובל, ואמנם ((((שםשםשםשם):):):):לבעליו תעבודו". בהם "לעולם
משנתנו  אבל ומשיכה, חליפין והם: כנעני, בעבד קניין דרכי עוד יש
במיטלטלים  ואינם בקרקעות שישנם קניין בדרכי אלא עוסקת אינה

BÓˆÚ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). ˙‡ ‰B˜Â,לחרות יוצא שהוא –È„È ÏÚ ÛÒÎa ¿∆∆«¿¿∆∆«¿≈
ÌÈÁ‡ על לא אבל לשחררו; מנת על לרבו אחרים שנתנו בכסף – ¬≈ƒ

לו  נתנו ואפילו רבו, קנאו לעבד שנותנים מה שכל עצמו, העבד ידי
לחירות, בו שיצא מנת על או בו רשות לרבו שאין מנת על הכסף את

מועיל, זה BÓˆÚאין È„È ÏÚ ËLe שרבו שחרור בשטר או – ƒ¿»«¿≈«¿
אחרים  שאין אחרים, ידי על לא אבל מקבלו; עצמו והוא לו, כותב

בש  לזכות שחרורו,יכולים בשטר È‡Óבילו Èa Èc שסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
מאיר: עצמו רבי את קונה אינו ולפיכך רבו, בלא לעבד קניין אין

אחרים; ידי על אלא רבו בכסף יד מתחת שיצא לעבד הוא חוב
לפיכך  בפניו, אלא לאדם לו חבין ואין ו), א, גיטין משנה (עיין לחירות
בכסף  משתחרר כשהוא ברם, עצמו. ידי על אלא בשטר משתחרר אינו
מהם  מקבל שרבו ידי על אלא לו, חבים האחרים אין אחרים, ידי על

מעצמו. משחררו הוא הרי הכסף, ÏÚאת ÛÒÎa :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿∆∆«
BÓˆÚ È„È:חכמים שסוברים עצמו, העבד ידי על אפילו כלומר – ¿≈«¿

רבו; בלא לעבד קניין ‡ÌÈÁיש È„È ÏÚ ËLe אפילו כלומר – ƒ¿»«¿≈¬≈ƒ
שסוברים  שחרורו, בשטר העבד בשביל הם שזוכים אחרים, ידי על
לאדם  לו וזכים לחירות, רבו יד מתחת שיצא לעבד היא זכות חכמים:

בפניו; ‰ÛÒkשלא ‡‰iL „Ïe מנת על לרבו העבד שנותן – ƒ¿«∆¿≈«∆∆
‡ÌÈÁלשחררו, ÏMÓ רשות לרבו שאין מנת על לו נתנו שאחרים – ƒ∆¬≈ƒ

המשנה נקטה לא ולמה שואלים: בגמרא בו.  
        ,בגמרא מבארים מכאן

עצמו, ידי על ובין אחרים ידי על בין בכסף סוברים: חכמים שאמנם
הפיסקה אבל בשטר, הדין והוא    מדברי אינה

הסובר, אלעזר, בן שמעון רבי והוא שלישי, תנא של דעתו אלא חכמים,
ידי  על ולא אחרים ידי על עצמו את קונה בכסף ובין בשטר שבין
לחרות, שיצא לעבד היא זכות אלעזר: בן שמעון רבי שסובר עצמו,
קניין  שאין הוא, סובר וכן כאחד; באים וידו שגיטו סובר, אינו אבל

צד בשום רבו בלא א א א א ).).).).לעבד כגכגכגכג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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ד ה נ ש מ ר ו א ב

מיטלטלים: נקנים שבהן בה, נזכרות דרכים ושלוש בהמה, קניין בדרכי דנה משנתנו
ומגביהו מסירה.משיכה;הגבהה; ממקומו הדבר את נוטל שהלוקח –

אחד בטפח שדי סוברים, ויש קניין; לשם טפחים שלושה  שהלוקח –
שהכישה  או באה, והיא לה "קורא שהוא כל ובבהמה, למקום; ממקום הדבר את מושך

קנאה" – ורגל יד שעקרה כיון לפניו, ורצתה במקל     כגון –
אומרים, ויש שעליה; באוכף או בשערה או באפסר ללוקח אותה מוסר שהמוכר בבהמה
קניין  זה הרי המוכר, במצוות הלוקח שאחזה כל אלא ליד, מיד שימסרנה צורך שאין
נקנה  אינו בהגבהה שדרכו דבר כל שכן מזו, זו הן שונות אלו דרכים שלוש במסירה.
בהם, נוחה ההגבהה שאין דברים ברם, ובמסירה. במשיכה ולא בלבד, בהגבהה אלא
תיבה  או ספינה כגון בהם, נוחה אינה המשיכה שאף דברים ויש במשיכה. גם הם נקנים
הקניין, מקום לגבי הללו הקניין דרכי שלוש נבדלות כן במסירה. נקנים ואלו גדולה,

המוכר;שכן ברשות ואפילו מקום, בכל בסימטה,קונה אלא קונה אינה
ואילו שניהם; של בחצר או הרבים לרשות הסמוכה זווית בקרן קונה היינו אינה

שניהם. של שאינה בחצר או הרבים ברשות אלא

‰q‚ ‰Ó‰a,פרה כגון –‰ÈÒÓa ˙È˜ אותה מוסרים שבעליה – ¿≈»«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
ומשיכה  שהגבהה  משום לעיל, שבארנו כמו בשערה, או באפסר ללוקח

ל אינן שקשה גסה, בבהמה טורח נוחות יש במשיכתה ואף הגביהה,
עז,wc‰Â‰גדול, או כבש כגון דקה, ובהמה –‰‰a‚‰a– ¿««»¿«¿»»

במסירה, ולא במשיכה לא נקנית ואינה להגביהה, רגיל ואדם הואיל
בהגבהה. אלא נקנה אינו בהגבהה שדרכו דבר שכל לעיל, שבארנו כמו
‰w„ ‰Ó‰a :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .ÊÚÏ‡ ÈaÂ È‡Ó Èa Ècƒ¿≈«ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»»«¬»ƒ¿ƒ¿≈»«»

‰ÎÈLÓa ˙È˜,להגביהה וקשה בקרקע בצפרניה נאחזת שהיא לפי – ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
גסה  בהמה שבין היא, והלכה במשיכה. אף לקנותה בה הקלו הלכך

בהגבהה. שכן וכל במשיכה, נקנית דקה בהמה ובין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

המשנה  בלשון הקרקעות ונקראים ומיטלטלים. קרקעות קניין בדיני עוסקת זו משנה
    מכר ואם בעליהם, חובות לתשלום אחריות עליהם שחלה לפי

שאין  מה הלקוחות, מן חובו את המלוה גובה לשלם, ממה לו ואין קרקעותיו את הלווה
הם  נקראים הלכך מהם, לגבות יכול המלוה אין הלווה, מכרם שאם במיטלטלים, כן

אחריות". להם שאין "נכסים

˙eÈÁ‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ,לעיל שבארנו כמו קרקעות, היינו – ¿»ƒ∆≈»∆«¬»
ÛÒÎa ÔÈ˜ לו נתן ואפילו קניין, לשם למוכר נותן  שהלוקח – ƒ¿ƒ¿∆∆

דברים  במה קנה. זה הרי קניין, גמר דעת על לו ונתנה הואיל פרוטה,
שרגילים  במקום אבל מכירה, שטר לכתוב רגילים שאין במקום אמורים?

שטר שיכתוב עד קנה לא שטר, בשטר ËLe((((גמראגמראגמראגמרא).).).).לכתוב או – ƒ¿»
במתנה  שדווקא מבואר, בגמרא לך. מכורה שדי ללוקח: המוכר שכותב
את  שיתן עד קונה הלוקח אין במכירה אבל בשטר, הקרקע נקנית
בלבד, בשטר אף הלוקח קונה רעתה, מפני שדהו במוכר ברם, הכסף.

ב  מעוניין שהמוכר –לפי אלו קניין דרכי לו. להקנות בלבו וגומר כך
 מהכתוב בגמרא למדים מד מד מד מד ):):):):– לב לב לב לב ,,,, יקנו ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  בכסף "שדות

וחתום"; בספר בקרקע,ÊÁe˜‰וכתוב מחזיק שהלוקח בחזקה, או – «¬»»
שנאמר ממה זה ולמדים וכדומה. חופר או גודר או שנועל ((((דברים דברים דברים דברים כגון

לא לא לא לא ):):):): בה.יא יא יא יא ,,,, בישיבה ירשתם? במה – בה" וישבתם אותה "וירשתם
˙eÈÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡LÂ,מיטלטלים היינו –‰ÎÈLÓa ‡l‡ ÔÈ˜ ÔÈ‡ ¿∆≈»∆«¬»≈»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»

בהגבהה  גם הם נקנים ברם בחזקה; ולא בשטר ולא בכסף לא אבל –
"משיכה", המשנה ונקטה הקודמת. במשנה שבארנו כמו ובמסירה,

במשיכה מיטלטלים קונים שלרוב טוב טוב טוב טוב ").").").").משום יוםיוםיוםיום ומשיכה ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
מהכתוב יד יד יד יד ):):):):למדים כה כה כה כה ,,,, הנקנה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דבר – עמיתך" מיד קנה "או

במיטלטלים, אף קונות" מעות תורה "דבר יוחנן רבי לדעת ברם ליד. מיד
מיטלטלים  יקנו שלא חכמים, תקנת להשמיענו אלא המשנה באה ולא

ב). מז, מציעא בבא בגמרא הטעם (עיין במשיכה אלא ÌÈÒÎ¿»ƒבמעות
˙eÈÁ‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ ÌÚ ÔÈ˜ ˙eÈÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»

‰˜ÊÁe ,ËLe ,ÛÒÎa ואמר ומיטלטלים, קרקע לחברו המוכר – ¿∆∆ƒ¿»«¬»»
הקרקע  את הלוקח שקנה כיון הקרקע, אגב המיטלטלים את קנה לו:
את  גם עמה קנה בחזקה, או בשטר או בכסף קנייניה משלושת באחד

הכתוב מן למדים זה דבר גגגג):):):):המיטלטלים. כא כא כא כא ,,,, ב ב ב ב  הימיםהימיםהימיםהימים "ויתן ((((דברידברידברידברי
מצורות". ערי עם ולמגדנות ולזהב לכסף רבות מתנות אביהם להם
Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ˙eÈÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ ÔÈ˜˜BÊÂ¿¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆≈»∆

Ô‰ÈÏÚ ÚMÏ ˙eÈÁ‡ הקרקעות את עצמם אל אוגדים המיטלטלים – «¬»ƒ»«¬≈∆
(משנה  הקרקעות על נשבעים שאין פי על שאף שבועה, עליהם לחייב

ונתחייב שבועות וקרקעות, מיטלטלים שתובעו בזמן מקום מכל ה), ו,
על  אף שבועה עליו מגלגלים המיטלטלים, על להישבע הנתבע

הקרקעות      
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

ממטבע  חוץ בקרקעות, בין במיטלטלים בין נוהג זה קניין חליפין. בקניין דנה משנתנו

מצד  חשיבותו כל שכן המטבע, של הצורה על אדם של שדעתו לפי בחליפין, נקנה שאינו

להיבטל עלולה והצורה היא, בהקדש.צורתו הקניין דין ללמד המשנה באה כן

Á‡a ÌÈÓc ‰NÚp‰ Ïk ונותנים בדמים אותו ששמים דבר כל – »««¬∆»ƒ¿«≈
שהוא  החפץ בעד דמים הלוקח נותן כרגיל שכן אחר, דבר תמורת אותו
תמורת  דמים במקום אדם שנותן דבר שכל ללמד, המשנה ובאה לוקח,

לוקח, שהוא אחר Ê‰חפץ ‰ÎfL ÔÂÈk וזכה האחד שמשך כיון – ≈»∆»»∆
ÂÈÙÈÏÁaבדבר, ‰Ê iÁ˙ שהוא הדבר בחליפי האחר נתחייב – ƒ¿««∆«¬ƒ»

לפי  באחריותו, חייב הוא אבד, או נגנב שאם כלומר ממנו, קונה
שהוא, מקום  בכל ללוקח המקח נקנה המוכר ידי על החפץ שבמשיכת
דמים  במקום שניתן שמה אומרים, ואין משכו; לא שעדיין פי על אף
ויש  שהואיל בו, שימשוך עד מקחו קונה הלוקח ואין כדמים הריהו
נקנים  חליפיו שיהיו כדי האחד, של משיכתו דיה חליפין, קניין כאן

החליפין?Èkˆ„לאחר. קניין –BÓÁ B‡ ,‰Ùa BL ÛÈÏÁ‰ ≈«∆¡ƒ¿»»¬
ÂÈÙÈÏÁa ‰Ê iÁ˙ ‰Ê ‰ÎfL ÔÂÈk ,BLa השור בעל כשמשך – ¿≈»∆»»∆ƒ¿««∆«¬ƒ»

בעל  או השור את הפרה בעל קנה השור, את החמור בעל או הפרה את
באחריותו. ונתחייב החמור, את ÛÒÎaהשור dBb‰ ˙eL רשות – ¿«»«¿∆∆

לצורך  דבר לקנות מעות נתן ההקדש גזבר שאם בכסף, קונה ההקדש
הדבר  נקנה שהוא;הקדש, מקום בכל מיד ההקדש ¿eLe˙לרשות
‰˜ÊÁa ËBÈ„‰‰,בחזקה אלא בכסף קונה אינו ההדיוט רשות אבל – «∆¿«¬»»

נתן  ואם ד), (משנה לעיל שנישנו אחרים בקניינים או במשיכה כלומר
קנאו. לא החפץ את משך שלא זמן כל חפץ, תמורת כסף ההדיוט

ËBÈ„‰Ï B˙ÈÒÓk dBbÏ B˙ÈÓ‡:או עולה, זה שור האומר: – ¬ƒ»«»«ƒ¿ƒ»«∆¿
המקדיש  אין ושוב שהוא, מקום בכל מיד הקדש קנאו הקדש, זה בית
אינו  הדיוט אבל להדיוט. דבר שמוסר כמי דינו שכן בו, לחזור יכול

בבית. יחזיק או בבהמה שימשוך עד בלבד באמירה קונה

ז ה נ ש מ ר ו א ב
פטורות. הן ובאילו חייבות נשים מצוות באילו כללים ללמד באה משנתנו

‡‰ ÏÚ Ôa‰ ˙ÂˆÓ Ïk לעשות האב על המוטלות המצוות כל – »ƒ¿««≈«»»
וללמדו  תורה, וללמדו בכור, כשהוא ולפדותו למולו, כגון לבנו,

אשה, ולהשיאו ÔÈiÁאומנות, ÌÈL‡,הללו במצוות חייב האב – ¬»ƒ«»ƒ
˙BeËt ÌÈLÂ חייבות הנשים ואין שהואיל מהן, פטורה והאם – ¿»ƒ¿

לבניהן בהן חייבות אינן לעצמן ÏÚ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בהן ‡‰ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿«»»«
Ôa‰;וכיבוד כמורא לאביו, לעשות הבן על המוטלות המצוות כל – «≈

;בזה וכיוצא דבריו את יסתור ולא במקומו ישב שלא –
בזה, וכיוצא ויאכילו שילבישו –ÔÈiÁ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ«»ƒ

אלו. במצוות חייבים הבנות ובין הבנים בין –‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿«¬≈
dÓb ÔÓf‰L לולב סוכה, שופר, כגון שתבוא, למצוה גרם שהזמן – ∆«¿«¿»»

ÔÈiÁוכדומה, ÌÈL‡,בהן –˙BeËt ÌÈLÂ למדים בגמרא – ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿
תפילין  הכתוב מקיש שכן פטורות, נשים תפילין מה מתפילין, זה

שנאמר תורה , זזזז----חחחח):):):):לתלמוד  וווו,,,, לאות ((((דברים דברים דברים דברים  וקשרתם לבניך... "ושננתם
פטורות. נשים גרמה שהזמן עשה מצוות כל אף ידך", ÂˆÓ˙על ÏÎÂ¿»ƒ¿«

dÓb ÔÓf‰ ‡HL ‰NÚ וכיוצא צדקה אבידה, מעקה, מזוזה, כגון – ¬≈∆«¿«¿»»
ÔÈiÁבזה, ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ נשים ובין אנשים בין – ∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ«»ƒ

בהן, חייבות שנשים גרמן שהזמן עשה מצוות ישנן ברם, בה. חייבים
בחגים, שמחה ובמועד, בשבת היום קידוש פסח, בליל מצה כגון
שנשים  גרמן  הזמן שלא עשה מצוות ישנן וכן הסוכות, בחג ֵַוהקהל
הכללים  ששני ומכאן ועוד, הבן ופדיון תורה תלמוד כגון מהן, פטורות

לכולן. ולא המצוות לרוב וכוונתם דווקא, אינם G‡הללו ˙ÂˆÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿«
dÓb ÔÓf‰L ÔÈa ,‰NÚ˙,שבת ומלאכת בפסח חמץ כגון –ÔÈa «¬∆≈∆«¿«¿»»≈

dÓb ÔÓf‰ ‡HL,וכדומה נבלה ואיסור חלב כאיסור –„Á‡ ∆«¿«¿»»∆»
ÔÈiÁ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡,בהן חייבים נשים ובין אנשים בין – ¬»ƒ¿∆»»ƒ«»ƒ

ו ו ו ו ):):):):שנאמר ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר         השווה –
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

ממטבע  חוץ בקרקעות, בין במיטלטלים בין נוהג זה קניין חליפין. בקניין דנה משנתנו

מצד  חשיבותו כל שכן המטבע, של הצורה על אדם של שדעתו לפי בחליפין, נקנה שאינו

להיבטל עלולה והצורה היא, בהקדש.צורתו הקניין דין ללמד המשנה באה כן

Á‡a ÌÈÓc ‰NÚp‰ Ïk ונותנים בדמים אותו ששמים דבר כל – »««¬∆»ƒ¿«≈
שהוא  החפץ בעד דמים הלוקח נותן כרגיל שכן אחר, דבר תמורת אותו
תמורת  דמים במקום אדם שנותן דבר שכל ללמד, המשנה ובאה לוקח,

לוקח, שהוא אחר Ê‰חפץ ‰ÎfL ÔÂÈk וזכה האחד שמשך כיון – ≈»∆»»∆
ÂÈÙÈÏÁaבדבר, ‰Ê iÁ˙ שהוא הדבר בחליפי האחר נתחייב – ƒ¿««∆«¬ƒ»

לפי  באחריותו, חייב הוא אבד, או נגנב שאם כלומר ממנו, קונה
שהוא, מקום  בכל ללוקח המקח נקנה המוכר ידי על החפץ שבמשיכת
דמים  במקום שניתן שמה אומרים, ואין משכו; לא שעדיין פי על אף
ויש  שהואיל בו, שימשוך עד מקחו קונה הלוקח ואין כדמים הריהו
נקנים  חליפיו שיהיו כדי האחד, של משיכתו דיה חליפין, קניין כאן

החליפין?Èkˆ„לאחר. קניין –BÓÁ B‡ ,‰Ùa BL ÛÈÏÁ‰ ≈«∆¡ƒ¿»»¬
ÂÈÙÈÏÁa ‰Ê iÁ˙ ‰Ê ‰ÎfL ÔÂÈk ,BLa השור בעל כשמשך – ¿≈»∆»»∆ƒ¿««∆«¬ƒ»

בעל  או השור את הפרה בעל קנה השור, את החמור בעל או הפרה את
באחריותו. ונתחייב החמור, את ÛÒÎaהשור dBb‰ ˙eL רשות – ¿«»«¿∆∆

לצורך  דבר לקנות מעות נתן ההקדש גזבר שאם בכסף, קונה ההקדש
הדבר  נקנה שהוא;הקדש, מקום בכל מיד ההקדש ¿eLe˙לרשות
‰˜ÊÁa ËBÈ„‰‰,בחזקה אלא בכסף קונה אינו ההדיוט רשות אבל – «∆¿«¬»»

נתן  ואם ד), (משנה לעיל שנישנו אחרים בקניינים או במשיכה כלומר
קנאו. לא החפץ את משך שלא זמן כל חפץ, תמורת כסף ההדיוט

ËBÈ„‰Ï B˙ÈÒÓk dBbÏ B˙ÈÓ‡:או עולה, זה שור האומר: – ¬ƒ»«»«ƒ¿ƒ»«∆¿
המקדיש  אין ושוב שהוא, מקום בכל מיד הקדש קנאו הקדש, זה בית
אינו  הדיוט אבל להדיוט. דבר שמוסר כמי דינו שכן בו, לחזור יכול

בבית. יחזיק או בבהמה שימשוך עד בלבד באמירה קונה

ז ה נ ש מ ר ו א ב
פטורות. הן ובאילו חייבות נשים מצוות באילו כללים ללמד באה משנתנו

‡‰ ÏÚ Ôa‰ ˙ÂˆÓ Ïk לעשות האב על המוטלות המצוות כל – »ƒ¿««≈«»»
וללמדו  תורה, וללמדו בכור, כשהוא ולפדותו למולו, כגון לבנו,

אשה, ולהשיאו ÔÈiÁאומנות, ÌÈL‡,הללו במצוות חייב האב – ¬»ƒ«»ƒ
˙BeËt ÌÈLÂ חייבות הנשים ואין שהואיל מהן, פטורה והאם – ¿»ƒ¿

לבניהן בהן חייבות אינן לעצמן ÏÚ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בהן ‡‰ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿«»»«
Ôa‰;וכיבוד כמורא לאביו, לעשות הבן על המוטלות המצוות כל – «≈

;בזה וכיוצא דבריו את יסתור ולא במקומו ישב שלא –
בזה, וכיוצא ויאכילו שילבישו –ÔÈiÁ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ«»ƒ

אלו. במצוות חייבים הבנות ובין הבנים בין –‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿«¬≈
dÓb ÔÓf‰L לולב סוכה, שופר, כגון שתבוא, למצוה גרם שהזמן – ∆«¿«¿»»

ÔÈiÁוכדומה, ÌÈL‡,בהן –˙BeËt ÌÈLÂ למדים בגמרא – ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿
תפילין  הכתוב מקיש שכן פטורות, נשים תפילין מה מתפילין, זה

שנאמר תורה , זזזז----חחחח):):):):לתלמוד  וווו,,,, לאות ((((דברים דברים דברים דברים  וקשרתם לבניך... "ושננתם
פטורות. נשים גרמה שהזמן עשה מצוות כל אף ידך", ÂˆÓ˙על ÏÎÂ¿»ƒ¿«

dÓb ÔÓf‰ ‡HL ‰NÚ וכיוצא צדקה אבידה, מעקה, מזוזה, כגון – ¬≈∆«¿«¿»»
ÔÈiÁבזה, ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ נשים ובין אנשים בין – ∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ«»ƒ

בהן, חייבות שנשים גרמן שהזמן עשה מצוות ישנן ברם, בה. חייבים
בחגים, שמחה ובמועד, בשבת היום קידוש פסח, בליל מצה כגון
שנשים  גרמן  הזמן שלא עשה מצוות ישנן וכן הסוכות, בחג ֵַוהקהל
הכללים  ששני ומכאן ועוד, הבן ופדיון תורה תלמוד כגון מהן, פטורות

לכולן. ולא המצוות לרוב וכוונתם דווקא, אינם G‡הללו ˙ÂˆÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿«
dÓb ÔÓf‰L ÔÈa ,‰NÚ˙,שבת ומלאכת בפסח חמץ כגון –ÔÈa «¬∆≈∆«¿«¿»»≈

dÓb ÔÓf‰ ‡HL,וכדומה נבלה ואיסור חלב כאיסור –„Á‡ ∆«¿«¿»»∆»
ÔÈiÁ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡,בהן חייבים נשים ובין אנשים בין – ¬»ƒ¿∆»»ƒ«»ƒ

ו ו ו ו ):):):):שנאמר ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר         השווה –
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שבתורה, עונשין לכל לאיש אשה ÈÁLz˙"הכתוב Ïa"Ó ıeÁ– ƒ««¿ƒ
כזכזכזכז):):):):שכתוב יט יט יט יט ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא      חי האשה יבת ואין 

אשתך, זקן ולא "זקנך" שדורשים: זקן, לה יש ואפילו ÛÈwzבזה, Ïae««ƒ
שכתוב ((((שםשםשםשם):):):):–    ואינה שהואיל פטורה, ואשה

הראש, פאת בהקפת אינה הזקן ÌÈ˙ÓÏבהשחתת ‡nhz Ïae– «ƒ«≈¿≈ƒ
א א א א ):):):):שנאמר כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא         

אהרן. בנות ולא – אהרן" "בני ודורשים:

ח ה נ ש מ ר ו א ב
ולא  באנשים שנוהגים הקרבנות במעשה פרטים משנתנו מונה הקודמת למשנה כהמשך

בנשים.

˙BÎÈÓq‰ שכתוב כמו שחיטתו, קודם הקרבן ראש על ידים סמיכת – «¿ƒ
ד ד ד ד ):):):): א א א א ,,,, וכן((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  העולה", ראש על ידו ב ב ב ב ):):):):"וסמך גגגג,,,, ידו ((((שםשםשםשם "וסמך

נדבה, של ובין חובה של בין בהמה, קרבנות שכל קרבנו", ראש על
בבעלים, אלא סמיכה ואין ופסח, ומעשר מבכור חוץ סמיכה, טעונות
ואם  כוחו. בכל חיה בעודה הבהמה ראש על סומך הקרבן שבעל היינו

שנאמר סומכת, אינה בהמה, קרבן מביאה ב ב ב ב ----ד ד ד ד ):):):):אשה א א א א ,,,, "דבר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ישראל  בנות ואין סומכים ישראל בני – וסמך" ישראל... בני אל

בשלמיםBÙez‰Â˙סומכות; שנאמר כמו הקרבן, הנפת זזזז,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿«¿
לפני ל ל ל ל ):):):): תנופה אותו להניף החזה את יביאנו, החזה על החלב "את

בידיהם  והשוק החזה עם האימורים את הבעלים שמביאים היינו ה'",
ומעלה  ומביא מוליך כלומר ומניף, הבעלים יד תחת ידו מניח וכהן
האשה  אבל מניף, לבדו הכהן הקרבן, בעלת היתה אשה ואם ומוריד.

נאמר כאן שגם מניפה, כטכטכטכט):):):):אינה שםשםשםשם,,,, ישראל",((((שםשםשםשם בני אל "דבר
ישראל; בנות ולא ישראל בני המביא BLb‰‰Â˙ודורשים: שכן – ¿««»

שנ  לאחר מנחה, מוליכה קרבן ולבונה, שמן עליה ונתן שרת בכלי תנה
דרומית. מערבית בקרן ומגישה המזבח אצל מוליכה והכהן הכהן, אצל

שנאמר בכהנת, ולא בכהן, אלא אינה זו זזזז):):):):הגשה וווו,,,, "הקרב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
אהרן; בנות ולא – אהרן" בני המנחות,BˆÈÓw‰Â˙אותה של – ¿«¿ƒ

ב ב ב ב ):):):):שנאמר בבבב,,,, אל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "והביאה      הכהנים  
;אהרן בנות ולא אהרן בני – "˙BË˜‰‰Â האימורים הקטרת – ¿««¿»

שנאמר המזבח, על הקמיצה ה ה ה ה ):):):):או גגגג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא        
˙B˜ÈÏn‰Âהעוף בעולת שנאמר עופות, קרבן של טו טו טו טו ):):):):– א א א א ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿«¿ƒ

המזבח אל הכהן "והקריבו          מקיש – "
אף  אהרן, בבנות ולא אהרן בבני הקטרה מה להקטרה, מליקה הכתוב

אהרן; בבנות ולא אהרן בבני גבי B‡f‰‰Â˙מליקה על הדם של – ¿««»
שנאמר  העוף, חטאת לדם המשנה שכוונת מבואר, בגמרא המזבח;

העוף טטטט):):):):בחטאת ה ה ה ה ,,,, המזבח",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קיר על החטאת מדם "והזה
הכתוב  קבע שלא בהמה קרבן ומה בהמה: מקרבן וחומר בקל ולמדים
קרבן  להזאתו, כהן קבע בזר, כשרה השחיטה שהרי לשחיטתו, כהן
שגם  ומכאן להזאתו? לו שיקבע דין אינו למליקתה כהן שקבע עוף

בכהנת; ולא בכהן אלא אינה העוף חטאת של הדם «»»¿BÏaw‰Â˙הזאת

שנאמר הבהמה, מצואר הקרבן דם של ה ה ה ה ):):):):– א א א א ,,,, "והקריבו((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
:חכמים ופירשו הדם", את הדם,הכהנים קבלת זו –

וכתוב: הללו העבודות שכל GÂ‡הרי ÌÈL‡a ˙B‚‰B¬»¬»ƒ¿
ÌÈLpa,שבארנו כמו –˙BÙÈÓ Ô‰L ,‰ÈÊe ‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ «»ƒƒƒ¿«»¿ƒ»∆≈¿ƒ

מניח  "וכהן א): ג, (סוטה ששנינו כמו מנחתה, את מניפה הסוטה –
קרבן  של ורקיק וחלה הזרוע את מניפה והנזירה ומניף", תחתיה ידו

נאמר בסוטה שכן ט), ו, נזיר (משנה יחיחיחיח):):):):נזירותה ה ה ה ה ,,,, "ונתן ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
נאמר ובנזיר הזכרון", מנחת את כפיה יטיטיטיט):):):):על וווו,,,, כפי ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  על "ונתן

בענין והנזיר הנזירה ודין הפרשה:הנזיר", בראש שנאמר שווה, הקרבן
"  "נזיר נדר לנדור יפליא ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).כי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מצוות  ועל בנשים, ולא באנשים הנוהגות מצוות על שנינו בהן הקודמות, המשניות אגב
אלא  נוהגות שאינן מצוות על ללמד זו משנה באה בנשים, ובין באנשים בין הנוהגות

לארץ. בחוצה ובין בארץ בין הנוהגות מצוות ועל בארץ

ı‡a ‰ÈeÏz ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk,תרומות כגון קרקע, חובת שהיא – »ƒ¿»∆ƒ¿»»»∆
וכדומה, ושביעית ופיאה, שכחה, לקט, ‡l‡ומעשרות, ˙‚‰B dÈ‡≈»∆∆∆»

ı‡a;לארץ בחוץ ולא ישראל, בארץ –ı‡a ‰ÈeÏz dÈ‡LÂ »»∆¿∆≈»¿»»»∆
גופו  על אלא גידוליו, על ולא הקרקע על מוטלת היא שאין כלומר –

וכדומה, מילה זרה, עבודה תפילין, שבת, כגון אדם, ÔÈaשל ˙‚‰B∆∆≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡aבהן שכתוב מצוות ואפילו –  »»∆≈¿»»»∆

ו  הואיל חמור, ופטר תפילין בארץ כגון בין הן נוהגות הגוף, חובות הן
לארץ בחוץ ובין ÌÈ‡Ïk‰Â((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),ישראל ‰ÏÚ‰ ÔÓ ıeÁ– ƒ»»¿»¿«ƒ¿«ƒ

קרקע, חובת שהם  פי על אף הכרם, כלאי ואיסור ערלה פירות איסור
לארץ: בחוץ אף בחוץ נוהגים שנוהגת מסיני למשה הלכה –

לארץ, .סופרים מדברי –  ליהנות שאסור היינו
לנטיעתו הראשונות השנים שלוש תוך האילן כג כג כג כג ););););מפירות יטיטיטיט,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

   גרעיני עם דגן של זרעים מיני שני לזרוע שאסור היינו
טטטט),),),),הענבים כבכבכבכב,,,, במפולת ((((דבריםדבריםדבריםדברים וחרצן ושעורה חיטה וזורע שעובר ומי

כלאי  מדרבנן. מרדות מכות לוקה לארץ ובחוץ מלקות, חייב הריהו יד,
בחוץ  אף לאוסרם חכמים בהם החמירו ולפיכך בהנאה, אסורים הכרם

לארץ בחוץ לזרעם מותר זרעים כלאי ברם, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לארץ. ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

L„Á‰ ÔÓ Û‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa:להוסיף יש אף כלומר – «ƒ¡ƒ∆∆≈«ƒ∆»»
  :גורסים ויש  התבואה מן לאכול האיסור שאף

העומר מנחת הקרבת לפני יד יד יד יד ),),),),החדשה כגכגכגכג,,,, שהוא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  פי על אף
שנאמר  לארץ, בחוץ גם התורה מן הוא נוהג מקום מכל  קרקע, חובת

מקום ((((שםשםשםשם):):):): בכל – מושבותיכם" בכל תאכלו... לא וכרמל וקלי "ולחם
יושבים. שאתם  .(.(.(.(רמב רמב רמב רמב """"םםםם)))) לאכול אסור הזה בזמן ואף

יום  שהיה בניסן, עשר הששה יום שעבר קודם החדשה התבואה מן
שנאמר העומר, מנחת עד ((((שםשםשםשם):):):):הקרבת תאכלו לא וכרמל וקלי "ולחם

הזה" היום אסורותאסורותאסורותאסורותעצם מאכלות מאכלות מאכלות מאכלות  הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ה ה ה ה ;;;; יייי,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  יב יב יב יב ;;;; גגגג,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב)))) .י י י י ,,,,

   

    

      
ורבא: אביי מחלוקת בביאור אחרת דר מביאה הגמרא ב: עמוד מו ד  

אחר, באופ זו שמועה שאמרו לגחלייש    
  מודה אביי המזבח.ואפילו אש ש עליה אי ששוב כיו  

   .ממערכתה שניתקה לאחר   שעדיי כיו 
   ו תכה'. 'לא נאמר זה אופ על וג     ְִֶֹ

המחתה, בתו והניחה המזבח גבי מעל שהוא לגחלת א על המזבח' 'אש מש בזה 
תכה'. לא הזח על קד מיד א' איסור בכלל אינ ולכ המזבח, בראש ְְִִִֵֵֶַַַַָֹעומד

הגמרא: מקשה           
   ,קשה זו לשו לפי אבוה,הרי בר רבה סובר מי כשיטת  

סובר אינו לכאורה הרי    שהורדה שגחלת מודי שניה שהרי 
הגמרא: מיישבת כיבוי. איסור בה ואי המזבח' 'אש בכלל אינה רבה לרצפה בדברי  

אבוה, בר הגחלת א המזבח' 'אש בכלל עדיי היא כ ומשו 
אבל .לאר שהורדה ורבא,לאחר אביי בדברי   בכלל אינה וכבר 

המזבח. באש דווקא האמור כיבוי איסור בה ואי המזבח', 'אש   
לו  הוציאו  חמישי פרק

א: עמוד מז הנעשית ד הקטורת עני א. .חלקי לחמשה יתחלקו הפרק ועניני ,הכיפורי יו עבודת בהמש עוסק זה פרק
בי  המחתה על ולפני ולפני.לפני לפני מדמו והזאתו שבעזרה, הרביעי הרובד על הנמצא הפר ד אצל חזרתו ב. .הארו בדי 

 ד וערבוב הפרוכת, על והשעיר הפר ד הזאת ד. .ולפני לפני והזאתו דמו וקבלת לה', הגורל עליו שעלה השעיר שחיטת ג.
או  בסדר ששינה כגו בעבודה, קלקולי אירעו א ה. .החיצו מזבח יסוד על ושפיכתו הפנימי מזבח על והזאתו והשעיר הפר

יעשה. כיצד ,הד נשפ
 החיצו ממזבח גחלי במחתה חתה שהכה־גדול הקוד בפרק שנינו שכבר לאחר וזאת הקטורת. עני בהמש עוסקת משנתינו

שבעזרה: הרביעי  הרובד על והניחה הכלי מלשכת  ,ריקנית  מלשכת הדקה מ דקה קטורת מלאה 
אבטינס, שבמחתהבית מהקטורת  שבידיו הקטורת כהחופ היה באיבריו  

באיבריו      [שבעזרה הרביעי הרובד על [המונחת גחלי של  
קטורת חפניו מלא בה שהניח 

 ה את לו הוציאו עתה וכי הגמרא: שואלת המחתה. ואת וכו' לו הוציאו במשנה, שנינו   הקוד בפרק 
      :הגמרא ל מתרצת הכוונה המחתה', את 'נטל ש שנאמר מה  

מהמזבח, נטילת לצור ל הכוונה המחתה', את לו 'הוציאו כא ששנינו מה      
         

במשנה: שנינו              :הגמרא שואלת 
   הרי ,כ ג לקחת הכה־גדול את להטריח צרי מה לש  ה יס קטרת  ְִֶַַָֹ

 לנו היה גדול כה של חולשתו ומשו בחפניו, א להביא אפשר אלא כלי, ידי על דווקא שיביא התורה הקפידה שלא ומשמע 
הכלי. נשיאת טורח ממנו למנוע בחפניו שיולי לומר

הגמרא: מתרצת  ,כלי בלא  ד נאמר א כלי, בלא הקטורת את להביא שיוכל נעשה כיצד  
,הגחלי את להכניס ראשונה פע שיכנס  ב הלא בחפניו, הקטורת את להכניס שניה פע    שיביא 

והקטורת  הגחלי ב את נאמר יב)שכ טז ה (ויקרא יס קטרת חפניו מלא וגו' א חלי החה מלא 'ולקח , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ד  נאמר וא שיקחוהביא'.     ,קטורת המלאות ידיו על הגחלי של המחתה ויניח  ְִֵ
הלא אחת, בהבאה כ ויכניס   ,הקדשי לקודש כשיגיע  ,הרצפה על המחתה יניח כיצד  

   ,ויניחנה בשיניו המחתה יקח        ,בפיו דבר להביא 
          ,כ לעשות ראוי שאי  ,כלי ידי על לא א 

     שנאמר ,בכ קטורת יד)שהביאו ז קטרת'.(במדבר מלאה זהב ערה אחת ' ְְֲֵֶַַַָָָָָֹ



    
 

    
    

    
   

   
    

     
     
     
    

  



קלט     

      
ורבא: אביי מחלוקת בביאור אחרת דר מביאה הגמרא ב: עמוד מו ד  

אחר, באופ זו שמועה שאמרו לגחלייש    
  מודה אביי המזבח.ואפילו אש ש עליה אי ששוב כיו  

   .ממערכתה שניתקה לאחר   שעדיי כיו 
   ו תכה'. 'לא נאמר זה אופ על וג     ְִֶֹ

המחתה, בתו והניחה המזבח גבי מעל שהוא לגחלת א על המזבח' 'אש מש בזה 
תכה'. לא הזח על קד מיד א' איסור בכלל אינ ולכ המזבח, בראש ְְִִִֵֵֶַַַַָֹעומד

הגמרא: מקשה           
   ,קשה זו לשו לפי אבוה,הרי בר רבה סובר מי כשיטת  

סובר אינו לכאורה הרי    שהורדה שגחלת מודי שניה שהרי 
הגמרא: מיישבת כיבוי. איסור בה ואי המזבח' 'אש בכלל אינה רבה לרצפה בדברי  

אבוה, בר הגחלת א המזבח' 'אש בכלל עדיי היא כ ומשו 
אבל .לאר שהורדה ורבא,לאחר אביי בדברי   בכלל אינה וכבר 

המזבח. באש דווקא האמור כיבוי איסור בה ואי המזבח', 'אש   
לו  הוציאו  חמישי פרק

א: עמוד מז הנעשית ד הקטורת עני א. .חלקי לחמשה יתחלקו הפרק ועניני ,הכיפורי יו עבודת בהמש עוסק זה פרק
בי  המחתה על ולפני ולפני.לפני לפני מדמו והזאתו שבעזרה, הרביעי הרובד על הנמצא הפר ד אצל חזרתו ב. .הארו בדי 

 ד וערבוב הפרוכת, על והשעיר הפר ד הזאת ד. .ולפני לפני והזאתו דמו וקבלת לה', הגורל עליו שעלה השעיר שחיטת ג.
או  בסדר ששינה כגו בעבודה, קלקולי אירעו א ה. .החיצו מזבח יסוד על ושפיכתו הפנימי מזבח על והזאתו והשעיר הפר

יעשה. כיצד ,הד נשפ
 החיצו ממזבח גחלי במחתה חתה שהכה־גדול הקוד בפרק שנינו שכבר לאחר וזאת הקטורת. עני בהמש עוסקת משנתינו

שבעזרה: הרביעי  הרובד על והניחה הכלי מלשכת  ,ריקנית  מלשכת הדקה מ דקה קטורת מלאה 
אבטינס, שבמחתהבית מהקטורת  שבידיו הקטורת כהחופ היה באיבריו  

באיבריו      [שבעזרה הרביעי הרובד על [המונחת גחלי של  
קטורת חפניו מלא בה שהניח 

 ה את לו הוציאו עתה וכי הגמרא: שואלת המחתה. ואת וכו' לו הוציאו במשנה, שנינו   הקוד בפרק 
      :הגמרא ל מתרצת הכוונה המחתה', את 'נטל ש שנאמר מה  

מהמזבח, נטילת לצור ל הכוונה המחתה', את לו 'הוציאו כא ששנינו מה      
         

במשנה: שנינו              :הגמרא שואלת 
   הרי ,כ ג לקחת הכה־גדול את להטריח צרי מה לש  ה יס קטרת  ְִֶַַָֹ

 לנו היה גדול כה של חולשתו ומשו בחפניו, א להביא אפשר אלא כלי, ידי על דווקא שיביא התורה הקפידה שלא ומשמע 
הכלי. נשיאת טורח ממנו למנוע בחפניו שיולי לומר

הגמרא: מתרצת  ,כלי בלא  ד נאמר א כלי, בלא הקטורת את להביא שיוכל נעשה כיצד  
,הגחלי את להכניס ראשונה פע שיכנס  ב הלא בחפניו, הקטורת את להכניס שניה פע    שיביא 

והקטורת  הגחלי ב את נאמר יב)שכ טז ה (ויקרא יס קטרת חפניו מלא וגו' א חלי החה מלא 'ולקח , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ד  נאמר וא שיקחוהביא'.     ,קטורת המלאות ידיו על הגחלי של המחתה ויניח  ְִֵ
הלא אחת, בהבאה כ ויכניס   ,הקדשי לקודש כשיגיע  ,הרצפה על המחתה יניח כיצד  

   ,ויניחנה בשיניו המחתה יקח        ,בפיו דבר להביא 
          ,כ לעשות ראוי שאי  ,כלי ידי על לא א 

     שנאמר ,בכ קטורת יד)שהביאו ז קטרת'.(במדבר מלאה זהב ערה אחת ' ְְֲֵֶַַַָָָָָֹ
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת אודות בקורה אצל הרופא, ואשר קבע הטפול ליום ז' אדר )ואינו ברור 

אם כוונתה לאדר א'(.

ויהי רצון שיהי' הטפול בשעה טובה ומוצלחת, ובודאי תתנהג מתאים להוראת רבותינו נשיאינו, 

טראכט גוט, ותתמלא גם סיום הוראתם האמורה, וועט זיין גוט.

עובדת,  בו  החינוכי  דמוסד  חניכים-ות  בעניני  שמסייעת  בה,  תלוי  הרבים  זכות  שהרי  ובפרט 

ומשתדלת לקרב לבם של החניכים-ות לאבינו שבשמים, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ואחכה לבשו"ט 

בכל האמור.

בברכה לרפו"ק,

מ. שניאורסאהן
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æäìéì ìL Lec÷ íã÷ ñãä ìL úBcâà 'á ìò Cøáì áBè[bkúéLéìL äcòñ CBúáe íBé ìLå[ck: §¨¥©£ª¤£©Ÿ¤¦¤©§¨§¤§§ª¨§¦¦
ז  סעיף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

1

`zax `zkld
:úáù úåøéîæ ¯ äìéì ìù [âë הכניס לא הזקן אדמו"ר

לסעודת  בשבחין' 'אזמר אם כי - בסידורו שבת זמירות
היכלא'51הלילה  ו'בני היום, לסעודת לסעודתא' 'אסדר ,

שלישית  בעת 52לסעודה מילים) (ללא שינגנו שרצה כיון ,
חסידות  שידברו וכן .53הסעודה,

zetqede mipeiv
קודם 51) בשבחין אזמר לומר מסודר ז"ל הרש"ש בסידור

פב  סימן (קצוה"ש הסעודה בתוך לאמרו ומנהגנו קידוש,
יב). ס"ק בדה"ש

על 52) הזקן. מרבינו המקובל ניגון ישנו - היכלא' 'בני על
'אסדר  ועל מּפאריטש. הלל מר' ניגון ישנו - בשבחין' ַ'אזמר
הניגון  ואוקראינה. בליטא מנגנים שהיו ניגון ישנו - לסעודתא'
אדמו"ר  (כ"ק 'מארש'. כמו והוא ('פאנקע'), 'פאניע' ָהוא
(תורת  פעמים) כמה לסעודתא" "אסדר הניגון ניגן שליט"א

.(97 ע' חי"ז מנחם
(ועד"ז 53) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק הסידור הגהות

(בשם  זצוקללה"ה אאמו"ר ומכ"ק :(94 ע' תש"ד השיחות בספר
הגדול  רבינו שאמר שמעתי זצוקללה"ה) אאזמו"ר כ"ק
שחשב  הוא זמירות בהסדור העמיד שלא שמה זצוקללה"ה
שמה  אחרת ופעם מזמרה, למעלה ושיר הסעודה בתוך שישירו
ע"כ. הסעודה בתוך חסידות שידברו שחשב הוא כו' שלא
בני, אסדר, בשבחין, אזמר הפזמונים על הכוונה אם יודע (ואינני
הפזמונים  אמרו לא שהם ידוע זה אך בהסדור, כתובים הרי
שיאמר  ראיתיו ולא הסעודה בעת הייתי פעמים וכמה הנ"ל,
השלחן) על אתו שאכלנו (בהזמן אחד ופעם הנ"ל, הפזמונים
איזה  רק קצר זמן נמשך זה אך הנ"ל הפזמונים שנאמר לנו צוה

כו'). שנאמר עוד לנו אמר ולא שבתים
:Â¯Â„ÈÒ· ÂÈ·¯ ÒÈÎ‰˘ ˙Â¯ÈÓÊ‰ ˙¯ÈÓ‡ כ"ק קודש באגרות

סיפר  מהר"ש אדמו"ר שכ"ק תפב: ע' ח"ג מהוריי"ץ אדמו"ר
זמירות  אומרים שהיו זמנים היו רבותינו אבותינו כ"ק אצל אשר

שבת. בסעודות
זיך  דארף זמירות :(7 ע' עורים פוקח לקונטרס (ובהקדמה ושם
איז  זיך, זאגט עס איז זאגען, זיך דארף עס וואס דאס זאגען.
דאס  איז געזאגט, ווי ניט מער איז דאס אז אבער געזאגט, דאס
ודבר  ומעצמו, מאליו להאמר צריכות (=הזמירות געזאגט ניט
מאליו  מתאמר זה אם הנה ומעצמו, מאליו להאמר שצריך
זה  אין אומרים, רק אם אבל אמירה, נחשב זה הרי ומעצמו,
הוא  הזה הדרך הנה כמובן אדמו"ר: כ"ק העיר זה ועל אמירה).
הכל  לעשות צריכים אנחנו אבל מדריגה, בעלי לצדיקים רק

עול. קבלת בדרך ובזמנו בעתו
מהר"ש  הרבי שר פעם קדושים: ש"פ ה'תשכ"ה קודש בשיחות
כידוע  - בכך חסידים של דרכם אין הרי שאלוהו, בשבת. זמירות
שרים  אין מכלֿמקום בסידורו, הזקן אדמו"ר שכללן שלמרות
דרושה  אבל זמירות, יהיו שלא היא הכוונה כי והשיב, - אותן

ענין  את אין כאשר אך שבדיבור. מזמירות נעלית והשירה שירה
הזמירות. ענין הפחות לכל אפשרי השירה

זצוקללה"ה  אאמו"ר כ"ק :29 ע' ה'תרפ"ט השיחות בספר
והצדיק  בשבת, זמירות אומר שאינו מזה צר לו הי' זי"ע נבג"מ
אדמו"ר  זקני אבל חסידות, אודות שמדברים בזה רק זאת
ובאחד  פעמים שתי זמירות אמר זי"ע זצוקללה"ה מהר"ש
כי  - השלחן אצל זי"ע זצוקללה"ה אאמו"ר כ"ק הי' מהפעמים
שהיו  רק בש"ק, השלחן אצל תמיד בניו כל יושבים היו לא
הא' שבפעם אאמו"ר ואמר - ב' ושנית א' זו שבוע מתחלפים

הוא. גם הי'
בני  מנגנים היו זי"ע הצ"צ אדמו"ר בבית הלא אחד ושאל

היכלא.
לו, אמרתי הסעודה באמצע סה: ע' הרב"ש ברשימות
ה"זמירות" ש"ק בכל אומר הי' נ"ע, הרב"ש כ"ק שאאזמו"ר

נ"ע. אדמו"ר בסידור הנדפס
"זמירות", אומר היה נ"ע אביו כ"ק אם ממנו שאלתי סז: ובע'
ובעת  לא. ברמז: בראשו כ"ק ונענע כלל. אמר שלא לי אמר
זקיני  כ"ק של הניגון את היטב אני שזוכר לו, אמרתי הסעודה
שורר, ניגון באיזו ממני ושאל הזמירות. שאמר בעת הנ"ל
בזמירות  משוררים היו הניגון שבזה לי ואמר לשורר, והתחיל
של  הניגון אם כי היטב, אותו זוכר שאיני לו אמרתי שבת. ליל
(והוא  אותו לשורר והתחלתי היטב, זוכר אני בשחרית שבת יום

זיע"א). נ"ע הזקן אדמו"ר כ"ק של ניגון
בכל  זמירות אומר היה אדמו"ר כ"ק אדמו"ר: כ"ק מנהג
הסעודה  בסיום ולפעמים ובשר, דגים בין לפעמים הסעודות.

משב"ק). בשם 21 ע' ש"ק ומנהגים הליכות (לקט
לסעודתא  אסדר הניגון - רבינו של אביו - הרלוי"צ שר פעם
ב"עץ  מובא זה הרלוי"צ וענה ע"ז. חב"ד "שפיץ ותמהו וכו'

ה). סי' הרלוי"צ מדור - אוזן (לשמע חיים"
:Â¯Â„ÈÒ· ÂÈ·¯ ÒÈÎ‰ ‡Ï˘ ˙Â¯ÈÓÊ‰ ˙¯ÈÓ‡'ע היומן ברשימת

נ"ע  מהר"ש שאדמו"ר סיפר נ"ע אדמו"ר תרצג): (משנת שכד
(שבסידור), הזמירות ידעו - וכו' רז"א נ"ע אדמו"ר - שהם חפץ

ווערטער". "געשמאקע אמר זמירות הּפולישע על ַוגם
הּפולישע  אמר במאנטרע, - נ"ע מהר"ש אדמו"ר - ֶָבהיותו
המנוחה  בעת אבל צייט, די עבירה אן אזוי וכאילו זמירות.

הזמן ודאצ'ע על חבל - הזמנים) (בשאר (=בכלל אותם אמר
דשא. בנאות משא"כ זמירות) אמירת על (לבזבזו

:˙·˘ ÏÈÏ· ÌÈÂ‚ היו שבת בסעודות . . מהר"ש אדמו"ר אצל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
úéùéìù äãåòñ [ãë כן נהגו ולא -54.

zetqede mipeiv
קג). ע' ח"א דיבורים (לקוטי שבת בליל מנגן שהי' ניגונים

ניגון  שינגנו - לפעם מפעם - מבקש היה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק
.(21 ע' ש"ק ומנהגים הליכות (לקט הסעודה בעת חסידי

שלושה  בשבת בשולחנו לנגן ציוה מפאריטש הלל רבי החסיד
(לקוטי  פעמים שלשה ניגון כל נגונים. חמשה ובחגים ניגונים

.(606 ע' בלה"ק ח"ב דיבורים
:(˘ÈË) ÔÁÏ˘ ˙ÎÈ¯Ú רבותינו אצל סדר הי' לא בליובאוויטש

פורים. ולפרקים כסלו וי"ט בשמח"ת ורק ברבים, טישן בעריכת

ש"ק  בכל סדר הצ"צ רבינו אצל הי' ביחידות ברבים. זהו אך
בחצירו, דר הי' הוא מהר"ש, אדמו"ר עמו אוכל הי' בקביעות,
לשולחן  באים היו בניו ויתר ש"ק. כל באים היו מבניו ואחד
הפרטי  מצבם לפי זהו ברמה"ז לפני לפעמים אכילתם אחר
שלחן  נגלה, שלחן סדר: בזה והי' הפרטי. ובסדרם בבריאות

סיפורים. ושלחן חקירה, שלחן חסידות,
יב.54) ס"ק בדה"ש פב סימן קצותֿהשלחן

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ אם לפעמים עליו מברכים היו בימיהם הכנסת בית של נר
נעשה  הנר שאז הכנסת בבית אצלם מתארח חשוב אדם היה
הכנסת  לבית הסמוך בחדר אוכל הכנסת שמש אם או לו להאיר
אין  אם לו להאיר הנר שנעשה הכנסת לבית פתוחים שחלונותיו
ולא  חשוב אדם שם היה לא אם אבל שמה לו מאירה הלבנה
שלא  עליו מברכין היו לא שם דולק נר ויש שם האוכל שמש

שכינה. לכבוד אלא להאיר נעשה

האוכל  שמש ולא הכנסת בבית אורחים לנו שאין עכשיו לפיכך
דרכנו  שעכשיו (ועוד הכנסת שבבית נר על מברכים אין שם
ולפיכך  שכינה כבוד בשביל ביום אפילו הכנסת בבית להדליק
עליו  מברכים אין להאיר בשביל גם בלילה מדליקים אם אף
נרות  מרבים אם (אבל אותו) מדליקים היו ביום ואף הואיל

עליהם): מברכים להאיר בשביל מביום יותר בלילה

ÁÈ לקבורה אותו כשמוציאים מת של נר על מברכים אין
אותו  מקברים היו שאילו חשוב מת הוא אם שבת במוצאי
זה  נר שנמצא לכבודו לפניו נר מוציאים ג"כ היו ביום
בלבד  להאיר בשביל עשוי אינו שבת במוצאי לפניו שמוציאים
כל  חשוב שאינו מת אבל לפניו מוציאים היו ביום שאף כיון
הנר  על מברכים ביום אותו מקברים כשהיו נר לפניו להוציא כך

בלבד: להאיר בשביל עשוי שהוא בלילה לפניו שהוציא

ËÈ על מברכין אין שהרי שבת במוצאי הנר על יברך לא סומא
כל  מאורו ליהנות כשיוכל אלא אותו כשרואה אפילו הנר
ברכת  בלא יבדיל אלא למטבע מטבע בין להכיר שיוכל עד כך

הנר:

Î לא אור להם והביאו שבת במוצאי הכנסת בבית יושבים היו
מברך  אחד אלא עצמו בפני ואחד אחד כל עליו יברכו
אחד  כל היה שאם ואע"פ חובתן ידי ויוצאים שומעים וכולם
עכשיו  כמו מלימודם כך כל מבטלים היו לא עצמו בפני מברך
עכשיו  מקום מכל וישמעו כולם שישתקו עד לבטל שצריכים

מלך: הדרת עם ברוב כי יותר הידור יש

‡Î עליו מברך אינו בידו שהוא אע"פ בחיקו טמון נר היה
מטבע  בין ולהכיר לראותו יכול ואינו טמון שהוא כיון
להכיר  שיכול נר ואפילו מחיקו יוציאנו לא אם לאורו למטבע

השלהבת  את לראות יכול שאינו אלא לאורו למטבע מטבע בין
בענין  קצת הצד מן עומד והוא זוית בקרן עומד שהנר כגון
יברך  לא לאורה להשתמש שיכול אע"פ השלהבת רואה שאינו
שיכול  בעששית הוא הנר ואם השלהבת לראות שיוכל עד
(ויש  עליו לברך יכול העששית דופני מתוך השלהבת לראות

חולקים):

יזֿכא  סעיפים הבדלה נר דין רחצ סימן ב חלק

חוץ ‡ משקה שום לשתות או דבר שום לאכול חכמים אסרו
שהבדיל  אע"פ הכוס על שיבדיל עד שבת במוצאי ממים
בסי' שנתבאר מטעם אסור מעט לטעום ואפילו בתפלה כבר

רע"א:

כשמגיע · להפסיק צריך יום מבעוד ושותה יושב היה ואפילו
ואוכל  יושב היה אם אבל לילה ספק שהוא השמשות בין
כשמגיע  אפילו משתיה אפילו להפסיק צריך אינו יום מבעוד
הלילה  תוך שירצה כמה בסעודתו להמשיך ורשאי לילה ודאי
באיסור  הסעודה והתחיל שכח אם אבל בהיתר שהתחיל כיון

שנזכר. מיד להפסיק צריך ואילך השמשות מבין דהיינו

בין  לאכול בין השמשות בבין להתחיל אפילו מתירין ויש
הראוי  זמן הוא שאז לילה בודאי אלא איסור ואין לשתות
שמתחילין  גדולות בסעודות המנהג נתפשט וכן להבדלה
אבל  שיסמכו מה על להם שיש כיון בידם למחות ואין בביה"ש

הראשונה. כסברא העיקר

היה  אם להפסיק אפילו צריך לילה ודאי כשמגיע הכל ולדברי
שכח  אם מאכילה ואפילו יום מבעוד בלבד לשתיה קבוע
לאחר  נזכר ואם שנזכר מיד להפסיק צריך לילה בודאי והתחיל
ואחר  מיד יטעמנה המוציא פרוסת שטעם קודם המוציא שבירך
לבטלה  המוציא ברכת תהא מתחלה יבדיל שאם יבדיל כך
בין  כך כל שהפסיק כיון המוציא ולברך לחזור יצטרך כך שאחר

לטעימה: ברכה

מלאכה  שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

אֿב  סעיפים שיבדיל קודם
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קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
úéùéìù äãåòñ [ãë כן נהגו ולא -54.

zetqede mipeiv
קג). ע' ח"א דיבורים (לקוטי שבת בליל מנגן שהי' ניגונים

ניגון  שינגנו - לפעם מפעם - מבקש היה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק
.(21 ע' ש"ק ומנהגים הליכות (לקט הסעודה בעת חסידי

שלושה  בשבת בשולחנו לנגן ציוה מפאריטש הלל רבי החסיד
(לקוטי  פעמים שלשה ניגון כל נגונים. חמשה ובחגים ניגונים

.(606 ע' בלה"ק ח"ב דיבורים
:(˘ÈË) ÔÁÏ˘ ˙ÎÈ¯Ú רבותינו אצל סדר הי' לא בליובאוויטש

פורים. ולפרקים כסלו וי"ט בשמח"ת ורק ברבים, טישן בעריכת

ש"ק  בכל סדר הצ"צ רבינו אצל הי' ביחידות ברבים. זהו אך
בחצירו, דר הי' הוא מהר"ש, אדמו"ר עמו אוכל הי' בקביעות,
לשולחן  באים היו בניו ויתר ש"ק. כל באים היו מבניו ואחד
הפרטי  מצבם לפי זהו ברמה"ז לפני לפעמים אכילתם אחר
שלחן  נגלה, שלחן סדר: בזה והי' הפרטי. ובסדרם בבריאות

סיפורים. ושלחן חקירה, שלחן חסידות,
יב.54) ס"ק בדה"ש פב סימן קצותֿהשלחן

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ אם לפעמים עליו מברכים היו בימיהם הכנסת בית של נר
נעשה  הנר שאז הכנסת בבית אצלם מתארח חשוב אדם היה
הכנסת  לבית הסמוך בחדר אוכל הכנסת שמש אם או לו להאיר
אין  אם לו להאיר הנר שנעשה הכנסת לבית פתוחים שחלונותיו
ולא  חשוב אדם שם היה לא אם אבל שמה לו מאירה הלבנה
שלא  עליו מברכין היו לא שם דולק נר ויש שם האוכל שמש

שכינה. לכבוד אלא להאיר נעשה

האוכל  שמש ולא הכנסת בבית אורחים לנו שאין עכשיו לפיכך
דרכנו  שעכשיו (ועוד הכנסת שבבית נר על מברכים אין שם
ולפיכך  שכינה כבוד בשביל ביום אפילו הכנסת בבית להדליק
עליו  מברכים אין להאיר בשביל גם בלילה מדליקים אם אף
נרות  מרבים אם (אבל אותו) מדליקים היו ביום ואף הואיל

עליהם): מברכים להאיר בשביל מביום יותר בלילה

ÁÈ לקבורה אותו כשמוציאים מת של נר על מברכים אין
אותו  מקברים היו שאילו חשוב מת הוא אם שבת במוצאי
זה  נר שנמצא לכבודו לפניו נר מוציאים ג"כ היו ביום
בלבד  להאיר בשביל עשוי אינו שבת במוצאי לפניו שמוציאים
כל  חשוב שאינו מת אבל לפניו מוציאים היו ביום שאף כיון
הנר  על מברכים ביום אותו מקברים כשהיו נר לפניו להוציא כך

בלבד: להאיר בשביל עשוי שהוא בלילה לפניו שהוציא

ËÈ על מברכין אין שהרי שבת במוצאי הנר על יברך לא סומא
כל  מאורו ליהנות כשיוכל אלא אותו כשרואה אפילו הנר
ברכת  בלא יבדיל אלא למטבע מטבע בין להכיר שיוכל עד כך

הנר:

Î לא אור להם והביאו שבת במוצאי הכנסת בבית יושבים היו
מברך  אחד אלא עצמו בפני ואחד אחד כל עליו יברכו
אחד  כל היה שאם ואע"פ חובתן ידי ויוצאים שומעים וכולם
עכשיו  כמו מלימודם כך כל מבטלים היו לא עצמו בפני מברך
עכשיו  מקום מכל וישמעו כולם שישתקו עד לבטל שצריכים

מלך: הדרת עם ברוב כי יותר הידור יש

‡Î עליו מברך אינו בידו שהוא אע"פ בחיקו טמון נר היה
מטבע  בין ולהכיר לראותו יכול ואינו טמון שהוא כיון
להכיר  שיכול נר ואפילו מחיקו יוציאנו לא אם לאורו למטבע

השלהבת  את לראות יכול שאינו אלא לאורו למטבע מטבע בין
בענין  קצת הצד מן עומד והוא זוית בקרן עומד שהנר כגון
יברך  לא לאורה להשתמש שיכול אע"פ השלהבת רואה שאינו
שיכול  בעששית הוא הנר ואם השלהבת לראות שיוכל עד
(ויש  עליו לברך יכול העששית דופני מתוך השלהבת לראות

חולקים):

יזֿכא  סעיפים הבדלה נר דין רחצ סימן ב חלק

חוץ ‡ משקה שום לשתות או דבר שום לאכול חכמים אסרו
שהבדיל  אע"פ הכוס על שיבדיל עד שבת במוצאי ממים
בסי' שנתבאר מטעם אסור מעט לטעום ואפילו בתפלה כבר

רע"א:

כשמגיע · להפסיק צריך יום מבעוד ושותה יושב היה ואפילו
ואוכל  יושב היה אם אבל לילה ספק שהוא השמשות בין
כשמגיע  אפילו משתיה אפילו להפסיק צריך אינו יום מבעוד
הלילה  תוך שירצה כמה בסעודתו להמשיך ורשאי לילה ודאי
באיסור  הסעודה והתחיל שכח אם אבל בהיתר שהתחיל כיון

שנזכר. מיד להפסיק צריך ואילך השמשות מבין דהיינו

בין  לאכול בין השמשות בבין להתחיל אפילו מתירין ויש
הראוי  זמן הוא שאז לילה בודאי אלא איסור ואין לשתות
שמתחילין  גדולות בסעודות המנהג נתפשט וכן להבדלה
אבל  שיסמכו מה על להם שיש כיון בידם למחות ואין בביה"ש

הראשונה. כסברא העיקר

היה  אם להפסיק אפילו צריך לילה ודאי כשמגיע הכל ולדברי
שכח  אם מאכילה ואפילו יום מבעוד בלבד לשתיה קבוע
לאחר  נזכר ואם שנזכר מיד להפסיק צריך לילה בודאי והתחיל
ואחר  מיד יטעמנה המוציא פרוסת שטעם קודם המוציא שבירך
לבטלה  המוציא ברכת תהא מתחלה יבדיל שאם יבדיל כך
בין  כך כל שהפסיק כיון המוציא ולברך לחזור יצטרך כך שאחר

לטעימה: ברכה

מלאכה  שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

אֿב  סעיפים שיבדיל קודם
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c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "כפה תוכןתוכןתוכןתוכן חז"ל במאמר הפנימי הפירוש

כגיגית" הר עליהם

והיא  קצרה, הקדמה להקדים יש זה פרק [להבנת

אחת  היתה (שזו תורה מתן של וענינו מהותו בענין

" המאמר בתחילת תורה השאלות מתן ענין )."מהו

במאמר  כאן עד שנתבארה העיקרית הנקודה דהנה

" ענינה שתורה הקדמוני היא, אפשר "משל ידה שעל היינו ,

" לגילוי לזכות עולם לאדם של שהאדם "קדמונו ידי דעל ,

את  לתפוס באפשרותו הרי התורה חכמת את ומשיג לומד

שע "הקב  כמו - ובעצמו בכבודו את "ה להשיג אפשר משל י

הנמשל.

" של ענינו עיקר גם תורה וזהו שאז "מתן רק זה אין :

הקב  תרי "הודיע הן מה לישראל התורה "ה מצוות ג

האבות  קיימו שהרי - התורה) חלקי שאר (וכן והלכותיהן

פרשה  לא ומעולם ניתנה שלא עד כולה התורה כל את

וא  במצרים, ואפילו מאבותינו דברי "ישיבה לימוד עצם כ

אלא  סיני; הר על התורה נתינת קודם גם קיים הי' תורה

" גילוי בענין הוא תורה מתן של עולם עיקרו של ,"קדמונו

סוף "ד  אין אור השגת ישראל קיבלו התורה קבלת בעת

בפנים  פנים גלוי] [באופן שבתורה ירד "בחכמה אז כי ,

במו  השכינה את לראות זכו ישראל ובני סיני הר על השם

וכמ  האלקים,"עיניהם הוא ה' כי לדעת הראת אתה ש

ב  זאת חושית'."שראו ראי'

דהנה  סיני. הר דמעמד מהחידושים אחד זהו באמת

אע  התורה, ""בלימוד היא שהתורה הקדמוני פ ,"משל

ע  הנלמדת התורה חכמת ""ובתוך מלובש האדם ה "הקב י

ובעצמו  מכל "בכבודו המלך, של לבוש היא דהתורה ,

מבלי התורה את ללמוד לאדם אפשר את להרגיש מקום

ב  את מלך "דביקותו הרגשתו שהעדר דאף מעשה, בשעת "

" תורה לומד שכשהוא מהמציאות, מגרע אינו הרי הדבר

המלך  את כמחבק מרגיש זה דכשאינו מובן, מקום מכל - "

האדם. נפש על התורה לימוד בפעולת חסר זאת,

יכול  שהאדם כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח  ל "להפריד התורה חכמת בין התורה "ו והרגשת "נותן ,

מעצם  ממילא בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות

להרגיש  מיוחדת, ויגיעה עבודה לכך דרושה אלא הלימוד,

זו, מצוה של הסופית המטרה את התורה לימוד בעת

" עם עולם להתדבק של ."קדמונו

כזה  לפירוד מקום שום הי' לא תורה, מתן בעת אולם

אלקים  אלינו נגלה סיני הר במעמד שכן, הדבקים. בין

" אלקיך ואמר ה' הגבורה.,"אנכי מפי הדברות את ושמענו

של  קדמונו שבתורה, האלקות את להרגיש כדי והנה

ענין  והוא האדם, מצד מיוחדת להכנה זקוקים עולם,

הקב "ביטול "ה  שאין התניא ובלשון דבר ", על אלא שורה ה

שום  ואין בי' תפיסא מחשבה לית כי יתברך. אצלו שבטל

הבורא  את לתפוס יוכל ידו שעל ומוגבל נברא באדם כח

ע  רק אלא גבול, בעל בלתי הרגשת "שהוא והעדר הביטול י

" שנאמר וכמו שכינה. לגילוי כלי שזהו וקדוש עצמו מרום

רוח  ושפל דכא ואת וקדוש "אשכון, מרום יתברך דהוא ,

" לו אפשר ואיפה מנבראים, ב "לשכון ומובדל רק דכא "?

רוח  הרוח,"ושפל והגבהת גאווה של הרגש שום לו שאין ,

רז  אמרו וכן וביטול. הלב שבירת [בעל "רק והוא אני אין ל

יחד. לדור יכולין גאוה]

ישראל  בני הגיעו אליו הביטול - לבאר שממשיך וזהו

ראויים  כלים נעשו זה ביטול ידי שעל תורה, מתן קודם

" - האלקית עולם לההתגלות של מתן קדמונו בעת - "

תורה:]

úåìâã íéøåñé éãé ìò äøåú ïúîì åëæ ìàøùé äðäå
.íéðáìáå øîåçá íéøöî

תורה  מתן בעת זו אלקית להתגלות לזכות כדי
דגלות  היסורים את תחילה לעבור ישראל בני הוצרכו
ישות  את מבטלים יסורים כי ובלבנים, בחומר מצרים,
לגילוי  הכלי הוא זה וביטול רוחו, את ושוברים האדם

ב"ה. סוף אין

éåìéâ úåéäì øùôà éà éë ,òîùðì äùòð åîéã÷äå
ùéù íå÷îá àìà ä"á óåñ ïéà øåàî äëùîäå

.à÷åã ìåèá úðéçá
הנה  מצרים, דגלות הכללית ההכנה מלבד אולם,
להיות  ישראל בני הוצרכו גופא תורה מתן בשעת גם
גילוי  שיהי' אפשר אי כי יתברך. אליו ביטול בבחינת
דוקא. ביטול בחינת שיש במקום אלא ב"ה סוף אין אור

úðéçá àåäù òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæå
ïåöø åì ïéà åìàë ,ìëå ìëî åðåöø ìèáîù ìåèáä
ïåéìòä ïåöø àåäù äî ìë äöøéù ÷ø ,åîöò éðôá
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כל  ("נעשה") לקיים עצמם על קיבלו שבנ"י זה
הציווי  יהי' מה נפק"מ כל ללא עליהם, שיצווה מה
זה  הרי הציוויים), הם מה וידעו שמעו טרם (שהרי
האדם  של רצונו דכל ית', אליו מוחלט ביטול על מורה

ב"ה. העליון רצון שהוא מה אלא אינו

åì ïéà ãáòäù ,åãáòú åúåàå ,äãåáò úðéçá åäæå
.äùåò åáø øîàé øùà úà ÷ø ,åîöò éðôá äòã

הוא  דעבודה "עבודה", הנקרא הוא זה ביטול
לנשמע  נעשה דהקדמת הביטול שכן, עבדות. לשון
מה  כל לעשות ומוכן עצמו בפני רצון לאדם (שאין
שהוא  לרבו, העבד כביטול הוא העליון), רצון שהוא

הוא  רבו לו שיאמר מה את ורק לאדונו, משועבד
עושה.

ìëåé ,äæ ìåèá àåäù ,äùòð úðéçá åîéã÷äù é"òå
óåñ ïéàî øåàäå éåìâä ìá÷ì åðééäã ,òîùðå úåéäì

.àåä êåøá
עמוק  תוכן כוללת ונשמע" "נעשה אמירת זה, ולפי
"נשמע", אח"כ להיות יכול "נעשה' שע"י - יותר
לרצון  וכל מכל הביטול הוא "נעשה' אמירת פירוש:
להיות  יכול זה ביטול ידי ועל לאחרי ורק ב"ה, העליון

מלשון - דברים "נשמע" כלי קבלת להיעשות היינו -
הוא. ברוך סוף מאין והאור הגילוי לקבל

c wxt yipi` aiig d''c
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אשר Â‡È·È(א) וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש
בראשו. מלכות כתר נתן ואשר המלך עליו רכב
גאות  מלך ה' מ"ש היינו למעלה מלכות לבוש ענין הנה
התנשאות  בחי' שהוא גיאות בלבוש הקב"ה שנתלבש לבש
מלכותך  כמ"ש עם על מלך להיות מלכות לבוש בחי' שזהו
עליו  רכב אשר וסוס מ"ש וענין כו' עולמים כל מלכות
מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי במ"ת מ"ש היינו המלך
נתן  ואשר מ"ת. בשעת המלך עליו רכב אשר וזהו ישועה
שעטרה  בעטרה במ"ת מ"ש ענין זהו בראשו מלכות כתר
וקבל  ארז"ל הנה כי כו' מ"ת זה חתונתו ביום אמו לו
שהיתה  מ"ת בזמן שהחלו לעשות החלו אשר את היהודים
גמר  היה מרדכי ובימי ונשמע נעשה כשאמרו התחלה רק
נתגלו  במ"ת שנתגלו ומדריגות הבחי' שכל ונמצא הקבלה.
גמר  היה מרדכי בימי כי שאת וביתר מרדכי בימי ג"כ
תחלה  הנה זה ולהבין מ"ת. בשעת החלו אשר את הקבלה
ומע"ט  תשובה חכמה תכלית מארז"ל ביאור להקדים יש
עושיהם  לכל טוב שכל ה' יראת חכמה ראשית שנאמר
לו  מוטב עושה ואינו והלומד כו' נאמר לא ללומדיהם
אלא  עיקר המדרש לא כי כו' פניו על שלייתו לו שתתהפך
ע"י  לעשות' לו שא"א במצות דוקא היינו אך המעשה
אמרו  אחרים ע"י לעשות' שאפשר במצוה אבל אחרים

שמים  חפצי אפילו בה ישוו לא חפצים וכל ע"פ בהיפך
אנו  הרי מד"ת א' לדבר אפילו שוין אינן המצות שכל
בחי' ויש המצות על בתורה יתירה ומעלה בחי' שיש רואים
שאמרו  מה וגם מד"ת יותר המצות בקיום יתירה ומעלה
גדול  דתלמוד וגמרו שנמנו מה ואעפ"כ כולם כנגד ות"ת
הרי  טעמא בתר וזיל מעשה לידי שמביא מטעם אלא אינו
ותחלה  בזה. שאין מה בזה מעלה שיש ג"כ משמע מזה
ד"ת  על המצות שבקיום יתירה מעלה בענין להבין יש
תשובה  הוא שבתורה חכמה דתכלית ג"כ שא' במה והוא
תכלית  בחי' הרי כו' עושה ואינו הלומד וכן דוקא ומע"ט
והתורה  ומע"ט תשובה רק אינו שבחכמה הפנימי המכוון
הפנימי' הכוונה תכלית אל לבוא ומבוא דרך כמו רק אינו
כל  ראשית בחי' היא שהחכמה ידוע בהיות הוא והענין כו'
בראשית  כמ"ש ראשית החכמה נק' וע"כ ההשתלשלות
כו' עשית בחכמה כולם וכמ"ש כו' בחוכמתא ות"י ברא
בבחי' החכמה בחי' שגם הוא מאמר נמי בראשית אמרו אך
לכל  ראשית בשם שנק' רק עכ"פ ההשתלשלות
יש  ראשית שלכל וכמו הגלוי ראשית ונק' ההשתלשלות
המנין  מן הראשית גם הרי ושלישית שנית אחריו למנות
לא  המנין מן הראשית אין ואם שנית אחריו שמונין מאחר

כידוע: שנית לקרות יתכן
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כל  ("נעשה") לקיים עצמם על קיבלו שבנ"י זה
הציווי  יהי' מה נפק"מ כל ללא עליהם, שיצווה מה
זה  הרי הציוויים), הם מה וידעו שמעו טרם (שהרי
האדם  של רצונו דכל ית', אליו מוחלט ביטול על מורה

ב"ה. העליון רצון שהוא מה אלא אינו

åì ïéà ãáòäù ,åãáòú åúåàå ,äãåáò úðéçá åäæå
.äùåò åáø øîàé øùà úà ÷ø ,åîöò éðôá äòã

הוא  דעבודה "עבודה", הנקרא הוא זה ביטול
לנשמע  נעשה דהקדמת הביטול שכן, עבדות. לשון
מה  כל לעשות ומוכן עצמו בפני רצון לאדם (שאין
שהוא  לרבו, העבד כביטול הוא העליון), רצון שהוא

הוא  רבו לו שיאמר מה את ורק לאדונו, משועבד
עושה.

ìëåé ,äæ ìåèá àåäù ,äùòð úðéçá åîéã÷äù é"òå
óåñ ïéàî øåàäå éåìâä ìá÷ì åðééäã ,òîùðå úåéäì

.àåä êåøá
עמוק  תוכן כוללת ונשמע" "נעשה אמירת זה, ולפי
"נשמע", אח"כ להיות יכול "נעשה' שע"י - יותר
לרצון  וכל מכל הביטול הוא "נעשה' אמירת פירוש:
להיות  יכול זה ביטול ידי ועל לאחרי ורק ב"ה, העליון

מלשון - דברים "נשמע" כלי קבלת להיעשות היינו -
הוא. ברוך סוף מאין והאור הגילוי לקבל
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dxe` ixry

אשר Â‡È·È(א) וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש
בראשו. מלכות כתר נתן ואשר המלך עליו רכב
גאות  מלך ה' מ"ש היינו למעלה מלכות לבוש ענין הנה
התנשאות  בחי' שהוא גיאות בלבוש הקב"ה שנתלבש לבש
מלכותך  כמ"ש עם על מלך להיות מלכות לבוש בחי' שזהו
עליו  רכב אשר וסוס מ"ש וענין כו' עולמים כל מלכות
מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי במ"ת מ"ש היינו המלך
נתן  ואשר מ"ת. בשעת המלך עליו רכב אשר וזהו ישועה
שעטרה  בעטרה במ"ת מ"ש ענין זהו בראשו מלכות כתר
וקבל  ארז"ל הנה כי כו' מ"ת זה חתונתו ביום אמו לו
שהיתה  מ"ת בזמן שהחלו לעשות החלו אשר את היהודים
גמר  היה מרדכי ובימי ונשמע נעשה כשאמרו התחלה רק
נתגלו  במ"ת שנתגלו ומדריגות הבחי' שכל ונמצא הקבלה.
גמר  היה מרדכי בימי כי שאת וביתר מרדכי בימי ג"כ
תחלה  הנה זה ולהבין מ"ת. בשעת החלו אשר את הקבלה
ומע"ט  תשובה חכמה תכלית מארז"ל ביאור להקדים יש
עושיהם  לכל טוב שכל ה' יראת חכמה ראשית שנאמר
לו  מוטב עושה ואינו והלומד כו' נאמר לא ללומדיהם
אלא  עיקר המדרש לא כי כו' פניו על שלייתו לו שתתהפך
ע"י  לעשות' לו שא"א במצות דוקא היינו אך המעשה
אמרו  אחרים ע"י לעשות' שאפשר במצוה אבל אחרים

שמים  חפצי אפילו בה ישוו לא חפצים וכל ע"פ בהיפך
אנו  הרי מד"ת א' לדבר אפילו שוין אינן המצות שכל
בחי' ויש המצות על בתורה יתירה ומעלה בחי' שיש רואים
שאמרו  מה וגם מד"ת יותר המצות בקיום יתירה ומעלה
גדול  דתלמוד וגמרו שנמנו מה ואעפ"כ כולם כנגד ות"ת
הרי  טעמא בתר וזיל מעשה לידי שמביא מטעם אלא אינו
ותחלה  בזה. שאין מה בזה מעלה שיש ג"כ משמע מזה
ד"ת  על המצות שבקיום יתירה מעלה בענין להבין יש
תשובה  הוא שבתורה חכמה דתכלית ג"כ שא' במה והוא
תכלית  בחי' הרי כו' עושה ואינו הלומד וכן דוקא ומע"ט
והתורה  ומע"ט תשובה רק אינו שבחכמה הפנימי המכוון
הפנימי' הכוונה תכלית אל לבוא ומבוא דרך כמו רק אינו
כל  ראשית בחי' היא שהחכמה ידוע בהיות הוא והענין כו'
בראשית  כמ"ש ראשית החכמה נק' וע"כ ההשתלשלות
כו' עשית בחכמה כולם וכמ"ש כו' בחוכמתא ות"י ברא
בבחי' החכמה בחי' שגם הוא מאמר נמי בראשית אמרו אך
לכל  ראשית בשם שנק' רק עכ"פ ההשתלשלות
יש  ראשית שלכל וכמו הגלוי ראשית ונק' ההשתלשלות
המנין  מן הראשית גם הרי ושלישית שנית אחריו למנות
לא  המנין מן הראשית אין ואם שנית אחריו שמונין מאחר

כידוע: שנית לקרות יתכן
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â מתקנים שנ"ח והיינו משמאל, חנוכה נר ענין יובן
נ"ח  דהנה הוא והענין שמאל, של המדה קו את ג"כ
דהנה  הוא והענין נרות. ז' היו ובמקדש נרות, שמונה הם
וע"כ  מתפרדין ענפין בבחי' שהם מדות ז' כנגד הם נרות ז'
יניקת  הרבה הי' בצפון הי' שאם לפי בדרום המנורה
התגברות  שיהי' בכדי בדרום המנורה וע"כ החיצונים
שהיא  נרות שמונה שהיא נ"ח אך הגבורות, על החסדי'
התכללות  בבחי' הם ששם לפי משמאל היא בינה בבחי'
דוקא  הוא ע"כ החיצוני' יניקת שם להיות יוכלו ולא
הוא  כ"ז אך ג"כ. השמאל קו יתוקן שעי"ז כדי משמאל
נ"ח  אזי בימין מזוזה אין אם אבל בימין, מזוזה כשיש
הכהנים  ע"י שיונפו צריך שבלוים שכמו והיינו בימין,

יניקת  יהי' שלא הוא מבחי' להמשיך יכולים עי"ז ואז דוקא
יכול  ואז מימין מזוזה כשיש ג"כ זהו נ"ח כך כו', החיצוני'
אם  אבל השמאל, קו את לתקן בינה מבחי' להמשיך נ"ח
שלא  כדי דוקא בימין נ"ח שיהי' צריך בימין מזוזה אין
מצותה  בימין מזוזה יש אם אבל כו', החיצוני' יניקת יהי'

ל  כתבו ששלחו הוא נ"ח ענין דהנה בשמאל. על דוקא כם
שור  כי והיינו ישראל, באלקי חלק לכם שאין השור קרן
פסולת  הוא השור וקרן השמאל, קו בחי' גבור' מבחי' הוא
יקבלו  שלא שרצו והיינו כו'. פסולת בחי' הוא קרנים כי
עי"ז  מס"נ ע"י ההיפוך שהי' אח"כ אך כו', קדושה ע"י
שלא  השמאל קו את שיתקן כדי חנוכה נר שמונה קבעו

כו'. השור קרן קרנים ע"י החיצוני' יניקת יהי'
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È„Î·Â דלע"ל גאולות ד' נגד שתיקנו מ"ד דעת להבין
טעמא  ופסיק הוי' הוי' ויקרא מ"ש להקדים צריך
השתלשלות  שבסדר הא' הוי', שמות ב' יש כי בגווייהו,
שלמעלה  מה הוא הב' הוי' ושם ההתהוות, מקור שהוא
והוא  להתהוות למקור מקור אפי' שאינו השתלשלות מסדר
כל  מ"ש וזהו בלבד, ושמו הוא היה העולם נברא שלא עד
בחפץ  שהוא כמו המעשה שהוא עשה ה' חפץ אשר
אין  דבאדם מיד נתהווה הרי הפשוט ברצונו עלה דכאשר

לעש  מצוה הדבור ע"י כי כלום פועל מעשה רצונו וע"י ות
למעלה  אבל כלום, נתהווה לא רצון ע"י אבל עושה, הוא
הוי' שם וזהו מיד נתהווה להתהוות ברצונו עלה כאשר

אפילו  ההתהוות ע"ש עדיין לקרות א"א זה אך דלעילא,
להתהוות  מקור הוא דלתתא הוי' שם אבל למקור, מקור
ביום  והי' כתיב לע"ל אבל בגווייהו, טעמא פסיק ולכן
ע"י  דלעילא הוי' שם ויתגלה שיאיר אחד הוי' יהי' ההוא
טעמא  פסיק יהי' שלא אחד יהי' וא"כ דלתתא הוי' שם
שם  הארת עכשיו כי אחד שמו ג"כ יהי' וממילא בגווייהו
קדשו  בהיכל והוי' כמ"ש אלקים דשם לבוש ע"י הוא הוי'
שלא  דהיינו עוד יכנף ולא לע"ל אבל אד', גימט' היכל
וכדי  לבוש, בלי שיאיר כ"א הוי' שם על אלקים שם יסתיר
צמצומים  הד' אלו ג"כ צ"ל דלעילא הוי' שם שיתגלה

העצום. הגילוי לקבל כלי צ"ל ולמטה

i"pal xen` okl
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ììäå éàîùî ìùî
:ä÷îòäå øåøéá ùåøã åäééúëåã åôéìçà ìù äæ ïéðòáù àìà

øçà íå÷îáåבחסידותìò åäééúëåã åôéìçà ïéðò øàåáî
åìáé÷ íäéðùù ììäå éàîù ìùî êøã ולמדוãçà áøî

1
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

)åìáé÷ùשניהםé÷øôá áåúëù åîë ïåéìèáàå äéòîùî
úåáà39(ïë éô ìò óàå úçà àøáñאותה שניהם ששמעו
שמאיäæסברא -äæå øñåàהלל -,øéúî

äéäù éàîù éë ,íäìù íéìëäá éåðéùä äùòðù åðééäå
äøåáâ,נשמתו  úðéçáî àåäù øåñéàì äèåð äøåáâä ãöî

éäù ììäå נשמתו 'úðéçá àåäù øúéäì äèåð ãñçä ãöî
íäéðù éøä íáøî åìáé÷ù àøáñä àåäù úåøåàä ìáà ,ãñç

åë éìëä âæî éôì äðúùðù àìà úçà àøáñ åìáé÷שהלל - '
ושמאי החסד, למקום הסברא את לוקח החסד כלי  שהוא
הגבורה. למקום סברא אותה  את לוקח הגבורה כלי  שהוא

øàåáîä êøã ìò åäæù øîåì ùé)אחרים ïéðòáבמקומות
כנגד בהשפעה שלבים ג ' שיש שכלית סברא øåàהשפעת

òé÷ø íéî,פשוט הוא àéîשאור åãéìâà òé÷øå éãééð àéîã
- נקרשו) המים וברקיע (נשפכים) ניידים åë'åðééäå(מים ,

ãö ìëì äúåèäì ïééãò íéìåëéù äîëçä úãå÷ð àéä íéîã
כיוון  לכל להישפך ויכולים  ניידים שהם כפשוטם המים כמו

åë.'âã'úåâéøãîשל êùîðùאלו  òôùäá ïä òé÷ø íéî øåà
àéä äòôùääù åîë àåä øåàã ,ìá÷îä ìà òéôùîä ïî
êùîðù åîë àåä íéîå ,íìòäá òéôùîä ìöà ïééãò

ìá÷îä ìà òéôùîä ïî úåìâúäáדרגת לפי  זה עדיין אבל
ìá÷îäהמשפיע ìöà ñôúðù åîë àåä òé÷øå כבר , שנתפס

המים את בתוכו שמכיל הרקיע כמו ומוגבל, מסויים בגדר
מסויים åë'øçàבאופן íå÷îá øàáúðù åîëå40.ïë åîë

áøä ìëùáהמקבל לכלי  שיורד äáלפני ïéàבסברא -ïééãò
äøåáâå ãñç úå÷ìçúäממשåë'íäìù äâùäáå של, -

äâùääהמקבלים ïôåà éôë äøåáâå ãñçã úå÷ìçúä äùòð
åà ãñçä úðéçáî íàהגבורהåë',

úðéçá ùéù øçà íå÷îá øàåáîåשל אלו שלבים øåàג '
òé÷ø íéîההשתלשלות סדר ïùøùáåבכל úåìòîä íåø ãò

â úðéçá ïä'úåðåùàø- הראשונות הספירות שלשת כלומר
פנימיותéúòã÷חב "ד - העתיק בדרגת שנמצאים כפי  -
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העתיק של הראש  – אתיידע ) דלא  (רישא הרדל"א

כלל, ומתגלה נודע שלא âå'ïéùàøìופנימיותו ïéùàø היינו
שבכתר  בחינת41הכתר בתוך כלומר בחינות . לג ' שמחולק

הרחמים, מידות י "ג  שכנגד התיקונים לי"ג  חלוקה יש הכתר
כנגד הם שבכתר הכתר כנגד  שהם הראשונים תיקונים והג '

וראשין  בחינות úðéçáג ' ïäùהנקראים המדריגות ג '
çöçåöîåבקבלה çöå ïåîã÷ øåàעץ בפרי  שמבואר כמו

,')42åëחיים
וכיצד התהליך מהו המוסגר במאמר ביאור הוא כאן  עד
מהות לפי  גדר בו  נעשה לכלי בהיכנסו  פשוט  שהוא האור

הכלי .
לענין  והלל בשמאי  המשל את להסביר נ"ע הרבי  חוזר כעת

דוכתייהו: מצבäðäåאחליפו  להיות íéàáùëיכול
והלל שמאי – àøáñäהתלמידים äúåà òåîùì äéðù íòôá

הענין  את שוב ללמוד כלומר -43úàéöé ïéðò àåäù áøä éôî
úåøåàäהסברות הקודמתíéìëäîכלומר מהתפיסא היינו

ìá÷ìשלהם éãëáשובíòôá æà äðä ,òéôùîä áøä ìëù
éìçäì íéìåëé äéðùääøåáâä éìëá ãñçä øåà óלוקח והלל

להקל זו סברא לוקח  ושמאי להחמיר זו  ,סברא
כסיבה מקודם ששימשה  אחת שסברא יתכן איך ולכאורה 

לזה הסיבה  הנה להתיר? כסיבה תשמש  àøáñäלהחמיר éë
àéä íáøî åìáé÷ù)÷ø(íöò éë úåøåáâäå íéãñçä øå÷î

øåáâå ãñç úðéçáá ïééãò äðéà àøáñääיכול ולכן ממש 
מהווה להתיר, כסיבה קודם ששימשה סברא  שאותה להיות 
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יב.39. משנה א פרק

העת"ר.40. תצוה פ' ב', חלק זה, המשך באריכות ראה

טובו 41. מה תורה על ביאור ג' כרך במדבר פ' התורה אור ראה
צוה  "תורה המתחיל דיבור מאמר גם וראה א'לה. עמ' תורה, שבלקוטי

תשי"ט. משה" לנו
דיקנא 42. תיקוני י"ג והנה לשונו: וזה ח', פרק הסליחות שער

ואור  מצוחצח ואור צח אור נגד ראשונים וה' בכתר, כולם הם אלו,
רבא  דכהנא דיקנא והוא חסד, מתחיל ואילך ומשם וחו"ב, קדמון

דקל"ג. באדרא כנזכר קאתי, דחסד מסטרא
יש 43. כיצד לנו להמחיש שבכדי שהסיבה לומר, יש אולי

לשמוע  שבאו מבאר נ"ע הרבי הגבורה, לכלי החסד אור של התחלפות
הבינו  הלל ובית שמאי שבית מבאר היה אם כי שניה, פעם הסברא את
- מחמירים הלל ובית מקילים שמאי ובית כלל בדרך מהשגתם הפוך
שהסיבה  לפרש יכולנו מרבם, הסברא שמיעת של הראשונה בפעם כבר

השכל  הסברא כי להקל, תופס לגמרי ששמאי מצויירת היא לדעתו ית
החמרה, של צד ממנה לקחת כלל ניתן שלא עד חסד של בגדר
הכלי  על חסד, של בציור שמצוייר האור של התגברות יש וכביכול
שכאן  כביכול כורחו על מודה שמאי, גם ולכן גבורה, שהוא שמאי של
ביחד  שניהם זמנית בו זה שאם אלא הלל, אצל להיפך (וכן להקל. יש
רואה  מהם אחד שכל אחת סברא של מקרה כזה לצייר קשה מאוד

הטבעית!). מנטייתו הפוך ועוד מחבירו, שונה קיצוני באופן אותה
ורק  להחמיר, זו סברא קיבל שמאי הראשונה שבפעם שמפרש ובזה
אחליפו  של מצב יש שאמנם מוכח להקל, זו סברה לוקח השניה בפעם
התגברות  של באופן רק (ולא להתלבש יכול חסד של ואור דוכתייהו,
מסביר), שמיד (כפי היא והסיבה גבורה, של כלי בתוך כביכול)
וכמשל  כבכלי, ממש ציור אינו אך באור החסד של ציור יש שאמנם

הנ"ל. רקיע מים אור של
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יש  בבריאה שינוי, שום ית' בו פועל ואינו ערוך, ואין מאין, יש בחידוש – העולמות התהוות
מהנברא. הבורא הסתר צ"ל וגם היש, את תמיד מהווה האלקי האין הפכים: ב' – מאין
מוצא  אתה שם גדולתו  במקום מאחז"ל ביאור ולמטה, מחכמה רק – ועלול עילה השתלשלות

ענותנותו.

‰p‰Â חֹוׁשבים ׁשהם ׂשכלית, הּנחה מּניחים הּפילֹוסֹופים ¿ƒ≈ְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּזהּו ועלּול, עּלה ּבדר הּוא העֹולם ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָּדהתהּוּות
העֹולם  אּמֹות ווי אלקּות, ּבענין ּתפיסתם ּולפי ,ער ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹֻּבבחינת

געטליכקייט  ּתֹופס ּדמּׂשגים ב זענען הסּכמה לידי ּבאים , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּגדֹולה  הׁשּפלה זהּו ּכי למעלה, ׁשּי אינֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמּוחׁשּיים
ּולהחיֹותם  הּגׁשמּיים ּדברים להּוֹות עצמֹו להׁשּפיל ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָֹלאלקּות
"על  רק ּכי אֹומרים הם ולכן ּכלל, ּבער ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפני
ו"על  ורּוחנּיּות, ּגׁשמּיּות הם וארץ ּדׁשמים ּכבֹודֹו", ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמים
אבל  ,ּבער ׁשהן הרּוחנּיים ּדברים הינּו ּכבֹודֹו" ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמים
העֹולמֹות  ּדהתהּוּות זֹו ודעה ,ּבער אינּה ּגׁשמי ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ
עֹוד  לידי אֹותם מביאה ועלּול עּלה הׁשּתלׁשלּות ּבדר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָהּוא
הּכֹוכבים  ּבידי הארץ את ה' "עזב ואֹומרים ּכֹוזבת, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדעה
הּוא  ׁשּלהם והחּיּות הּגׁשמי ּדהתהּוּות והינּו ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָּומּזלֹות",
ּדעה  לעֹוד ּבאים הם זֹו ּומּדעה ּומּזלֹות, הּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמהנהגת
ּדפרּוׁש יעקב", אלקי יבין ולא ּיּה יראה "לא ואֹומרים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹּכֹוזבת

הּתחּתֹונים, ּבעלּולים מׁשּגיח ׁשאינֹו – יראה" "ולא "לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹ
וזהּו למעלה, ונחקק עֹולה אין הּתחּתֹונים ּדמעׂשה – ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיבין"
הוי' ׁשם את מרֹוממים הּגֹוים ּדגם הוי'", ּגֹוים ּכל על ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ"רם

ּדאלקּיא" "אלקא יתּבר אֹותֹו ענין ג וקֹוראים ּדכל והינּו , ְְְְְְְֱֱִִִֵֶַַַָָָָָָ
חֹוׁשבים  ׁשהם ּבזה הּוא הוי' ׁשם את ׁשּמרֹוממים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹוממּות
הרּוחנּיּות  מן הּגׁשמּיּות ּומחּלקים ּכבֹודֹו, הּׁשמים על רק ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּכי
הּבֹורא, ּבאחדּות הּגמּור האמת הּפּו הּפרּוד ענין ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ׁשּזה  ּפרטית ּבהׁשּגחה הּנבראים וכל העֹולם הּמנהיג ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָיחיד
ּכל  ּׁשאנחנּו מה ּדזהּו וקּיּומן, הּנבראים ּכל חּיּות הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָעצמֹו
מעׂשה  ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו "המחּדׁש אֹומרים יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּבני
ואמרּו ּכּלם", את מחּיה "ואּתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻבראׁשית",
יתּבר ׁשהּוא מהּוה", אּלא מחּיה ּתקרי "אל ז"ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָרּבֹותינּו
רגע, ּובכל עת ּבכל יֹום ּבכל הּנבראים ּכל את ּומחּיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּוה
ּבענין  היסֹודית ּדההּנחה עין, ּכהרף ה' יׁשּועת ּכן על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָואׁשר
האמּתית, הּדעה ׁשהיא הּתֹורה ּדעת היא ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָההתהּוּות

עּלה ּדה  ּבדר לא התחּדׁשּות ּבדר הּוא העֹולמֹות תהּוּות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
עלּול  ּדכל לבד, מההעלם ּגּלּוי רק הּוא ועלּול ּדעּלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָועלּול,

אבל  מההעלם, ּבהתּגּלּות  ּובא ּתח ּלה ּבעּלתֹו ּכלּול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
והינּו התחּדׁשּות, ּבבחינת אּלא ּכן אינֹו העֹולמֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהתהּוּות
ּברּו סֹוף אין אֹור מעצמּות היא וההתהּוּות ,ערֹו אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבדר
"ּכל  ּוכתיב לי ׁש, מאין להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ּדהּוא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹהּוא
ּׁשּבא  מה וזה הוי', ּורצֹון חפץ ּבחינת עׂשה"' ה' חפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאׁשר
הּנה  ּבּנפעל, הּפֹועל ּכח ּבהתלּבׁשּות להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹּבהתהּוּות
ואינֹו יתּבר לגּביו ערֹו ׁשּבאין לבד הארה מּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזהּו
ענין  ּדכל ׁשניתי", לא הוי' "אני וזהּו ּכלל, ׁשּנּוי ׁשּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹּפֹועל
ּוכמאמר  ּכלל, ׁשּנּוי ׁשּום וׁשלֹום חס ּפֹועל אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָההתהּוּות
ׁשּנברא  לאחר הּוא ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"אּתה
העלם  ּבבחינת היא זֹו הארה וגם ּגמּורה, ּבהׁשואה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהעֹולם"
הּנה  זֹו הארה לגּבי ׁשּגם והינּו מהּנברא, הּבֹורא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהסּתר

הּגׁשמי ההת  ערֹו אין ּבאמת ּכי ,ערֹו אין ּבדר היא הּוּות ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ב' ּדזהּו .ערֹו אין ּבדר היא וההתהּוּות הרּוחני, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָאל
האלקי  ּדהאין מאין, יׁש הּבריאה ׁשּבענין הפכים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהענינים
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּולהחיֹותֹו, להּוֹותֹו ּבהּיׁש ּתמיד להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָצרי
עדן  נׁשמתֹו רּבנּו ּוכמאמר ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"לעֹולם

נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל מֹורנּו הּיחּוד ּבׁשם (ּבׁשער עדן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
והסּתר  העלם להיֹות צרי הּנה זה ועם א), ּפרק ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוהאמּונה
ּבדר הּוא ההתהּוּות ענין ּדכללּות להיֹות מהּנברא, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבֹורא
מהחכמה  זהּו ועלּול עּלה הׁשּתלׁשלּות ּׁשּיׁש ּומה .ערֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין
יׁש ּבדר היא החכמה מן למעלה לגּבי חכמה אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולמּטה,
מאֹור  מאין יׁש ּבדר הּוא הרּוחני מציאת ּדגם והינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמאין,
ּכמֹו ערֹו ּבאין הּוא הרּוחני ׁשּגם הּוא, ּברּו סֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָאין
ענותנּותֹו", מֹוצא אּתה ׁשם ּגדּלתֹו "ּבמקֹום וזהּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻהּגׁשמי.
לֹו לגדּלה זה חֹוׁשבים העֹולם ׁשאּמֹות ּגדּלתֹו ּבמקֹום ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֻֻֻוהינּו
מֹוצא  אּתה ׁשם ,ּבער ׁשּזהּו ּכבֹודֹו" הּׁשמים ּד"על ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיתּבר
,ערֹו אין ּבדר והּוא לגּביו, וׁשפלּות ענוה הּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָענותנּותֹו,
הּנה  מהעצמּות, הּוא הרּוחנּיּות ׁשהתהּוּות מֹודים ּכן ּגם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּובזה
סֹוף  אין מעצמּות הּוא ׁשהתהּוּותֹו ּבגׁשמּיּות, הּוא כן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַּכמֹו
ענין  ּדכל להיֹות ׁשוין, וגׁשמּיּות ּדרּוחנּיּות הּוא, ְְְְְְִִִִִַַָָָָּברּו

.ערֹו ׁשּבאין התחּדׁשּות ּבדר הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַההתהּוּות
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ובהעמקת  דנפשיה אדעתא חסידות שלומדים אלה
שאור  הראשון הצמצום שבין ההבדל את יודעים הדעת
לבין  כביכול, עצמו את צמצם הוא ברוך סוף אין
סדר  של שהצמצומים ההשתלשלות, סדר של הצמצומים
מאיר  הצמצום לפני מיעוט, של ענין הם ההשתלשלות
יוצא  במילא האור, מתמעט הצמצום ידי ועל אור ריבוי
ואילו  מיעוט. של ענין הוא הצמצום ענין שכללות
של  בדרך אם כי מיעוט של בדרך אינו הראשון הצמצום
לגמרי  אחר אור הנו הצמצום שלאחר שהאור סילוק,
מיעוט  בין ההבדל זה הצמצום. שלפני האור כללות לגבי
שהוא  אלא אור מהות אותו פירושו מיעוט לסילוק.
שקיים  פירושו סילוק ואילו ובכמות באיכות במיעוט
האור  מהות ובין הצמצום שלפני האור מהות בין הבדל

הצמצום. שלאחר
הענין  על שכליים והסברים ביאורים ישנם בחסידות

הצמצום  שבין ההבדל ועל בכלל הראשון צמצום של
ההשתלשלות. סדר של הצמצומים לבין הראשון

שנשמות  היא, הראשון בצמצום ב"ה המאציל כוונת
את  ומצוות, תורה של העבודה ידי על ימשיכו, ישראל
הצמצום, בלאחר הצמצום שלפני הוא ברוך סוף אין אור
שמו" וברוך הוא "ברוך של ההשגה בענין היתרון ובכך
הוא  שאתה לבדך", הוי' הוא "אתה של ההשגה ענין לגבי
הצמצום  שלפני הוא ברוך סוף אין אור הוא לבדך הוי'
הצמצום. בלפני במקומו  נמצא הוא היותו מקום ובכל
ברוך  סוף אין אור הוא שמו" וברוך הוא "ברוך ואילו
בצירוף  הצמצום לפני שהוא איך והוי' הוא היינו הוא,
הצמצום  שלפני והוי' הוא של סוף אין שאור החידוש
אמירת  של התמה העבודה ידי על הצמצום בלאחר נמשך

בכוונה. שמו" וברוך הוא "ברוך
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הרבי  של דירתו את החסידים קוראים כן שורות 197ההיכל, עם גן ידים, ורחב גדול בחצר עומד ,
בחצר. שונים ובנינים ירק של וגן אילנות

כעשרים  עלי' גבו ועל אמה עשרה כשתים ורוחב אמות וחמש כעשרים באורך בית הוא ההיכל
מעונו  היא מימין הדירה הכניסה, חדר בהפסק דירות לשתי חלוק הבית הבית. כרוחב ורחבה אמה

התחתון  עדן גן לו קוראים והחסידים הקטן ביהכנ"ס ומשמאל הנשיא, של מחכים 198הפרטי ושם ,
ההתבודדות  חדר הוא האחד המבוא, חדר בהפסק חדרים שני בעלי' ליחידות. להכנס שצריכים האנשים

העליון. עדן גן לו קוראים והחסידים ליחידות , אנשים קבלת חדר והשני הנשיא של

בשעת  רק אותו לראות אפשר לי שנודע וכפי הנשיא את לראות בידי עלתה לא השבוע ימי במשך
בתורה  קורא בעצמו הוא הרוב על התחתון, עדן בגן תורה שאומר ובשעה התורה ובערב 199קריאת ,

הטבילה. לבית כשהולך שבת 

מוטל  והייתי הקדחת חולי אחזתני בוקר הששי ביום משנתי כשעמדתי אבל שבת, לערב חיכיתי
שונים  מרפא  סמי שהשקני האכסניא בעל של לעמלו והודות לילות, ושלש ימים שלשה חולה במטה
ביום  – לחליי הרביעי ביום עמדתי להזיע, כדי ובשמיכות בבגדים ויכסני בחומץ בשרי את וישפשף
שלי  הראיון תור הגיע הרביעי וביום החולשה מפני רגלי על לעמוד יכלתי ולא ממטתי – לשבוע השני

העליון. עדן בגן הרבי מאת להתקבל
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תרצ"ו  השיחות ספר ראה – הזקן אדמו"ר של דירתו ע"ד (197

וש"נ. .1 ע'

השיחות  ספר ערה. ע' ח"ט שעב. ע' ח"ב אגרותֿקודש ראה (198

שבהערה  תש"ב .99 ע' תרצ"ו .164 ע' תרצ"א ואילך. 16 ע' תרפ"ח

היו  "החסידים :791 שבהערה תרצ"ו השיחות ובספר .(38 (ע' 091

למטה  החיצוני וחדר העליון, ג "ע – בהעלי' החיצוני החדר קוראים

– בקביעות רבנו ישיבת מקום – והחדר התחתון. ג"ע קוראים היו

המשיח". היכל קוראים היו
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ובהעמקת  דנפשיה אדעתא חסידות שלומדים אלה
שאור  הראשון הצמצום שבין ההבדל את יודעים הדעת
לבין  כביכול, עצמו את צמצם הוא ברוך סוף אין
סדר  של שהצמצומים ההשתלשלות, סדר של הצמצומים
מאיר  הצמצום לפני מיעוט, של ענין הם ההשתלשלות
יוצא  במילא האור, מתמעט הצמצום ידי ועל אור ריבוי
ואילו  מיעוט. של ענין הוא הצמצום ענין שכללות
של  בדרך אם כי מיעוט של בדרך אינו הראשון הצמצום
לגמרי  אחר אור הנו הצמצום שלאחר שהאור סילוק,
מיעוט  בין ההבדל זה הצמצום. שלפני האור כללות לגבי
שהוא  אלא אור מהות אותו פירושו מיעוט לסילוק.
שקיים  פירושו סילוק ואילו ובכמות באיכות במיעוט
האור  מהות ובין הצמצום שלפני האור מהות בין הבדל

הצמצום. שלאחר
הענין  על שכליים והסברים ביאורים ישנם בחסידות

הצמצום  שבין ההבדל ועל בכלל הראשון צמצום של
ההשתלשלות. סדר של הצמצומים לבין הראשון

שנשמות  היא, הראשון בצמצום ב"ה המאציל כוונת
את  ומצוות, תורה של העבודה ידי על ימשיכו, ישראל
הצמצום, בלאחר הצמצום שלפני הוא ברוך סוף אין אור
שמו" וברוך הוא "ברוך של ההשגה בענין היתרון ובכך
הוא  שאתה לבדך", הוי' הוא "אתה של ההשגה ענין לגבי
הצמצום  שלפני הוא ברוך סוף אין אור הוא לבדך הוי'
הצמצום. בלפני במקומו  נמצא הוא היותו מקום ובכל
ברוך  סוף אין אור הוא שמו" וברוך הוא "ברוך ואילו
בצירוף  הצמצום לפני שהוא איך והוי' הוא היינו הוא,
הצמצום  שלפני והוי' הוא של סוף אין שאור החידוש
אמירת  של התמה העבודה ידי על הצמצום בלאחר נמשך

בכוונה. שמו" וברוך הוא "ברוך
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הרבי  של דירתו את החסידים קוראים כן שורות 197ההיכל, עם גן ידים, ורחב גדול בחצר עומד ,
בחצר. שונים ובנינים ירק של וגן אילנות
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ההתבודדות  חדר הוא האחד המבוא, חדר בהפסק חדרים שני בעלי' ליחידות. להכנס שצריכים האנשים

העליון. עדן גן לו קוראים והחסידים ליחידות , אנשים קבלת חדר והשני הנשיא של
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תרפ"א] תמוז [י"א

ב"ה 

וברכה  שלום

אגרת  בהתקבל מישראל, אחד כל לב, לשמח הנני מאושר

לאל  תודה כי יחיו, הקדש, ארץ יושבי בשרינו, מאחינו שלום,

בכל  להם, קרוב לכל להודיע ומבקשים במעונם שלום עליון,

כ"ק  הוד יסד אשר ותיקונו בשכלולו חב"ד כולל כי המקומות,

כמקדם  מתנהג זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו

לדבריו, נאה, שי' מענדיל מנחם ר' הרב והשפעת השגחת תחת

טיב  על נוסף הנה שי"נ, זונ[ע]נפעלד הרי"ח הכולל הרב ודברי

בלימוד  השוקדים מצויינים, אברכים גם נמצאו ההנהגה,

בתחלה. כאשר דא"ח,

רבינו  יסדו אשר הקדוש, המוסד את ייקרו בטח אחינו

וארבעים  מאה על יותר זה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הגדול

בתורה  הקדושים, אגרותיו לאור זכינו בגללו ואשר שנה,

לתמכו  הודבקו, בו כה, עד אשר אתם וכי חיים, וארחות

תצליחו. תפנו אשר ובכל עמכם, אלקינו ד' יהי' לסעדו,

מו"ר. בן ובברכה בכבוד
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˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן (ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא
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‰Ó „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈa(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èaורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם  ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום  ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני  את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין
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אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו והפ"נ ליום ההילולא.

ויהי רצון אשר כיון שהשגחה העליונה זיכהו והצליחתו והעמידתו על חלק היפה - להיות מהפועלים 

)פעלא דיממא, כלשון רז"ל וכביאור אדמו"ר הצ"צ( במוסדות בעל ההילולא,

שבודאי זהו מוסיף עוד יותר בהתעוררות ר"ר ע"י בעל ההילולא,

יוסיף זה כו"כ בברכות השי"ת בכל המצטרך לו.

והרי ברכתו של הקב"ה שתי המעלות בה, מעלת הברכה ומעלת התפלה,

כמבואר בד"ה אמר ריב"ל כו' ואברכה מברכיך )תחלת ספר המאמרים תרכ"ט(.

בברכה לקביעות בעבודת הקדש האמורה, וכהוראת רבנו הזקן, קביעות בזמן ובעיקר - קביעות 

בנפש.

שעי"ז פועלים הקביעות גם בהמושפעים והמחונכים - וקבוע - לא בטיל.

ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה גדולה, ובאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ועד לנחלה בלי 

מצרים.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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˙BÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ
Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚaÓ . . eÏl‰ ˙BÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן (ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא
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‰Ó „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈa(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èaורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם  ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום  ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני  את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין
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ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
אֹו הּימין ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּכחֹותיו, ּבכל זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקו

נפׁש (טבע הּטבע מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹעד

לסּוג  ּבטבעּה ׁשּנמׁשכת האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּבהמית

אמּתית  והתמּסרּות התּבּטלּות ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָעבֹודה

ּבׁשני  היא העבֹודה ּכאׁשר – ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהּקּב"ה,

הפּכּיים. ְִִִַָקּוים
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EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּבמעׂשה (כתובות ּכי צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ

"ידי ּכֹוננּו אדני מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹידיהם

ּומה  הּוא". צּדיקים ידי מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ(ׁשּתי

"ּכֹוננּו צּדיקים,EÈ„Èּׁשּכתּוב "מעׂשה מקּבצת: הּׁשיטה מתרץ - " ְֶָ»∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק לבאר: ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקרי

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ידיו מעׂשה ולכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמציאּות,
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ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
ּבׁשעה  רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבנסח  הארץ מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּירד

הארץ  מן לחם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתקן

הּׁשמים; מן לחם – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

וכּמבאר  הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם

הּוא  . . ׁשהּׁשפע ׁשּמאמין יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ש"ּבעסקֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסידּות,

הרּבי  ּדברי וידּועים הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכׁשארי

הּמן. הׁשּפעת ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָמהר"ׁש,
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קפג           

        

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּבמעׂשה (כתובות ּכי צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ

"ידי ּכֹוננּו אדני מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹידיהם

ּומה  הּוא". צּדיקים ידי מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ(ׁשּתי

"ּכֹוננּו צּדיקים,EÈ„Èּׁשּכתּוב "מעׂשה מקּבצת: הּׁשיטה מתרץ - " ְֶָ»∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק לבאר: ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקרי

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ידיו מעׂשה ולכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמציאּות,
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ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
ּבׁשעה  רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבנסח  הארץ מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּירד

הארץ  מן לחם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתקן

הּׁשמים; מן לחם – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

וכּמבאר  הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם

הּוא  . . ׁשהּׁשפע ׁשּמאמין יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ש"ּבעסקֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסידּות,

הרּבי  ּדברי וידּועים הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכׁשארי

הּמן. הׁשּפעת ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָמהר"ׁש,
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˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»

רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, ולּמּוד (זח"ג . ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ׁשּמׁשיח  ּבחסידּות וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּפנימּיּות

ּבּזהר  הרגיל (ולׁשֹון ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹילּמד

 ֿ ּתא ֿ ÈÊÁהּוא ּתא לא ,ÚÓL ּב'לּקּוטי הראׁשֹון הּמאמר והּנה, .( ָ¬ƒָֹ¿«ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּכאן, יׁש רמז הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹורה'

הּלּמּוד  ּביֹותר מדּגׁש ּבחסידּות ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּבפנימּיּות

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ְְְְְִִִֶֶַַַָּבדר
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ÌÈ„ÈÙa Ï‡NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰Bz ÈcÓ Ì‰È„È Ï‡NÈ eÙL(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

רפיֹון  יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות מנת על הּוא הּתֹורה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

ּתבֹות (ראׁשי יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה LÈּבלּמּוד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ≈
‰BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba ÌÈML העצה הּתֹורה. קדּׁשת את ּומקרר ( ƒƒƒƒ«»ְְֵֵֶַַָָָָֻ

– היא לכÌÈL‡ eÏ Áa,מׁשה ׁשל ואתּפׁשטּותא מׁשה, אנׁשי , ְִָ¿«»¬»ƒְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ÏÓÚa˜ראׁשי ÌÁl‰ ‡ˆÂ לׁשֹון – ְְְִֵֵֵֶַָָָָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל נצחית היא הּתֹורה ּכי ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָיחיד,
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ראשון, שעה 23:15 
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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