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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ח תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א בעל מדות ורב פעלים מו"ה יוסף אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ז"ע.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם,  שכותב  אלה  כל  ואת  אזכירו  וכבקשתו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

וזכות פעולותיו באופן דתמכין דאורייתא, עוד יותר מאשר לימודו לעצמו, בודאי שתעמוד לו 

ולב"ב שי' בהנ"ל.

וכמודגש במאמר רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה 

דתורה - ד"ה עץ חיים היא למחזיקים בה )שמח"ת תק"מ(, אלו בעלי השגה הלומדים תורה, ותומכי' 

א"ת  ע"ב(  דנ"ג  )ח"ג  בזהר  כדאיתא  גליקלעך,  מאושר,  בתורה,  העוסקים  עבודה  בעלי  אלו  מאושר 

הרגל  וכמעלת  ב"ה,  הא"ס  מפנימית  היינו  מראשו,  ממשיכים  עבודתם  דע"י  מראשו,  אלא  מאושר 

המקים את הראש דוקא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

  כתר יתנו לךה "מאמר ד  )ג
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  ה תורה צוה לנו"מאמר ד  )ד

כ   .......................................  ה"תשכ'ה, ת"שמחיום  

לו  .............  ה"תשכ'ה ,דחג הסוכות' יום בשיחת   )ה
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דמ  ...................  'ד בחדרו הק"לקבוצה מתושבי כפר חב
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המ  ..............................................  טכרך ) ק"בלה(

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

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

נ  ....... לשבוע חג הסוכות –ילקוט גאולה ומשיח   )י

אנ  ............לשבוע חג הסוכותיומי חומש  ישיעור  )יא

בצ  .................  הסוכות לשבוע חגשיעורי תהלים   )יב

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יג

גצ  .......................................לשבוע חג הסוכות 

בק  ..............  לשבוע חג הסוכות" היום יום"לוח   )יד

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

ם"שיעורי רמב

זק   .............  לשבוע חג הסוכותפרקים ליום ' ג –  )טז

סחק   .........  לשבוע חג הסוכותפרק אחד ליום  –  )יז

גפק  ..............  לשבוע חג הסוכותות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

ופק  ..............................  כ-יטפרק  משלי, יג-ביפרק  ישעיה

  טהרותמסכת  –משניות   )כ

פחק  ...................................................  ביאור קהתי

הצק  ............................................  מסכת יומא עקביעין   )כא

  עם ביאורים  נזירמסכת   )כב
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דכר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כד

דכר  ..............................  ר הזקן"מואד לפי לוח רב יומי

   תורהלקוטי   )כה

זכר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

לר  ...............................................  ר האמצעי"אדמו

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

לאר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

לבר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

בלר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  חלק א –קונטרסים מאמרים ספר ה  )ל

לדר  .............................................  צ''יר מוהרי''אדמו
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להר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו
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טלר  ... ק"שו חג הסוכותלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯˙k מעלה המֹוני מלאכים אלקינּו ה' ל יּתנּו ∆∆ְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹ

מּטה  קבּוצי יׂשראל ענין 1ועּמ והּוא , ְְְְְְִִֵֵַַַָָ

 ֿ ׁשּבראׁש אּלא ּבראׁשֿהּׁשנה, ׁשּנעׂשית ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹההכּתרה

"ּבּכסה" זה הרי חּגנּו",2הּׁשנה "ליֹום ואחרּֿכ , ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבגילּוי  ּובא נמׁש זה הרי הּסּכֹות, וזהּו3ּבחג . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻ

ּׁשּכתּוב  מה הראׁשֹון 4ּגם ּבּיֹום לכם ּולקחּתם ְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּבספרים  ואיתא הראׁשֹון"5וגֹו', ׁש"ּבּיֹום ְְְִִִִֶַָָָ

ההכּתרה  ענין נמׁש ׁשאז לפי ּכתר, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבגימטרּיא

ארּבעה  לקיחת עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבגילּוי.

גֹו' לכם ּולקחּתם ּבּכתּוב  ׁשּממׁשי ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָמינים,

וערבי  עבֹות עץ וענף ּתמרים ּכּפת הדר עץ ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּפרי

מינים  ארּבעה נבחרּו לּמה להבין, וצרי ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָנחל.

ענין  וגילּוי המׁשכת ּתהיה ׁשעלֿידם ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלּו

ּבזה  ּומבאר ׁשּנבחרּו6ההכּתרה. ׁשהּטעם , ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מֹורים  ׁשהם לפי הּוא ּדוקא אּלּו מינים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָארּבעה

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ּדכׁשם והינּו, האחדּות, ענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האחדּות, ענין נּצבים 7יׁשנֹו אּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּכאחד  לאחדים גֹו', ּכלכם צרי8הּיֹום כן ּכמֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּבא  הּסּכֹות ּדחג ּבעבֹודה האחדּות ענין ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻלהיֹות

לקיחת  ענין ׁשּזהּו לראׁשֿהּׁשנה , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהמׁש

א  האחדּות. ענין על ׁשּמֹורים הּמינים ארּבעת ְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

ּבארּבעת  ׁשהרי עדין, מסּפיק אינֹו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַּבאּור

ּגם  אּלא) האחדּות, ענין רק (לא יׁשנֹו ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמינים

מּׁשנה  ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר עץ ּפרי נקרא האתרֹוג ּדהּנה, הרּבּוי. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָענין

ׁשּזה 9לׁשנה  אף ואםּֿכן הּׁשנה, ּתקּופֹות ּדארּבע האוירים ׁשנּוי ׁשּסֹובל והינּו, , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

יׁש הרי האחדּות, ענין על מֹורה הּׁשנה ּתקּופֹות ּדארּבע האוירים ׁשנּוי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּסֹובל
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מוסף.1) תפילת קדושת ואילך.2)נוסח סע"א ח, ר"ה וראה ד. פא, ואילך.3)תהלים סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ב. רלה, דא"ח עם מ.4)סידור כג, ד.5)אמור פה, שמע"צ בלקו"ת הובא - עמוקות הזקן 6)מגלה אדמו"ר מאמרי ראה

לכם  ולקחתם סד"ה פפ"ז. תרל"ז וככה המשך ואילך. ד רסד, שם ואילך. ג רסא, הלולב שער סידור תמז. ע' ח"א תקס"ח

ועוד. תרעט). ע' ח"ב תער"ב (המשך ט.7)העת"ר כט, נצבים.8)נצבים ר"פ א.9)לקו"ת לה, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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d"kyz'dו ,zekeqd bgc 'a mei

ּתקּופֹות  ּדארּבע והּׁשנּויים ההתחּלקּות ּגם ְְְְְְִִִֶַַַַַַָּבזה

ּתמרים, ּכּפת הּנקרא ּבּלּולב ועלּֿדרֿזה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשנה.

ז"ל  חכמינּו עליו 10ואמרּו להיֹות ׁשּצריכים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

זה  עם זה ּכפּותים היֹותם עם הּנה ְְֱִִִִִֵֶֶָּכפּותים,

עלה  ולא עלים רּבּוי הם מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָֹּבאחדּות,

ּד'ּכפּות', הענין ׁשּי לא אחד ּבעלה ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד,

ּכפּותים, ׁשּיהיּו ׁשּי עלים רּבּוי ּכׁשּיׁשנם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָורק

ענין  על מֹורה ּכפּותים ׁשהיֹותם אף ְְְֱִִִֵֶֶַַַָואםּֿכן

רּבּוי, ׁשל ענין ּגם ּכאן יׁש מּכלֿמקֹום ְְִִִֵֶַַָָָָָהאחדּות,

ׁשּצרי עבֹות, עץ ּבענף וכן עלים. ריּבּוי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלהיֹותם

קינא  ּבחד ּתלתא ׁשהיֹותם 11להיֹות אף הרי , ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָ

 ֿ מּכל אחדּות, ׁשל ענין הּוא אחד ּבקנה ְְְִִִֶֶֶַָָָָעֹולים

ׁשּצריכים  רּבּוי, ׁשל ענין ּגם ּכאן יׁש ְְִִִִֵֶֶַָָָמקֹום

ּבערבי  כן ּוכמֹו אחד. ולא ּדוקא ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות

ּבאחוה  ׁשּגדלים ׁשּי12נחל, האחוה ענין הרי , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  מהּֿׁשאיןּֿכן רּבּוי, ׁשּיׁש ּבמקֹום רק ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹומר

אחוה, ׁשל ענין לֹומר ׁשּי לא - אחד רק ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ׁשּכתּוב  לֹו.13ּוכמֹו אין ואח ּבן ּגם גֹו' אחד יׁש ְְֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשל  ענין ּגם יׁשנֹו הּמינים ׁשּבארּבעת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָונמצא,

 ֿ ּדראׁש העבֹודה ּכמֹו זה ואין והתחּלקּות, ְְְְְְֲִִֵֶַָָֹרּבּוי

אחדּות  ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְִִִֶֶֶַַַָָהּׁשנה

ּכל  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ׁשּזהּו והתחּלקּות, רּבּוי ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹללא

ּבּׁשֹופר  ּכׁשרים ּוביֹוםֿהּכּפּורים 14הּקֹולֹות , ְְִִִֵַַַָ

ּבבג  היא ּבד העבֹודה ּבבד 15די ּבד ׁשּמֹורה 16, , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האחדּות  הרּבּוי 17על ׁשלילת ׁשּזהּו , ְְִִֶֶַַַָָ

ְְְִַַוההתחּלקּות.

לעיל ÔÈ·‰Ïeב) ּׁשּנתּבאר מה ּתחלה להקּדים צרי "ארֹוממ18זה, ּבענין ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

"הּמל הפכּיים,19אלקי ּפירּוׁשים ׁשני יׁש "אלקי" ׁשּבתבת , ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

לקח  הארץ אילי את (ּכמֹו ּכח לׁשֹון הּוא "אלקי" אלקּות,20ׁשהרי לׁשֹון וגם ,( ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
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ס"ג.10) סתרמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. לב, סוכה שם 11)ראה אדה"ז שו"ע ס"ג. סתרמ"ו שם טושו"ע ב. שם, סוכה

שם.12)ס"ב. וסידור הזקן, אדמו"ר במאמרי הובא - ח.13)פירש"י ד, ב.14)קהלת כז, ד.15)ר"ה טז, ראה 16)אחרי

ובפירש"י. ב יח, סוכות 17)זבחים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). א (כח, ואילך פ"ב יוהכ"פ שער ראש עטרת ראה

ועוד. ואילך. א'רלב ע' ח"ד) היו 18)(דברים זה 5).ד"ה ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג מעשיך  תחלת ם

א.19) קמה, יג.20)תהלים יז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השנה  עונות BÙe˜z˙לארבע Úa¯‡c ÌÈÈeM‰Â ˙e˜lÁ˙‰‰ Ìb««ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿«¿«¿
‰M‰.האחדות היפך הם ושינויים התחלקות והרי «»»

eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Óz ˙tk ‡¯˜p‰ ·Ïela ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»«ƒ¿»«…¿»ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê10,ÌÈ˙eÙk ÂÈÏÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL,לזה זה ומחוברים קשורים «∆¿ƒƒƒ¿»»¿ƒ

‰Ê ÌÈ˙eÙk Ì˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¡»¿ƒ∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e„Á‡a ‰Ê ÌÚƒ∆¿«¿ƒ»»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏÚ Èea¯ Ì‰≈ƒ»ƒ¿…»∆
‡Ï „Á‡ ‰ÏÚa È¯‰L ,„Á‡∆»∆¬≈¿»∆∆»…

'˙eÙk'c ÔÈÚ‰ CiL קשור «»»ƒ¿»¿»
אחד, רק הוא שהרי »¿Â¯˜באחרים

CiL ÌÈÏÚ Èea¯ ÌLiLk¿∆∆¿»ƒ»ƒ«»
Û‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÌÈ˙eÙk eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«
ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈ˙eÙk Ì˙BÈ‰L∆¡»¿ƒ∆«
LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e„Á‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¿ƒ»»≈
,Èea¯ ÏL ÔÈÚ Ìb Ô‡k»«ƒ¿»∆ƒ

ÌÈÏÚ ÈeaÈ¯ Ì˙BÈ‰Ï גם כן ואם ƒ¿»ƒ»ƒ
גם  אלא אחדות רק לא יש בלולב

האחדות. היפך התחלקות

CÈ¯vL ,˙B·Ú ıÚ ÛÚa ÔÎÂ¿≈«¬«≈»∆»ƒ
˙Ïz ˙BÈ‰Ï‡È˜ „Áa ‡11, ƒ¿¿»»¿«ƒ»

אחד  ב'קן' ההדס) של (עלים שלושה

‰˜a ÌÈÏBÚ Ì˙BÈ‰L Û‡ È¯‰¬≈«∆¡»ƒ¿»∆
˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ „Á‡ של ∆»ƒ¿»∆«¿

יחד, המתאחדים שונים עלים שלושה

ÔÈÚ Ìb Ô‡k LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»«ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,Èea¯ ÏL∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿

‰LÏL עלים‡ÏÂ ‡˜Âc עלה ¿…»«¿»¿…
.„Á‡∆»

ÌÈÏ„bL ,ÏÁ È·¯Úa ÔÎ BÓÎe¿≈¿«¿≈««∆¿≈ƒ
‰ÂÁ‡a12,,בבודדים ולא בקבוצות ¿«¿»

¯ÓBÏ CiL ‰ÂÁ‡‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«»«¬»«»«
Œ‰Ó ,Èea¯ LiL ÌB˜Óa ˜«̄¿»∆≈ƒ«
„Á‡ ˜¯ LÈ ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬∆≈«∆»
ÏL ÔÈÚ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï -…«»«ƒ¿»∆

·e˙kL BÓÎe ,‰ÂÁ‡13LÈ «¿»¿∆»≈
„Á‡ שני Á‡Âואין Ôa Ìb 'B‚ ∆»«≈¿»

,BÏ ÔÈ‡ הוא אמיתי ש'אחד' כלומר ≈
אח. לו שאין «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,מי
ÌÈÈn‰ ˙Úa¯‡aL כולםBLÈ ∆¿«¿«««ƒƒ∆¿

אלא  האחדות עניין את רק e˜lÁ˙‰Â˙לא Èea¯ ÏL ÔÈÚ Ìb,שהוא «ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«¿
האחדות, היפך ‰B·Ú„‰כאמור, BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â הרוחניתŒL‡¯c ¿≈∆¿»¬»¿…

˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ מוחלטת‡ÏÏ «»»¿«ƒƒ∆ƒ¿∆∆«¿¿…
ÌÈ¯Lk ˙BÏBw‰ Ïk ‰M‰ŒL‡¯aL e‰fL ,˙e˜lÁ˙‰Â Èeaƒ̄¿ƒ¿«¿∆∆∆¿…«»»»«¿≈ƒ

¯ÙBMa14 ומבדילים מחלקים ולא «»
השונים, הקולות ¿ŒÌBÈ·eבין

È„‚·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈
„a15, נאמר "בד" המושג a„ועל ««

„·a16, בגמרא ז"ל חכמינו ופירשו ¿«
מחוטים  העשויים לבגדים שהכוונה

הקרקע  מן "העולה מצמח שעשויים

יחי  קנה " רש"י: ופירש בבד", די בד

מגזע  עולים קנים ב' ואין גיזעי, מכל

‰‡e„Á˙אחד" ÏÚ ‰¯BnL17, ∆∆«»«¿
Èea¯‰ ˙ÏÈÏL e‰fL∆∆¿ƒ«»ƒ

˙e˜lÁ˙‰‰Â צריך זה כל ולפי ¿«ƒ¿«¿
ויום  השנה ראש ענייני מדוע להבין

מתגלים  אחדות על המורים הכיפורים

ריבוי  על (גם) המורים המינים בארבעת

האחדות? היפך והתחלקות

ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz18 ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

היום  "זה דיבורֿהמתחיל במאמר

השנה  בראש שנאמר מעשיך" תחילת

תשכ"ה  זו, ביאור שנה עם לאור (ויוצא

לראש  מלכות' ב'דבר אפשר בדרך

תשע"ו), "‡¯EÓÓBהשנה ÔÈÚa¿ƒ¿«¬ƒ¿
"CÏn‰ È˜Ï‡19˙·˙aL , ¡…««∆∆∆¿≈«

ÈLבמילה  LÈ "È˜Ï‡"¡…«≈¿≈
ÌÈLe¯Èt שהם ‰ÌÈiÎÙ,שונים ≈ƒ»¿ƒƒ

Ák ÔBLÏ ‡e‰ "È˜Ï‡" È¯‰L∆¬≈¡…«¿…«
ÈÏÈ‡ ˙‡ BÓk) והחזקים הגיבורים ¿∆≈≈

Á˜Ïשל  ı¯‡‰20ÔBLÏ Ì‚Â ,( »»∆»»¿«¿
,¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙e˜Ï‡¡…∆ƒ¿«»
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ז epiwel` 'd jl epzi xzk

ׁשני  הם ו'ּכח' אֹור והרי האֹור, ענין ְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹׁשהּוא

ּבמקֹורֹו, ׁשּדבּוק הּוא ה'אֹור' ׁשּגדר ְֲִִֶֶֶֶָָָהפכים,

מגּלה  והאֹור נגלית, ּדבקּות היא ּדבקּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָואֹופן

ּבּמאֹור, ּכלל ׁשנּוי ּפֹועל ואינֹו מקֹורֹו, ְְְִֵֵֶַָָאת

מּמקֹורֹו, ׁשּנפרד הּוא ה'ּכח' ּגדר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

 ֿ ּומּכל ׁשנּוי. ּבֹו ּופֹועל מקֹורֹו, את מגּלה ְְְִִֵֵֶֶַָואינֹו

ׁשה'אֹור' אֹור, לגּבי ּב'ּכח' מעלה ּגם יׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹמקֹום

'ּכח' ודוקא התחּדׁשּות, ׁשל ענין ּפֹועל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹאינֹו

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו התחּדׁשּות, ׁשל ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּפֹועל

ּובזה  מאין, יׁש התחּדׁשּות ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָההתהּוּות

ה'אֹור'. ּבענין מאׁשר יֹותר מקֹורֹו ּתֹוקף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָנראה

ׁשּתי  יׁשנן ׁשּלמעלה האלקי ּׁשּבּכח ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכיון

ׁשל  ענין ׁשּפֹועל ה'ּכח' מעלת הן ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות,

ׁשנּוי  ּפֹועל ׁשאינֹו ה'אֹור' מעלת והן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהתחּדׁשּות,

הּלׁשֹון  נאמר לכן ּבמקֹורֹו, ּדבּוק והּוא ְְְֱִִֵֶַַָָָּבמקֹורֹו

ו'אֹור', ּד'ּכח' הענינים ׁשני ׁשּכֹולל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹ"אלקי"

הּמעלֹות  ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש .21להֹורֹות ְְֲֵֵֶַַ

צריÌÓ‡ג) ההכרח 22להבין עדין מהּו , »¿»ְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגם  ּבֹו יׁש ׁשּבּנפעל הּפֹועל ְִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּכח

ּדבׁשלמא  ּבמקֹורֹו. ּדבּוק ׁשהּוא ה'אֹור' ְְְֲִִֶַַָָָָמעלת

ׁשנּוי  ּפֹועל ׁשאינֹו ה'אֹור' למעלת ְְֲִֵֵֵֶַַַָּבנֹוגע

ׁשּלמעלה  לפי הּמּוכרח, ּדבר זה הרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבמקֹורֹו,

ּכמֹו חסֿוׁשלֹום, ׁשנּוי ׁשל ענין ׁשּי ְְְִִֶַַַָָֹלא

מּובן 23ׁשּכתּוב  אינֹו אבל ׁשניתי, לא הוי' אני ֲֲֲִִִֵֶָָָָָָֹ

נפרד  אינֹו ׁשּבּנפעל הּפֹועל ׁשּכח ההכרח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמהּו

ׁשּכח  לֹומר מקֹום יׁש לכאֹורה ואדרּבה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמּמקֹורֹו.

הענין  ּכללּות ּדהּנה, מּמקֹורֹו. נפרד הּוא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָהּפֹועל

ׁשהרי  הּצמצּום, לאחרי רק ׁשּי הּפֹועל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹּדכח

את  ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף היה הּצמצּום ְְִֵֵֶֶַַָָקֹודם

התהּוּות  ענין ּכלל ׁשּי היה ולא החלל, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹמקֹום

הּוא 24העֹולמֹות  הּפֹועל ּכח יֹותר, ּובפרטּיּות , ְִִֵֵַַָָָֹ
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תרעח)).21) (ע' פש"ל שם תער"ב (המשך הנ"ל ולקחתם ד"ה גם דשחהמ"ס 22)ראה דעת למען ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). תרפ) (ס"ע פשל"א שם תער"ב (המשך ו.23)העת"ר ג, ויושר)24)מלאכי עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ב. ענף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜e·cL ‡e‰ '¯B‡'‰ ¯„bL ,ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰ 'Ák'Â ¯B‡ È¯‰Â«¬≈¿…«≈¿≈¬»ƒ∆∆∆»∆»

,B¯B˜Óa,האור מקור B˙e˜·cהמאור ÔÙB‡Â במאור האור ‰È‡של ƒ¿¿∆¿≈ƒ
,˙ÈÏ‚ ˙e˜·c בין הקשר גלוי,כי והמאור ‡˙האור ‰l‚Ó ¯B‡‰Â ¿≈ƒ¿≈¿»¿«∆∆

B¯B˜Ó האם מקורו, מה באור ניכר ולכן המאור של והתגלות ביטוי ומהווה ¿
וכד', השמש אור או נר של אור הוא

Ïk ÈeL ÏÚBt BÈ‡Â¯B‡na Ï ¿≈≈ƒ¿»«»
מאיר  שאורו מכך משתנה שאינו

b„¯ומתפשט, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
B¯B˜nÓ „¯ÙpL ‡e‰ 'Ák'‰«…«∆ƒ¿»ƒ¿

בגלוי, בו דבוק l‚Ó‰ואינו BÈ‡Â¿≈¿«∆
B¯B˜Ó רק ‡˙ בו נמצא מקורו אלא ∆¿

Baבהעלם, ÏÚBÙe במקורו.ÈeL ≈ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓe שני Ìbמצד LÈ ƒ»»≈«

,¯B‡ Èa‚Ï 'Ák'a ‰ÏÚÓ«¬»¿…«¿«≈
ÏL ÔÈÚ ÏÚBt BÈ‡ '¯B‡'‰L∆»≈≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ מהמקור מאיר אלא ƒ¿«¿
ממילא, ÏÚBtבדרך 'Ák' ‡˜Â„Â¿«¿»…«≈

˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ,המקור לגבי ƒ¿»∆ƒ¿«¿
˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿«

והנבראים  העולמות «¬»∆NÚpL‰של
ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ ֿ מלא דבר ƒ¿«¿≈≈«ƒ

'יש'Ê·e‰דבר, של ההתהוות בעניין »∆
חדשה ומתגלה ¯‡‰ומציאות ƒ¿∆
B¯B˜Ó Û˜Bz המהווה הכוח של ∆¿

'¯B‡'‰ ÔÈÚa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆¿ƒ¿«»
ממילא. בדרך שמאיר

‰ÏÚÓlL È˜Ï‡‰ ÁkaM ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«…«»¡…ƒ∆¿«¿»
˙ÏÚÓ Ô‰ ,˙BÏÚn‰ ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈««¬≈«¬«
ÏL ÔÈÚ ÏÚBtL 'Ák'‰«…«∆≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ מתבטא שהדבר כפי ƒ¿«¿
מאין, יש ÏÚÓ˙בהתהוות Ô‰Â¿≈«¬«

ÈeL ÏÚBt BÈ‡L '¯B‡'‰»∆≈≈ƒ
B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰Â B¯B˜Óaƒ¿¿»ƒ¿

המאור, את מגלה הוא ≈«ÔÎÏולכן
ÏÏBkL "È˜Ï‡" ÔBLl‰ ¯Ó‡∆¡««»¡…«∆≈

את Ák'c'יחד ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ¿…«
ÈzL Ba LiL ˙B¯B‰Ï ,'¯B‡'Â¿¿∆≈¿≈

˙BÏÚn‰21 ֿ דיבור (ובמאמר ««¬
גם  באריכות נתבאר היום' 'זה המתחיל

ב'אלקי', אלו עניינים שני של הקשר

בעניין  שמעלתו הכוח עניין

המלכות). ספירת ל'המלך', - הגילוי בעניין שמעלתו האור ועניין ההתחדשות

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‚22ÏÚBt‰ ÁkL Á¯Î‰‰ e‰Ó , »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ««∆¿≈«∆…««≈
הבורא  בנברא ÏÚÙpaLכוח ‰'‡B¯'הנמצא ˙ÏÚÓ Ìb Ba LÈ ∆«ƒ¿»≈««¬«»

B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰L נתבאר שתי ולכן את יש באלוקות שלמעלה ∆»ƒ¿
כאחד. Ú‚Baהמעלות ‡ÓÏL·c¿ƒ¿»»¿≈«

ÏÚBt BÈ‡L '¯B‡'‰ ˙ÏÚÓÏ¿«¬«»∆≈≈
B¯B˜Óa ÈeL שמתגלה זה ידי על ƒƒ¿

ממנו, c·¯ומאיר ‰Ê È¯‰¬≈∆»»
‡Ï ‰ÏÚÓlL ÈÙÏ ,Á¯Îen‰«¿»¿ƒ∆¿«¿»…
ŒÒÁ ÈeL ÏL ÔÈÚ CiL«»ƒ¿«∆ƒ«

·e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ23È‡ ¿»¿∆»¬ƒ
BÈ‡ Ï·‡ ,È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…»ƒƒ¬»≈
ÁkL Á¯Î‰‰ e‰Ó Ô·eÓ»««∆¿≈«∆…«
„¯Ù BÈ‡ ÏÚÙpaL ÏÚBt‰«≈∆«ƒ¿»≈ƒ¿»

B¯B˜nÓ שהכוח ייתכן לא ולמה ƒ¿
נפרד  יהיה מאין יש להוות היורד

יש  בו שגם מבארים אלא ממקורו

באור. קיימת שהיא כמו הדבקות מעלת

ÌB˜Ó LÈ ‰¯B‡ÎÏ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ¿»≈»
ÏÚBt‰ ÁkL ¯ÓBÏ הבורא כוח «∆…««≈

מאין  אותם להוות בנבראים המתלבש

B¯B˜nÓליש  „¯Ù ‡e‰ ואינו ƒ¿»ƒ¿
במאור.דבוק  דבוק שהאור כמו בו

ÁÎc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»ƒ¿»¿…«
ÏÚBt‰ המציאות אלוקי כל כוח של «≈

ונבראים  עולמות לברוא ויורד שבא

È¯Á‡Ïמוגבלים  ˜¯ CiL«»«¿«¬≈
ÌeˆÓv‰ ֿ הבלי האיןֿסוף האור של «ƒ¿

‰ÌeˆÓvגבול, Ì„B˜ È¯‰L∆¬≈∆«ƒ¿
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהראשון  ‰È‰»»≈

ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ,הריק ¿«≈∆¿∆»»
שלא  אחרת כלומר מציאות כלל הייתה

האלוקות  CiLמלבד ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«»
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÏÏk¿»ƒ¿«ƒ¿«

˙BÓÏBÚ‰24 ֿ מאין כי המוגבלים »»
להתהוות  יכולים לא גבול ובלי סוף

ההתהוות  וכל מוגבלים דברים

האור התאפשר  צמצום עלֿידי רק ה

מועטת  הארה שרק האיןֿסוף

תאיר, ממנו eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ˙ומצומצמת
ÏÚBt‰ Ák ,¯˙BÈ האלוקי הכוח ≈…««≈
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d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ּתקּופֹות  ּדארּבע והּׁשנּויים ההתחּלקּות ּגם ְְְְְְִִִֶַַַַַַָּבזה

ּתמרים, ּכּפת הּנקרא ּבּלּולב ועלּֿדרֿזה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשנה.

ז"ל  חכמינּו עליו 10ואמרּו להיֹות ׁשּצריכים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

זה  עם זה ּכפּותים היֹותם עם הּנה ְְֱִִִִִֵֶֶָּכפּותים,

עלה  ולא עלים רּבּוי הם מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָֹּבאחדּות,

ּד'ּכפּות', הענין ׁשּי לא אחד ּבעלה ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד,

ּכפּותים, ׁשּיהיּו ׁשּי עלים רּבּוי ּכׁשּיׁשנם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָורק

ענין  על מֹורה ּכפּותים ׁשהיֹותם אף ְְְֱִִִֵֶֶַַַָואםּֿכן

רּבּוי, ׁשל ענין ּגם ּכאן יׁש מּכלֿמקֹום ְְִִִֵֶַַָָָָָהאחדּות,

ׁשּצרי עבֹות, עץ ּבענף וכן עלים. ריּבּוי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלהיֹותם

קינא  ּבחד ּתלתא ׁשהיֹותם 11להיֹות אף הרי , ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָ

 ֿ מּכל אחדּות, ׁשל ענין הּוא אחד ּבקנה ְְְִִִֶֶֶַָָָָעֹולים

ׁשּצריכים  רּבּוי, ׁשל ענין ּגם ּכאן יׁש ְְִִִִֵֶֶַָָָמקֹום

ּבערבי  כן ּוכמֹו אחד. ולא ּדוקא ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות

ּבאחוה  ׁשּגדלים ׁשּי12נחל, האחוה ענין הרי , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  מהּֿׁשאיןּֿכן רּבּוי, ׁשּיׁש ּבמקֹום רק ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹומר

אחוה, ׁשל ענין לֹומר ׁשּי לא - אחד רק ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ׁשּכתּוב  לֹו.13ּוכמֹו אין ואח ּבן ּגם גֹו' אחד יׁש ְְֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשל  ענין ּגם יׁשנֹו הּמינים ׁשּבארּבעת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָונמצא,

 ֿ ּדראׁש העבֹודה ּכמֹו זה ואין והתחּלקּות, ְְְְְְֲִִֵֶַָָֹרּבּוי

אחדּות  ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְִִִֶֶֶַַַָָהּׁשנה

ּכל  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ׁשּזהּו והתחּלקּות, רּבּוי ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹללא

ּבּׁשֹופר  ּכׁשרים ּוביֹוםֿהּכּפּורים 14הּקֹולֹות , ְְִִִֵַַַָ

ּבבג  היא ּבד העבֹודה ּבבד 15די ּבד ׁשּמֹורה 16, , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האחדּות  הרּבּוי 17על ׁשלילת ׁשּזהּו , ְְִִֶֶַַַָָ

ְְְִַַוההתחּלקּות.

לעיל ÔÈ·‰Ïeב) ּׁשּנתּבאר מה ּתחלה להקּדים צרי "ארֹוממ18זה, ּבענין ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

"הּמל הפכּיים,19אלקי ּפירּוׁשים ׁשני יׁש "אלקי" ׁשּבתבת , ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

לקח  הארץ אילי את (ּכמֹו ּכח לׁשֹון הּוא "אלקי" אלקּות,20ׁשהרי לׁשֹון וגם ,( ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
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ס"ג.10) סתרמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. לב, סוכה שם 11)ראה אדה"ז שו"ע ס"ג. סתרמ"ו שם טושו"ע ב. שם, סוכה

שם.12)ס"ב. וסידור הזקן, אדמו"ר במאמרי הובא - ח.13)פירש"י ד, ב.14)קהלת כז, ד.15)ר"ה טז, ראה 16)אחרי

ובפירש"י. ב יח, סוכות 17)זבחים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). א (כח, ואילך פ"ב יוהכ"פ שער ראש עטרת ראה

ועוד. ואילך. א'רלב ע' ח"ד) היו 18)(דברים זה 5).ד"ה ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג מעשיך  תחלת ם

א.19) קמה, יג.20)תהלים יז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השנה  עונות BÙe˜z˙לארבע Úa¯‡c ÌÈÈeM‰Â ˙e˜lÁ˙‰‰ Ìb««ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿«¿«¿
‰M‰.האחדות היפך הם ושינויים התחלקות והרי «»»

eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Óz ˙tk ‡¯˜p‰ ·Ïela ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»«ƒ¿»«…¿»ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê10,ÌÈ˙eÙk ÂÈÏÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL,לזה זה ומחוברים קשורים «∆¿ƒƒƒ¿»»¿ƒ

‰Ê ÌÈ˙eÙk Ì˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¡»¿ƒ∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e„Á‡a ‰Ê ÌÚƒ∆¿«¿ƒ»»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏÚ Èea¯ Ì‰≈ƒ»ƒ¿…»∆
‡Ï „Á‡ ‰ÏÚa È¯‰L ,„Á‡∆»∆¬≈¿»∆∆»…

'˙eÙk'c ÔÈÚ‰ CiL קשור «»»ƒ¿»¿»
אחד, רק הוא שהרי »¿Â¯˜באחרים

CiL ÌÈÏÚ Èea¯ ÌLiLk¿∆∆¿»ƒ»ƒ«»
Û‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÌÈ˙eÙk eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«
ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈ˙eÙk Ì˙BÈ‰L∆¡»¿ƒ∆«
LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e„Á‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¿ƒ»»≈
,Èea¯ ÏL ÔÈÚ Ìb Ô‡k»«ƒ¿»∆ƒ

ÌÈÏÚ ÈeaÈ¯ Ì˙BÈ‰Ï גם כן ואם ƒ¿»ƒ»ƒ
גם  אלא אחדות רק לא יש בלולב

האחדות. היפך התחלקות

CÈ¯vL ,˙B·Ú ıÚ ÛÚa ÔÎÂ¿≈«¬«≈»∆»ƒ
˙Ïz ˙BÈ‰Ï‡È˜ „Áa ‡11, ƒ¿¿»»¿«ƒ»

אחד  ב'קן' ההדס) של (עלים שלושה

‰˜a ÌÈÏBÚ Ì˙BÈ‰L Û‡ È¯‰¬≈«∆¡»ƒ¿»∆
˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ „Á‡ של ∆»ƒ¿»∆«¿

יחד, המתאחדים שונים עלים שלושה

ÔÈÚ Ìb Ô‡k LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»«ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,Èea¯ ÏL∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿

‰LÏL עלים‡ÏÂ ‡˜Âc עלה ¿…»«¿»¿…
.„Á‡∆»

ÌÈÏ„bL ,ÏÁ È·¯Úa ÔÎ BÓÎe¿≈¿«¿≈««∆¿≈ƒ
‰ÂÁ‡a12,,בבודדים ולא בקבוצות ¿«¿»

¯ÓBÏ CiL ‰ÂÁ‡‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«»«¬»«»«
Œ‰Ó ,Èea¯ LiL ÌB˜Óa ˜«̄¿»∆≈ƒ«
„Á‡ ˜¯ LÈ ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬∆≈«∆»
ÏL ÔÈÚ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï -…«»«ƒ¿»∆

·e˙kL BÓÎe ,‰ÂÁ‡13LÈ «¿»¿∆»≈
„Á‡ שני Á‡Âואין Ôa Ìb 'B‚ ∆»«≈¿»

,BÏ ÔÈ‡ הוא אמיתי ש'אחד' כלומר ≈
אח. לו שאין «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,מי
ÌÈÈn‰ ˙Úa¯‡aL כולםBLÈ ∆¿«¿«««ƒƒ∆¿

אלא  האחדות עניין את רק e˜lÁ˙‰Â˙לא Èea¯ ÏL ÔÈÚ Ìb,שהוא «ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«¿
האחדות, היפך ‰B·Ú„‰כאמור, BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â הרוחניתŒL‡¯c ¿≈∆¿»¬»¿…

˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ מוחלטת‡ÏÏ «»»¿«ƒƒ∆ƒ¿∆∆«¿¿…
ÌÈ¯Lk ˙BÏBw‰ Ïk ‰M‰ŒL‡¯aL e‰fL ,˙e˜lÁ˙‰Â Èeaƒ̄¿ƒ¿«¿∆∆∆¿…«»»»«¿≈ƒ

¯ÙBMa14 ומבדילים מחלקים ולא «»
השונים, הקולות ¿ŒÌBÈ·eבין

È„‚·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈
„a15, נאמר "בד" המושג a„ועל ««

„·a16, בגמרא ז"ל חכמינו ופירשו ¿«
מחוטים  העשויים לבגדים שהכוונה

הקרקע  מן "העולה מצמח שעשויים

יחי  קנה " רש"י: ופירש בבד", די בד

מגזע  עולים קנים ב' ואין גיזעי, מכל

‰‡e„Á˙אחד" ÏÚ ‰¯BnL17, ∆∆«»«¿
Èea¯‰ ˙ÏÈÏL e‰fL∆∆¿ƒ«»ƒ

˙e˜lÁ˙‰‰Â צריך זה כל ולפי ¿«ƒ¿«¿
ויום  השנה ראש ענייני מדוע להבין

מתגלים  אחדות על המורים הכיפורים

ריבוי  על (גם) המורים המינים בארבעת

האחדות? היפך והתחלקות

ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz18 ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

היום  "זה דיבורֿהמתחיל במאמר

השנה  בראש שנאמר מעשיך" תחילת

תשכ"ה  זו, ביאור שנה עם לאור (ויוצא

לראש  מלכות' ב'דבר אפשר בדרך

תשע"ו), "‡¯EÓÓBהשנה ÔÈÚa¿ƒ¿«¬ƒ¿
"CÏn‰ È˜Ï‡19˙·˙aL , ¡…««∆∆∆¿≈«

ÈLבמילה  LÈ "È˜Ï‡"¡…«≈¿≈
ÌÈLe¯Èt שהם ‰ÌÈiÎÙ,שונים ≈ƒ»¿ƒƒ

Ák ÔBLÏ ‡e‰ "È˜Ï‡" È¯‰L∆¬≈¡…«¿…«
ÈÏÈ‡ ˙‡ BÓk) והחזקים הגיבורים ¿∆≈≈

Á˜Ïשל  ı¯‡‰20ÔBLÏ Ì‚Â ,( »»∆»»¿«¿
,¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙e˜Ï‡¡…∆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



d"kyz'dח ,zekeqd bgc 'a mei

ּכללּות  ׁשּי ׁשּלא ּדכׁשם מאצילּות, ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלמּטה

ּבבחינת  ּדהינּו הּצמצּום, קֹודם ההתהּוּות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַענין

הּפרטית  ּבאצילּות ּגם ּכמֹוֿכן ּדכללּות, ְְְֲֲִִִִֵַַָָָאצילּות

ספירת  מּצד ׁשּגם והינּו, הּיׁש, התהּוּות ׁשּי ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ענין  ׁשּי לא ּבאצילּות ּבהיֹותּה ְְְֲִִִַַַַָָָֹהּמלכּות

התהּוּות  ענין להיֹות ׁשּיּוכל ּוכדי הּיׁש. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהתהּוּות

ּתחלה  להיֹות הּוצר הּפֹועל, ּכח עלֿידי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹהּיׁש

ׁשּבבחינת  הּצמצּום ׁשהּוא הראׁשֹון, ְְְִִִִִֶֶַַַָהּצמצּום

להיֹות  הּוצר ואחרּֿכ ּדכללּות, ְְְְֲִִִַַַָָאצילּות

הּפרטית  אצילּות ׁשּבין וההפסק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום

הּמס ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

לאחרי  ּבא הּפֹועל  ׁשּכח ּומאחר  ּכּידּוע. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹוהּפרסא

הּוא  הרי ּדוקא, והּפרסא הּצמצּום ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָהפסק

ּגם  לכאֹורה  מּוכח וכן מּמקֹורֹו. נפרד ְְְְְִִִִֵַָָָָלכאֹורה

הּפֹועל, ּכח עלֿידי הּנבראים התהּוּות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמאֹופן

הגּבלה  ּגם ויׁש מּוגּבלים, הם ׁשהּנבראים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדכיון

עלמא  הוה ׁשנין אלפי ּדׁשית קּיּומם, ,25לזמן ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּומהּוה  הּפֹועל הּכח ׁשּגם לכאֹורה ּבהכרח ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי

מּוג  ּכח הּוא הּנבראים מּוגּבל את ּבדבר ּכי ּבל, ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מּוגּבל, ּבלּתי ּכח התלּבׁשּות להיֹות יכֹול ְְְְְִִִִַַָָֹֹלא

מּמקֹורֹו הּפרּוד עלֿידי היא הּכח הגּבלת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹוהרי

ּבלי  הּוא הרי ּבמקֹורֹו ּדבּוק ּבהיֹותֹו ּכי ְְְְֲִִִִֵַָָּדוקא,

מּוגּבל. ּכח נעׂשה מּמקֹורֹו ּכׁשּנפרד ורק ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹּגבּול,

ּדכיון  ׁשּבּנבראים, הּפרּוד מהרּגׁש ּגם מּוכח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּבהכרח  הרי ּבהרּגׁשתם, נפרדים הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּנבראים

כן  לא ּדאם ּפרּוד, ּבדר הּוא התהּוּותם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשאֹופן

ּפרּוד, ׁשל הרּגׁש אצלם להיֹות יכֹול היה ְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹלא

יׁשנֹו אֹותם המהּוה ּבּכח ׁשּגם מּוכרח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹּומּזה

צרי היה זה, ּולפי ּפרּוד. ׁשל ענין מקֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבאיזה

האֹור  ּכמֹו אינֹו הּפֹועל ׁשּכח לכאֹורה, ְְִֵֵֶַַַָָֹלֹומר

מּמקֹורֹו, נפרד הּוא אּלא ּבמקֹורֹו, ּדבּוק ְְְִִִֶֶָָָׁשהּוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נבראים  להוות lL‡היורד ÌLÎc ,˙eÏÈˆ‡Ó Ìb ‰hÓÏ ‡e‰¿«»«≈¬ƒƒ¿≈∆…

˙ÈÁ·a eÈ‰c ,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk CiL«»¿»ƒ¿««ƒ¿«∆«ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ«
,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ יש השתלשלות' ב'סדר וחסידות, בקבלה (כמבואר ¬ƒƒ¿»

עולמות  ארבעה שהם כפי אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה עולמות, ארבעה

 ֿ אצילות של התחלקות וישנה פרטיים,

כללות  הכלליים: בריאהֿיצירהֿעשיה

נקרא  הצמצום שלפני האיןֿסוף אור

קדמון" "אדם דכללות"; "אצילות

– כתר דכללות"; "בריאה נקרא

– האצילות ועולם דכללות" "יצירה

דכללות") Ìb"עשיה ÔÎŒBÓk¿≈«
CiL ‡Ï ˙ÈË¯t‰ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ«¿»ƒ…«»

Li‰ ˙ee‰˙‰ בפני כמציאות ƒ¿««≈
מאלוקות, הנפרדת ¿»¿eÈ‰Â,עצמה

ÌbL אפילו˙¯ÈÙÒ „vÓ ∆«ƒ«¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ מעשר האחרונה ««¿

אור  צמצום שעניינה הספירות,

והשפעת  ממנה שלמעלה הספירות

הרי  למטה, אלוקית «¿d˙BÈ‰aƒחיות
ÔÈÚ CiL ‡Ï ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ…«»ƒ¿«

Li‰ ˙ee‰˙‰ הביטול באצילות כי ƒ¿««≈
מוחלט. ביטול הוא ≈¿È„Îeלאלוקות

˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«
Li‰ נפרדת מציאות שהם נבראים «≈

ÏÚBt‰ Ák È„ÈŒÏÚ הבורא כוח «¿≈…««≈
אותם  להוות בנבראים המתלבש

אותם, BÈ‰Ï˙ולהחיות C¯ˆe‰¿«ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ ‰ÏÁz¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌeˆÓv‰ ‡e‰L אור בכללות ∆«ƒ¿
‡ˆeÏÈ˙האיןֿסוף  ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

C¯ˆe‰ CkŒ¯Á‡Â ,˙eÏÏÎcƒ¿»¿««»¿«
˜ÒÙ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿¿«∆¿≈

˙ÈË¯t‰ ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL שגם ∆≈¬ƒ«¿»ƒ
מוגבלים, לנבראים מקום אין מצידו

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰כאמור 
'יש' שהם נבראים יש אלה שבעולמות

בין e‰L‡ומציאות, ה'הפסק' ∆
לבריאהֿיצירהֿעשיה  »¿ÔÈÚƒאצילות

‡Ò¯t‰Â CÒn‰ ומיעוט צמצום «»»¿««¿»
ופרוכת  למסך שנמשל באור נוסף

(כתרגום  ולהבדיל להסתיר שנועדו

הפרוכת  "והבדילה הפסוק על אונקלוס

"פרסא" – "פרוכת" שתרגם Úe„ikלכם" לא ) הזה הנוסף הצמצום ולולי «»«
מוגבלים. גשמיים נבראים של התהוות להיות יכולה ÁkLהייתה ¯Á‡Óe≈««∆…«

‡e‰ È¯‰ ,‡˜Âc ‡Ò¯t‰Â ÌeˆÓv‰ ˜ÒÙ‰ È¯Á‡Ï ‡a ÏÚBt‰«≈»¿«¬≈∆¿≈«ƒ¿¿««¿»«¿»¬≈
B¯B˜nÓ „¯Ù ‰¯B‡ÎÏ שגם לומר הכרח מה השאלה מתחזקת כן ואם ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿

ה'אור' מעלת את יש במקורו?ב'כוח' הדבוק

ÔÎÂ ממקורו נפרד ה'כוח' שלכאורה זה Ìbעניין ‰¯B‡ÎÏ ÁÎeÓ ¿≈»ƒ¿»«
ÔÙB‡Ó של הדרך ‰˙‰ee˙והצורה ≈∆ƒ¿«

,ÏÚBt‰ Ák È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈…««≈
Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈

Ìb LÈÂ ,ÌÈÏa‚eÓ לכך (בנוסף ¿»ƒ¿≈«
במהותם) מוגבלים שהנבראים

˙ÈLc ,ÌÓei˜ ÔÓÊÏ ‰Ïa‚‰«¿»»ƒ¿«ƒ»¿ƒ
‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡25, «¿≈¿ƒ¬»»¿»

קיים  העולם יהיה שנים אלפי ששת

יותר) B‡ÎÏ¯‰(ולא Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«ƒ¿»
˙‡ ‰e‰Óe ÏÚBt‰ Ák‰ ÌbL∆««…««≈¿«∆∆
Èk ,Ïa‚eÓ Ák ‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ…«¿»ƒ
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï Ïa‚eÓ ¯·„a¿»»¿»…»ƒ¿
,Ïa‚eÓ ÈzÏa Ák ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿…«ƒ¿ƒ¿»
את  ולקלוט להכיל מסוגל לא הגבול כי

‰Ákהבליֿגבול, ˙Ïa‚‰ È¯‰Â«¬≈«¿»««…«
בלתי  אכן הוא ומקורו שבשורשו

‰e¯t„מוגבל  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«≈
B˙BÈ‰a Èk ,‡˜Âc B¯B˜nÓƒ¿«¿»ƒƒ¿
ÈÏa ‡e‰ È¯‰ B¯B˜Óa ˜e·c»ƒ¿¬≈¿ƒ

Ïe·b שהמקור בלי כשם הוא עצמו ¿
B¯B˜nÓגבול, „¯ÙpLk ˜¯Â¿«¿∆ƒ¿»ƒ¿

.Ïa‚eÓ Ák ‰NÚ«¬∆…«¿»
ÁÎeÓ ÔÎÂ שהכוח נוספת הוכחה ¿≈»

לה  ובא בלי היורד הוא נבראים חיות

היא  ‰e¯t„גבול, Lb¯‰Ó Ìb«≈∆¿≈«≈
,ÌÈ‡¯·paL תחושה יש לנבראים ∆«ƒ¿»ƒ

שהם  מוטעית) דבר, של (לאמיתו

בפני  ודבר ממקורם נפרדת מציאות

‰Ìעצמו  ÌÈ‡¯·p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈
,Ì˙Lb¯‰a ÌÈ„¯Ù לפי לפחות ƒ¿»ƒ¿«¿»»»

שלהם, Á¯Î‰aהתחושה È¯‰¬≈¿∆¿≈«
Ì˙ee‰˙‰ ÔÙB‡L ממקורם ∆∆ƒ¿«»

e¯t„ושרשם  C¯„a ‡e‰¿∆∆≈
‰È‰מהמקור, ‡Ï ÔÎ ‡Ï Ì‡c¿ƒ…≈…»»

ÏL Lb¯‰ ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆¿»∆¿≈∆
ÌbL Á¯ÎeÓ ‰fÓe ,„e¯t≈ƒ∆¿»∆«
BLÈ Ì˙B‡ ‰e‰Ó‰ Áka«…««¿«∆»∆¿

ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a מסוים במובן לפחות ¿≈∆»
„e¯t ÏL ÔÈÚ.מהמקור,‰¯B‡ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ ,‰Ê ÈÙÏe ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»»»ƒ«ƒ¿»

B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰L ¯B‡‰ BÓk BÈ‡ ÏÚBt‰ ÁkL אליו ובטל ∆…««≈≈¿»∆»ƒ¿
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ט epiwel` 'd jl epzi xzk

ּפֹועל  ׁשאינֹו ּבזה רק הּוא האֹור לענין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּיכּותֹו

ּבמקֹורֹו. ְִִׁשנּוי

C‡ׁשּזהּו העקרי הענין על ּדנֹוסף הּוא, הענין «ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

ּכלל, ּומֹופת לאֹות צרי ׁשאין ּפׁשּוט ְְִֵֵֶָָָָָּדבר

מינּה" ּפנּוי אתר ׁש"ּלית האמּונה ואין 26מּצד , ְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו ׁשחּוץ ּדבר ׁשּגם 27ל מּוכרח ׁשּמּזה , ְְִִֶֶֶֶֶַָָָ

 ֿ חס מּמּנּו ׁשחּוץ ּדבר אינם עצמם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנבראים

אֹותם  ּומהּוה הּפֹועל ׁשהּכח וכלֿׁשּכן ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשלֹום,

חסֿוׁשלֹום, נפרד ּבבחינת להיֹות מּמּנּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֶַַָָאינֹו

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל אצל מּונח זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשענין

והסּברים  ּבראיֹות צֹור ללא ּפׁשּוטה ְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹּבאמּונה

ּבּתניא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּׂשגת 28כּו' מּצד ּגם הּנה ,( ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

נפרד  אינֹו הּפֹועל ׁשּכח ההכרח מּובן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּׂשכל

נפרד  ׁשּנעׂשה הּזריקה ּכח ּכמֹו ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹחסֿוׁשלֹום,

ּכדלקּמן. ׁשּבּיד, ְְִֵֶַַַַָָֹמהּכח

ׁשני Ô·eÈÂד) חלק ּבּתניא המבאר 29ּבהקּדם ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכמֹו אינֹו וארץ ׁשמים ְְִִֵֶֶַַָָָׁשּבריאת

לידי  צרי הּכלי ׁשאין ּכלי לּצֹורף יצא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכאׁשר

לֹו והֹול הימּנּו מסּולקֹות ׁשּידיו אף ּכי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָהּצֹורף,

ּכאׁשר  מּמׁש וצלמֹו ּבתבניתֹו קּים הּכלי ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָּבּׁשּוק,

חדׁש לא ׁשהאּומן מּפני והינּו הּצֹורף, מידי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹיצא

הּצּורה  ּבׁשנּוי ּופעּולתֹו הּכלי, מציאּות ּבגּוף ְְְְְִִִַַָָָָּדבר

ׁשמים  ּבמעׂשה מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׁש, יׁש אּלא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה

הּפֹועל  ּכח להיֹות צרי מאין, יׁש ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוארץ

וכּידּוע  ּתמיד. מּזריקת 30ּבּנפעל ההֹוכחה ּגם ְְְִִִִַַַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשּזהּו ּדכיון למעלה, מּלמּטה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאבן

רק  יּומׁש זה הרי האבן, טבע היפ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהתחּדׁשּות

ּוכׁשּיכלה  האבן, את נֹוׂשא הּזֹורק ׁשּכח זמן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

למּטה. ויּפֹול לטבעֹו האבן יחזֹור - הּזֹורק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּכח
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעצמו, מציאות ‰e‡ואינו ‡l‡'הפועל 'כוח המהווה, Ù¯„הכוח ∆»ƒ¿»

B˙eÎiLÂ ,B¯B˜nÓ שלו Êa‰והדימיון ˜¯ ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚÏ ƒ¿¿«»¿ƒ¿«»«»∆
B¯B˜Óa ÈeL ÏÚBt BÈ‡L ומדוע במקורו שינוי  גורם אינו שהאור כמו ∆≈≈ƒƒ¿

באור? שקיימות המעלות את גם יש שבכוח החסידות בתורת מודגש כן אם

ÏÚ ÛÒBc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿»«
e‰fL È¯˜Ú‰ ÔÈÚ‰ הדבר עצם »ƒ¿»»ƒ»ƒ∆∆

במקורו  דבוק האור רק ולא הכוח שגם

˙B‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ËeLt ¯·c»»»∆≈»ƒ¿
,ÏÏk ˙ÙBÓe בהוכחות צורך ואין ≈¿»

Èl"L˙לכך ‰eÓ‡‰ „vÓƒ«»¡»∆≈
"dÈÓ Èet מקום ,26‡˙¯ אין ¬«»ƒ≈

בעצמו  הוא ברוך מהקדוש ממנו, פנוי

epnÓ ıeÁL ¯·c EÏ ÔÈ‡Â27, ¿≈¿»»∆ƒ∆
נפרדת  מציאות להיות יכולה לא

ÌbLמאלוקות Á¯ÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆¿»∆«
¯·p‰ÌÓˆÚ ÌÈ‡ לכאורה הנראים «ƒ¿»ƒ«¿»

נפרדת  ıeÁLכמציאות ¯·c ÌÈ‡≈»»»∆
ÔkLŒÏÎÂ ,ÌBÏLÂŒÒÁ epnÓƒ∆«¿»¿»∆≈

Ák‰Lהאלוקי‰e‰Óe ÏÚBt‰ ∆«…««≈¿«∆
Ì˙B‡'ל'יש ıeÁמ'אין' BÈ‡ »≈

„¯Ù ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï epnÓƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚL ,ÌBÏLÂŒÒÁ שהכל «¿»∆ƒ¿»∆

נפרדת  מציאות שום ואין ה' מאת הוא

‡Á„מאלוקות  Ïk Ïˆ‡ ÁeÓ»≈∆»∆»
‰eÓ‡a Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆¡»
˙BÈ‡¯a C¯Bˆ ‡ÏÏ ‰ËeLt¿»¿…∆ƒ¿»
·e˙kL BÓk) 'eÎ ÌÈ¯aÒ‰Â¿∆¿≈ƒ¿∆»

‡Èza28 ֿ "הקדושֿברוך לשונו: וזה ««¿»
ממאורעי  חסֿושלום מתפעל אינו הוא

עצמו  מהעולם ולא ושינוייו העולם

שינוי  שום בו פועלים אינן שכולם

היטב  זה להשכיל כדי והנה חסֿושלום

האמת  חכמי האריכו כבר בשכלנו

בני  מאמינים ישראל כל אך בספריהם

אנושי  שכל חקירת שום בלי מאמינים

נברא  שלא עד הוא אתה ואומרים

וכו'" ‰p‰העולם שכל ), לכך בנוסף ƒ≈
הרי  בדבר, מאמין vÓ„יהודי Ìb«ƒ«

ÏÎO‰ ˙‚O‰ ההיגיוןÔ·eÓ «»««≈∆»
ÏÚBt‰ ÁkL Á¯Î‰‰ הבורא «∆¿≈«∆…««≈

הנבראים את ÌBÏLÂŒÒÁומהווה „¯Ù BÈ‡,ממקורוÁk BÓk ‡ÏÂ ≈ƒ¿»«¿»¿…¿…«

‰˜È¯f‰זריקה של פעולה עושה האדם Ák‰Óכאשר „¯Ù ‰NÚpL «¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»≈«…«
.Ôn˜Ï„k ,„iaL∆«»¿ƒ¿«»

ÈL ˜ÏÁ ‡Èza ¯‡·Ó‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ היחוד 29„) "שער הנקרא ¿»¿∆¿≈«¿…»««¿»≈∆≈ƒ
ı¯‡Âוהאמונה" ÌÈÓL ˙‡È¯aL'מ'אין 'יש' של בריאה ‡BÈשהיא ∆¿ƒ«»«ƒ»»∆≈

ÈÏk Û¯BvÏ ‡ˆÈ ¯L‡k BÓk¿«¬∆≈≈«≈¿ƒ
Û¯Bv‰ È„ÈÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒ»ƒƒ≈«≈

להתקיים, להמשיך ‡Ûכדי Èkƒ«
ÂÈ„iLהצורף B˜ÏeÒÓ˙של ∆»»¿»
epÓÈ‰ מהכליBÏ CÏB‰Â הצורף ≈∆¿≈
˜eMa שבו מהמקום אחר במקום «

אחרים, בדברים ועסוק הכלי נמצא

BÓÏˆÂ B˙È·˙a Ìi˜ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿«¿ƒ¿«¿
Û¯Bv‰ È„ÈÓ ‡ˆÈ ¯L‡k LnÓ«»«¬∆»»ƒ≈«≈
שהכלי  כדי בצורף צורך כל ואין

עשה, שהצורף בצורה להתקיים ימשיך

L„Á ‡Ï ÔÓe‡‰L ÈtÓ eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆»»…ƒ≈
Ûe‚a ¯·c עצם,ÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ »»¿¿ƒ«¿ƒ

dÈ‡ ‰¯ev‰ ÈeLa B˙ÏeÚÙe¿»¿ƒ«»≈»
,LiÓ LÈ ‡l‡ בסך הצורף שהרי ∆»≈ƒ≈

לשנייה  אחת מצורה משנה ֿהכול

קיימת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבמציאות
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓa בריאת ¿«¬≈»«ƒ»»∆

ˆ¯CÈהעולם  ,ÔÈ‡Ó LÈ ‡e‰L∆≈≈«ƒ»ƒ
ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák ˙BÈ‰Ïƒ¿…««≈«ƒ¿»

„ÈÓz,בחידוש שמדובר מאחר כי »ƒ
מחדשים  עוד כל רק קיים הוא הרי

אותו.

Úe„iÎÂ30 החסידות Ìbבתורת ¿«»««
Ô·‡‰ ˙˜È¯fÓ ‰ÁÎB‰‰«»»ƒ¿ƒ«»∆∆
e‰fL ÔÂÈÎc ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈»∆∆
למעלה  מלמטה עפה שהאבן העובדה

˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ קיים שלא ƒ¿»∆ƒ¿«¿
עצמה, מצד Ú·Ëבאבן CÙÈ‰≈∆∆«

Ô·‡‰ מלמעלה נופלת שמטבעה »∆∆
CLÓeÈלמטה, ‰Ê È¯‰ וישפיע ¬≈∆¿«

באבן ÁkLויפעל ÔÓÊ Ïk ˜«̄»¿«∆…«
˜¯Bf‰האדם ‡˙שביד ‡NB «≈≈∆

- ˜¯Bf‰ Ák ‰ÏÎiLÎe ,Ô·‡‰»∆∆¿∆ƒ¿∆…««≈
ÏBtÈÂ BÚ·ËÏ Ô·‡‰ ¯BÊÁÈ«¬»∆∆¿ƒ¿¿ƒ

‰hÓÏ של השפעתו הסתיימה כי ¿«»
מטבעה. הפוך מצב באבן שחידש הזורק כוח
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d"kyz'dי ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשּבהתהּוּות  ההתחּדׁשּות ּבענין ְְְְְְְְִִִֶַַַַָודּוגמתֹו

ּכח  ּתמיד ּבהם להיֹות ׁשּבהכרח ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹולמֹות,

כּו'. ְֵַַהמחּדׁש

,¯ÈÚ‰Ïe ההנהגה לגּבי לֹומר ׁשּי לא ׁשּבאמת ¿»ƒְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

העֹולמֹות  להתהּוּות (ּבנֹוגע ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹו ּכזה ּבאֹופן להיֹות ׁשּבהכרח ּבזה) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

מענין  קּוׁשיא אֹו הֹוכחה ׁשּיׁש ּבגלל ּכזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבאֹופן

הּוא   יתּבר הּוא ׁשהרי הּנבראים, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּדּוגמתֹו

הּנמנעֹות  אֹודֹות 31נמנע מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט . ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

ההתהּוּות  ענין ׁשּכללּות  ּדכיון הּבריאה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהתהּוּות

ּבחיק  אּלא ּכלל, הּנבראים ּבחיק אינֹו ליׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאין

ּבלבד  להביא 32הּבֹורא ׁשּי לא ּבוּדאי הרי , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ּגּבי  ׁשּמצינּו מּדּוגמאֹות קּוׁשיֹות אֹו ְְִִֵֶַָָָהֹוכחֹות

ידּוע  הרי ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, אּלא 33הּנבראים. ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגם  (ּכֹולל הענינים ׁשּכל יתּבר ּברצֹונֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשעלה

ּבאֹופן  יהיּו ליׁש) מאין הּבריאה התהּוּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָענין

(ׁשּיׁש הּׂשכל עלּֿפי להיֹות ּׁשאפׁשר מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכל

הּׂשכל לז  עלּֿפי זה יהיה ּבּׂשכל) מקֹום איזה ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מּכח  הֹוכחה להביא ׁשּי זה ּבגלל ורק ְְְִִִֶַַַַָָָָֹכּו',

הליכתֹו זמן מׁש ּכל האבן את הּנֹוׂשא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזריקה

הּנבראים, ּבהתהּוּות ּגם הּוא ׁשּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָלמעלה,

ּתמיד. ּבּנפעל הּפֹועל ּכח להיֹות  ְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּצרי

C‡ ׁשהּכח לֹומר מקֹום יׁש עדין לכאֹורה «ְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ּבכח  ּכמֹו מּמקֹורֹו, נפרד הּוא ְְְְִִֵַַָֹהּפֹועל

ׁשּלא  והינּו, ׁשּבּיד. מהּכח נפרד ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּזריקה

ׁשהּנברא  רק מֹוכיח הּזריקה ּכח ׁשּמׁשל ּבלבד ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹזֹו

ׁשּכל  (ּכׁשם הּפֹועל ּכח ּבֹו ׁשּיהיה ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצרי

ּכח  ּבּה להיֹות צרי האבן עלּית זמן ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמׁש

ּדבּוק  הּוא הּפֹועל ׁשּכח מֹוכיח ואינֹו ְִֵֵֵֶַַַַָֹהּזֹורק),

אּדרּבה, אּלא מּמּנּו, נפרד ואינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבמקֹורֹו

להיפ ראיה להביא יׁש הּזריקה ּכח מּלמּטה 34ׁשּמּמׁשל האבן ּבזריקת ּדהּנה, . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ואילך.31) ב לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ובכ"מ.32)ראה .51 שבהערה תניא ראה

תכה.33) ע' תרצ"ב קכ. ע' תרנ"ח סה"מ שם.34)ראה ותרס"ד תר"ס סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙Ó‚e„Âבנמשל הזורק מכוח זה משל ‰‰˙eLcÁ˙של ÔÈÚa ¿¿»¿ƒ¿««ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰aL עצום חידוש היא מאין יש התהוות שהרי ∆¿ƒ¿«»»
Ì‰a ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰aL בעולמות'eÎ LcÁÓ‰ Ák „ÈÓz שמהווה ∆¿∆¿≈«ƒ¿»∆»ƒ…««¿«≈

ורגע. רגע כל מחדש אותם ומחייה ובורא

CiL ‡Ï ˙Ó‡aL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆∆¡∆…«»
‰‚‰‰‰ Èa‚Ï ¯ÓBÏ«¿«≈««¿»»

‰ÏÚÓlL האלוקית ההנהגה ∆¿«¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï Ú‚Ba)¿≈«¿ƒ¿«»»
˙BÈ‰Ï Á¯Î‰aL (‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆¿∆¿≈«ƒ¿
,‰Êk ÔÙB‡a B‡ ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆¿∆»∆
‡ÈLe˜ B‡ ‰ÁÎB‰ LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈»»¿»
Ïˆ‡ B˙Ó‚ec ÔÈÚÓ≈ƒ¿»¿»≈∆
C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿»≈

˙BÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰31,כלומר ƒ¿»«ƒ¿»
הקבלה  מצינו אם גם דבר של לאמתו

העולם  בענייני באלוקות מסויים לעניין

הנמשל, את הולם אכן המשל ולכאורה

שהמצב  מכך להסיק אין עדיין

למעלה  ההנהגה ואופן המסויים

אחר, או כזה באופן להיות 'מוכרח'

"נמנע  הקדושֿברוךֿהוא שהרי

ולא  הימנעות מכל מנוע הנמנעות",

מנוע  שה' דבר שום על לומר שייך

אחרת. או כזו סיבה בגלל מלעשותו

˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆¿»
,‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ עוד בזה הרי ƒ¿««¿ƒ»

למעלה  'הכרח' שום שאין מודגש יותר

מסויים  באופן דווקא תהיה שהבריאה

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»ƒ¿««ƒ¿«
˜ÈÁa BÈ‡ LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈≈¿≈

ÏÏk ÌÈ‡¯·p‰ את כלל להם שאין «ƒ¿»ƒ¿»
מאין, יש חדשה בריאה לברוא הכוח

„·Ïa ‡¯Ba‰ ˜ÈÁa ‡l‡32, ∆»¿≈«≈ƒ¿«
להוות  ויכולתו בכוחו לבדו הוא שרק

מאין, CiLיש ‡Ï È‡cÂa È¯‰¬≈¿««…«»
˙BÈLe˜ B‡ ˙BÁÎB‰ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿
הבריאה  נעשית שבו האופן על

Èab eÈˆnL ˙B‡Ó‚ecÓƒ¿»∆»ƒ«≈
.ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
ענין  על משל דבר, של שלאמיתו

גם  הוא שכן מחייב לא למטה ה'הכרח'

Úe„Èלמעלה, È¯‰33החסידות ÏkLבתורת C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL ¬≈»«∆»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»
Ï ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk) ÌÈÈÚ‰LÈ שבעצם »ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿≈

בלבד  הבורא' 'בחיק והוא הנבראים מהשגת למעלה ÔÙB‡aהוא eÈ‰È (ƒ¿¿∆
¯LÙ‡M ‰Ó ÏkL יכול‰ÊÈ‡ ‰ÊÏ LiL) ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ∆»«∆∆¿»ƒ¿«ƒ«≈∆∆≈¿∆≈∆

ÏÎOa ÌB˜Ó במידה ולפחות »«≈∆
אנושי  בשכל להבנה ניתן )מסויימת

,'eÎ ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆«ƒ«≈∆
‰Ê ÏÏ‚a ˜¯Â ברצונו עלה כך כי ¿«ƒ¿«∆

יהיו  הדברים שאפשר כמה שעד

בשכל È·‰Ï‡מובנים CiL«»¿»ƒ
‡NBp‰ ‰˜È¯f‰ ÁkÓ ‰ÁÎB‰»»ƒ…««¿ƒ»«≈
ÔÓÊ CLÓ Ïk Ô·‡‰ ˙‡∆»∆∆»∆∆¿«

,‰ÏÚÓÏ B˙ÎÈÏ‰ חידוש שהוא ¬ƒ»¿«¿»
האדם  לטבע מנוגד ‰e‡ודבר ÔkL∆≈

ÌÈ‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰a Ìb שהיא «¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
היא  שההתהוות כיוון גדול, חידוש

מאין, יש Ákבדרך ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…«
„ÈÓz ÏÚÙpa ÏÚBt‰ לחדשו כדי «≈«ƒ¿»»ƒ

מחדש. הזמן כל

‰¯B‡ÎÏ C‡ המבואר כל לאחר גם «ƒ¿»
ÓBÏ¯לעיל  ÌB˜Ó LÈ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«

„¯Ù ‡e‰ ÏÚBt‰ Ák‰L∆«…««≈ƒ¿»
,B¯B˜nÓ הדבוק האור כמו לא ƒ¿

‰È¯f˜‰במקורו, ÁÎa BÓk¿¿…««¿ƒ»
,„iaL Ák‰Ó „¯Ù ‰NÚpL∆«¬∆ƒ¿»≈«…«∆«»

ומבאר. שממשיך lL‡כפי ,eÈ‰Â¿«¿∆…
‰˜È¯f‰ Ák ÏLnL „·Ïa BÊƒ¿«∆¿«…««¿ƒ»
CÈ¯ˆ ‡¯·p‰L ˜¯ ÁÈÎBÓƒ««∆«ƒ¿»»ƒ

„ÈÓzלהתקיים Baבשביל ‰È‰iL »ƒ∆ƒ¿∆
CLÓ ÏkL ÌLk) ÏÚBt‰ Ák…««≈¿≈∆»∆∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ô·‡‰ ˙iÏÚ ÔÓÊ¿«¬ƒ«»∆∆»ƒƒ¿

˜¯Bf‰ Ák da שהכוח וברגע »…««≈
ונופלת  חוזרת האבן נעלם הזורק

ÁkLלמטה  ÁÈÎBÓ BÈ‡Â ,(¿≈ƒ«∆…«
B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰ ÏÚBt‰«≈»ƒ¿
‡l‡ ,epnÓ „¯Ù BÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆∆»
‰˜È¯f‰ Ák ÏLnnL ,‰a¯c‡«¿«»∆ƒ¿«…««¿ƒ»

CÙÈ‰Ï ‰È‡¯ ‡È·‰Ï LÈ34 ≈¿»ƒ¿»»¿≈∆
הפועל  כוח שאדרבה, מזה וללמוד
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יי epiwel` 'd jl epzi xzk

הּזֹורק  ּכח יכלה ׁשּכאׁשר היֹות עם ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלמעלה,

ׁשּיׁשנֹו זמן ּכל מּכלֿמקֹום האבן, עלּית ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּתּופסק

ׁשנּוי  ּבאבן ּפֹועל הּוא הרי ּבאבן, הּזֹורק ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכח

ׁשּכבר  אףֿעלּֿפי למעלה, מּלמּטה לעלֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּטבע

ׁשעם  והינּו, הּיד. ׁשּבתֹו הּכח מן ונפרד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹיצא

ּגם  ׁשהרי ּומּוגּבל, מדּוד הּוא הּזֹורק ׁשּכח ְֱֲֵֵֶֶַַַָָֹהיֹות

הּוא  הּיד ) ּבתֹו ּבהיֹותֹו (ּגם האדם יד ּכח ְְְִַַַַָָָָָֹּכללּות

הּכח  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּומּוגּבל, ְְְַַַַַַַָָָָֹמדּוד

הגּבלה  ּבֹו ׁשּיׁש האבן, את ונֹוׂשא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּזֹורק

הּיד, ׁשּבתֹו הּכח מן נפרד ּגם להיֹותֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכפּולה,

חידּוׁש ּבאבן לפעל ּוביכלּתֹו ּבכחֹו ְְְִִִִֶֶָָָָֹֹמּכלֿמקֹום

ּגם  הּוא ׁשּכן לֹומר, אפׁשר ולכאֹורה טבעֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהיפ

על  רק ׁשּלהיֹותֹו ליׁש, מאין הּבריאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבהתהּוּות

עלמא, ּדהוי ׁשנין אלפי ּדׁשית מּוגּבל זמן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמׁש

מּמקֹורֹו נפרד להיֹות הּמהּוה הּפֹועל ּכח ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹיכֹול

ואףֿעלּֿפיֿכן  מהּיד), ׁשּנפרד הּזריקה ּכח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ(ּכמֹו

ּדה  החדּוׁש לפעל ּוביכלּתֹו ּבכחֹו יׁשיהיה תהּוּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ

האבן  ּדעלּית החדּוׁש ּפעּולת עלּֿדר) ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמאין

טבעֹו). היפ למעלה ְְְְִִֵֶַַָָמּלמּטה

הּפֹועל ‡Cה) ׁשּכח ׁשההֹוכחה הּוא, הענין «ְִֵֶֶַַַָָָָֹ

מּפעּולת  היא ּבמקֹורֹו, ּדבּוק ְְִִִַָהּוא

ׁשּנתהּוּו. לאחרי הּנבראים ּבהנהגת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּבֹורא

לאחרי  הרי האבן, ּדזריקת ּבּמׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהּנה,

ׁשליטה  לֹו אין האבן, את זֹורק ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאדם

ּדכיון  האבן, הליכת אֹופן על ּכלל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוממׁשלה

לכן  מּידֹו, נפרד האבן את הּנֹוׂשא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכח

ׁשמים  ּבבריאת אבל כּו'. לׁשּנֹותֹו לֹו ְְְֲִִִִֶַַַָָָאיֿאפׁשר

רֹואים  - העֹולם ׁשּנברא לאחרי ּגם הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָוארץ,

ההׁשּפעה  ּבאֹופן ׁשנּויים וכּמה ּכּמה ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאנּו

ּבנֹוגע  והן העֹולם, לכללּות ּבנֹוגע הן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמּלמעלה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, ּתכלית ׁשהּוא העֹובד, "ּבראׁשית"35לאדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אלקּות  ּגילּוי ׁשּנמׁש רּוחנית ּבהׁשּפעה ּוכמֹו ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשביל

ׁשּכאׁשר  הּתֹורה, ּבעסק הן ּדוקא, ּכדבעי היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּובעֹולם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבנפׁשֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נפרד. הוא בנברא hÓlÓ‰שמתלבש Ô·‡‰ ˙˜È¯Êa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿«»

˙BÈ‰ ÌÚ ,‰ÏÚÓÏ˙iÏÚ ˜ÒÙez ˜¯Bf‰ Ák ‰ÏÎÈ ¯L‡kL ¿«¿»ƒ¡∆«¬∆ƒ¿∆…««≈¿«¬ƒ«
Ô·‡‰,(כאמור תמיד, הכוח בפעולת צורך יש חידוש שבדבר מוכח (ומזה »∆∆

Ô·‡a ˜¯Bf‰ Ák BLiL ÔÓÊ Ïk ÌB˜ÓŒÏkÓ לא עדיין והשפעתו ƒ»»»¿«∆∆¿…««≈»∆∆
Ô·‡aהסתיימה, ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈»∆∆

‰hÓlÓ ˙BÏÚÏ Ú·h‰ ÈeLƒ«∆««¬ƒ¿«»
¯·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ∆¿»
CB˙aL Ák‰ ÔÓ „¯ÙÂ ‡ˆÈ»»¿ƒ¿«ƒ«…«∆¿

„i‰ ברורה הוכחה זו ולכאורה «»
חידוש  ולפעול להמשיך יכול שהכוח

ממקורו. נפרד הוא אם גם בנפעל

ÁkL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆…«
˜¯Bf‰האדם e„Ó„שביד ‡e‰ «≈»

Ák ˙eÏÏk Ìb È¯‰L ,Ïa‚eÓe¿»∆¬≈«¿»…«
CB˙a B˙BÈ‰a Ìb) Ì„‡‰ „È«»»»«ƒ¿¿
,Ïa‚eÓe „e„Ó ‡e‰ („i‰«»»¿»
Ák‰ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»«…«
,Ô·‡‰ ˙‡ ‡NBÂ ˜¯BfL∆≈¿≈∆»∆∆

,‰ÏeÙk ‰Ïa‚‰ Ba LiL∆≈«¿»»¿»
אדם  של מידו נובע שהוא אחת הגבלה

שנייה והגבלה Ìbמוגבל, B˙BÈ‰Ïƒ¿«
,„i‰ CB˙aL Ák‰ ÔÓ „¯Ùƒ¿»ƒ«…«∆¿«»
BzÏÎÈ·e BÁÎa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿…ƒ»¿
CÙÈ‰ Le„ÈÁ Ô·‡a ÏÚÙÏƒ¿…»∆∆ƒ≈∆
¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ .BÚ·Ëƒ¿¿ƒ¿»∆¿»
˙ee‰˙‰a Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ«∆≈«¿ƒ¿«
B˙BÈ‰lL ,LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈«ƒ¿≈∆ƒ¿
Ïa‚eÓ ÔÓÊ CLÓ ÏÚ ˜«̄«∆∆¿«¿»
ÈÂ‰c ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLc¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬≈

,‡ÓÏÚ הכוח שמלכתחילה כיוון »¿»
מסויימת  לתקופה רק נמשך הפועל

שנקצבו  שנה אלפים ששת ומוגבלת,

העולם, ‰ÏÚBtלקיום Ák ÏBÎÈ»…««≈
B¯B˜nÓ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ‰e‰n‰«¿«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿
„¯ÙpL ‰˜È¯f‰ Ák BÓk)¿…««¿ƒ»∆ƒ¿»
‰È‰È ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(„i‰Ó≈«»¿««ƒ≈ƒ¿∆
Le„Á‰ ÏÚÙÏ BzÏÎÈ·e BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿…«ƒ
C¯cŒÏÚ) ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰c¿ƒ¿«≈≈«ƒ«∆∆
Ô·‡‰ ˙iÏÚc Le„Á‰ ˙ÏeÚt¿««ƒ«¬ƒ«»∆∆
(BÚ·Ë CÙÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈∆ƒ¿
ההכרח  מה השאלה חוזרת ושוב

האלוקי  שהכוח לקבוע ההגיוניֿשכלי

כשם  ממקורו, נפרד אינו המהווה

ממקורו? נפרד אינו האלוקי שהאור

˜e·c ‡e‰ ÏÚBt‰ ÁkL ‰ÁÎB‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‰«»ƒ¿»∆«»»∆…««≈»
B¯B˜Óa,לעיל כאמור הזריקה כוח כמו פועל ÏeÚtÓ˙ואינו ‡È‰ ƒ¿ƒƒ¿«
‡¯Ba‰ באופ מקום (לא יש אכן שבזה וההתהוות הבריאה נעשתה שבו ן «≈

אלא) נפרד, שהכוח לומר אפשר אולי האמורות »«¿»¿‰a‰‚˙לשאלות
,ee‰˙pL È¯Á‡Ï ÌÈ‡¯·p‰ כפי «ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«

ומבאר. שממשיך

Ô·‡‰ ˙˜È¯Êc ÏLna ,‰p‰c¿ƒ≈«»»ƒ¿ƒ«»∆∆
הזריקה  כוח עלֿידי למעלה מלמטה

Ì„‡‰Lשביד, È¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿«¬≈∆»»»
BÏ ÔÈ‡ ,Ô·‡‰ ˙‡ ˜¯BÊ≈∆»∆∆≈
ÏÚ ÏÏk ‰ÏLÓÓe ‰ËÈÏL¿ƒ»∆¿»»¿»«

Ô·‡‰ ˙ÎÈÏ‰ ÔÙB‡ לאחר וכעת, ∆¬ƒ«»∆∆
שליטה  שום לאדם אין נזרקה, שהאבן

או  המהירות או הכיוון על להשפיע

תעוף, האבן כיצד «≈¿ÔÂÈÎcהצורה
Ô·‡‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ák‰L∆«…««≈∆»∆∆
BÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏ ,B„iÓ „¯Ùƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆¿»

'eÎ B˙BpLÏ תעוף האבן אלא ¿«
אחרת. ולא הזריקה לאופן בהתאם

,ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯·a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆
‡¯·pL È¯Á‡Ï Ìb È¯‰¬≈«¿«¬≈∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ יש שלקדושֿברוךֿהוא ברור »»
על  והממשלה השליטה מלוא את

ולכן העולמות, ‡eהנהגת ÌÈ‡B¯ƒ»
ÌÈÈeL ‰nÎÂ ‰nk LiL∆≈«»¿«»ƒƒ

לזמן) (מזמן ∆¿ÔÙB‡aוהבדלים
Ô‰ ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿«¿»≈
Ô‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»»»¿≈

„·BÚ‰ Ì„‡Ï Ú‚Ba'ה את ¿≈«»»»»≈
‰È¯a‡‰,בעולם, ˙ÈÏÎz ‡e‰L∆«¿ƒ«¿ƒ»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók35 ¿«¬««≈«
"˙ÈL‡¯a" העולם את ברא ה' ¿≈ƒ

את  אלקים ברא "בראשית ככתוב

הארץ" ואת ÏÈ·Laƒ¿ƒהשמים
˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
ראשית  לה' ישראל "קדש (ככתוב

למשל BÓÎeתבואתה"), ¿
CLÓpL ˙ÈÁe¯ ‰ÚtL‰a¿«¿»»»ƒ∆ƒ¿»

BLÙa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb האדם של ƒ¡…¿«¿
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d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשּבהתהּוּות  ההתחּדׁשּות ּבענין ְְְְְְְְִִִֶַַַַָודּוגמתֹו

ּכח  ּתמיד ּבהם להיֹות ׁשּבהכרח ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹולמֹות,

כּו'. ְֵַַהמחּדׁש

,¯ÈÚ‰Ïe ההנהגה לגּבי לֹומר ׁשּי לא ׁשּבאמת ¿»ƒְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

העֹולמֹות  להתהּוּות (ּבנֹוגע ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹו ּכזה ּבאֹופן להיֹות ׁשּבהכרח ּבזה) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

מענין  קּוׁשיא אֹו הֹוכחה ׁשּיׁש ּבגלל ּכזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבאֹופן

הּוא   יתּבר הּוא ׁשהרי הּנבראים, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּדּוגמתֹו

הּנמנעֹות  אֹודֹות 31נמנע מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט . ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

ההתהּוּות  ענין ׁשּכללּות  ּדכיון הּבריאה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהתהּוּות

ּבחיק  אּלא ּכלל, הּנבראים ּבחיק אינֹו ליׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאין

ּבלבד  להביא 32הּבֹורא ׁשּי לא ּבוּדאי הרי , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ּגּבי  ׁשּמצינּו מּדּוגמאֹות קּוׁשיֹות אֹו ְְִִֵֶַָָָהֹוכחֹות

ידּוע  הרי ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, אּלא 33הּנבראים. ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגם  (ּכֹולל הענינים ׁשּכל יתּבר ּברצֹונֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשעלה

ּבאֹופן  יהיּו ליׁש) מאין הּבריאה התהּוּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָענין

(ׁשּיׁש הּׂשכל עלּֿפי להיֹות ּׁשאפׁשר מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכל

הּׂשכל לז  עלּֿפי זה יהיה ּבּׂשכל) מקֹום איזה ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מּכח  הֹוכחה להביא ׁשּי זה ּבגלל ורק ְְְִִִֶַַַַָָָָֹכּו',

הליכתֹו זמן מׁש ּכל האבן את הּנֹוׂשא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזריקה

הּנבראים, ּבהתהּוּות ּגם הּוא ׁשּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָלמעלה,

ּתמיד. ּבּנפעל הּפֹועל ּכח להיֹות  ְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּצרי

C‡ ׁשהּכח לֹומר מקֹום יׁש עדין לכאֹורה «ְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ּבכח  ּכמֹו מּמקֹורֹו, נפרד הּוא ְְְְִִֵַַָֹהּפֹועל

ׁשּלא  והינּו, ׁשּבּיד. מהּכח נפרד ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּזריקה

ׁשהּנברא  רק מֹוכיח הּזריקה ּכח ׁשּמׁשל ּבלבד ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹזֹו

ׁשּכל  (ּכׁשם הּפֹועל ּכח ּבֹו ׁשּיהיה ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצרי

ּכח  ּבּה להיֹות צרי האבן עלּית זמן ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמׁש

ּדבּוק  הּוא הּפֹועל ׁשּכח מֹוכיח ואינֹו ְִֵֵֵֶַַַַָֹהּזֹורק),

אּדרּבה, אּלא מּמּנּו, נפרד ואינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבמקֹורֹו

להיפ ראיה להביא יׁש הּזריקה ּכח מּלמּטה 34ׁשּמּמׁשל האבן ּבזריקת ּדהּנה, . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ואילך.31) ב לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ובכ"מ.32)ראה .51 שבהערה תניא ראה

תכה.33) ע' תרצ"ב קכ. ע' תרנ"ח סה"מ שם.34)ראה ותרס"ד תר"ס סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙Ó‚e„Âבנמשל הזורק מכוח זה משל ‰‰˙eLcÁ˙של ÔÈÚa ¿¿»¿ƒ¿««ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰aL עצום חידוש היא מאין יש התהוות שהרי ∆¿ƒ¿«»»
Ì‰a ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰aL בעולמות'eÎ LcÁÓ‰ Ák „ÈÓz שמהווה ∆¿∆¿≈«ƒ¿»∆»ƒ…««¿«≈

ורגע. רגע כל מחדש אותם ומחייה ובורא

CiL ‡Ï ˙Ó‡aL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆∆¡∆…«»
‰‚‰‰‰ Èa‚Ï ¯ÓBÏ«¿«≈««¿»»

‰ÏÚÓlL האלוקית ההנהגה ∆¿«¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï Ú‚Ba)¿≈«¿ƒ¿«»»
˙BÈ‰Ï Á¯Î‰aL (‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆¿∆¿≈«ƒ¿
,‰Êk ÔÙB‡a B‡ ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆¿∆»∆
‡ÈLe˜ B‡ ‰ÁÎB‰ LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈»»¿»
Ïˆ‡ B˙Ó‚ec ÔÈÚÓ≈ƒ¿»¿»≈∆
C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿»≈

˙BÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰31,כלומר ƒ¿»«ƒ¿»
הקבלה  מצינו אם גם דבר של לאמתו

העולם  בענייני באלוקות מסויים לעניין

הנמשל, את הולם אכן המשל ולכאורה

שהמצב  מכך להסיק אין עדיין

למעלה  ההנהגה ואופן המסויים

אחר, או כזה באופן להיות 'מוכרח'

"נמנע  הקדושֿברוךֿהוא שהרי

ולא  הימנעות מכל מנוע הנמנעות",

מנוע  שה' דבר שום על לומר שייך

אחרת. או כזו סיבה בגלל מלעשותו

˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆¿»
,‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ עוד בזה הרי ƒ¿««¿ƒ»

למעלה  'הכרח' שום שאין מודגש יותר

מסויים  באופן דווקא תהיה שהבריאה

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»ƒ¿««ƒ¿«
˜ÈÁa BÈ‡ LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈≈¿≈

ÏÏk ÌÈ‡¯·p‰ את כלל להם שאין «ƒ¿»ƒ¿»
מאין, יש חדשה בריאה לברוא הכוח

„·Ïa ‡¯Ba‰ ˜ÈÁa ‡l‡32, ∆»¿≈«≈ƒ¿«
להוות  ויכולתו בכוחו לבדו הוא שרק

מאין, CiLיש ‡Ï È‡cÂa È¯‰¬≈¿««…«»
˙BÈLe˜ B‡ ˙BÁÎB‰ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿
הבריאה  נעשית שבו האופן על

Èab eÈˆnL ˙B‡Ó‚ecÓƒ¿»∆»ƒ«≈
.ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
ענין  על משל דבר, של שלאמיתו

גם  הוא שכן מחייב לא למטה ה'הכרח'

Úe„Èלמעלה, È¯‰33החסידות ÏkLבתורת C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL ¬≈»«∆»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»
Ï ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk) ÌÈÈÚ‰LÈ שבעצם »ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿≈

בלבד  הבורא' 'בחיק והוא הנבראים מהשגת למעלה ÔÙB‡aהוא eÈ‰È (ƒ¿¿∆
¯LÙ‡M ‰Ó ÏkL יכול‰ÊÈ‡ ‰ÊÏ LiL) ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ∆»«∆∆¿»ƒ¿«ƒ«≈∆∆≈¿∆≈∆

ÏÎOa ÌB˜Ó במידה ולפחות »«≈∆
אנושי  בשכל להבנה ניתן )מסויימת

,'eÎ ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆«ƒ«≈∆
‰Ê ÏÏ‚a ˜¯Â ברצונו עלה כך כי ¿«ƒ¿«∆

יהיו  הדברים שאפשר כמה שעד

בשכל È·‰Ï‡מובנים CiL«»¿»ƒ
‡NBp‰ ‰˜È¯f‰ ÁkÓ ‰ÁÎB‰»»ƒ…««¿ƒ»«≈
ÔÓÊ CLÓ Ïk Ô·‡‰ ˙‡∆»∆∆»∆∆¿«

,‰ÏÚÓÏ B˙ÎÈÏ‰ חידוש שהוא ¬ƒ»¿«¿»
האדם  לטבע מנוגד ‰e‡ודבר ÔkL∆≈

ÌÈ‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰a Ìb שהיא «¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
היא  שההתהוות כיוון גדול, חידוש

מאין, יש Ákבדרך ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…«
„ÈÓz ÏÚÙpa ÏÚBt‰ לחדשו כדי «≈«ƒ¿»»ƒ

מחדש. הזמן כל

‰¯B‡ÎÏ C‡ המבואר כל לאחר גם «ƒ¿»
ÓBÏ¯לעיל  ÌB˜Ó LÈ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«

„¯Ù ‡e‰ ÏÚBt‰ Ák‰L∆«…««≈ƒ¿»
,B¯B˜nÓ הדבוק האור כמו לא ƒ¿

‰È¯f˜‰במקורו, ÁÎa BÓk¿¿…««¿ƒ»
,„iaL Ák‰Ó „¯Ù ‰NÚpL∆«¬∆ƒ¿»≈«…«∆«»

ומבאר. שממשיך lL‡כפי ,eÈ‰Â¿«¿∆…
‰˜È¯f‰ Ák ÏLnL „·Ïa BÊƒ¿«∆¿«…««¿ƒ»
CÈ¯ˆ ‡¯·p‰L ˜¯ ÁÈÎBÓƒ««∆«ƒ¿»»ƒ

„ÈÓzלהתקיים Baבשביל ‰È‰iL »ƒ∆ƒ¿∆
CLÓ ÏkL ÌLk) ÏÚBt‰ Ák…««≈¿≈∆»∆∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ô·‡‰ ˙iÏÚ ÔÓÊ¿«¬ƒ«»∆∆»ƒƒ¿

˜¯Bf‰ Ák da שהכוח וברגע »…««≈
ונופלת  חוזרת האבן נעלם הזורק

ÁkLלמטה  ÁÈÎBÓ BÈ‡Â ,(¿≈ƒ«∆…«
B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰ ÏÚBt‰«≈»ƒ¿
‡l‡ ,epnÓ „¯Ù BÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆∆»
‰˜È¯f‰ Ák ÏLnnL ,‰a¯c‡«¿«»∆ƒ¿«…««¿ƒ»

CÙÈ‰Ï ‰È‡¯ ‡È·‰Ï LÈ34 ≈¿»ƒ¿»»¿≈∆
הפועל  כוח שאדרבה, מזה וללמוד
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הרי  זכה לא וכאׁשר חּיים, סם לֹו נעׂשית ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹזכה

חסֿוׁשלֹום  להיפ ּכּמה 36זה יׁש ּוכמֹוֿכן , ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּכללּות  לזה ּדנֹוסף  הּתפלה, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשנּויים

וראׁשֹו ארצה מּוצב "סּולם הּוא הּתפלה ְְְְִִַַַָָָָֹענין

הּׁשמימה" מדרגֹות,37מּגיע ּכּמה יׁשנן ּובּסּולם , ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּׁשנּוי  ּגם יׁשנֹו הרי הּׁשנּויים, ענין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ולפעמים  ּותפלתֹו, ּבּקׁשתֹו מתמּלאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּלפעמים

עצמּה, הּתפלה ּבעבֹודת ׁשנּויים יׁש ּוכמֹוֿכן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָכּו'.

ּבׁשביל  רק היא ּבּתפלה ההתּבֹוננּות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּכאׁשר

לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי אזי ׁשּבענין, ההׂשּכלה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלידע

זה  אין מּכלֿמק ֹום ההׂשּכלה, ׁשל העֹוׁשר ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאת

ּכאׁשר  מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', מאּומה עליו ְֲֵֵֵֶֶַַָָָּפֹועל

ּבאהבה  להתעֹורר ּכדי היא ההתּבֹוננּות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּכונת

ׁשּיפע  והעקר הּתפלה, ּבעת הנהגת ויראה על ל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּוא  ׁשהּמעׂשה ּבפֹועל, ּבמעׂשה הּיֹום ְְֲֲֶֶֶַַַַַָּכל

ׁשּבהׂשּכלה 38העקר  העֹוׁשר את הן לֹו יׁש אזי , ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

כּו'. לאלקּות ּבקרּוב ׁשּנעׂשה הּפעּולה את ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹוהן

הּבריאה  ּתכלית הּוא העֹובד ׁשהאדם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוכיון

- האדם ׁשּבעבֹודת הּׁשנּויים מּצד הרי ֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ּובכללּות  העֹולם, ּבהנהגת ּגם ׁשנּויים ְְְֲִִִִַַַַָָָָנעׂשים

ׁשּבזמן  הּגלּות, לזמן הּבית זמן ּבין ההפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּוא

ּגפנֹו ּתחת איׁש מרּוּבה, הׁשּפעה היתה ְְְְִִַַַַַַָָָָָהּבית

ּתאנתֹו ההׁשּפעה 39ותחת רּבּוי על ונֹוסף , ְְְְִֵַַַַַָָָָ

מהּטבע, ׁשּלמעלה נּסים ּגם היּו הּטבע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבהנהגת

ז"ל  רּבֹותינּו נעׂשּו40ּכמאמר נּסים עׂשרה ְֲֲֲִִֵַַַַַָָ

ּבזמן  מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', הּמקּדׁש ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלאבֹותינּו

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו "מּפני ּכאׁשר ,41הּגלּות, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּגם  וכיון כּו'. הפכי ּבאֹופן היא ההנהגה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאזי

ּבאֹופן  ׁשנּויים ּכּמה יׁשנם העֹולם ׁשּנברא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלאחרי

את  המהוה הּפֹועל ׁשּכח מּוכרח  הרי ,יתּבר רצֹונֹו ּכפי העֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהנהגת

הּזֹורק  ׁשּכח האבן ּכבזריקת ּדלא חסֿוׁשלֹום, מּמקֹורֹו נפרד אינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנבראים

כּו'. הילּוכֹו אֹופן לׁשּנֹות יכֹול אינֹו ולכן האדם, מּיד ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנפרד
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ב.36) עב, יומא א).37)ראה (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, זח"א יב. כח, פ"א 38)ויצא אבות ראה

ד.39)מי"ז. ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא מ"ה.40)ע"פ פ"ה דיו"ט.41)אבות מוסף תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚ·„k ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k ÌÏBÚ·e כנדרש˜ÒÚa Ô‰ ,‡˜Âc »»«¬∆¬»ƒƒ¿»≈«¿»≈¿≈∆

‰ÎÊ ¯L‡kL ,‰¯Bz‰ כראוי הוא שלו התורה BÏולימוד ˙ÈNÚ «»∆«¬∆»»«¬≈
ÎÊ‰התורה  ‡Ï ¯L‡ÎÂ ,ÌÈiÁ ÌÒ באופן לא תורה לומד הוא אלא ««ƒ¿«¬∆…»»
ÌBÏLÂŒÒÁהראוי  CÙÈ‰Ï ‰Ê È¯‰36, הבריאה לאחר שגם הרי ¬≈∆¿≈∆«¿»

לקבוע  השליט הוא הקדושֿברוךֿהוא

על  מלמעלה ויומשך יתגלה ואיך מה

העולם ועל LÈהאדם ÔÎŒBÓÎe¿≈≈
ÌÈÈeL ‰nk האלוקית בהשפעה «»ƒƒ

שתלויים  »¬»B·Úa„˙מלמעלה
‰ÏÙz‰,האדם ÊÏ‰של ÛÒBc «¿ƒ»¿»¿∆

‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿ƒ»
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ"»»«¿»¿…

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ37, דרך היינו «ƒ««»»¿»
הנמצא  האדם יכול שדרכם ואמצעי

להתחבר  ארצה") ("מוצב למטה

השמימה") ("מגיע לאלוקות ולהתקשר

˙B‚¯„Ó ‰nk ÔLÈ ÌÏeq·e«»∆¿»«»«¿≈
‰ÌÈÈeMשליבות, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒƒ

בה  שיש התפילה בעבודת שקיימים

רבות, ‰ÈeMדרגות Ìb BLÈ È¯‰¬≈∆¿««ƒ
התפילה ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒבפעולת

,B˙ÏÙ˙e B˙Lwa ˙‡lÓ˙Óƒ¿«≈«»»¿ƒ»
LÈ ÔÎŒBÓÎe .'eÎ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈≈
‰ÏÙz‰ ˙„B·Úa ÌÈÈeLƒƒ«¬««¿ƒ»
˙eBa˙‰‰ ¯L‡kL ,dÓˆÚ«¿»∆«¬∆«ƒ¿¿
Ú„ÈÏ ÏÈ·La ˜¯ ‡È‰ ‰ÏÙza«¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈«

‰ÏkN‰‰ ההשכלתי העיוני הצד ««¿»»
LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÈÊ‡ ,ÔÈÚaL∆»ƒ¿»¬«««ƒ∆≈

BÏהמתבונן ‰LBÚ¯לאדם ˙‡∆»∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÏkN‰‰ ÏL∆««¿»»ƒ»»
‰Óe‡Ó ÂÈÏÚ ÏÚBt ‰Ê ÔÈ‡≈∆≈»»¿»

'eÎ ההתבוננות שלמרות וייתכן

יחול  לא אלוקות בענייני והעיסוק

יזדכך  לא והוא שינוי שום עצמו באדם

L‡k¯ויתעדן, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆
È„k ‡È‰ ˙eBa˙‰‰ ˙Âk«»««ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Úa ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a ¯¯BÚ˙‰Ï¿ƒ¿≈¿«¬»¿ƒ¿»¿≈
ÏÚÙiL ¯˜Ú‰Â ,‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿»ƒ»∆ƒ¿«
תהיה  ולהתעוררות שלהתבוננות

‰ÌBiהשפעה Ïk ˙‚‰‰ ÏÚ««¿»«»«
‰NÚn‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿«∆««¬∆

¯˜Ú‰ ‡e‰38BÏ LÈ ÈÊ‡ לאדם , »ƒ»¬«≈
כפולה  תועלת ‡˙המתבונן Ô‰≈∆

‰ÏeÚt‰ ˙‡ Ô‰Â ‰ÏkN‰aL ¯LBÚ‰ ההתבוננות של התוצאה »∆∆««¿»»¿≈∆«¿»
Ì„‡‰Lוההתעוררות ÔÂÈÎÂ .'eÎ ˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a ‰NÚpL∆«¬∆¿≈∆¡…¿≈»∆»»»

ÌÈÈeM‰ „vÓ È¯‰ ,(Ï"pk) ‰‡È¯a‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰ „·BÚ‰»≈«¿ƒ«¿ƒ»««¬≈ƒ««ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰a Ìb ÌÈÈeL ÌÈNÚ - Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL כי ∆«¬«»»»«¬ƒƒƒ«¿«¿»«»»

והתכלית, המטרה הוא שהאדם מאחר

עמו  וההנהגה ועבודתו מעשיו

עם  האלוקית ההנהגה על משפיעים

העולם  ההבדלים eÏÏÎ·e˙כללות ƒ¿»
האלוקית  ההנהגה של השונים באופנים

כללי, באופן ‰‰L¯Ùבעולם, ‡e‰«∆¿≈
,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈa≈¿«««ƒƒ¿««»
‰ÚtL‰ ‰˙È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«««ƒ»¿»«¿»»

BÙbאלקית  ˙Áz LÈ‡ ,‰ae¯Ó¿»ƒ«««¿
B˙‡z ˙Á˙Â39ÏÚ ÛÒBÂ , ¿««¿≈»¿»«

˙‚‰‰a ‰ÚtL‰‰ Èeaƒ̄««¿»»¿«¿»«
ÌÈq Ìb eÈ‰ ,Ú·h‰«∆«»«ƒƒ
¯Ó‡Ók ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯40ÌÈq ‰¯NÚ «≈«¬»»ƒƒ
˙È·a eÈ˙B·‡Ï eNÚ«¬«¬≈¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ Lc˜n‰«ƒ¿»«∆≈≈
ÈtÓ" ¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¬∆ƒ¿≈

"eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ41, ¬»≈»ƒ≈«¿≈
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰‚‰‰‰ ÈÊ‡¬«««¿»»ƒ¿∆

'eÎ ÈÎÙ‰ בריבוי אינה ההשפעה גם »¿ƒ
אינם  הניסים וגם ראשון בית בימי כמו

כזו. במידה גלויים

‡¯·pL È¯Á‡Ï ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿«¬≈∆ƒ¿»
ÌÈÈeL ‰nk ÌLÈ ÌÏBÚ‰»»∆¿»«»ƒƒ
ÈÙk ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ ÔÙB‡a¿∆«¿»«»»¿ƒ
Á¯ÎeÓ È¯‰ ,C¯a˙È BBˆ¿̄ƒ¿»≈¬≈¿»
˙‡ ‰Â‰Ó‰ ÏÚBt‰ ÁkL∆…««≈«¿«∆∆
B¯B˜nÓ „¯Ù BÈ‡ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿

,ÌBÏLÂŒÒÁ להיות ממשיך אלא «¿»
הקדושֿברוךֿהוא  של אלוקי כוח

הזריקה, קודם כמו …¿Ïc‡בדיוק
˜¯Bf‰ ÁkL Ô·‡‰ ˙˜È¯Ê·k¿ƒ¿ƒ«»∆∆∆…««≈
BÈ‡ ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ „iÓ „¯Ùƒ¿»ƒ«»»»¿»≈≈
'eÎ BÎeÏÈ‰ ÔÙB‡ ˙BpLÏ ÏBÎÈ»¿«∆ƒ
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עדין.‡ÌÓו) מסּפיקה אינּה - זֹו ראיה ּגם »¿»ְְֲִִֵַַַָָָָ

הּזריקה  מּכח ּבּמׁשל ּגם ְְִִִֵַַַַָָָֹּדהּנה,

יכֹול  האדם היה אילּו הרי האדם, מּיד ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשּנפרד

יכֹול  היה אזי ּולהּׂשיגּה, האבן אחרי ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָלרּוץ

ׁשּכח  אףֿעלּֿפי האבן, הליכת אֹופן ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשּנֹות

מּמּנּו. נפרד ּכבר האבן את הּנֹוׂשא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּזֹורק

ּבענין  ּגם ּכן לֹומר אפׁשר לכאֹורה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָואםּֿכן

ּומה  מּמקֹורֹו, נפרד הּוא הּפֹועל ׁשּכח ְְְִִִֵֶַַַַַָֹההתהּוּות,

ׁשנּויים  מּצד ּׁשּיׁש זה הרי הּבריאה ּבהנהגת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכח  על ּבהֹוספה ,יתּבר מּמּנּו חדׁשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹהמׁשכה

את  להּוֹות מּמק ֹורֹו נפרד ׁשּכבר ְְְְִִֵֶֶַַָָהּפֹועל

הּׁשנּויים  ּדהּנה, יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִִִִֵֵַַָָהּנבראים.

הם  העֹולם ׁשּנברא לאחרי הּבריאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבהנהגת

ּבהנהגת  וגם מהּטבע, ׁשּלמעלה נּסים ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעניני

ׁשּבנֹוגע  מּבעי לא ואםּֿכן, ּגּופא. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּטבע

אפׁשר  מהּטבע, ׁשּלמעלה נּסים ּבעניני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלּׁשנּויים

מּמּנּו חדׁשה המׁשכה עלֿידי ׁשּנעׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

ׁשידּוד  הּוא הּנּסים ענין ׁשּכללּות ּכיון ,ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָיתּבר

ּבנֹוגע  ׁשּגם זאת, עֹוד אּלא הּטבע, ְְֵֶֶֶַַַַַַָֹמערכֹות

לֹומר  אפׁשר - ּגּופא הּטבע ׁשּבהנהגת ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָלּׁשנּויים

,יתּבר מּמּנּו חדׁשה המׁשכה ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזהּו

ּדבּוק  הּוא הּפֹועל ׁשּכח מּזה להֹוכיח אין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולכן

מּמּנּו. נפרד ואינֹו ְְְִִִֵֶָּבמקֹורֹו

C‡ הּוא הּפֹועל 34הענין ׁשּכח לזה ׁשההֹוכחה , «ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

היא, - מּמּנּו נפרד ואינֹו ּבמקֹורֹו ּדב ּוק ְְְִִִִֵֶָָהּוא

לצבא  ּבנֹוגע הן ׁשּבעֹולם, הּקּיּום ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהתמדת

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּבמין, קּימים ׁשהם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהארץ

ּבאיׁש קּימים ׁשהם הּׁשמים לצבא ועל 42ּבנֹוגע . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

אל  ּכבֹוד מסּפרים הּׁשמים נאמר ׂשאּו43זה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

ואּמיץ  אֹונים מרב גֹו' צבאם ּבמסּפר הּמֹוציא אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמרֹום

נעדר  לא איׁש ׁשּמּצדֿעצמם 44ּכח לפי מּצדֿעצמם, זה ׁשאין ּבהכרח והרי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

צריכים  עצמֹו) את עֹוׂשה ּדבר אין (ׁשהרי ׁשּנתהּוּו ּדכיון נפסדים, הם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
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ÁkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô·‡‰»∆∆««ƒ∆…«
¯·k Ô·‡‰ ˙‡ ‡NBp‰ ˜¯Bf‰«≈«≈∆»∆∆¿»

epnÓ „¯Ù לאחר אמנם כלומר, ƒ¿«ƒ∆
על  שליטה לאדם אין נזרקה שהאבן

הפירוד  שם גם אבל תעוף, שבו האופן

לאדם  היתה ואילו ומוחלט, סופי אינו

הוא  האבן, את ולתפוס לחזור אפשרות

תעוף. שבו האופן על שולט היה כן

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ¿»∆¿»«
ÁkL ,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚa Ìb Ôk≈«¿ƒ¿««ƒ¿«∆…«

‡e‰ ÏÚBt‰ אכן„¯Ù «≈ƒ¿»
ÌÈÈeL LiM ‰Óe ,B¯B˜nÓƒ¿«∆≈ƒƒ

האלוקות ‰È¯a‡‰מצד ˙‚‰‰a¿«¿»««¿ƒ»
‰L„Á ‰ÎLÓ‰ „vÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ««¿»»¬»»

,C¯a˙È epnÓ אחרת המשכה ƒ∆ƒ¿»≈
ÏÚBt‰ Ák ÏÚ ‰ÙÒB‰a¿»»«…««≈
˙Be‰Ï B¯B˜nÓ „¯Ù ¯·kL∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿«

.ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ
,‰p‰c ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈
‰‡È¯a‰ ˙‚‰‰aL ÌÈÈeM‰«ƒƒ∆¿«¿»««¿ƒ»
Ì‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿»»»≈

לעיל ÌÈqכנזכר ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈ƒƒ
Ì‚Â ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿«

‡Ùeb Ú·h‰ ˙‚‰‰a,עצמה ¿«¿»««∆«»
לעתים  חלים הללו התחומים שבשני

הרגילים. ההנהגה סדרי לעומת שינויים

ÈÚaÓ ‡Ï ,ÔkŒÌ‡Â צריך אין ¿ƒ≈…ƒ»≈
ÈÈÚaלומר  ÌÈÈeMÏ Ú‚BaL∆¿≈««ƒƒ¿ƒ¿¿≈

,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈqƒƒ∆¿«¿»≈«∆«
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆«¬ƒ«¿≈
,C¯a˙È epnÓ ‰L„Á ‰ÎLÓ‰«¿»»¬»»ƒ∆ƒ¿»≈

המהווה ו  הפועל בכוח שינוי ידי על לא

תמיד, חיות eÏÏkL˙ונותן ÔÂÈk≈»∆¿»
„e„ÈL ‡e‰ ÌÈqp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒƒ

Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ מקום יש ולכן ««¿«∆«
הוא  הניסים את הפועל שהכוח לומר

הטבע, את ומחייה המהווה מהכוח שונה ÌbLכוח ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«
e‰fL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ - ‡Ùeb Ú·h‰ ˙‚‰‰aL ÌÈÈeMÏ Ú‚Ba¿≈««ƒƒ∆¿«¿»««∆«»∆¿»«∆∆

C¯a˙È epnÓ ‰L„Á ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ בדרך שפועל כוח אותו ולא ƒ¿»∆«¿»»¬»»ƒ∆ƒ¿»≈
B¯B˜Óaכלל, ˜e·c ‡e‰ ÏÚBt‰ ÁkL ‰fÓ ÁÈÎB‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿ƒ«ƒ∆∆…««≈»ƒ¿

.epnÓ „¯Ù BÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡34‰ÁÎB‰‰L , «»ƒ¿»∆«»»

˜e·c ‡e‰ ÏÚBt‰ ÁkL ‰ÊÏ¿∆∆…««≈»
epnÓ „¯Ù BÈ‡Â B¯B˜Óaƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ∆
הוכחה  והיא האור, כמו בדיוק

בהיגיון ומתיישבת -שמתקבלת
Ìeiw‰ ˙„Ó˙‰Ó ,‡È‰ƒ≈«¿»««ƒ

,ÌÏBÚaL קיים שהעולם מהעובדה ∆»»
ומתמשכת מתמדת Ú‚Baבצורה Ô‰≈¿≈«

ı¯‡‰ ‡·ˆÏ בעלי האדם, בני כמו ƒ¿»»»∆
והצמחים  ˜ÌÈÓiהחיים Ì‰L∆≈«»ƒ

ÔÈÓa,לעולם חי לא הפרטי הנברא ¿ƒ
להתקיים  ממשיך והסוג המין אבל

הפסק, ללא מתמדת »¿ŒÏÚÂבצורה
Ú‚Ba ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»¿≈«

ÌÈÓM‰ ‡·ˆÏ והירח השמש כמו ƒ¿»«»«ƒ
LÈ‡aוהכוכבים  ÌÈÓi˜ Ì‰L42 ∆≈«»ƒ¿ƒ

הם  בראשית ימי בששת שנבראו אותם

תמיד. מאז קיימים Ê‰עצמם ÏÚÂ על ¿«∆
ומתמיד  קבוע באופן השמים צבא קיום

קיימים עצמם שהם »¡∆Ó‡¯כך
Ï‡ „B·k ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰43, «»«ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆¿ƒ
¯tÒÓa ‡ÈˆBn‰ ,‰l‡ ‡¯a»»≈∆«ƒ¿ƒ¿»
ıÈn‡Â ÌÈB‡ ·¯Ó 'B‚ Ì‡·¿̂»»≈…ƒ¿«ƒ

¯„Ú ‡Ï LÈ‡ Ák44, כל אלא …«ƒ…∆¿»
שנבראו  וכו' והכוכבים המאורות

להתקיים  ממשיכים הבריאה בתחילת

Œ„vÓ ‰Ê ÔÈ‡L Á¯Î‰a È¯‰Â«¬≈¿∆¿≈«∆≈∆ƒ«
ÌÓˆÚŒ„vnL ÈÙÏ ,ÌÓˆÚ«¿»¿ƒ∆ƒ««¿»

ÌÈ„ÒÙ Ì‰ È¯‰ ואמורים ¬≈≈ƒ¿»ƒ
לכיליון, עד הזמן כל «≈¿ÔÂÈÎcלהיחלש

¯·c ÔÈ‡ È¯‰L) ee‰˙pL∆ƒ¿«∆¬≈≈»»
ÌÈÎÈ¯ˆ (BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ∆∆«¿¿ƒƒ
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זֹו ׁשּלא והינּו, נפסד, הוה ּדכל נפסדים, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹלהיֹות

ׁשּצריכים  אּלא ההפסדּות, אפׁשרי ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבלבד

הּכלל  ּכּידּוע ּבפֹועל, ּגם נפסדים ׁשּכל 45להיֹות ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

וכיון  כּו'. יבא ׁשּלא איֿאפ ׁשר ּבמין ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹהאפׁשרי

צבא  ּבקּיּומם, נׁשארים אּלא נפסדים ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשאינם

ּבמ  וכדאיתא הארץ  ּבאיׁש, ּגם הּׁשמים ּוצבא ין, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּפסּוק 46ּב'ירּוׁשלמי' הּׁשמים 47על תֹולדֹות אּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָ

הרי  הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ּבהּבראם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוהארץ

נפרד  אינֹו הּפֹועל ׁשּכח ּגמּורה הֹוכחה ְְִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

והינּו, ּבמקֹורֹו. ּדבּוק הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָחסֿוׁשלֹום

נצחי, הּוא הרי ּבמקֹורֹו, ּדבּוק הּכח היֹות ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשּמּפני

ׁשאין  ּבאֹופן הּנבראים קּיּום עלֿידֹו נעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָולכן

הּכח  היה אי ּלּו ֿ ּכן מהּֿׁשאין הפסדּות, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהם

ׁשנּויים, ּבֹו להיֹות צרי היה אזי - מּמקֹורֹו ְְְֲִִִִִִַָָָָנפרד

המׁשכתֹו ּבראׁשית ׁשהּוא ּכמֹו ּדֹומה ְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

ּבסּיּום  ׁשהּוא לכמֹו למקֹורֹו, ּבקרּוב ְְְְְִִִִֵֶּבהיֹותֹו

היה  זה ּומּצד מּמק ֹורֹו, ּברחּוק ּבהיֹותֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָהמׁשכתֹו

למׁש הּבריאה ּתחלת ּבין הפרׁש להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָצרי

חליׁשּות  ׁשּתהיה הינּו, ׁשּלאחריֿזה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַהּזמן

ונפסד  ׁשהֹול ההפסדּות ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּבריאה,

ּבחיי' 'רּבנּו ּׁשּכתב מה עלּֿדר 48ּתמיד, ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ועל  להתיּבׁש. מתחיל ׁשּנֹולד מּׁשעה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּתינֹוק

ּדבּוק  הּפֹועל ׁשּכח מּפני ׁשרק לֹומר, צרי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכן

ּבאֹופן  והארץ הּׁשמים קּיּום נעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבמקֹורֹו,

הפסדּות  ללא הּבראם, ּכיֹום חזקים ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹׁשהם

ז"ל  חכמינּו ּׁשאמרּו ּומה ּכלל. ׁשית 25וחליׁשּות ְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  זה אין חרּוב, וחד עלמא הוה ׁשנין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאלפי

כּו', הּכחֹות חליׁשּות מּצד ׁשּנעׂשה הפסדּות ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשל

הם  ׁשנין אלפי ּדׁשית הּזמן מׁש ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהרי

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ אּלא הּבראם, ּכיֹום ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָחזקים

יחרב  - הּבראֹו ּכיֹום חזק ׁשהּוא ׁשהעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָיתּבר
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ג.45) עיון פ"א ח"ב נבוכים מורה א 46)ראה קג, א. סב, א. ד, להצ"צ החקירה ספר ה"א. פ"א ברכות ירושלמי ראה

פל"ג. תרל"ו רבים מים המשך ד.47)ואילך. ב, כח 48)בראשית א, בראשית עה"ת בפי' [הבחיי] למש"כ הכוונה אולי

שם). תשי"א סה"מ - הנ"ל ערוך אין בד"ה שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,„ÒÙ ‰Â‰ ÏÎc ,ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï תחילה לו שיש דבר שכל כלל ישנו ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆ƒ¿»

הוא  וקיומו המציאות מחוייב הוא בעצמו הוא ברוך הקדוש ורק סוף, לו יש

והעתיד  ההוה העבר, מגדרי Ì‰Lלמעלה „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â צבא" ¿«¿∆…ƒ¿«∆≈
‰‰e„ÒÙ˙השמים" È¯LÙ‡,שלא ויתכן שיתכלו ‡l‡וייתכן ∆¿»≈«∆¿≈∆»

Ìb ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÏk‰ Úe„ik ,ÏÚBÙa45 שכתב ¿««»««¿»

נבוכים' 'מורה בספר «∆ÏkLהרמב"ם
ÔÈÓa È¯LÙ‡‰ הנבראים כל »∆¿»ƒ¿ƒ

הארץ) צבא (כמו 'במין' ŒÈ‡ƒהקיימים
'eÎ ‡·È ‡lL ¯LÙ‡ של בסופו ∆¿»∆…»…
הפסד. לידי דבר

ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡L ÔÂÈÎÂ לגמרי ¿≈»∆≈»ƒ¿»ƒ
‡·ˆ ,ÌÓei˜a ÌÈ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ,ÔÈÓa ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»«»«ƒ

,LÈ‡a Ìb שלמעשה לעיל כאמור «¿ƒ
תמידי  בקיום קיימים והנבראים העולם

‡˙È‡„ÎÂ שמובא כפי ¿ƒ¿ƒ»
'ÈÓÏLe¯È'a46˜eÒt ÏÚ47 ƒ¿«¿ƒ«»

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆
Ì‰L ,Ì‡¯a‰a והארץ השמים ¿ƒ»¿»∆≈

BÊ È¯‰ ,Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ¬»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰¯eÓb ‰ÁÎB‰ מוחלטתÁkL »»¿»∆…«

ÏÚBt‰ הבוראŒÒÁ „¯Ù BÈ‡ «≈≈ƒ¿»«
˜e·c ‡e‰ ‡l‡ ÌBÏLÂ¿»∆»»
˙BÈ‰ ÈtnL ,eÈ‰Â .B¯B˜Óaƒ¿¿«¿∆ƒ¿≈¡
‡e‰ È¯‰ ,B¯B˜Óa ˜e·c Ák‰«…«»ƒ¿¬≈

נצחי,ÈÁˆהכוח שמקורו כשם ƒ¿ƒ
Ìei˜ B„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆«»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L ÔÙB‡a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆≈»∆

˙e„ÒÙ‰ מתמידים הם אלא ∆¿≈
‡elÈלהתקיים, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ

- B¯B˜nÓ „¯Ù Ák‰ ‰È‰»»«…«ƒ¿»ƒ¿
Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÈÊ‡ בכוח ¬«»»»ƒƒ¿

ÓBc‰הבורא  BÈ‡L ,ÌÈÈeLƒƒ∆≈∆
B˙ÎLÓ‰ ˙ÈL‡¯a ‡e‰L BÓk¿∆¿≈ƒ«¿»»

שלו ההתגלות ¿B˙BÈ‰aƒבתחילת
‡e‰L BÓÎÏ ,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a¿≈ƒ¿ƒ¿∆

B˙ÎLÓ‰ ÌeiÒa בשלבים ¿ƒ«¿»»
שלו ההתגלות של ¿B˙BÈ‰aƒהאחרונים

‰Ê „vÓe ,B¯B˜nÓ ˜eÁ¯a¿ƒƒ¿ƒ«∆
לסופו  תחילתו בין ההבדלים בגלל

ממקורו) נפרד היה אילו קיימים ‰L¯Ù(שהיו ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ בצורת »»»ƒƒ¿∆¿≈
הארץ צבא והן השמים צבא הן הנבראים, כל של ÏÁz˙הקיום ÔÈa≈¿ƒ«

˙eLÈÏÁ ‰È‰zL ,eÈ‰ ,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÔÓf‰ CLÓÏ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿∆∆«¿«∆¿«¬≈∆«¿∆ƒ¿∆¬ƒ
,„ÈÓz „ÒÙÂ CÏB‰L ˙e„ÒÙ‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰‡È¯aa«¿ƒ»∆∆ƒ¿««∆¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ
ea¯' ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»««≈

'ÈÈÁa48‰ÚMÓ ˜BÈz‰L ¿«≈∆«ƒƒ»»
LaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó „ÏBpL ומרגע ∆««¿ƒ¿ƒ¿«≈

ורעננות, חיוניות פחות בו יש לרגע

שסופו  בדבר להיות חייב וכך

שקיום  וכיוון ולהיאבד, להתכלות

אלא  כזאת בצורה לא הוא העולם

ונחלש, הולך שלא וקבוע תמיד בקיום

שבורא  הפועל שהכוח הוכחה זו הרי

במקורו. דבוק אותו Ôkומחייה ÏÚÂ¿«≈
ÁkL ÈtÓ ˜¯L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«ƒ¿≈∆…«
‰NÚ ,B¯B˜Óa ˜e·c ÏÚBt‰«≈»ƒ¿«¬∆
ÔÙB‡a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ Ìeiƒ̃«»«ƒ¿»»∆¿∆
,Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿ƒ»¿»
.ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ˙e„ÒÙ‰ ‡ÏÏ¿…∆¿≈«¬ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Óe25 «∆»¿¬»≈«
‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLƒ«¿≈¿ƒ¬≈»¿»

,·e¯Á „ÁÂ ששת מתקיים העולם ¿«»
יהיה  שנים אלף ובמשך שנים אלפי

הרי  להתכלות, עתיד העולם ואם חרב,

הולך  הוא קיומו בעת שגם בהכרח

עם  מתיישבים הדברים ואיך ונחלש,

באופן  העולם קיום על לעיל המבואר

המענה  בא כך על ובחוזק, מתמיד

שנות  אלפים ששת אחרי חרוב" ש"חד

העולם  של ÏLקיום ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆
˙e„ÒÙ‰וכיליון NÚpL‰אבדן ∆¿≈∆«¬∆

˙BÁk‰ ˙eLÈÏÁ „vÓ המהווים ƒ«¬ƒ«…
העולם  את È¯‰Lומקיימים ,'eÎ∆¬≈

ÈÙÏ‡ ˙ÈLc ÔÓf‰ CLÓ Ïk»∆∆«¿«¿ƒ«¿≈
Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÈL¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»

השנים, לאורך נחלשים «∆‡l‡ולא
C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌBÈk ˜ÊÁ ‡e‰L ÌÏBÚ‰L∆»»∆»»¿
˙ÈL È¯Á‡Ï ·¯ÁÈ - B‡¯a‰ƒ»¿≈»≈¿«¬≈ƒ

ÔÈL ÈÙÏ‡ דבר מכך להוכיח ואין «¿≈¿ƒ
הקיום. ותוקף חוזק לעניין
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טו epiwel` 'd jl epzi xzk

המבאר  עלּֿפי ּובפרט ׁשנין. אלפי ׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹלאחרי

אחר  הּכּונה 49ּבמקֹום ׁשאין חרּוב", "חד ּבענין ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיהיה  עלּֿדר אּלא ההׁשּפעה, הפסק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ׁשּיה  הּתחּיה אּלא ּבזמן ּבגּופים נׁשמֹות יּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

הּגּופים  ּכמֹו ּגׁשמּיים יהיּו לא ְְְִִִִִֶַַַֹׁשהּגּופים

וגם  חמרּיים, יהיּו ׁשּלא הינּו, ּדעכׁשו, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹהּגׁשמּיים

ל"חד  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ,ּכלּֿכ ּגׁשמּיים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא

והארץ, הּׁשמים מציאּות ּתהיה אז ׁשּגם ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָחרּוב",

יהיּו ׁשּלא ּביֹותר  ּגדֹולה ּבמעלה ׁשּיתעּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא

ׁשּלגּבי  עד העילּוי, יגּדל וכלּֿכ כּו', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָחמרּיים

זה  הרי - עכׁשו ׁשהּוא ּכמֹו העֹולם ְְְֲִֵֶֶַָָָמציאּות

ׁשאיֿאפׁשר  לּדבר ּוראיה "חרּוב". ּבׁשם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָנקרא

ּבבחינת  להיֹות - ההׁשּפעה הפסק ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָלֹומר

עלמא, הוה ׁשנין אלפי ׁשית אמרּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהעּדר,

הפסק  אז יהיה ואם חרּוב, אחד) (אלף ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָוחד

זה  על לֹומר ׁשּי לא העּדר, ּבבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹההׁשּפעה

הּקּיּום  התמדת ענין מּובן זה ּומּכל כּו'. ְְְִִִֶַַַַַָָָוחד

ּכלל, וחליׁשּות הפסדּות ללא ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבעֹולם

נפרד  אינֹו ׁשּבּנפעל הּפֹועל ׁשּכח מּוכח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמּזה

ּבמקֹורֹו. ּדבּוק הּוא אּלא ְְִֶַָָָחסֿוׁשלֹום

ּדבּוק ‡ÌÓז) הּוא הּפֹועל ׁשּכח הּנ"ל עלּֿפי »¿»ִֵֶַַַַַָֹ

ּבֹו יׁש אי להבין צרי ְְִִִֵֵָָּבמקֹורֹו,

ההתחּדׁשּות. ּבענין ה'אֹור' לגּבי ה'ּכח' ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָֹמעלת

לעיל  נתּבאר 'ּכח'50ּדהּנה, ׁשּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ׁשּמגּלה  והינּו הּגילּוי, ענין הּוא ׁש'אֹור' ְְְְְִִֶֶֶַַַַל'אֹור',

ּוכׁשם  ּבמקֹורֹו, ּדבּוק להיֹותֹו מקֹורֹו ְְְְִִֵֶָאת

ּגם  לכן התחּדׁשּות, ׁשל ענין אינֹו עצמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשה'אֹור'

זה  ּובענין התחּדׁשּות. ׁשל ּבאֹופן אינּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָּפעּולתֹו

ׁשה'ּכח' ּדכיון ה'אֹור', לגּבי ה'ּכח' מעלת ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹהיא

ּכמֹו אּלא ּבדבק ּות, ׁשאינֹו העלם, ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהּוא

ּדבר  ּכמֹו ׁשהּוא והינּו, מּמקֹורֹו, הּנבּדל ְְְְְִִֶַַָָָָָּדבר
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ועוד.49) ואילך. רסד ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. ט ע' ח"א שה"ש אוה"ת ואילך. תשכ ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה

ואילך).50) 8 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה היום זה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e49 החסידות ÔÈÚaבתורת ƒ¿»«ƒ«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
‰È‰iL ‰ek‰ ÔÈ‡L ,"·e¯Á „Á"השביעי באלף ‰ÒÙ˜אז, «¬∆≈««»»∆ƒ¿∆∆¿≈

‰ÚtL‰‰,בעולם ‰iÁz‰האלוקית ÔÓÊa ‰È‰iL C¯cŒÏÚ ‡l‡ ««¿»»∆»«∆∆∆ƒ¿∆ƒ¿««¿ƒ»
המתים בתחיית יקומו ישראל בני ‡l‡כאשר ÌÈÙe‚a ˙BÓL eÈ‰iL∆ƒ¿¿»¿ƒ∆»
ÌÈiÓLb eÈ‰È ‡Ï ÌÈÙeb‰L∆«ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ

‰ÌÈiÓLbבדיוק ÌÈÙeb‰ BÓk¿«ƒ««¿ƒƒ
,ÂLÎÚc שונה במובן 'גשמיים' אלא ¿«¿»

ÌÈi¯ÓÁ eÈ‰È ‡lL ,eÈ‰«¿∆…ƒ¿»¿ƒƒ
בימינו, הגשמיות כמו מאד ומגושמים

Ì‚Â ואפילוCkŒÏk ÌÈiÓLb ‡Ï ¿«…«¿ƒƒ»»
ומעודנים, מזוככים יותר »¿ŒÏÚÂאלא

,"·e¯Á „Á"Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«¿«¬
העולם  שבו (השביעי) האחד האלף

לחורבן  הכוונה שאין 'חרב' יהיה

כיון כפשוטו, ‡Êהעולם ÌbL∆«»
ÌÈÓM‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ«»«ƒ

elÚ˙iL ‡l‡ ,ı¯‡‰Â השמים ¿»»∆∆»∆ƒ¿«
והבריאה  העולם וכללות והארץ

‡lL ¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰ÏÚÓa¿«¬»¿»¿≈∆…
'eÎ ÌÈi¯ÓÁ eÈ‰È יותר אלא ƒ¿»¿ƒƒ

ומעודנים,מזו  Ïc‚Èככים CkŒÏÎÂ¿»»ƒ¿«
ÈeÏÈÚ‰,השביעי באלף העולם של »ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ Èa‚lL „Ú«∆¿«≈¿ƒ»»
ÂLÎÚ ‡e‰L BÓk עולם שהוא ¿∆«¿»

- וחומרי ˜¯‡גשמי ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»
"·e¯Á" ÌLa העדר של במובן ¿≈¬

החומרית. המציאות

¯LÙ‡ŒÈ‡L ¯·cÏ ‰È‡¯e¿»»«»»∆ƒ∆¿»
‰È‰iL ¯ÓBÏ השביעי באלף «∆ƒ¿∆

‰ÚtL‰‰ ˜ÒÙ‰ החיות של ∆¿≈««¿»»
- ÈÁ·a˙לעולמות ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«

¯cÚ‰ להתקיים יחדל והעולם ∆¿≈
ÈL˙כפשוטו, e¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈»¿ƒ

„ÁÂ ,‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒ¬≈»¿»¿«
‰È‰È Ì‡Â ,·e¯Á („Á‡ ÛÏ‡)∆∆∆»¬¿ƒƒ¿∆
˙ÈÁ·a ‰ÚtL‰‰ ˜ÒÙ‰ Ê‡»∆¿≈««¿»»ƒ¿ƒ«
‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ,¯cÚ‰∆¿≈…«»««∆

'eÎ „ÁÂ ז"ל חכמינו מלשון כי ¿«
בהמשך  הוא חרוב" ש"וחד משמע

אלפי  ששת במשך העולם לקיום

שהעולם  הדברים את לפרש ויש השנים

– קיום של תקופות שתי במשך יתקיים

אחרת  תקופה שזו (אלא השביעי באלף והקיום השנים אלפי בששת הקיום

"חרוב"). הנקראת

ÌÏBÚaL Ìeiw‰ ˙„Ó˙‰ ÔÈÚ Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe שהעולם העובדה ƒ»∆»ƒ¿««¿»««ƒ∆»»
"באיש" או "במין" עניינו לפי בבריאה סוג (וכל תמיד להתקיים ממשיך

לעיל) ÏÏ‡כמבואר ‡e‰L∆¿…
,ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ˙e„ÒÙ‰ ולא ∆¿≈«¬ƒ¿»

ונחלש  הולך שהעולם לומר נכון

ÏÚBt‰ ÁkL ÁÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆…««≈
ŒÒÁ „¯Ù BÈ‡ ÏÚÙpaL∆«ƒ¿»≈ƒ¿»«
˜e·c ‡e‰ ‡l‡ ÌBÏLÂ¿»∆»»

B¯B˜Óa דווקא כיצד לעיל וכמבואר ƒ¿
מתמיד  באופן העולם קיום של זה עניין

ההוכחה  הוא חלישות ללא ומתמשך

האלוקי  הכוח הפועל, שכוח לכך

במקורו. דבוק הבורא,

ÁkL Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (Ê»¿»«ƒ««∆…«
,B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰ ÏÚBt‰«≈»ƒ¿

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ גיסא LÈלאידך CÈ‡ »ƒ¿»ƒ≈≈
Ba הבורא הפועל »¬»ÏÚÓ˙בכוח

ÔÈÚa '¯B‡'‰ Èa‚Ï 'Ák'‰«…«¿«≈»¿ƒ¿«
¯‡a˙ ,‰p‰c .˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ50 זה" דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
הנזכר  מעשיך" תחילת ≈¿∆»‰‰L¯Ùהיום

'¯B‡'L ,'¯B‡'Ï 'Ák' ÔÈaL∆≈…«¿∆
eÈ‰Â ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«¿

B¯B˜Ó ˙‡ ‰l‚nL האור ומתוך ∆¿«∆∆¿
בא  (האם האור מקור מהו להכיר ניתן

וכד') מהשמש או ¿B˙BÈ‰Ïƒמנר
ÌLÎe ,B¯B˜Óa ˜e·c»ƒ¿¿≈
ÏL ÔÈÚ BÈ‡ BÓˆÚ '¯B‡'‰L∆»«¿≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ הארה אלא מקורו לגבי ƒ¿«¿
המאור, של והתפשטות ≈«ÔÎÏוהתגלות

ÏL ÔÙB‡a dÈ‡ B˙ÏeÚt Ìb«¿»≈»¿∆∆
˙eLcÁ˙‰ היא מאין יש והבריאה ƒ¿«¿

האור. עלֿידי ולא הכוח עלֿידי

'Ák'‰ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆ƒ«¬««…«
'Ák'‰L ÔÂÈÎc ,'¯B‡'‰ Èa‚Ï¿«≈»¿≈»∆«…«

ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ במקורו ƒ¿ƒ«∆¿≈
ניכרת, לא מקורו עם שלו והשייכות

BÓk ‡l‡ ,˙e˜·„a BÈ‡L∆≈ƒ¿≈∆»¿
¯·cעצמו B¯B˜nÓ,בפני Ïc·p‰ »»«ƒ¿»ƒ¿

¯·c BÓk ‡e‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»»
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d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

זֹו ׁשּלא והינּו, נפסד, הוה ּדכל נפסדים, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹלהיֹות

ׁשּצריכים  אּלא ההפסדּות, אפׁשרי ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבלבד

הּכלל  ּכּידּוע ּבפֹועל, ּגם נפסדים ׁשּכל 45להיֹות ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

וכיון  כּו'. יבא ׁשּלא איֿאפ ׁשר ּבמין ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹהאפׁשרי

צבא  ּבקּיּומם, נׁשארים אּלא נפסדים ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשאינם

ּבמ  וכדאיתא הארץ  ּבאיׁש, ּגם הּׁשמים ּוצבא ין, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּפסּוק 46ּב'ירּוׁשלמי' הּׁשמים 47על תֹולדֹות אּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָ

הרי  הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ּבהּבראם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוהארץ

נפרד  אינֹו הּפֹועל ׁשּכח ּגמּורה הֹוכחה ְְִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

והינּו, ּבמקֹורֹו. ּדבּוק הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָחסֿוׁשלֹום

נצחי, הּוא הרי ּבמקֹורֹו, ּדבּוק הּכח היֹות ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשּמּפני

ׁשאין  ּבאֹופן הּנבראים קּיּום עלֿידֹו נעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָולכן

הּכח  היה אי ּלּו ֿ ּכן מהּֿׁשאין הפסדּות, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהם

ׁשנּויים, ּבֹו להיֹות צרי היה אזי - מּמקֹורֹו ְְְֲִִִִִִַָָָָנפרד

המׁשכתֹו ּבראׁשית ׁשהּוא ּכמֹו ּדֹומה ְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

ּבסּיּום  ׁשהּוא לכמֹו למקֹורֹו, ּבקרּוב ְְְְְִִִִֵֶּבהיֹותֹו

היה  זה ּומּצד מּמק ֹורֹו, ּברחּוק ּבהיֹותֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָהמׁשכתֹו

למׁש הּבריאה ּתחלת ּבין הפרׁש להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָצרי

חליׁשּות  ׁשּתהיה הינּו, ׁשּלאחריֿזה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַהּזמן

ונפסד  ׁשהֹול ההפסדּות ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּבריאה,

ּבחיי' 'רּבנּו ּׁשּכתב מה עלּֿדר 48ּתמיד, ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ועל  להתיּבׁש. מתחיל ׁשּנֹולד מּׁשעה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּתינֹוק

ּדבּוק  הּפֹועל ׁשּכח מּפני ׁשרק לֹומר, צרי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכן

ּבאֹופן  והארץ הּׁשמים קּיּום נעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבמקֹורֹו,

הפסדּות  ללא הּבראם, ּכיֹום חזקים ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹׁשהם

ז"ל  חכמינּו ּׁשאמרּו ּומה ּכלל. ׁשית 25וחליׁשּות ְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  זה אין חרּוב, וחד עלמא הוה ׁשנין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאלפי

כּו', הּכחֹות חליׁשּות מּצד ׁשּנעׂשה הפסדּות ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשל

הם  ׁשנין אלפי ּדׁשית הּזמן מׁש ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהרי

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ אּלא הּבראם, ּכיֹום ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָחזקים

יחרב  - הּבראֹו ּכיֹום חזק ׁשהּוא ׁשהעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָיתּבר
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ג.45) עיון פ"א ח"ב נבוכים מורה א 46)ראה קג, א. סב, א. ד, להצ"צ החקירה ספר ה"א. פ"א ברכות ירושלמי ראה

פל"ג. תרל"ו רבים מים המשך ד.47)ואילך. ב, כח 48)בראשית א, בראשית עה"ת בפי' [הבחיי] למש"כ הכוונה אולי

שם). תשי"א סה"מ - הנ"ל ערוך אין בד"ה שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,„ÒÙ ‰Â‰ ÏÎc ,ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï תחילה לו שיש דבר שכל כלל ישנו ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆ƒ¿»

הוא  וקיומו המציאות מחוייב הוא בעצמו הוא ברוך הקדוש ורק סוף, לו יש

והעתיד  ההוה העבר, מגדרי Ì‰Lלמעלה „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â צבא" ¿«¿∆…ƒ¿«∆≈
‰‰e„ÒÙ˙השמים" È¯LÙ‡,שלא ויתכן שיתכלו ‡l‡וייתכן ∆¿»≈«∆¿≈∆»

Ìb ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÏk‰ Úe„ik ,ÏÚBÙa45 שכתב ¿««»««¿»

נבוכים' 'מורה בספר «∆ÏkLהרמב"ם
ÔÈÓa È¯LÙ‡‰ הנבראים כל »∆¿»ƒ¿ƒ

הארץ) צבא (כמו 'במין' ŒÈ‡ƒהקיימים
'eÎ ‡·È ‡lL ¯LÙ‡ של בסופו ∆¿»∆…»…
הפסד. לידי דבר

ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡L ÔÂÈÎÂ לגמרי ¿≈»∆≈»ƒ¿»ƒ
‡·ˆ ,ÌÓei˜a ÌÈ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ,ÔÈÓa ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»«»«ƒ

,LÈ‡a Ìb שלמעשה לעיל כאמור «¿ƒ
תמידי  בקיום קיימים והנבראים העולם

‡˙È‡„ÎÂ שמובא כפי ¿ƒ¿ƒ»
'ÈÓÏLe¯È'a46˜eÒt ÏÚ47 ƒ¿«¿ƒ«»

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆
Ì‰L ,Ì‡¯a‰a והארץ השמים ¿ƒ»¿»∆≈

BÊ È¯‰ ,Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ¬»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰¯eÓb ‰ÁÎB‰ מוחלטתÁkL »»¿»∆…«

ÏÚBt‰ הבוראŒÒÁ „¯Ù BÈ‡ «≈≈ƒ¿»«
˜e·c ‡e‰ ‡l‡ ÌBÏLÂ¿»∆»»
˙BÈ‰ ÈtnL ,eÈ‰Â .B¯B˜Óaƒ¿¿«¿∆ƒ¿≈¡
‡e‰ È¯‰ ,B¯B˜Óa ˜e·c Ák‰«…«»ƒ¿¬≈

נצחי,ÈÁˆהכוח שמקורו כשם ƒ¿ƒ
Ìei˜ B„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆«»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L ÔÙB‡a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆≈»∆

˙e„ÒÙ‰ מתמידים הם אלא ∆¿≈
‡elÈלהתקיים, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ

- B¯B˜nÓ „¯Ù Ák‰ ‰È‰»»«…«ƒ¿»ƒ¿
Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÈÊ‡ בכוח ¬«»»»ƒƒ¿

ÓBc‰הבורא  BÈ‡L ,ÌÈÈeLƒƒ∆≈∆
B˙ÎLÓ‰ ˙ÈL‡¯a ‡e‰L BÓk¿∆¿≈ƒ«¿»»

שלו ההתגלות ¿B˙BÈ‰aƒבתחילת
‡e‰L BÓÎÏ ,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a¿≈ƒ¿ƒ¿∆

B˙ÎLÓ‰ ÌeiÒa בשלבים ¿ƒ«¿»»
שלו ההתגלות של ¿B˙BÈ‰aƒהאחרונים

‰Ê „vÓe ,B¯B˜nÓ ˜eÁ¯a¿ƒƒ¿ƒ«∆
לסופו  תחילתו בין ההבדלים בגלל

ממקורו) נפרד היה אילו קיימים ‰L¯Ù(שהיו ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ בצורת »»»ƒƒ¿∆¿≈
הארץ צבא והן השמים צבא הן הנבראים, כל של ÏÁz˙הקיום ÔÈa≈¿ƒ«

˙eLÈÏÁ ‰È‰zL ,eÈ‰ ,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÔÓf‰ CLÓÏ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿∆∆«¿«∆¿«¬≈∆«¿∆ƒ¿∆¬ƒ
,„ÈÓz „ÒÙÂ CÏB‰L ˙e„ÒÙ‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰‡È¯aa«¿ƒ»∆∆ƒ¿««∆¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ
ea¯' ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»««≈

'ÈÈÁa48‰ÚMÓ ˜BÈz‰L ¿«≈∆«ƒƒ»»
LaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó „ÏBpL ומרגע ∆««¿ƒ¿ƒ¿«≈

ורעננות, חיוניות פחות בו יש לרגע

שסופו  בדבר להיות חייב וכך

שקיום  וכיוון ולהיאבד, להתכלות

אלא  כזאת בצורה לא הוא העולם

ונחלש, הולך שלא וקבוע תמיד בקיום

שבורא  הפועל שהכוח הוכחה זו הרי

במקורו. דבוק אותו Ôkומחייה ÏÚÂ¿«≈
ÁkL ÈtÓ ˜¯L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«ƒ¿≈∆…«
‰NÚ ,B¯B˜Óa ˜e·c ÏÚBt‰«≈»ƒ¿«¬∆
ÔÙB‡a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ Ìeiƒ̃«»«ƒ¿»»∆¿∆
,Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿ƒ»¿»
.ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ˙e„ÒÙ‰ ‡ÏÏ¿…∆¿≈«¬ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Óe25 «∆»¿¬»≈«
‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLƒ«¿≈¿ƒ¬≈»¿»

,·e¯Á „ÁÂ ששת מתקיים העולם ¿«»
יהיה  שנים אלף ובמשך שנים אלפי

הרי  להתכלות, עתיד העולם ואם חרב,

הולך  הוא קיומו בעת שגם בהכרח

עם  מתיישבים הדברים ואיך ונחלש,

באופן  העולם קיום על לעיל המבואר

המענה  בא כך על ובחוזק, מתמיד

שנות  אלפים ששת אחרי חרוב" ש"חד

העולם  של ÏLקיום ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆
˙e„ÒÙ‰וכיליון NÚpL‰אבדן ∆¿≈∆«¬∆

˙BÁk‰ ˙eLÈÏÁ „vÓ המהווים ƒ«¬ƒ«…
העולם  את È¯‰Lומקיימים ,'eÎ∆¬≈

ÈÙÏ‡ ˙ÈLc ÔÓf‰ CLÓ Ïk»∆∆«¿«¿ƒ«¿≈
Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÈL¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»

השנים, לאורך נחלשים «∆‡l‡ולא
C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌBÈk ˜ÊÁ ‡e‰L ÌÏBÚ‰L∆»»∆»»¿
˙ÈL È¯Á‡Ï ·¯ÁÈ - B‡¯a‰ƒ»¿≈»≈¿«¬≈ƒ

ÔÈL ÈÙÏ‡ דבר מכך להוכיח ואין «¿≈¿ƒ
הקיום. ותוקף חוזק לעניין
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ׁשל  ּבאֹופן היא ּפעּולתֹו ּגם לכן ְְְִֵֶֶַָָָמחּודׁש,

ענין  הּוא למעלה  ודּוגמתֹו ְְְְְְְִִַַַָָהתחּדׁשּות.

ׁשּבזה  ליׁש, מאין ׁשּבהתהּוּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָההתחּדׁשּות

מאין  יׁש התהּוּות ׁשהרי העצמּות, ּכח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמתּגּלה

הּוא  ׁשּמציאּותֹו ּדכיון ּדוקא, העצמּות ּבכח ְְְְְִֵֶַַַָָָֹהּוא

לֹו ׁשּקדמה עילה מאיזה עלּול ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָמעצמּותֹו

ּבכ  לבּדֹו הּוא  לכן לברא חסֿוׁשלֹום, ויכלּתֹו חֹו ְְְְְִִֵַַָָָֹֹ

ממׁש הּמּוחלט ואפס מאין ּבא 51יׁש זה וענין , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

דוקא  ׁש'ּכח'52ּב'ּכח' לפי והינּו ּב'אֹור', ולא ְְְְְְְִֶַַַַָֹֹֹ

הּנבּדל  ּדבר ּכמֹו והּוא העלם, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא

א ּכּנ"ל. מחּודׁש, ּדבר ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְִֶֶַַַָָָמּמקֹורֹו,

ּדבּוק  הּפֹועל ּכח ׁשּגם לעיל ׁשּנתּבאר מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעלּֿפי

ּכח  ּבֹו יׁש אי להבין צרי ְְִִִֵֵַָָֹּבמקֹורֹו,

כּו', העלם ּבבחינת להיֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַההתחּדׁשּות,

הענינים, ׁשני ּבֹו ׁשּיהיּו ׁשּי אי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדלכאֹורה

העלם  ּבבחינת יהיה וגם ּבמקֹורֹו, ּדבּוק ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיהיה

ְְְִַוהתחּדׁשּות.

C‡ ּדֹומה אינּה ּד'ּכח' ׁשהּדבקּות הּוא, הענין «ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבבחינת  הּוא ׁשה'אֹור' ּד'אֹור', ְְְִִֵֶַַָלּדבקּות

מן  וגילּוי התּפּׁשטּות ּבבחינת מּמׁש ְְְְְִִִִִֵַַַָּדבקּות

אבל  ּכלל, הפסק ּבלי ּתמידי ּבאֹופן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָהעצם

אּלא  התּפּׁשטּות ּבבחינת אינּה ּד'ּכח' ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּדבקּות

מּמקֹורֹו, ׁשּמתחּדׁש התחּדׁשּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַּבבחינת

מעׂשה 53ּוכמאמר  ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

לאו  הּוא יֹום" "ּבכל ׁשּכתּוב ּומה ְְִֵֶַָָָּבראׁשית,

החדּוׁש נעׂשה רגע ּובכל עת ּבכל אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,

ּבראׁשית  מּמקֹורֹו.54ּדמעׂשה ׁשּמתחּדׁש הּפֹועל ּכח התחּדׁשּות ענין והּוא , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹ

הּׁשנה, ּבעת ׁשּבאדם הּכחֹות ּוׁשאר הּׂשכל ּכח מחדּוׁש לזה הּדּוגמא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוכּידּוע

הּׂשכל  מסּתּלק ׁשאז הּמח, מּכלי הּׂשכל ּכח מתעּלם הּׁשנה ׁשּבעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹוהינּו,

ׁשני  ּומחּבר ׁשּמרּכיב ּבאֹופן החלֹום ענין להיֹות יכֹול (ׁשּלכן  ּבמקֹורֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּומתעּלם

ער,55הפכים  ׁשהּוא ּבׁשעה ּכמֹו ּבמֹוחֹו מאיר אינֹו הּׂשכל ׁשאֹור לפי ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
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ע"ב).51) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תרעח)).52)תניא (ע' ספשכ"ט שם תער"ב (המשך הנ"ל ולקחתם ד"ה נוסח 53)ראה

אור. יוצר ובכ"מ.54)ברכת ואילך. רלו ע' תרס"ה סה"מ א. מז, נצבים לקו"ת ג.55)ראה כח, וישב תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ B˙ÏeÚt Ìb ÔÎÏ ,L„eÁÓ והוא ¿»»≈«¿»ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

הוא  שביד הזורק שכוח (כשם במקור היו לא שלכאורה דברים ומחדש פועל

למעלה). מלמטה שתעוף באבן וחידוש שינוי הפועל

ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰aL ˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ B˙Ó‚e„Â¿¿»¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
Ák ‰lb˙Ó ‰ÊaL ,LÈÏ¿≈∆»∆ƒ¿«∆…«
LÈ ˙ee‰˙‰ È¯‰L ,˙eÓˆÚ‰»«¿∆¬≈ƒ¿«≈
˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿…«»«¿

B˙e‡ÈˆnL ÔÂÈÎc ,‡˜Âc של «¿»¿≈»∆¿ƒ
עצמו B˙eÓˆÚÓה'עצמות' ‡e‰≈«¿

עצמו ÏeÏÚממנו BÈ‡Â תוצאה ¿≈»
‰ÏÈÚ ‰ÊÈ‡Ó וסיבהBÏ ‰Ó„wL ≈≈∆ƒ»∆»¿»

‡e‰ ÔÎÏ ,ÌBÏLÂŒÒÁ'עצמותו' «¿»»≈
LÈ ‡¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa Bc·Ï¿«¿…ƒ»¿ƒ¿…≈

LÓÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó51, ≈«ƒ¿∆∆«¿»«»
מוחלט מהעדר קיימת ÚÂÔÈמציאות ¿ƒ¿»

‰Ê כמוהו שאין חידוש a‡שהוא ∆»
‡˜Â„ 'Ák'a52,'¯B‡'a ‡ÏÂ ¿…««¿»¿…¿

'Ák'L ÈÙÏ eÈ‰Â מהותו כל ¿«¿¿ƒ∆…«
ופעולתו קיומו ÈÁ·a˙ואופן ‡e‰ƒ¿ƒ«

Ïc·p‰ ¯·c BÓk ‡e‰Â ,ÌÏÚ‰∆¿≈¿¿»»«ƒ¿»
¯·c BÓk e‰fL ,B¯B˜nÓƒ¿∆∆¿»»

Ï"pk ,L„eÁÓ בכוחו ולכן ¿»««
יש  ולברוא חידוש לפעול ויכולתו

a˙pL‡¯מאין. ‰Ó ÈtŒÏÚ C‡««ƒ«∆ƒ¿»≈
˜e·c ÏÚBt‰ Ák ÌbL ÏÈÚÏ¿≈∆«…««≈»

B¯B˜Óa,האור כמו ˆ¯CÈממש ƒ¿»ƒ
Ák Ba LÈ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈≈…«
˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï ,˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,'eÎ ÌÏÚ‰∆¿≈¿ƒ¿»≈
,ÌÈÈÚ‰ ÈL Ba eÈ‰iL CiL«»∆ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ

‰È‰iLאחד B¯B˜Óaמצד ˜e·c ∆ƒ¿∆»ƒ¿
אור, È‰È‰כמו Ì‚Â שני מצד ¿«ƒ¿∆

?˙eLcÁ˙‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«¿
˙e˜·c‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿≈
˙e˜·cÏ ‰ÓBc dÈ‡ 'Ák'c¿…«≈»»«¿≈

,'¯B‡'c לעיל המבואר למרות ¿
את  גם לכוח יש שלמעלה בארוכה

מעלת  את גם לאור ויש האור, מעלת

וההוכחות  הביאור ולמרות הכוח,

דבוק  הכוח גם שבעצם לעיל האמורות

של  הדביקות בין הבדל קיים במקורו,

הכוח  של לדביקות «∆B‡'‰L¯'האור

LnÓ ˙e˜·c ˙ÈÁ·a ‡e‰האור מקור ÈÁ·a˙במאור, ƒ¿ƒ«¿≈«»ƒ¿ƒ«
,ÏÏk ˜ÒÙ‰ ÈÏa È„ÈÓz ÔÙB‡a ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒƒ»∆∆¿∆¿ƒƒ¿ƒ∆¿≈¿»

˙eËMt˙‰ ˙ÈÁ·a dÈ‡ 'Ák'c ˙e˜·c‰ Ï·‡ ממילא בדרך ¬»«¿≈¿…«≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
B¯B˜nÓ LcÁ˙nL ,˙eLcÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ‡l‡,חדשה כמציאות ∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈ƒ¿

¯Ó‡ÓÎe53B·eËa LcÁÓ‰ ¿«¬««¿«≈¿
‰NÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ«¬≈
ÏÎa" ·e˙kL ‰Óe ,˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«∆»¿»

,‡˜Âc Â‡Ï ‡e‰ "ÌBÈ אין כי »«¿»
ליום  אחת היא שההתחדשות הכוונה

Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ‡l‡ ממש ∆»¿»≈¿»∆«
‰NÚÓc Le„Á‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿«¬≈

˙ÈL‡¯a54‰Â ,ÔÈÚ ‡e ¿≈ƒ¿ƒ¿«
ÏÚBt‰ Ák ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿…««≈

B¯B˜nÓ LcÁ˙nL רק ואינו ∆ƒ¿«≈ƒ¿
בדרך  המקור של והתפשטות התגלות

ממילא.

‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰ Úe„iÎÂ לעניין ¿«»««¿»¿∆
ממקורו  הכוח של ההתחדשות

Le„ÁÓהתחדשותÏÎO‰ Ák ≈ƒ…««≈∆
˙Úa Ì„‡aL ˙BÁk‰ ¯‡Le¿»«…∆»»»¿≈
‰M‰ ˙ÚaL ,eÈ‰Â ,‰M‰«≈»¿«¿∆¿≈«≈»
ÈÏkÓ ÏÎO‰ Ák ÌlÚ˙Óƒ¿«≈…««≈∆ƒ¿≈

Án‰,בגלוי בהם שורה Ê‡Lואינו «…«∆»
ישן שהאדם ‰ÏÎOבשעה ˜lzÒÓƒ¿«≈«≈∆

B¯B˜Óa ÌlÚ˙Óe האדם בנפש ƒ¿«≈ƒ¿
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL) השינה בעת ∆»≈»ƒ¿

·Èk¯nL ÔÙB‡a ÌBÏÁ‰ ÔÈÚƒ¿««¬¿∆∆«¿ƒ
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯aÁÓe55, ובחלום ¿«≈¿≈¬»ƒ

לא  שבמציאות דברים רואה האדם

יחד שיהיו B‡L¯ייתכן ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆
BÓk BÁBÓa ¯È‡Ó BÈ‡ ÏÎO‰«≈∆≈≈ƒ¿¿

¯Ú ‡e‰L ‰ÚLa בצורה אלא ¿»»∆≈
ביותר, lzÒÓ˜השכל Èkחלשה ƒƒ¿«≈

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(B¯B˜Óa ÌlÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿¿«¿≈
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ועלֿידיֿזה  ּבמקֹורֹו), ּומתעּלם מסּתּלק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכי

ח  ּבחּיּות הּׁשנה מתחּדׁש לאחרי ׁשּלכן דׁשה, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכח  ועלּֿדרֿזה יֹותר. ּבטֹוב להׂשּכיל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹיכֹול

ׁשּבכל  ליׁש, מאין הּנבראים את ׁשּמהּוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפֹועל

ּבמקֹורֹו, ונכלל מתעּלם הּוא הרי ורגע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָרגע

מּובן  ּגּופא ּומּזה חדׁשה. ּבחּיּות ּומתחּדׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוחֹוזר

ה'אֹור' ׁשּגדר זה ּכי ה'אֹור', על ה'ּכח' ֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמעלת

ּבֹו יהיה ואם ּבדבקּות, ּתמיד להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִִִִֵֶֶָָהּוא

 ֿ מהּֿׁשאין מּמציאּותֹו, יתּבּטל אזי לרגע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהפסק

ּומתחּדׁש ׁשּנפסק ּבאֹופן היא ה'ּכח' ּדבקּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכן

ׁשה'ּכח' לפי זה הרי חדׁשה, ּבחּיּות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמּמקֹורֹו

האֹורֹות  מּכל ׁשּלמעלה העצמּות ּבבחינת ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ'מּגיע'

'ּכח'56והּגיּלּויים  ּבחינת ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

הּכלים  ענין ּכמֹו ּב'תקּוני 57הּוא נאמר זה ׁשעל , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ׁשני 58זהר' ּבזה ׁשּיׁש חד", וגרמֹוהי "איהּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

יחּוד 59ּפרּוׁשים  על ׁשּקאי הראׁשֹון, ּפרּוׁש . ִִִֵֵֵֶַָָ

האֹורֹות  עם על 60הּכלים ׁשּקאי הּׁשני, ּופרּוׁש . ִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיחּוד  ּביניהם, והחלּוק ּבמקֹורם. הּכלים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָיחּוד

ׁשני  ׁשל יחּוד ּכמֹו הּוא האֹורֹות עם ְְִִִֵֵֶַָהּכלים

ׁשּנעׂשים  היֹות ּדעם והינּו, ׁשֹונים, ְְְְֱֲִִִִֶַַָּדברים

והאֹור  האֹור על ּפֹועל  ׁשהּכלי ּבזה, זה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמאּוחדים

יחּוד  ּכמֹו זה הרי מּכלֿמקֹום הּכלי, על ְְֲִִִֵֵֶַַָָּפֹועל

אֹור. נעׂשה ׁשהּכלי ּבאֹופן ולא ּדברים, ׁשני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשל

ּבאֹופן  הּוא ּבמקֹורם הּכלים יחּוד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

ענין  מּצד והּוא העצם, ּכח נעׂשה עצמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּכלי

ענין  ּכמֹו הּוא ׁש'ּכח' (ּכּנ"ל ׁשּב'ּכח ' ְְְְִִֶֶַַַַַַַַֹֹההתחּדׁשּות

חדׁשה  ּבחּיּות מּמקֹורֹו ׁשּמתחּדׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּכלים),

היא  ׁשּמציאּותֹו עד - ּבמקֹורֹו ׁשּמתעּלם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַלאחרי

העצם. ֶֶַָֹּכח

e‰ÊÂ,"הּמל אלקי ארֹוממ" ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְֱֲִֶֶֶַַַָֹ

אלקּות, מּלׁשֹון היא "אלקי" ְֱֱִִֵֶַַֹֹׁשּתיבת

ּכ 'ּכח', מּלׁשֹון וגם ה'אֹור', ענין עם ׁשהּוא י ְְְִִִִֶַַַָֹ
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d"kyz'dיח ,zekeqd bgc 'a mei

ה'אֹור' ּבענין היא הּמעלה עיקר ׁשּבכללּות ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָהיֹות

נקרא  מּכלֿמקֹום כּו', נגלית ּבדבקּות ְְְִִִִֵֵֶָָָׁשהּוא

מּצד  ה'ּכח', ענין על ּגם ׁשּמֹורה  "אלקי" ְְֱִִֵֶֶַַַַַַַֹֹּבׁשם

ה'אֹור', ענין על ה'ּכח' ּבענין ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹהּמעלה

הּוא  ׁשּמציאּותֹו ּבאֹופן הּוא ה'ּכח' ְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּדוקא

ּכּנ"ל. ֶֶַַָהעצם,

לעיל p‰Â‰ח) היא 61נתּבאר ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

העצמית, רֹוממּות ּבחינת ְְְְִִַַַַָָהמׁשכת

עצם  מּצד היא ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלכן

 ֿ ּדראׁש העבֹודה ּפרטי ׁשּכל והינּו, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹהּנׁשמה,

עצמית  ּתׁשּובה העצם, ּבבחינת הם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשנה

ּב'סידּור' וכּמבאר וכּו'. עצמית 62וקּבלתֿעֹול ְְְְְִִַַַַַָָֹ

ענין  הּוא ׁשראׁשֿהּׁשנה הּתקיעֹות' ְְְִִֶַַַַַָָָֹּב'ּכּונת

עצמּיֹות, מּדֹות העצמי, הּׂשכל העצמי, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָהּתענּוג

הּכחֹות  ׁשּגם הינּו, עצמי, הּוא הּמעׂשה ּכח ְְְֲִֶֶַַַַַַַַֹֹוגם

ּגם  וזהּו העצם. ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו הם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפרטּיים

ּׁשּכתּוב  גֹו'63מה ּכלכם הּיֹום נּצבים אּתם ְִִֶֶֶַַַָָֻ

עׂשר  ׁשּיׁשנן ּדאף וגֹו', ׁשבטיכם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָראׁשיכם

 ֿ מּכל ,מימי ׁשֹואב עד גֹו' ּדֿראׁשיכם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמדרגֹות

ּכאחד" לאחדים ּכלכם, "נּצבים עלּֿדר8מקֹום , ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּכיון  אמנם, העצם. מּצד ׁשהם ּכמֹו הּכחֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּפרטי

ּבכחֹות  להיֹות צריכה הּׁשנה ּדכל ְְְְֲִִֶַָָָָָָֹׁשהעבֹודה

ּובכל  נפׁש ּובכל לבב ּבכל ּדוקא, ְְְְְְְְְִִַַָָָָָָּפרטּיים

כּו'64מאד ּומּדה מּדה ּבכל ענין 65, ׁשּגם ועד , ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבענינים  להיֹות צרי הּׁשנה ּדכל ְְְְִִִִַַַָָָָָָקּבלתֿעֹול

על  ּדראׁשֿהּׁשנה מהעבֹודה ּכח' 'נתינת ׁשּתּומׁש ּכדי הּנה ּדוקא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹּפרטּיים

והּוא ּביניהם, ממּוצע להיֹות צרי הּׁשנה, ּדכל ּדחג העבֹודה העבֹודה ענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הענין  ּכי נחל", וערבי גֹו' הדר עץ ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּסּכֹות,

ׁשענינֹו ראׁשֿהּׁשנה ּכמֹו הּוא (ּכּנ"ל) ּכתר ּבגימטרּיא ׁשהּוא הראׁשֹון" ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּד"ּבּיֹום

ארּבעה  ּבֹו לֹוקחים זה, עם ּוביחד מהתחּלקּות, ׁשּלמעלה העצם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהמׁשכת

והינּו, (ּכּנ"ל), הרּבּוי ענין ּגם אּלא) האחדּות, ענין רק (לא ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמינים
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(61.(28 ע' (שם פ"ז המעלות שיר ד"ה ואילך). 11 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"חֿט היום זה עם 62)ד"ה

ואילך. א רמו, התקיעות שער - טֿי.63)דא"ח כט, ה.64)נצבים ו, עה"פ.65)ואתחנן פירש"י א. נד, ברכות משנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚa ‡È‰ ‰ÏÚn‰ ¯˜ÈÚ ˙eÏÏÎaL ˙BÈ‰ ÌÚ Èk ,'Ák'…«ƒƒ¡∆ƒ¿»ƒ«««¬»ƒ¿ƒ¿«
ÌLa ‡¯˜ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ˙ÈÏ‚ ˙e˜·„a ‡e‰L '¯B‡'‰»∆ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿»¿≈

'Ák'‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb ‰¯BnL "È˜Ï‡"LiL ‰ÏÚn‰ „vÓ , ¡…«∆∆««ƒ¿««…«ƒ«««¬»∆≈
ÔÙB‡a ‡e‰ 'Ák'‰ ‡˜ÂcL ,'¯B‡'‰ ÔÈÚ ÏÚ 'Ák'‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««…««ƒ¿«»∆«¿»«…«¿∆

,ÌˆÚ‰ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»∆∆
.Ï"pk««

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â (Á61 ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
ושבתֿתשובה  ראשֿהשנה במאמרי

תשכ"ה זו, ««»…¿∆M‰ŒL‡¯aL‰שנה
˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«¿ƒ«¿

˙ÈÓˆÚ‰ הקדושֿברוךֿהוא של »«¿ƒ
ŒL‡¯cבעצמו, ‰„B·Ú‰ ÔÎlL∆»≈»¬»¿…

ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ ‰M‰«»»ƒƒ«∆∆
ÈË¯t ÏkL ,eÈ‰Â ,‰ÓLp‰«¿»»¿«¿∆»¿»≈
Ì‰ ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»≈
‰·eLz ,ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆∆¿»
˙ÈÓˆÚ ÏBÚŒ˙Ïa˜Â ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿«»««¿ƒ

'¯e„ÈÒ'a ¯‡·nÎÂ .'eÎÂ62 ¿¿«¿…»«ƒ
אלוקים  (דברי דא"ח" עם "סידור

חסידות  מאמרי »«»¿ek'a˙חיים),
‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯L '˙BÚÈ˜z‰«¿ƒ∆…«»»
ÏÎO‰ ,ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ÔÈÚƒ¿«««¬»«¿ƒ«≈∆
,˙BiÓˆÚ ˙BcÓ ,ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ«¿ƒ
של  המהות עצם והמשכת התעוררות

מסוים  פרט רק ולא אלו, מדריגות כל

מהם, ‰NÚn‰וחלק Ák Ì‚Â¿«…«««¬∆
ÌbL ,eÈ‰ ,ÈÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ«¿∆«

ÌÈiË¯t‰ ˙BÁk‰ להם שיש «…«¿»ƒƒ
פרטיות Ì‰Lהגדרות BÓk Ì‰≈¿∆≈

ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·a למעלה הם שם ƒ¿ƒ«»∆∆
הגדרה. מכל

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ63 לגבי ¿∆««∆»
השנה  ‰ÌBiראש ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«

ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ 'B‚ ÌÎÏkÀ¿∆»≈∆ƒ¿≈∆
¯NÚ ÔLiL Û‡c ,'B‚Â¿¿«∆∆¿»∆∆

˙B‚¯„Ó מזו זו ושונות חלוקות «¿≈
·‡BL „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡¯-c¿»≈∆«≈
ÌÈ·v" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,EÈÓÈÓ≈∆ƒ»»ƒ»ƒ

"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎÏk8, À¿∆«¬»ƒ¿∆»
BÓk ˙BÁk‰ ÈË¯t C¯cŒÏÚ«∆∆¿»≈«…¿

ÌˆÚ‰ „vÓ Ì‰L ניכרת לא שם ∆≈ƒ«»∆∆
אחד  ענין הם וכולם ביניהם חלוקה כל

לה). מיוחדים גדרים בחינה לכל יש יותר נמוכות במדריגות «¿«‡ÌÓ,(ורק
‰M‰ ÏÎc ‰„B·Ú‰L ÔÂÈk כמו ה'עצם' עבודת להיות יכולה לא ≈»∆»¬»¿»«»»

אלא  עצמו השנה Âc˜‡,בראש ÌÈiË¯t ˙BÁÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿…¿»ƒƒ«¿»
E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa64, ז"ל חכמינו שדרשו וכפי ¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆

מאודך" "בכל cÓ‰על ÏÎa¿»ƒ»
'eÎ ‰cÓe65, חסידות פי ועל ƒ»

את  לעבוד צריך שהאדם היא הכוונה

פרטי  ובכל המידות פרטי בכל ה'

העבודה ÚÂ„הכוחות חשובה כך כדי ¿«
הפרטים כל ˜Œ˙Ïaעם ÔÈÚ ÌbL∆«ƒ¿««»«

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‰ ÏÎc ÏBÚ¿»«»»»ƒƒ¿
,‡˜Âc ÌÈiË¯t ÌÈÈÚa די ולא ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿»

כללית, עול È„kבקבלת ‰p‰ƒ≈¿≈
'Ák ˙È˙' CLÓezL∆¿«¿ƒ«…«

‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰Ó שהיא ≈»¬»¿…«»»
ה'עצם' ÏÎcעבודת ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»¿»

‰M‰,הפרטים עבודת ˆ¯CÈשהיא «»»»ƒ
ÚˆeÓÓ ˙BÈ‰Ï ומתווך המחבר ƒ¿¿»

,Ì‰ÈÈa השנה לכל השנה ראש בין ≈≈∆
‚Ác ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»¿«
ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" ,˙Bkq‰«À¿«¿∆»∆«
'B‚ ¯„‰ ıÚ È¯t ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ≈»»

,"ÏÁ È·¯ÚÂ ארבעת נטילת ¿«¿≈»«
ÌBia"cהמינים, ÔÈÚ‰ Èkƒ»ƒ¿»¿«

‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰L "ÔBL‡¯‰»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»
ŒL‡¯ BÓk ‡e‰ (Ï"pk) ¯˙k∆∆««¿…
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ BÈÚL ‰M‰«»»∆ƒ¿»«¿»«»∆∆

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL יש ובו ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ומוחלטת, מלאה »»¿ÁÈ·e„אחדות

‰Úa¯‡ Ba ÌÈÁ˜BÏ ,‰Ê ÌÚƒ∆¿ƒ«¿»»
ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï) Ì‰a LiL ÌÈÈÓƒƒ∆≈»∆…«ƒ¿«
ÔÈÚ Ìb (‡l‡ ,˙e„Á‡‰»«¿∆»«ƒ¿«

Ï"pk) Èea¯‰ לעיל שנתבאר כפי »ƒ««
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יט epiwel` 'd jl epzi xzk

זה  הרי ולכן אחדּות, ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרּבּוי

העצמית  מההזזה יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכעין

על  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה מהתחּלקּות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה

לדרּכֹו" הל ּד"ויעקב ּכל 66העבֹודה ּבמׁש ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָֹ

הּסּכֹות  ּדחג העבֹודה ׁשּמעלת לֹומר, ויׁש ְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻהּׁשנה.

העבֹודה  על הרּבּוי, התאחדּות ׁשל ּבאֹופן ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהיא

ׁשּלמעלה  אחדּות ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

מעלת  ּובדּוגמת  עלּֿדר היא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַמהתחּלקּות,

ּבבחינת  ה'ּכח' היֹות ּדעם ה'אֹור', על ְְֱִִִַַַַַַָֹֹה'ּכח'

ּתמידית), ּבדבקּות ׁשהּוא 'אֹור' ּכמֹו (ּדלא ְְְְְִִִִֵֶָֹנבּדל

ּוגדֹולי  רּבּוי להּוֹות התחּלקּות ּבבחינת ְְְְְִִִִֵַַַָּובא

"מעׂשי ּגדלּו "מה ׁשּכתּוב ּכמֹו 67הּנבראים, ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

"מעׂשי רּבּו ּבֹו68ּו"מה נּכרת מּכלֿמקֹום , ֲִִֶֶֶַַָָָ

קּיּום  התמדת  (עלֿידי  ּבמקֹורֹו ְְְְִִֵֵַַַַָהּדבקּות

יֹותר  נעלה ּבאֹופן ו) סעיף ּכּנ"ל נעּדר, לא איׁש גֹו' אֹונים מרֹוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנבראים,

ז). סעיף (ּכּנ"ל ה'אֹור' ְְִִֵַַָמּדבקּות

קבּוצי e‰ÊÂט) יׂשראל ועּמ מעלה המֹוני מלאכים אלקינּו ה' ל יּתנּו ּכתר ¿∆ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּוכמֹוֿכן  רּבּוי, ּבבחינת הם ׁשהּמלאכים היֹות ׁשעם והינּו, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּטה,

ענין  ׁשהּוא הרּבּוי, התאחדּות נעׂשה מּכלֿמקֹום רּבּוי, ּבבחינת הם ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

נעׂשה  ועלֿידיֿזה אחד. וענין למקֹום מתקּבץ ׁשהריּבּוי הינּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"קבּוצי",

ּבאֹופן  מבֹורכת, ׁשנה ׁשּתהיה הּׁשנה, ּכל על האחדּות) (ענין הּכתר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהמׁשכת

ּבבחי  אחד ׁשּגם הוי' אׁשר נּכר יהיה הּנבראים רּבּוי יֹותר,69נת ּולמעלה , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יחיד  מּלבּדֹו"70ּבחינת עֹוד "אין אׁשר עד ,71. ְְֲִִִֵֶַַַָ
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וש"נ.66) .43 ע' תרצ"ו השיחות ספר וראה ב. לב, ויצא - הכתוב ו.67)לשון צב, תו"א 68)תהלים וראה כד. קד, שם

א. נו, ד.69)וארא ו, ואילך.70)ואתחנן ב נה, שם תו"א תרפז.71)ראה ע' שם תער"ב המשך גם וראה לה. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המינים  מארבעת אחד כל לגבי ובפרטיות Èea¯‰Lבאריכות ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆»ƒ

Ê‰עצמו  È¯‰ ÔÎÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בחג מינים ד' נטילת ¿∆∆«¿¿»≈¬≈∆
‰ÈÓˆÚ˙הסוכות, ‰ÊÊ‰‰Ó CLÓeÈ B„ÈŒÏÚL ÚˆeÓÓ ÔÈÚk של ¿≈¿»∆«»¿«≈«¬»»»«¿ƒ

האדם מציאות ÏÚÓlLÏÚכל ‰M‰ŒL‡¯aL ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿∆¿…«»»«
CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿«¬…»«

"Bk¯„Ï66‰M‰ Ïk CLÓa ¿«¿¿∆∆»«»»
פרטי  כל עם עבודה כאמור, שהיא,

ומשלב  מחבר הזה וה'ממוצע' הכוחות

והעצם  האחדות – העניינים שני בין

מצד  וההתחלקות והריבוי אחד מצד

שני.

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚnL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬«»¬»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ˙Bkq‰ ‚Ác¿««À∆ƒ¿∆∆
ÏÚ ,Èea¯‰ ˙e„Á‡˙‰ƒ¿«¬»ƒ«
‡È‰L ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»∆ƒ
‰ÏÚÓlL ˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿∆¿«¿»
C¯cŒÏÚ ‡È‰ ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÏÚ 'Ák'‰ ˙ÏÚÓ ˙Ó‚e„·e¿¿««¬««…««
'Ák'‰ ˙BÈ‰ ÌÚc ,'¯B‡'‰»¿ƒ¡«…«
BÓk ‡Ïc) Ïc· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»¿…¿
˙e˜·„a ‡e‰L '¯B‡'∆ƒ¿≈

,(˙È„ÈÓz לעיל שנתבאר כפי ¿ƒƒ
ÈÁ·a˙באריכות, ‡·e»ƒ¿ƒ«

ÈÏB„‚e Èea¯ ˙Be‰Ï ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
‰Ó" ·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»«

"EÈNÚÓ eÏ„b67ea¯ ‰Ó"e »¿«¬∆»«
"EÈNÚÓ68˙¯k ÌB˜ÓŒÏkÓ , «¬∆ƒ»»ƒ∆∆

Ba דבוק שבוודאי באור רק (ולא בכוח

(ŒÏÚבמקורו) B¯B˜Óa ˙e˜·c‰«¿≈ƒ¿«
,ÌÈ‡¯·p‰ Ìei˜ ˙„Ó˙‰ È„È¿≈«¿»«ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Ï LÈ‡ 'B‚ ÌÈB‡ ·B¯Ó≈ƒƒ…

,¯cÚ קיימים כולם הנבראים וכל ∆¿»

‰'‡B¯'בתמידות  ˙e˜·cÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a (Â ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ¿∆«¬∆≈ƒ¿≈»
.(Ê ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ

‰ÏÚÓ ÈBÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ eÈ˜Ï‡ '‰ EÏ ezÈ ¯˙k e‰ÊÂ (Ë¿∆∆∆ƒ¿¿¡…≈«¿»ƒ¬≈«¿»
ÌÈÎ‡Ïn‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â ,‰hÓ Èˆe·˜ Ï‡¯NÈ EnÚÂ¿«¿ƒ¿»≈¿≈«»¿«¿∆ƒ¡∆««¿»ƒ
ÔÎŒBÓÎe ,Èea¯ ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
,Èea¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«ƒ
˙e„Á‡˙‰ ‰NÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆ƒ¿«¬
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epiwel` 'd jl epzi xzk

זה  הרי ולכן אחדּות, ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרּבּוי

העצמית  מההזזה יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכעין

על  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה מהתחּלקּות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה

לדרּכֹו" הל ּד"ויעקב ּכל 66העבֹודה ּבמׁש ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָֹ

הּסּכֹות  ּדחג העבֹודה ׁשּמעלת לֹומר, ויׁש ְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻהּׁשנה.

העבֹודה  על הרּבּוי, התאחדּות ׁשל ּבאֹופן ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהיא

ׁשּלמעלה  אחדּות ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

מעלת  ּובדּוגמת  עלּֿדר היא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַמהתחּלקּות,

ּבבחינת  ה'ּכח' היֹות ּדעם ה'אֹור', על ְְֱִִִַַַַַַָֹֹה'ּכח'

ּתמידית), ּבדבקּות ׁשהּוא 'אֹור' ּכמֹו (ּדלא ְְְְְִִִִֵֶָֹנבּדל

ּוגדֹולי  רּבּוי להּוֹות התחּלקּות ּבבחינת ְְְְְִִִִֵַַַָּובא

"מעׂשי ּגדלּו "מה ׁשּכתּוב ּכמֹו 67הּנבראים, ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

"מעׂשי רּבּו ּבֹו68ּו"מה נּכרת מּכלֿמקֹום , ֲִִֶֶֶַַָָָ

קּיּום  התמדת  (עלֿידי  ּבמקֹורֹו ְְְְִִֵֵַַַַָהּדבקּות

יֹותר  נעלה ּבאֹופן ו) סעיף ּכּנ"ל נעּדר, לא איׁש גֹו' אֹונים מרֹוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנבראים,

ז). סעיף (ּכּנ"ל ה'אֹור' ְְִִֵַַָמּדבקּות

קבּוצי e‰ÊÂט) יׂשראל ועּמ מעלה המֹוני מלאכים אלקינּו ה' ל יּתנּו ּכתר ¿∆ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּוכמֹוֿכן  רּבּוי, ּבבחינת הם ׁשהּמלאכים היֹות ׁשעם והינּו, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּטה,

ענין  ׁשהּוא הרּבּוי, התאחדּות נעׂשה מּכלֿמקֹום רּבּוי, ּבבחינת הם ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

נעׂשה  ועלֿידיֿזה אחד. וענין למקֹום מתקּבץ ׁשהריּבּוי הינּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"קבּוצי",

ּבאֹופן  מבֹורכת, ׁשנה ׁשּתהיה הּׁשנה, ּכל על האחדּות) (ענין הּכתר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהמׁשכת

ּבבחי  אחד ׁשּגם הוי' אׁשר נּכר יהיה הּנבראים רּבּוי יֹותר,69נת ּולמעלה , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יחיד  מּלבּדֹו"70ּבחינת עֹוד "אין אׁשר עד ,71. ְְֲִִִֵֶַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המינים  מארבעת אחד כל לגבי ובפרטיות Èea¯‰Lבאריכות ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆»ƒ

Ê‰עצמו  È¯‰ ÔÎÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בחג מינים ד' נטילת ¿∆∆«¿¿»≈¬≈∆
‰ÈÓˆÚ˙הסוכות, ‰ÊÊ‰‰Ó CLÓeÈ B„ÈŒÏÚL ÚˆeÓÓ ÔÈÚk של ¿≈¿»∆«»¿«≈«¬»»»«¿ƒ

האדם מציאות ÏÚÓlLÏÚכל ‰M‰ŒL‡¯aL ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿∆¿…«»»«
CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿«¬…»«

"Bk¯„Ï66‰M‰ Ïk CLÓa ¿«¿¿∆∆»«»»
פרטי  כל עם עבודה כאמור, שהיא,

ומשלב  מחבר הזה וה'ממוצע' הכוחות

והעצם  האחדות – העניינים שני בין

מצד  וההתחלקות והריבוי אחד מצד

שני.

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚnL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬«»¬»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ˙Bkq‰ ‚Ác¿««À∆ƒ¿∆∆
ÏÚ ,Èea¯‰ ˙e„Á‡˙‰ƒ¿«¬»ƒ«
‡È‰L ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»∆ƒ
‰ÏÚÓlL ˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿∆¿«¿»
C¯cŒÏÚ ‡È‰ ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÏÚ 'Ák'‰ ˙ÏÚÓ ˙Ó‚e„·e¿¿««¬««…««
'Ák'‰ ˙BÈ‰ ÌÚc ,'¯B‡'‰»¿ƒ¡«…«
BÓk ‡Ïc) Ïc· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»¿…¿
˙e˜·„a ‡e‰L '¯B‡'∆ƒ¿≈

,(˙È„ÈÓz לעיל שנתבאר כפי ¿ƒƒ
ÈÁ·a˙באריכות, ‡·e»ƒ¿ƒ«

ÈÏB„‚e Èea¯ ˙Be‰Ï ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
‰Ó" ·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»«

"EÈNÚÓ eÏ„b67ea¯ ‰Ó"e »¿«¬∆»«
"EÈNÚÓ68˙¯k ÌB˜ÓŒÏkÓ , «¬∆ƒ»»ƒ∆∆

Ba דבוק שבוודאי באור רק (ולא בכוח

(ŒÏÚבמקורו) B¯B˜Óa ˙e˜·c‰«¿≈ƒ¿«
,ÌÈ‡¯·p‰ Ìei˜ ˙„Ó˙‰ È„È¿≈«¿»«ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Ï LÈ‡ 'B‚ ÌÈB‡ ·B¯Ó≈ƒƒ…

,¯cÚ קיימים כולם הנבראים וכל ∆¿»
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אגרות קודש

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 

אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...



כ

,dxez zgny mei .c"qa
d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰¯Bz יעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו .1צּוה »ְֲִִֶַַָָָָֹֹ

הינּו, ירּוׁשה, מּלׁשֹון הּוא "מֹורׁשה" ְְְִִֵַָָָהּנה

יעקב), (קהּלת יׂשראל לכל ירּוׁשה היא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהּתֹורה

ּבּגמרא  ּבזה 2ּכדאיתא הּׁשאלה וידּועה מהא 3. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ז"ל  חכמינּו ּתֹורה 4ּדאמרּו ללמֹוד עצמ התקן ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

צרי הּתֹורה ׁשּבלימּוד והינּו, ,ל ירּוׁשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינּה

ּכב'ירּוׁשה', ּדלא ּדוקא, יגיעה ׁשל ענין ְְְְְְְִִִִֶַָָָָֹלהיֹות

הרי  ּתֹורה, ּדין עלּֿפי לירׁש ׁשראּוי ֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּקרֹוב

אֹומרֹו ּומהּו ּכלל, והכנה ּתקּון ללא יֹורׁש ְְְֲִֵַַָָָֹהּוא

היא  ׁשהּתֹורה מׁשמע ׁשּמּזה מֹורׁשה, גֹו' ְִִֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

ּגם  ּבּתֹורה ׁשּמצינּו זאת, ועֹוד ירּוׁשה. ְְְִִִֶַַַָָָֹּבבחינת

מּתנה  ׁשל הּתֹורה 5ענין ּבברּכת ׁשאֹומרים ּכמֹו , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה". "נֹותן וחֹותמים ּתֹורתֹו", את לנּו ְְְִֵֶַַָָָָ"ונתן

ּבאה  ּד'ירּוׁשה' ּכ'ירּוׁשה', אינֹו הּמּתנה ענין ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי

ּוכמאמר  הּמֹוריׁש, ירצה לא ּכאׁשר ּגם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹּבהכרח

ז"ל  ּבּתֹורה 6רּבֹותינּו ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מּדעת  היא מּתנה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטל, ּתנאֹו -ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּתֹורה, ללמֹוד עצמ ּדהתקן והענין ּדוקא. ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּנֹותן

צרי הּיֹורׁש ׁשאין ּכ'ירּוׁשה' ׁשאינֹו לכ ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָנֹוסף

הּנֹותן, ּבדעת רק ּתלּויה ּדמּתנה ּכמּתנה, ּגם אינֹו (ּכּנ"ל), ּכלל והכנה ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתקּון

ּתֹורה, ללמֹוד עצמ ּדהתקן הענין ואילּו והכנה, ּתקּון צרי אינֹו הּמקּבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאבל

ועב  מעׂשיו מּצד ּׁשּזֹוכה מה זה הרי המקּבל, ויגיעת ּבעבֹודת ֹודתֹוׁשּתלּוי ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ועבֹודתֹו מעׂשיו מּצד ּבאה ׁשאינּה מּתנה, ּבתֹורת זה ואין לֹו, ּׁשּמּגיע מה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּזהּו

לנפׁשיּה ניחא ׁשעביד (ּכיון הּנֹותן ּדעת קרּוב מּצד אּלא הּמקּבל, ).7ׁשל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּובכּמה  ׁשֹונים, ענינים ׁשלׁשה הם ּו'מּתנה', ,'עצמ 'התקן ׁש'ּירּוׁשה', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹונמצא,

אּלּו ענינים ׁשלׁשה יׁשנם ואףֿעלּֿפיֿכן מּזה, זה הפכּיים ּגם הם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפרטים

ַָּבּתֹורה.
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כי d"kyz'd ,dxez zgny mei

אֹופּני Ô·eÈÂב) ּבׁשלׁשת הּבאּור ּבהקּדם ¿»ְְְִֵֵֵֶֶַַֹ

ּבדּוגמת  ׁשהם ׁשּמּלמעלה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָההנהגה

'עצמ 'התקן ּד'ירּוׁשה' הענינים ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשת

ּדׁשנת  ּבהמׁש ּכמבאר ּבזה, והענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּו'מּתנה'.

ׁשל 8תש"ה  ּבאֹופן ׁשהיא מּלמעלה הנהגה ׁשּיׁש ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה' ּבעיני חן מצא ונח ּכמֹו חן, ׁשהּוא 9נׂשיאת , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹ

עצמּה, מּצד ּדלעילא אתערּותא המׁשכת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָענין

ענין  ּבדּוגמת ׁשּזהּו העבֹודה, הקּדמת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹללא

אֹופן  ויׁש ּכלל. הכנה ללא ׁשהיא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹהּירּוׁשה

הּמּטה, עבֹודת ער לפי ׁשהיא מּלמעלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהנהגה

אתערּותא  נמׁש ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשעלֿידי

ּוכפי  כּו', עצמ התקן נאמר זה ׁשעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדלעילא,

הּׁשל"ה  נח 10ׁשהארי ּבין החלּוק ּבבאּור ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּזהּו גֹו', חן מצא ונח נאמר ׁשּבנח ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאברהם,

נאמר  ּבאברהם מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה, 11מלמעלה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּלמּטה  ּבּדר גֹו', לפניו התהּלכּתי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָאׁשר

לתכלית  ועד כּו'. יתרה מעלה ׁשּזֹוהי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלמעלה,

ער לפי ׁשהיא מּלמעלה ההנהגה ּבאֹופן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעלּוי

אתערּותא  ּדלתּתא, (ּבאתערּותא הּמּטה ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָעבֹודת

ילכּו "ּפני רּבנּו למׁשה נאמר זה ׁשעל ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדלעילא),

"ל ׁשהיא 12והניחֹותי מלמעלה ההנהגה ׁשּזֹוהי , ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל ּב עבֹודתם עלֿידי ּובאה ּפנים, בחינת ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּפנימּיּות, ּבבחינת וזאת 13יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ּדיׂשראל, הּפנימּיּות הינּו, ּביׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָלפנים

פני" ּד"ּבּקׁשּו ּבאֹופן היא עבֹודתם זה ,14ׁשּמּצד ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

ּבאֹופן  מּלמעלה ההנהגה ּגם נעׂשית ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָועלֿידי ֿזה

יֹותר, עֹוד נעלה ּבאֹופן ׁשהיא מלמעלה הנהגה ויׁש (ּכדלקּמן). ילכּו" ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּד"ּפני

ּבאמרֹו ילכּו") "ּפני לֹו נאמר ׁשּכבר (לאחרי רּבנּו מׁשה ּבקׁש זה אם 15ׁשעל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אני  ּבעיני חן מצאתי ּכי אפֹוא יּודע ּובּמה מּזה, ּתעלנּו אל הֹולכים ּפני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין

רחּוק  ׁשל ּבאֹופן יֹותר נעלה ענין ׁשּזהּו וגֹו', ונפלינּו עּמנּו ּבלכּת הלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹועּמ
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א. טז, ב"מ ב. ואילך).8)נ, 51 ע' תש"ה (סה"מ עצרת השמיני ביום ד"ה - והמשכו בעיניך חן מצאתי נא אם ועתה ד"ה

תשא  אוה"ת על מיוסד שחלקו - ואילך) ריא ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח בעיניך חן מצאתי נא אם ועתה ד"ה על ומיוסד

ואילך. ב'לד ח.9)ע' ו, ואילך.10)בראשית סע"א ערה, נח פ' תושב"כ מ.11)חלק כד, שרה יד.12)חיי לג, רות 13)תשא

ז. ח.14)ד, כז, טוֿטז.15)תהלים לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‚‰‰‰ ÈpÙB‡ ˙LÏLa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿∆¿≈«≈ƒ¿…∆«≈««¿»»

,‰ÏÚÓlnL להלן,המבואריםÌÈÈÚ‰ ˙LÏL ˙Ó‚e„a Ì‰L ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿«¿…∆»ƒ¿»ƒ
'‰zÓ'e 'CÓˆÚ Ô˜˙‰' '‰Le¯È'c.ומפרט שהולך כפי ¿¿»«¿≈«¿»«»»

‰"˘˙ ˙Lc CLÓ‰a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â8 לפני שנה (עשרים ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿∆¿≈ƒ¿«
תשכ"ה), בשנת זה מאמר אמירת

‡È‰L ‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰ LiL∆≈«¿»»ƒ¿«¿»∆ƒ
ÔÁ ˙‡ÈN ÏL ÔÙB‡a הבריות ¿∆∆¿ƒ«≈

הקדושֿברוךֿהוא, ÁÂאצל BÓk¿¿…«
'‰ ÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ9‡e‰L , »»≈¿≈≈∆

‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏc מלמעלה vÓ„התעוררות ƒ¿≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ ‡ÏÏ ,dÓˆÚ«¿»¿…«¿»«»¬»
למטה, האדם Ó‚e„a˙מצד e‰fL∆∆¿¿«

‡ÏÏ ‡È‰L ‰Le¯i‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆ƒ¿…
ÏÏk ‰Î‰.היורש של LÈÂמצידו ¬»»¿»¿≈

‰‚‰‰ ÔÙB‡ האדם עם ∆«¿»»
C¯Ú ÈÙÏ ‡È‰L ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ∆∆

אל  ובהתאמה »¬B·Ú„˙יחסית
‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚL ,‰hn‰««»∆«¿≈ƒ¿¬»

‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»
‡˙e¯Ú˙‡האדם, CLÓƒ¿»ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מלמעלה התעוררות ƒ¿≈»
‰˙˜Ôמאלקות, ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡««¿≈

'eÎ CÓˆÚ מלמעלה ההמשכה כי «¿»
מעשיו בא  ערך לפי היא זה הנהגה ופן

וההתעוררות  האדם ÈÙÎe¿ƒמצידו,של
‰"ÏM‰ CÈ¯‡‰L10 ספר בעל ∆∆¡ƒ«¿»

הברית' לוחות ‰eÏÁ˜'שני ¯e‡·a¿≈«ƒ
ÁaLההבדל  ,Ì‰¯·‡Ï Á ÔÈa≈…«¿«¿»»∆¿…«

e‰fL ,'B‚ ÔÁ ‡ˆÓ ÁÂ ¯Ó‡∆¡«¿…«»»≈∆∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ בגלל ולא ƒ¿«¿»¿«»

נח, של מצידו וההתעוררות המעשים

Ì‰¯·‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»»
¯Ó‡11ÈzÎl‰˙‰ ¯L‡ ∆¡«¬∆ƒ¿««¿ƒ

‰hÓlÓ C¯ca ,'B‚ ÂÈÙÏ¿»»¿∆∆ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ והתעוררות מעשים ידי על ¿«¿»

eÎ'מצידו, ‰¯˙È ‰ÏÚÓ È‰BfL∆ƒ«¬»¿≈»
'אתערותא  מאשר גבוהה יותר ודרגה

מצד  והתעוררות הכנה ללא דלעילא'

‰ÈeÏÚהאדם. ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ¿«¿«¿ƒ»ƒ

‰hn‰ ˙„B·Ú C¯Ú ÈÙÏ ‡È‰L ‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰ ÔÙB‡a¿∆««¿»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ∆∆¬«««»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a) מלמעלה התעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ובעקבותיה  מלמטה התעוררות ידי על ונמשכת Ó‡¯שבאה ‰Ê ÏÚL ,(∆«∆∆¡«

"CÏ È˙BÁÈ‰Â eÎÏÈ Èt" ea¯ ‰LÓÏ12‰‚‰‰‰ È‰BfL , ¿…∆«≈»«≈≈«¬ƒƒ»∆ƒ««¿»»
˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»∆ƒƒ¿ƒ«

,ÌÈt,מיוחדת פנים והארת קירוב »ƒ
חן, מנשיאת È„ÈŒÏÚיותר ‰‡·e»»«¿≈

˙ÈÁ·a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
˙eiÓÈt‰,שלהםBÓk «¿ƒƒ¿

·e˙kL13ÌÈÙÏ ˙‡ÊÂ ∆»¿…¿»ƒ
˙eiÓÈt‰ ,eÈ‰ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒƒ

‰Ê „vnL ,Ï‡¯NÈc גילוי מצד ¿ƒ¿»≈∆ƒ«∆
ישראל  בני של הפנימיות והתעוררות

eLwa"c ÔÙB‡a ‡È‰ Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿∆¿«¿
"ÈÙ14, להתקרב רצון מתוך »»

שלמעלה, הפנימיות עם ולהתחבר

Ìb ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬≈«
ÔÙB‡a ‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿∆

"eÎÏÈ Èt"c פנים הארת ¿»«≈≈
«»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k).מהפנימיות 

‰ÏÚÓÏÓ ‰‚‰‰ LÈÂ באופן ¿≈«¿»»ƒ¿«¿»
BÚ„שלישי ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆«¬∆
¯˙BÈ,האמורים האופנים ÏÚLמשני ≈∆«

‰Ê הזה הנעלה ההנהגה אופן על ∆
הזו הנעלית בדרגה פנים ≈L˜aƒבהארת

¯·kL È¯Á‡Ï) ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿«¬≈∆¿»
"eÎÏÈ Èt" BÏ ¯Ó‡ שהיא ∆¡«»«≈≈

כאמור  נמוכה, היותר )הדרגה
B¯Ó‡a15EÈt ÔÈ‡ Ì‡ ¿»¿ƒ≈»∆

,‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰¿ƒ««¬≈ƒ∆
È˙‡ˆÓ Èk ‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«≈ƒ»»ƒ
‡Ï‰ EnÚÂ È‡ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¬ƒ¿«∆¬…
,'B‚Â eÈÏÙÂ enÚ EzÎÏa¿∆¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿
ÔÙB‡a ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬∆≈¿∆
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awriכב zlidw dyxen dyn epl dev dxez

ענין  להיֹות צרי זה ׁשּבׁשביל ּכ ּכדי עד ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהער

הּמּתנה, ענין עלּֿדר ׁשּזהּו חן, נׂשיאת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

אּלא  אחד, ענין הם ּומּתנה וחנינה ׁשחן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּידּוע

ׁשהיא  ּדנח חן' ה'ּנׂשיאת עלּֿדר זה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשאין

העבֹודה, ׁשּלפני ּדלעילא אתערּותא ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָּבאֹופן

כּו', ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשהיא מעלה ּבּה ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶַַַָָָָּדאף

עלֿידי  ּבאה ׁשאינּה חּסרֹון ּבּה יׁש לאיד ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי

ּבבחינת  אינֹו האדם ואםּֿכן  כּו', ויגיעה ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָעבֹודה

אתערּותא  ענין זהּו אּלא וכּו', האֹור אל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּכלי

אתערּותא  ׁשאין ּביֹותר נעלה מּמקֹום ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּדלעילא

ׁשלמּות  לאחרי ׁשּבאה ׁשם, מּגעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּדלתּתא

מה  ׁשּלאחרי הינּו, ּדלתּתא, ּדאתערּותא ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָהעבֹודה

ּדלעילא, אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָּׁשּנמׁש

מּתנה. ּבתֹורת יֹותר עֹוד ּגבֹוּה מּמקֹום נמׁש ְְֲִִֵַַַַָָָָָאזי

הענין ÔÈ·‰Ïeג) ּבאּור ּתחלה להקּדים יׁש זה, ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָָ

"ּפני" ּבחינת ּדהּנה, ילכּו". ְְְִִֵֵֵַַַָָּד"ּפני

הּמל  ספירת על לכקאי נֹוסף ּכי ּדאצילּות, כּות ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

ּפנים, ּבחינת הּוא האצילּות עֹולם ְְֲִִִֶַָָָָׁשּכללּות

ׂשמאל 16ּכּידּוע  ימין 'ּפנים הּמדרגֹות ׁשארּבע ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

 ֿ אצילּות עֹולמֹות ארּבעה ּבסֹוד הן ְְְֲִֵַָָָָואחֹור'

ּבחינת  ּגם ואםּֿכן ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ׁשּבאצילּות) האחרֹונה הּבחינה (ׁשהיא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָהּמלכּות

מקּבלת  ּדאצילּות מלכּות הרי ּפנים, ּבבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָהיא

נקראת  ולכן ּדאצילּות, ספירֹות העׂשר מּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּגם

ספירֹות  העׂשר ּכללּות ׁשם על ּפנים, ְְְִִֵֵֶֶַָָָּבׁשם

ּבּזהר  ּכדאיתא עטרי 17ּדאצילּות, איּלין "ּפני" ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ

ועֹוד  ּדאצילּות. ספירֹות העׂשר ׁשהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָמלּכא,

ּבחינת  ׁשהּוא ּד"ּפני", הענין ׁשעיקר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹזאת,

הּוא  ּבעֹולמֹות, מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהּפנימּיּות
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8).רמ"ז 16) בהערה שצויינו במקומות (הובא ב צג, שם.17)לזח"ג ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯Ú‰ ˜eÁ¯ ÏL בדרגה הפנים הארת לעניין והשוואה יחס כל ללא ∆ƒ»∆∆

ÏLהקודמת, ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·LaL Ck È„k „Ú«¿≈»∆ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿»∆
ÔÁ ˙‡ÈN,מלמעלה ‰zn‰,מיוחדת ÔÈÚ C¯cŒÏÚ e‰fL ¿ƒ«≈∆∆«∆∆ƒ¿«««»»

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ ‰zÓe ‰ÈÁÂ ÔÁL Úe„ik הנותן מצד הם שכולם «»«∆≈«¬ƒ»«»»≈ƒ¿»∆»
המקבל, פעולת מצד «∆‡l‡ולא

˙‡ÈNp'‰ C¯cŒÏÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«∆∆«¿ƒ«
Ác 'ÔÁ מלמעלה באה היא שגם ≈¿…«

כיון המקבל, מצד È‰L∆ƒ‡ולא
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה ≈¿ÈÙlL∆ƒהתעוררות
‰„B·Ú‰,למטה האדם Û‡cשל »¬»¿«

da LiLזו חן ÏÚÓ‰בנשיאת ∆≈»«¬»
'eÎ dB·b ÌB˜nÓ ‡È‰L יותר ∆ƒƒ»»«

לעורר  מסוגל שהאדם ממה

מצידו, דלתתא' ≈¬‰¯Èב'אתערותא
C„È‡Ïשני ÔB¯qÁמצד da LÈ ¿ƒ»≈»ƒ»

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰‡a dÈ‡L∆≈»»»«¿≈¬»
'eÎ ‰ÚÈ‚ÈÂ,האדם ÔkŒÌ‡Âמצד ƒƒ»¿ƒ≈
È‡ Ì„‡‰Ï‡ ÈÏk ˙ÈÁ·a B »»»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ∆
'eÎÂ ¯B‡‰ ולא התייגע שלא כיוון »¿

כלי  האדם אין זו, להארה עצמו הכין

הנמשך  האור את ולקבל לקלוט ראוי

זו, e‰Êבדרך ‡l‡ החן נשיאת ∆»∆
כאן  מדובר עליה שיעור לאין הנעלית

ÏÈÚÏc‡היא ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
¯˙BÈa ‰ÏÚ ÌB˜nÓ למעלה ƒ»«¬∆¿≈

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÌL ˙ÚbÓ עבודת בכוח אין כי «««»

נעלה, כך כל במקום 'לגעת' האדם

‰‡aLמלמעלה È¯Á‡Ïלאדם ∆»»¿«¬≈
‡˙e¯Ú˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL¿≈»¬»¿ƒ¿¬»

‡z˙Ïc,מצידוÈ¯Á‡lL ,eÈ‰ ƒ¿«»«¿∆¿«¬≈
‡˙e¯Ú˙‡a CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»¿ƒ¿¬»
,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שנמשכה  דלעילא' ה'אתערותא לאחר

ב'אתערותא  האדם עבודת ידי על

CLÓדלתתא', ÈÊ‡ אור ¬«ƒ¿»
דלעילא' dB·bב'אתערותא ÌB˜nÓƒ»»«

‰zÓ ˙¯B˙a ¯˙BÈ „BÚ לפי לא ≈¿««»»
האדם. לעבודת בהתאם ולא ערך

,‰Ê ÔÈ·‰Ïe יותר,‚) ובפרטיות יותר ÏÁz‰בעומק ÌÈc˜‰Ï LÈ ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»
"eÎÏÈ Èt"c ÔÈÚ‰ ¯e‡a,רבנו למשה הקדושֿברוךֿהוא שאמר ≈»ƒ¿»¿»«≈≈

חן  מנשיאת למעלה מיוחדת, חן ונשיאת פנים להארת שהכוונה לעיל ונתבאר

˜‡Èסתם. "Èt" ˙ÈÁa ,‰p‰cכוונתה˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ¿ƒ≈¿ƒ«»«»≈«¿ƒ«««¿
,˙eÏÈˆ‡c ֿ (אצילותֿבריאהֿיצירה הרוחניים העולמות מארבעת אחד בכל «¬ƒ

(מלשון  ו"פני" ענינו, לפי עולם בכל הספירות, עשר של הארה יש עשיה)

האצילות  בעולם שהיא כפי המלכות ספירות היא CÎÏפנימיות) ÛÒB Èkƒ»¿»
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙eÏÏkL∆¿»»»¬ƒ

Úe„ik ,ÌÈt ˙ÈÁa16 בקבלה ¿ƒ«»ƒ«»«
‰B‚¯„n˙וחסידות Úa¯‡L∆«¿«««¿≈

באלוקות למעלה גם ÌÈt»ƒשקיימות
„BÒa Ô‰ ¯BÁ‡Â Ï‡ÓN ÔÈÓÈ»ƒ¿…¿»≈¿
אל  הסוד עלֿפי ומקבילות מתאימות

Œ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡«¿»»»¬ƒ
ˆÈŒ‰‡È¯aÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚŒ‰¯È ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ≈

קשור  האצילות עולם שכללות מאחר

"פנים" ÈÁa˙לבחינת Ìb«¿ƒ«
‰ÈÁa‰ ‡È‰L) ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«¿ƒ»
‡È‰ (˙eÏÈˆ‡aL ‰B¯Á‡‰»«¬»∆«¬ƒƒ
˙eÎÏÓ È¯‰ ,ÌÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ¬≈«¿
ÏkÓ Ìb ˙Ïa˜Ó ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿«∆∆«ƒ»
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ«¬ƒ
ÏÚ ,ÌÈt ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿≈»ƒ«
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ˙eÏÏk ÌL≈¿»»∆∆¿ƒ

‡˙È‡„k ,˙eÏÈˆ‡c שמובא כפי «¬ƒƒ¿ƒ»
¯‰fa17È¯ËÚ ÔÈlÈ‡ "Èt" «…«»«ƒ≈ƒ¿≈

,‡kÏÓ המלך עיטורי Ì‰Lאלו «¿»∆≈
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ וכפי) »∆∆¿ƒ«¬ƒ

הרבי  של במאמר בפרטיות שמבואר

שעולם  זה, בנושא העוסק הרש"ב

עולם  הוא כי "פנים" נקרא האצילות

מקננא  עילאה ("אבא החכמה

ככתוב  "פנים" הנקראת באצילות")

המלכות, וגם פניו". תאיר אדם "חכמת

נקראת  שבאצילות, האחרונה הבחינה

ספירת  בין מיוחד קשר יש כי "פנים"

ככתוב  המלכות לספירת החכמה

המלכות  (וספירת ארץ" יסד "בחכמה

"אבא  הזוהר וכלשון "ארץ") נקראת

[הבת, ברתא יסד החכמה] [ספירת

המלכות). ספירת

ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ«»ƒ¿»
,"Èt"c,פנימיות e‰L‡מלשון ¿»«∆

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaהאלוקות eLaÏ˙‰Ó˙של ‰ÏÚÓlL ¿ƒ««¿ƒƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
˙BÓÏBÚa,מהאצילות למעלה ‰k˙¯והיא ˙ÈÁa ‡e‰ שלמעלה »»¿ƒ««∆∆

הוא  כפשוטו שכתר כשם החכמה, בספירת (שראשיתן דאצילות מהספירות
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כג d"kyz'd ,dxez zgny mei

מקּבלת  הּמלכּות ׁשּבחינת וידּוע הּכתר, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבחינת

ּגם  וזהּו מלכּות. ּכתר ענין ׁשּזהּו הּכתר, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַמּבחינת

היא  "זאת" ּביׂשראל, לפנים וזאת ׁשּנאמר ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹמה

הּמלכּות  נקראת 18ּבחינת הּמלכּות ּובחינת , ְְְְְִִִֵַַַַַַ

נׁשמֹות  מקֹור היֹותּה ׁשם על יׂשראל, ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָּכנסת

אחד 19יׂשראל  ׁשּבכל (לפנים) הּפנימּיּות והיא , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

יׂשראל  ּדבני ׁשהעבֹודה וזהּו מּיׂשראל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

ועלֿידיֿזה  ּדיקא, פני" ּד"ּבּקׁשּו ּבאֹופן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָהיא

ילכּו", ּד"ּפני ּבאֹופן עּמהם ההנהגה ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנעׂשית

עּמהם  ההנהגה למּטה, יׂשראל ּבני ּבהיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

ּדאצילּות. מלכּות מּבחינת ְְֲִִִִַַַהיא

יּובן e‡·e¯ד) ילכּו", ּד"ּפני הענין מעלת ּגֹודל ≈ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

ּדרּוׁשי  אֹור' ּב'תֹורה המבאר ְְְִֵַַָָֹעלּֿפי

אסּתר  הּכתּוב 20מגּלת הסּתר 21ּבפרּוׁש ואנכי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּדבחינת  ההסּתר ׁשּזהּו ההּוא, ּבּיֹום ּפני ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאסּתיר

י  ּד"ּפני הענין היפ והּמּורם "ּפני", לכּו". ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ענין  ענינים. ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהּמבאר

ׁשּנקראת  ּדאצילּות, הּמלכּות ׁשּבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָהראׁשֹון,

מּבחינת  אפילּו והעלם ּבהסּתר היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ"ּפני",

ּובחינת  הּבריאה עֹולם על ּדקאי ההּוא", ְְְִִֵַַַַַָָָ"ּבּיֹום

ּבּה ׁשּמקּננת עלמין 22ּבינה ּבחינת ׁשּלהיֹותּה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

[וכּידּוע  ההּוא" "ּבּיֹום נקראת - 23סתימין ְְְִִִֵַַַַָ

על  מֹורה ׁש'ּזה' ל'זה', 'הּוא' ּבין ְְֵֵֶֶֶֶֶַַההפרׁש

'זה' ואֹומר ּבאצּבעֹו מראה ו'הּוא'24הּגילּוי, , ְְְְְִֵֶֶֶַַָ

מעֹולם  ּגם הּנה ההעלם], על מֹורה נסּתר, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשֹון

ּומתעּלמת  מסּתּתרת ההּוא") ("ּבּיֹום ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבריאה

ּדאצילּות  הּמלכּות ּבחינת אסּתיר") ְְְְֲִִִֵַַַַַַ("הסּתר

ׁשל  ּבאֹופן הּבריאה ּבעֹולם ּבאה ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ("ּפני"),

להיֹות  מּקיף, ּבבחינת רק אּלא מּמׁש, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָהתלּבׁשּות
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ובכ"מ.18) זאת. ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער ובכ"מ.19)פרדס ישראל. כנסת ערך שם א.20)פרדס צב, ד. צ,

יח.21) לא, א).22)וילך (כג, ת"ו ובכ"מ.23)תקו"ז שם. ספכ"ג.24)תו"א שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראש), ‰eÎÏn˙מעל ˙ÈÁaL Úe„ÈÂ בחינה שהיא תחתונה אף ¿»«∆¿ƒ«««¿

עצמן  והשפעה Ïa˜Ó˙בספירות ÔÈÚהארה e‰fL ,¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ ¿«∆∆ƒ¿ƒ««∆∆∆∆ƒ¿«
˙eÎÏÓ ¯˙k.המלכות ענין עם במיוחד קשור שהכתר שרואים כפי ∆∆«¿

¯Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הפנימיות בעניין שקשור לשון נזכר בו נוסף בפסוק ¿∆««∆∆¡«
"˙‡Ê" ,Ï‡¯NÈa ÌÈÙÏ ˙‡ÊÂ¿…¿»ƒ¿ƒ¿»≈…

'מקבל' בחינת נקבה, È‰ƒ‡לשון
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa18'מקבל' שהיא ¿ƒ«««¿

ממנה, שלמעלה »ÈÁ·e¿ƒ˙מהספירות
˙Òk ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿≈¿∆∆
¯B˜Ó d˙BÈ‰ ÌL ÏÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈¡»¿

Ï‡¯NÈ ˙BÓL19‡È‰Â , ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÏÎaL (ÌÈÙÏ) ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿»ƒ∆¿»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ יש כלומר, ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
למעלה, הפנימיות בין והתאמה הקבלה

המלכות  בספירת שהיא כביכול,

מזה  ולמעלה האצילות (שבעולם

כל  של הפנימיות ובין מלכות') ב'כתר

היא  שגם ישראל מבני ואחד אחד

המלכות. בספירת קשורה

e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆
‡È‰ Ï‡¯NÈ È·c ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
,‡˜Èc "ÈÙ eLwa"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»»»¿»
ולהתקשר  להתחבר שאיפה מתוך

האלוקית, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לפנימיות
Ì‰nÚ ‰‚‰‰‰ Ìb ˙ÈNÚ«¬≈«««¿»»ƒ»∆
בני  עם הקדושֿברוךֿהוא הנהגת

eÎÏÈ",ישראל  Èt"c ÔÙB‡a¿∆¿»«≈≈
נעלית, במדריגה פנים »∆ÌbLבהארת

,‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÈ‰aƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«»
הזה, בעולם בגופים כנשמות

Ì‰nÚ ‰‚‰‰‰ מלמעלה‡È‰ ««¿»»ƒ»∆ƒ
.˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬ƒ

ÔÈÚ‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb ¯e‡·e („≈∆«¬«»ƒ¿»
,"eÎÏÈ Èt"c עליונה פנים הארת ¿»«≈≈

למטה, בהיותם גם ישראל לבני

לעיל, ÈtŒÏÚכמבואר Ô·eÈ»«ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ó‰ לאדמו"ר «¿…»¿»

על ÈLe¯cהזקן  l‚Ó˙מאמרים ¿≈¿ƒ«
¯zÒ‡20·e˙k‰ Le¯Ùa21 ∆¿≈¿≈«»

וילך  בפרשת ‰zÒ¯האמור ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈
‡e‰‰ ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ רמז יש זה יש שבפסוק ז"ל חכמינו (ואמרו «¿ƒ»«««

המלכה), מדבר e‰fLלאסתר שעליו הוא ההסתר ‰‰zÒ¯הכתוב ∆∆«∆¿≈

"Èt"וההעלם  ˙ÈÁ·c,ותאיר תושפע Èt"cשלא ÔÈÚ‰ CÙÈ‰ ƒ¿ƒ«»«≈∆»ƒ¿»¿»«
"eÎÏÈ.פנים הארת ÌLהמסקנה Ì¯en‰Âשעניינו ¯‡·n‰Ó ב'תורה ≈≈¿«»≈«¿…»»

אסתר, מגילת על Êa‰אור' LiL מדבר שעליו "פני" על הכתוב בהסתר ∆≈»∆
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL ,ÔBL‡¯‰ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ«««¿«¬ƒ

,"Èt" ˙‡¯˜pL,לעיל כמבואר ∆ƒ¿≈»«
eÏÈÙ‡ ÌÏÚ‰Â ¯zÒ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈¿∆¿≈¬ƒ
È‡˜c ,"‡e‰‰ ÌBia" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿»≈

מכוון  ההוא" ÌÏBÚ"ביום ÏÚ«»
‰Èa ˙ÈÁ·e ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿ƒ«ƒ»

da ˙p˜nL22 של הגילוי עיקר ∆¿«∆∆»
(כי  הבריאה בעולם הוא הבינה בחינת

נקודת  והתלבשות ירידת היא הבינה

הכל  ששם ובאצילות לפרטים, החכמה

נקודת  מאירה לגמרי לאלקות בטל

תפיסת  יש שבה בבריאה אבל החכמה,

הבינה), ספירת מאירה לנבראים, מקום

ÔÈÓÏÚ ˙ÈÁa d˙BÈ‰lL∆ƒ¿»¿ƒ«»¿ƒ
ÔÈÓÈ˙Ò- מגילוי ˜¯‡˙שלמעלה ¿ƒƒƒ¿≈

"‡e‰‰ ÌBia" גוף') נסתר' ב'לשון ««
('גוף  נוכח בלשון ולא שלישי')

Úe„iÎÂ]23ÔÈaראשון') L¯Ù‰‰ ¿«»««∆¿≈≈
ÏÚ ‰¯BÓ '‰f'L ,'‰Ê'Ï '‡e‰'¿∆∆∆∆«
BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó ,ÈeÏÈb‰«ƒ«¿∆¿∆¿»

'‰Ê' ¯ÓB‡Â24ÔBLÏ '‡e‰'Â , ¿≈∆¿¿
,[ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,¯zÒƒ¿»∆««∆¿≈

‰p‰ העלם עוד כאן יש לכך בנוסף ƒ≈
‰È¯a‡‰והסתר, ÌÏBÚÓ Ìb«≈»«¿ƒ»

לנבראים  מקום נתינת יש שבו עולם

נקרא ( ‰ולכן ÌBia","‡e‰ ««
zzÒÓ¯˙לעיל כאמור  (ƒ¿«∆∆

("¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰") ˙ÓlÚ˙Óeƒ¿«∆∆«¿≈«¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿«¬ƒ

,("Èt") הסתר של והמשמעות »«
היא  ÌÏBÚaהפנים ‰‡a dÈ‡L∆≈»»»¿»

ÏL ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿∆∆
LnÓ ˙eLaÏ˙‰ הניכר באופן ƒ¿«¿«»

של  והקליטה התפיסה בכלי ונרגש

והנבראים, ¯˜העולמות ‡l‡∆»«
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a המאיר כאור ƒ¿ƒ««ƒ

בפנימיות,מלמעלה  חודר ולא

dÏ ˙BÈ‰Ï פנימי כאור לא הבריאה לעולם תהיה המלכות שספירת ƒ¿»
אלא בפנימיות k˙¯המתלבש ˙ÈÁa"מקיף" בדרך הוא גם המאיר ¿ƒ«∆∆
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awriכד zlidw dyxen dyn epl dev dxez

העּתקה  מּלׁשֹון ועּתיק, ּכתר ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָלּה

ׁשּמקּננת 25והבּדלה  הּבינה ׁשּבחינת והינּו, . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו הּבינה לבחינת ּבער אינּה הּבריאה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבעֹולם

ּבחינת  ׁשאפילּו ּכ ּכדי ועד ּבאצילּות, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָׁשהיא

הּבינה  מּבחינת ּבער ׁשּלא היא ּדאצילּות ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹמלכּות

הּמלכּות, ּבחינת ׁשהרי הּבריאה, ּבעֹולם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמקּננת

אּלא  הּבריאה, ּבעֹולם מקּננת ׁשאינּה ּבלבד זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

(ּכתר  והבּדלה העּתקה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא זאת, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעֹוד

הּבינה  ּבחינת ואילּו הּבריאה, עֹולם לגּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָועּתיק)

התלּבׁשּות. ׁשל ּבאֹופן הּבריאה ּבעֹולם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָמקּננת

"ּבֹורא  הּבריאה עֹולם על ּׁשּנאמר מה ּגם ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

"עלמא 26חׁש ּבבחינת ׁשהּוא מּפני רק לא ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלמּטה  ּבעֹולמֹות ּבגילּוי מאיר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדאתּכסיא

,חׁש נקרא ּבעצמֹו ׁשהּוא זאת, עֹוד אּלא ְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹמּמּנּו,

הּמל  ׁשּבחינת ּבֹומּפני מאירה אינּה ּדאצילּות כּות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ועּתיק  ּכתר ּבבחינת אּלא ּובהתלּבׁשּות, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּבגילּוי

ּפני  אסּתיר "הסּתר ּבפירּוׁש הּׁשני וענין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּבלבד.

היא  ּדאצילּות ׁשּמלכּות זה ׁשּגם ההּוא", ְֲִִֶֶֶַַַַַּבּיֹום

הּבריאה  ּבעֹולם אּלא אינֹו ועּתיק, ּכתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבבחינת

(ּבּבחינה  הּבריאה ּבעֹולם ׁשרק הינּו, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבלבד,

ּדאצילּות  מלכּות נעׂשית ההּוא") "יֹום ְְֲֲִִֵֵַַַַַהּנקראת

 ֿ מה ּפני"), אסּתיר ("הסּתר ועּתיק ּכתר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּבבחינת

נמׁש לא מּזה, ׁשּלמ ּטה ּבעֹולמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּׁשאיןּֿכן

לא  אפילּו ּכלל, ּדאציל ּות מלכּות ּדבחינת ְְְֲֲִִִִִַַַַָֹהּגילּוי

ׁשּבחינת  זה ּומּצד ּבלבד. ועּתיק ּכתר ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַּבבחינת

ּבעֹולם  ּבגילּוי מאירה אינּה ּדאצילּות ְְְְֲִִִֵַַַָָָהּמלכּות

ועּתיק, ּכתר ּבבחינת רק נעׂשית אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּבריאה,

ּד"הסּתר  ענין (ׁשּזהּו ּבלבד הּבריאה ּבעֹולם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָורק

ּתכלית  למּטה נעׂשה ההּוא"), ּבּיֹום ּפני ְְְֲִִֶַַַַַַַָָאסּתיר

החיצֹונים  ׁשליטת להיֹות ׁשּיּוכל ּפנים', ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָה'הסּתר

ְוכּו'.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÈzÚÂ"יומין "עתיק שבו) הפנימית (בבחינה נקרא והכתר ,ÔBLlÓ) ¿«ƒƒ¿

‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰25.והנבראים מהעולמות ונבדל מרומם שהוא היינו «¿»»¿«¿»»
˙p˜nL ‰Èa‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰Âומאירה שוכנת שהיא ÌÏBÚaכפי ¿«¿∆¿ƒ««ƒ»∆¿«∆∆¿»

C¯Úa dÈ‡ ,‰‡È¯a‰והשוואה יחס כל ללא ‰Èa‰היא ˙ÈÁ·Ï «¿ƒ»≈»¿»∆ƒ¿ƒ««ƒ»
„ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L BÓk¿∆ƒ»¬ƒ¿«

Ck È„k הערך וריחוק הפער גדול ¿≈»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿ƒ««¿

˙eÏÈˆ‡c האחרונה הבחינה שהיא «¬ƒ
האצילות  עולם של ביותר והתחתונה

C¯Úa ‡lL ‡È‰ יחס כל לה אין ƒ∆…¿∆∆
שיעור  לאין רחוקה אלא והשוואה

˙p˜nL ‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ שוכנת ƒ¿ƒ««ƒ»∆¿«∆∆
È¯‰Lומאירה  ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»∆¬≈

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa עולם של ¿ƒ«««¿
dÈ‡Lהאצילות, „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆≈»

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ˙p˜Ó ואיננה ¿«∆∆¿»«¿ƒ»
בגלוי, בו Ê‡˙,מאירה „BÚ ‡l‡∆»…

‰˜zÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆«¿»»
c·‰Â‰Ïונבדל (k˙¯מרומם ¿«¿»»∆∆

˜ÈzÚÂ כתר' של המדריגות כמו ¿«ƒ
למעלה  שהן יומין' ו'עתיק עליון'

מהתלבשות  ולמעלה מהספירות

‰È¯a‡‰,בעולמות  ÌÏBÚ Èa‚Ï (¿«≈»«¿ƒ»
˙p˜Ó ‰Èa‰ ˙ÈÁa eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ««ƒ»¿«∆∆
ÏL ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿∆∆

˙eLaÏ˙‰ באופן בו ומאירה ƒ¿«¿
שלו. הקליטה ליכולת המותאם

ÌÏBÚ ÏÚ ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««»
"CLÁ ‡¯Ba" ‰‡È¯a‰26, «¿ƒ»≈…∆

e‰fL שעולם לכך הפנימי הטעם ∆∆
הוא  ב"חשך" קשור ¯˜הבריאה ‡Ï…«

‡e‰L ÈtÓ הבריאה עולם ƒ¿≈∆
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁ·a עולם ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»

ÈeÏÈ‚aמכוסה  ¯È‡Ó BÈ‡L∆≈≈ƒ¿ƒ
epnÓ ‰hÓlL ˙BÓÏBÚa»»∆¿«»ƒ∆
שלמטה  ו'עשיה' 'יצירה' העולמות

הבריאה, Ê‡˙,מעולם „BÚ ‡l‡∆»…
‡e‰L הבריאה BÓˆÚaעולם ∆¿«¿

CLÁ ‡¯˜ העדר של במובן ƒ¿»…∆
‰eÎÏn˙הגילוי, ˙ÈÁaL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ«««¿

˙eÏÈˆ‡c אור המשפיעה שהיא «¬ƒ
'סדר  זהו (שהרי הבריאה לעולם וחיות

שהבחינה  לעולם ומעולם לדרגה מדרגה האלוקי האור של  השתלשלות'

של  העליונה לבחינה ומשפיעה מאירה עולם וכל דרגה  כל של התחתונה

מהם) שלמטה והעולם Baהדרגה ‰¯È‡Ó dÈ‡ הבריאה ÈeÏÈ‚aבעולם ≈»¿ƒ»¿ƒ
,„·Ïa ˜ÈzÚÂ ¯˙k ˙ÈÁ·a ‡l‡ ,˙eLaÏ˙‰·e באופן היינו ¿ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒƒ¿«

הגילוי. והעדר ה'חושך' בעניין קשור הבריאה עולם ולכן ומרומם, נבדל

¯zÒ‰" Le¯ÈÙa ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈«¿≈
,"‡e‰‰ ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡«¿ƒ»«««
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏnL ‰Ê ÌbL∆«∆∆«¿«¬ƒ

˜ÈzÚÂ ¯˙k ˙ÈÁ·a ‡È‰ והיא ƒƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ
ולא  ונבדל מרומם באופן מאירה

ובגילוי, ‡l‡בהתלבשות BÈ‡≈∆»
,eÈ‰ ,„·Ïa ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»ƒ¿««¿
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ˜¯L∆«¿»«¿ƒ»

˜p‰ ‰ÈÁaa)ÌBÈ" ˙‡¯ «¿ƒ»«ƒ¿≈
"‡e‰‰"ש"יום בחסידות ומובא «

גילוי  על eÎÏÓ˙מורה ˙ÈNÚ («¬≈«¿
˜ÈzÚÂ ¯˙k ˙ÈÁ·a ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ

("Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰") והיא «¿≈«¿ƒ»«
ונבדל, מרומם באופן לפחות מאורה

˙BÓÏBÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»
,‰fÓ ‰hÓlL'יצירה' עולמות ∆¿«»ƒ∆

‰ÈeÏÈbו'עשיה' CLÓ ‡Ï…ƒ¿»«ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
¯˙k ˙ÈÁ·a ‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÏÏk¿»¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆

„·Ïa ˜ÈzÚÂ והארה וגילוי ¿«ƒƒ¿«
בעולם  רק היא שההארה כך מוגבלים

נחשבים  לא, ותו מסויימת ובמדריגה

והסתר. Ê‰העלם „vÓe שני ƒ«∆
האחד  הללו, »ÈÁaL∆¿ƒ˙ההסתרים

dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰««¿«¬ƒ≈»
ÌÏBÚa ÈeÏÈ‚a ‰¯È‡Ó¿ƒ»¿ƒ¿»
˜¯ ˙ÈNÚ ‡l‡ ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆»«¬≈«

˜ÈzÚÂ ¯˙k ˙ÈÁ·a והארתה ƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ
והשני  ונבדל, מרומם באופן »¿Â¯˜היא
„·Ïa ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ולא ¿»«¿ƒ»ƒ¿«

הבריאה  מעולם שלמטה בעולמות

¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿»¿«¿≈«¿ƒ
,"‡e‰‰ ÌBia Èt ביטויים שני »«««

כפול  הסתר על להורות הסתר ),של
¯zÒ‰'‰ ˙ÈÏÎz ‰hÓÏ ‰NÚ«¬∆¿«»«¿ƒ«∆¿≈

,'ÌÈt ביותר הגדול וההסתר ההעלם »ƒ
˙ËÈÏL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ כוחות «ƒƒ
¿eÎÂ'.הקדושה 
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כה d"kyz'd ,dxez zgny mei

ההבטחה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) מעלת ּגֹודל מּובן ¿«ƒ∆ְֲֶַַַַָָָ

עם  ׁשההנהגה ילכּו", ְְִֵֵֶַַַָָָּד"ּפני

הּמלכּות  ּבחינת עלֿידי ּתהיה למּטה יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבני

ותתעּלם  ּתסּתּתר ׁשּלא מּמׁש, ("ּפני") ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּדאצילּות

זאת, ועֹוד  ׁשם, ּתתגּלה אּלא הּבריאה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּבעֹולם

ּבדר יהיה לא הּבריאה ּבעֹולם ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהּגילּוי

ׁשאז  ּבלבד, מעביר ּבדר אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהתלּבׁשּות

ּדאצילּות  ּבמלכּות ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ְְְְֲִֶַַַָיּומׁש

עלֿידֹו להיֹות למּטה ּגילּוי ּבבחינת ְְְִִִִַַַַָָָמּמׁש

העׂשּיה. ּבעֹולם למּטה יׂשראל ּדבני ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָההנהגה

הּוא 27וכּידּוע  אם האֹור' 'ּגילּוי ּבאֹופן החלּוק ְְִִִֶַַַָָ

ּבדר ׁשהּוא אֹו ּותפיסה התלּבׁשּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָּבדר

ּבדר הּוא האֹור ּגילּוי ׁשּכאׁשר ְֲֲִִֶֶֶֶַַָמעביר,

ויֹורד  האֹור מׁשּתּנה אזי ּותפיסה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָהתלּבׁשּות

הּוא  האֹור ּגילּוי ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמּמדרגתֹו,

ללא  ׁשהּוא ּכמֹו האֹור  נׁשאר אזי מעביר, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹּבדר

ּדבני  ההנהגה ׁשּתהיה ׁשּכדי מּובן ּומּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשנּוי.

ּדאצי  הּמלכּות מּבחינת למּטה, לּות,יׂשראל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ

האֹור  ׁשּיבא איֿאפׁשר ילכּו", "ּפני ענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו

ׁשהרי  הּבריאה, ּבעֹולם ּותפיסה התלּבׁשּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר

יׁשּתּנה  הּבריאה ּבעֹולם ההתלּבׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָעלֿידי

יֹותר  למּטה ּוכׁשּיּומׁש מּמדרגתֹו, וירד ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָהאֹור

ההנהגה  להיֹות צריכה ׁשּׁשם העׂשּיה, לעֹולם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָעד

ּדבחינת  הּגילּוי זה יהיה לא אזי יׂשראל, ּבני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעם

יֹותר, ּובעֹומק מּמׁש. ("ּפני") ּדאצילּות ְְֲִֵֶַַַַָָמלכּות

אּלא  אינֹו התלּבׁשּות ּבדר ׁשּבא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהאֹור

ּומתצמצם  ּבלבד, הארה ׁשהּוא האֹור, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָחיצֹונּיּות

אבל  התלּבׁשּות. ּבדר לבא ׁשּיּוכל ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹּבעצמֹו

נמׁש אזי ּבלבד, מעביר ּבדר ּבא האֹור ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר

ּבעצם  ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשהּוא האֹור, ְְְִִֶֶֶֶָָּפנימּיּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הכפול ‰) ההסתר עניין שהוסבר Ï„Bbלאחר Ô·eÓ ¿«ƒ∆»∆

,"eÎÏÈ Èt"c ‰ÁË·‰‰ ˙ÏÚÓ הארת תהיה אלא הסתר יהיה ולא «¬«««¿»»¿»«≈≈
ÈÁa˙פנים  È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ¿∆«¿≈¿ƒ«

,LnÓ ("Èt") ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ מהמלכות והארה גילוי ידי על ««¿«¬ƒ»««»
ÌlÚ˙˙Âישירות  ¯zzÒz ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈

‰È¯a‡‰המלכות  ÌÏBÚa כמבואר ¿»«¿ƒ»
בפרטיות ההסתר לעיל «∆‡l‡אופן

‰l‚˙z ותאיר,˙‡Ê „BÚÂ ,ÌL ƒ¿«∆»¿…
ÈeÏÈb‰L דאצילות המלכות של ∆«ƒ

‰È‰È ‡Ï ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»…ƒ¿∆
˙eLaÏ˙‰ C¯„a שנובעת ¿∆∆ƒ¿«¿

ליכולת  והתאמה הקליטה מצמצום

הבריאה  עולם של «∆‡l‡והקבלה
,„·Ïa ¯È·ÚÓ C¯„a וכפי ¿∆∆«¬ƒƒ¿«

הארה  בין ההבדל להלן שיתבאר

"בדרך  להארה התלבשות" "בדרך

היא Ê‡Lמעביר" ההמשכה כאשר ∆»
לפי  מותאם לא והאור בהתלבשות, לא

מאיר  הוא שבו העולם »¿CLÓeÈערך
¯B‡‰ צמצום ללא למטה מלמעלה »

eÎÏÓa˙אלא  ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿
ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a LnÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»ƒ¿ƒ«ƒ

הבריאה  בעולם רק עולם לא שהוא

וההמשכה  ההארה אלא עליון רוחני

תאיר  B„ÈŒÏÚשלו ˙BÈ‰Ï ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»
‰hÓÏ Ï‡¯NÈ È·c ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»

.‰iNÚ‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ»
Úe„iÎÂ27 החסידות בתורת ¿«»«
˜eÏÁ‰ ההבדלÈeÏÈb' ÔÙB‡a «ƒ¿∆ƒ
'¯B‡‰ למטה וירידתו ‡Ìמלמעלה »ƒ

˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡e‰ במקבל ¿∆∆ƒ¿«¿
וההשפעה  ונתפס ÒÈÙ˙e‰ההארה ¿ƒ»

בו  C¯„aונקלט ‡e‰L B‡∆¿∆∆
¯È·ÚÓ אכן וההשפעה שההארה «¬ƒ

המקבל  אל ומגיעה באופן יורדת אבל

מתלבשת  ולא דרכו 'עוברת' רק שהיא

ללא  מעבר נתפסת, עיכוב,ולא

‡e‰ ¯B‡‰ ÈeÏÈb ¯L‡kL∆«¬∆ƒ»
‰ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰ C¯„a אצל ¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»

‰‡B¯המקבל, ‰pzLÓ ÈÊ‡ לגבי ¬«ƒ¿«∆»
במקורו  שהוא כפי ודרגתו מעמדו

B˙‚¯„nÓ „¯BÈÂ,המקבל אל עצמו את להתאים ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכדי ¿≈ƒ«¿≈»«∆≈≈
¯È·ÚÓ C¯„a ‡e‰ ¯B‡‰ ÈeÏÈb ¯L‡k שמחייבת התלבשות ללא «¬∆ƒ»¿∆∆«¬ƒ

המקבל, אל e‰L‡התאמה BÓk ¯B‡‰ ¯‡L ÈÊ‡ ומצבו מעמדו מצד ¬«ƒ¿»»¿∆
ÈeL.המקורי  ‡ÏÏ¿…ƒ

,‰hÓÏ Ï‡¯NÈ È·c ‰‚‰‰‰ ‰È‰zL È„kL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿≈∆ƒ¿∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»
הזה, בעולם למטה ישראל בני את מנהיג הקדושֿברוךֿהוא שבו האופן

,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿«¬ƒ
,"eÎÏÈ Èt" ÔÈÚ e‰fL מתוך ∆∆ƒ¿«»«≈≈

ממדריגה  שבאה פנים גבוהה הארת

יתכן ‡LÙ‡ŒÈ¯ונעלית  iL·‡לא ƒ∆¿»∆»…
¯B‡‰ היורד דאצילות המלכות של »

הבריאה  בעולם ∆∆¿C¯„aומאיר
ÌÏBÚa ‰ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»¿»

‰‡È¯a‰ לפי ובאופן המותאם «¿ƒ»
עולם  של והקליטה הקבלה יכולת

È„ÈŒÏÚהבריאה, È¯‰L∆¬≈«¿≈
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»«¿ƒ»
B˙‚¯„nÓ „¯ÈÂ ¯B‡‰ ‰pzLÈƒ¿«∆»¿≈≈ƒ«¿≈»

שהוא  דאצילות,כפי במלכות במקורו,

CLÓeiLÎe מלכות של האור ¿∆¿«
בבריאה  מאיר היה (אילו דאצילות

התלבשות) Ú„בדרך ¯˙BÈ ‰hÓÏ¿«»≈«
‰ÎÈ¯ˆ ÌML ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ¿»»¬ƒ»∆»¿ƒ»
Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ¿≈
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«…ƒ¿∆∆
˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ««¿

LnÓ ("Èt") ˙eÏÈˆ‡c אלא «¬ƒ»««»
נמוכה, יותר הרבה במדריגה אור גילוי

חל  דאצילות דמלכות שבאור לאחר

ירידה. והייתה ∆¿ÓBÚ·e˜שינוי
,¯˙BÈ בדרך הבא האור בין להבדל ≈

יש  מעבר בדרך הבא לאור התלבשות

יותר, עמוקה «∆B‡‰L¯משמעות
BÈ‡ ˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡aL∆»¿∆∆ƒ¿«¿≈

‡‡e‰L ,¯B‡‰ ˙eiBˆÈÁ ‡l∆»ƒƒ»∆
,„·Ïa האור,‰‡¯‰ עצם לא אך ∆»»ƒ¿«

BÓˆÚa ÌˆÓˆ˙Óe מצמצם ƒ¿«¿≈¿«¿
עד  מועטת להארה עצמו את וממעט

כך  C¯„aכדי ‡·Ï ÏÎeiL∆«»…¿∆∆
˙eLaÏ˙‰ לדרגת בהתאם ולהאיר ƒ¿«¿

a‡המקבלים. ¯B‡‰ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆»»
„·Ïa ¯È·ÚÓ C¯„a מותאם ואינו ¿∆∆«¬ƒƒ¿«

נשאר  אלא המקבלים רמת לפי

המקורית, ‰‡B¯במדריגתו ‡e‰L ,¯B‡‰ ˙eiÓÈt CLÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿»¿ƒƒ»∆»
ÌˆÚa ‡e‰L BÓk מהותוÌeˆÓˆ ÈÏa,ומיעוטÏ·BÒ BÈ‡L ¿∆¿∆∆¿ƒƒ¿∆≈≈
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awriכו zlidw dyxen dyn epl dev dxez

ׁשּנעׂשה  ׁשנּוי ׁשל ענין סֹובל ׁשאינֹו צמצּום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָּבלי

"ּפני  ענין וזהּו ּותפיסה . התלּבׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָעלֿידי

ׁשּלכן  האֹור, ּפנימּיּות ּדיקא, "ּפני" ְְִִֵֵֵֶַָָָָָילכּו",

נעׂשית  ׁשאז ּבלבד, מעביר ּבדר היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהמׁשכתֹו

הּמלכּות  מּבחינת - למּטה יׂשראל ּדבני ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָההנהגה

מּמׁש. ֲִַַָּדאצילּות

ÏÚÂ,"ל והניחֹותי ילכּו "ּפני נאמר זה ¿«ֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ

הּפנים  מּבחינת היא ההנהגה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּכאׁשר

אסּתיר  ּד"הסּתר הענין היפ (ׁשּזהּו ילכּו" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ּפני

ׁשּזהּו ,"ל "והניחֹותי אזי ההּוא"), ּבּיֹום ֲֲִִֶֶַַַַַָָּפני

ּׁשּכתּוב  מה מּכל 28עלּֿדר ל אלקי ה' ּבהניח ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

מאֹויבים  מנּוחה ּבחינת ׁשּנעׂשה הינּו, גֹו', ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאיבי

מּבחינת  אּלא אינּה יניקתם ּכי החיצֹונים, ְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָויניקת

ׁשּלא  לׂשֹונאֹו ּכתפֹוי  ּבתר  ּדׁשדי  ּכמאן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹאחֹוריים ,

מּבחינת 29ּברצֹונֹו הּגילּוי נמׁש ּכאׁשר ולכן , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

יניקה  ּתהיה לא אזי ילכּו", "ּפני ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּפנים

יׂשראל  ּבני עם ׁשההנהגה זאת, ועֹוד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹלחיצֹונים.

ׁשּלמעלה  ונפלאֹות נּסים ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה

ּכיון  ּבחינת מהּטבע , עלֿידי היא ׁשההנהגה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּומתּגּלה  ׁשּנמׁשכת ּדאצילּות, מלכּות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ"ּפני",

מּמׁש. ְַַָָלמּטה

ÌÓ‡ התּפיס לא לּמה להבין, צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ילכּו ּד"ּפני ּבהבטחה רּבנּו ְְֵֵֵֶַַַַָָָֹמׁשה

ּבאֹופן  ׁשּיהיה לבּקׁש הֹוסיף אּלא ,"ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהניחֹותי

גֹו', ונפלינּו עּמנּו ּבלכּת הֹולכים", ְְְְְְְִִִִֶֶָָּד"ּפני

מּבחינת  היא ההנהגה ּכאׁשר ּגם הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּדלכאֹורה,

יניקה  אין ילכּו", "ּפני ּדאצילּות ְְֲִִֵֵֵַַַָָמלכּות

ׁשּלמעלה  ונפלאֹות נּסים ליׂשראל ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלחיצֹונים,

ועּמ אני ונפלינּו יׂשראל, ּדבני וההבּדלה ההפלאה ּכבר נּכרת ׁשּבזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּטבע,

האדמה. ּפני על אׁשר העם ְֲֲִֵֶַָָָָָָמּכל

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂו) מה זהר'30ּבהקּדים ּב'תקּוני ואיתא הוי', ּדעֹות ּדעֹות 31אל ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

 ֿ יחּודא הּוא ּבעבֹודה וענינם ּתחּתֹון', ו'דעת עליֹון' 'ּדעת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּתרין,
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בתחילתו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeL ÏL ÔÈÚ נשאר אלא ƒ¿»∆ƒ∆«¬∆«¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»

העצמית. במהותו

,‡˜Èc "Èt" ,"eÎÏÈ Èt" ÔÈÚ e‰ÊÂ,"פני" ואומר מדייק הכתוב ¿∆ƒ¿«»«≈≈»«»¿»
של  השפעה שזו להורות הפנימיות על המורה ‰‡B¯,לשון ˙eiÓÈt¿ƒƒ»

ÔÎlL עצם כיוון של המשכה שזו ∆»≈
האור  ‰È‡ופנימיות B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ

„·Ïa ¯È·ÚÓ C¯„a הוא ואין ¿∆∆«¬ƒƒ¿«
גם  ולהאיר לרדת בדרכו 'מתעכב'

הפנימי Ê‡Lלמטה, עצמו כשהאור ∆»
למטה  ‰‰‰‚‰מאיר ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ È·c אופן ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»
מנהיג  הקדושֿברוךֿהוא שבו ההנהגה

- למטה ישראל בני »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙את
LnÓ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ולא ««¿«¬ƒ«»

שלה. ומצומצמת מוגבלת מהארה רק

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ בדברי בתורה, ¿«∆∆¡«
רבינו  למשה »«"Ètהקדושֿברוךֿהוא

¯L‡kL ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â eÎÏÈ≈≈«¬ƒƒ»∆«¬∆
ÈÁaÓ ‡È‰ ‰‚‰‰‰ÌÈt‰ ˙ ««¿»»ƒƒ¿ƒ««»ƒ

"eÎÏÈ Èt" הארה של ויש וגילוי »«≈≈
פנימי  ‰ÔÈÚאור CÙÈ‰ e‰fL)∆∆≈∆»ƒ¿»

ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c¿«¿≈«¿ƒ»««
"‡e‰‰ מוחלט ניגוד שהוא גילוי «

לעיל  המבואר הכפול ההסתר ),לענין
e‰fL ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â" ÈÊ‡¬««¬ƒƒ»∆∆
לשון  לך", "והניחותי כך הכתוב לשון

הוא  Ó‰מנוחה, C¯cŒÏÚ«∆∆«
·e˙kM28 דומה בלשון אחר במקום ∆»

ÏkÓ EÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ÁÈ‰a¿»ƒ«¡…∆¿ƒ»
‰NÚpL ,eÈ‰ ,'B‚ EÈ·È‡…¿∆«¿∆«¬∆
ÌÈ·ÈB‡Ó ‰ÁeÓ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»≈¿ƒ
הקדושה  צד של הרוחניים האויבים

ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÂ וקבלת היניקה ƒƒ««ƒƒ
ה'חיצונים' ידי על החיות תוספת

הקדושה), לגבול שמחוץ Èkƒ(הכוחות
Ì˙˜ÈÈ'ה'חיצונים ‡dÈשל ¿ƒ»»≈»

ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ צד של ∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ
a˙¯הקדושה, È„Lc Ô‡Ók¿«¿»≈»«

‡lL B‡BNÏ ÈBÙ˙k«¿¿¿∆…
BBˆ¯a29, אחרי המשליך כאדם ƒ¿

רוצה  הוא אין (שבעצם לשונאו כתפו

בגלל  לו משפיע ולמעשה לו להשפיע

CLÓהכרח) ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆ƒ¿»

‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡Ï ÈÊ‡ ,"eÎÏÈ Èt" ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓ ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ««»ƒ»«≈≈¬«…ƒ¿∆¿ƒ»
ÌÈBˆÈÁÏ רק "פנים".שמקבלים מבחינת ולא "אחוריים" מבחינת «ƒƒ
,˙‡Ê „BÚÂ זו לא אזי נעלית, כזו במדריגה מלמעלה הארה ישנה כאשר ¿…

אלא  פנים הארת של באופן היא ישראל בני עם ההנהגה שכללות בלבד

Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÈq ÏL ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆∆ƒƒ
,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B‡ÏÙÂ¿ƒ¿»∆¿«¿»≈«∆«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‚‰‰‰L ÔÂÈk≈»∆««¿»»ƒ«¿≈
˙eÎÏÓ ,"Èt" ˙ÈÁa¿ƒ«»««¿
‰lb˙Óe ˙ÎLÓpL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«»

LnÓ ‰hÓÏ בעולם יש וכאשר ¿«»«»
זה  הרי נעלה, כך כל ממקור הארה הזה

הטבע. מגבלות את מבטל

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ea¯ ‰LÓ ÒÈt˙‰ ‡Ï ‰nÏ»»…ƒ¿«≈…∆«≈

"c ‰ÁË·‰aeÎÏÈ Èt ««¿»»¿»«≈≈
"CÏ È˙BÁÈ‰Â,בזה הסתפק ולא «¬ƒƒ»

‰È‰iL Lw·Ï ÛÈÒB‰ ‡l‡∆»ƒ¿«≈∆ƒ¿∆
,"ÌÈÎÏB‰ EÈt"c ÔÙB‡a¿∆¿»∆¿ƒ
,'B‚ eÈÏÙÂ enÚ EzÎÏa¿∆¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
בני  בין ההבדל בגלוי ניכר ויהיה

העולם ואומות «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,ישראל
‡È‰ ‰‚‰‰‰ ¯L‡k Ìb È¯‰¬≈««¬∆««¿»»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ,"eÎÏÈ Èt"»«≈≈≈¿ƒ»
ÌÈq Ï‡¯NÈÏ LÈÂ ,ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈ƒƒ
,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B‡ÏÙÂ¿ƒ¿»∆¿«¿»≈«∆«
‰‡ÏÙ‰‰ ¯·k ˙¯k ‰ÊaL∆»∆ƒ∆∆¿»««¿»»
,Ï‡¯NÈ È·c ‰Ïc·‰‰Â¿««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÚ‰ ÏkÓ EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»»»

‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ לא ולמה ¬∆«¿≈»¬»»
ומבקש  מוסיף רבנו משה אלא בכך די

מיוחדת.? בקשה עוד

‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (Â¿»¿«¿ƒ«
·e˙kM30,'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ ∆»≈≈¬»»
‡˙È‡Â מובא'¯‰Ê Èe˜˙'a31 ¿ƒ»¿ƒ≈…«

,ÔÈ¯z ˙BÚc,דעות 'Úc˙שתי ≈¿≈««
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כז d"kyz'd ,dxez zgny mei

ויחּודאּֿתּתאה  ּד'דעת 32עיּלאה ּבזה, והענין . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָ

ּבידיעתֹו ׁשהיא ּכפי האמּתית הּדעה היא ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעליֹון'

והינּו, ה'אין', ּולמּטה ה'ּיׁש' ׁשּלמעלה ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּבר

ׁשה'יׁש' ל'אין', מ'ּיׁש' היא הּבריאה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהתהּוּות

התהּוּות  נעׂשית ועלֿידֹו האמּתי, הּיׁש ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָהּוא

(עס  ּכלל מקֹום ּותפיסת  ער לּה ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּבריאה

ּדכּוּלא  ,יתּבר אצלֹו באטרעף) קיין ניט ְְְְִִֵֵֶֶַָָָהאט

'אין'. ּבׁשם נקראת זה ּומּׁשּום  חׁשיב, ּכלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹקּמיּה

הּבריאה  ׁשהתהּוּות ,להיפ הּוא ּתחּתֹון' ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָו'דעת

הּבריאה  ׁשּמציאּות הינּו ל'יׁש', מ'אין' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהיא

ּבׁשם  נקרא המהוה והּמקֹור 'יׁש', ּבׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָנקראת

הּנבראים  ׁשאין ּדכיון מּוׂשג, ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ'אין'

אֹותם, המהוה האלקי ה'אין' את ּכלל ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹמּׂשיגים

ּבלבד. 'אין' ּבׁשם אּלא לקרֹותֹו יכֹולים אינם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלכן

ׁשּב'דעת  מּובן, ו'אין'ּומּזה 'יׁש' הּׁשמֹות עליֹון', ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וגם  האמּתי, הּיׁש הּוא ׁשה'יׁש' לאמּתתם, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהם

ּכלל  ער לֹו ׁשאין לאמּתתֹו 'אין' הּוא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָה'אין'

הרי  ּתחּתֹון', ּב'ּדעת מהּֿׁשאיןּֿכן חׁשיב. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָּוכלא

'אין' הּׁשם לאמּתתם, אינם ו'יׁש' 'אין' ְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּׁשמֹות

אּלא  המהוה  הּמקֹור הּוא ׁשהרי לאמּתתֹו, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינֹו

לאמּתתֹו, אינֹו 'יׁש' הּׁשם וגם מּוׂשג, ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאינֹו

הּמציאּות. אמיּתת אינּה הּבריאה מציאּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהרי

ׁשּׁשּתי  הוי', ּדעֹות אל ּכתיב מּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָא

'ּדעת  ּגם אּלא עליֹון', 'ּדעת רק (לא ְֵֶֶַַַַַַַָֹהּדעֹות

ׁשּׁשרש  ּבזה, והּבאּור אלקּיֹות. ּדעֹות הן ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּתחּתֹון')

והׁשּגחה  הנהגה אֹופּני מּׁשני הּוא הּדעֹות ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשּתי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לׁשֹון 33מּלמעלה, גֹו', הוי' עיני ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
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ובכ"מ.32) ד. כג, ראה פ' ואילך.33)לקו"ת שם ראה פ' לקו"ת וראה טז. לד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÔBzÁz ˙Ú„'Â 'ÔBÈÏÚ שהקדושֿברוךֿהוא אומר הכתוב פשוטו לפי ∆¿¿«««¿

(דעות  'דעות' שתי שיש הכתוב כוונת הזוהר פירוש ולפי דעות, לו שיש אֿל

נראים  האלקות שעניני כפי עליון', 'דעת אלקות והבנת בידיעת רבים) לשון

נראים  האלקות שעניני כפי תחתון', ו'דעת האלקות, העליון, מצד ומובנים

הנמצא  האדם התחתון, מצד ומובנים

‰e‡למטה ‰„B·Úa ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»»¬»
‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈ עליון יחוד ƒ»ƒ»»
‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ32,תחתון יחוד ¿ƒ»«»»

ה' יחוד עליון' 'דעת מצד כלומר

באופן  הם לאלקות העולמות וביטול

הוא  היחוד תחתון' 'דעת ומצד 'עליון',

ומבאר. שממשיך כפי 'תחתון', באופן

'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««∆¿
c‰ ‡È‰ÈÙk ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ú ƒ«≈»»¬ƒƒ¿ƒ

,C¯a˙È B˙ÚÈ„Èa ‡È‰L כפי ∆ƒƒƒ»ƒ¿»≈
וכפי  האמת לפי הם שהדברים

אותם  'יודע' שהקדושֿברוךֿהוא

'Li'‰ ‰ÏÚÓlL שמציאות ∆¿«¿»«≈
אמיתית  מציאות היא האלקות

'ÔÈ‡'‰ ‰hÓÏe שהמציאות ¿«»»«ƒ
בטלה  היא כי 'אין' היא התחתונה

וחשיבות  מציאות כל לה ואין לאלקות

עצמה, ee‰˙‰L˙מצד ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«
‰‡È¯a‰התחתונה'Li'Ó ‡È‰ «¿ƒ»ƒƒ≈

חסרי ÔÈ‡'Ï'מאלקות  עולמות ¿«ƒ
‰Liחשיבות, ‡e‰ 'LÈ'‰L∆«≈«≈

,ÈzÓ‡‰ מציאות שהוא אלקות »¬ƒƒ
ה'יש'B„ÈŒÏÚÂאמיתית  עלֿידי ¿«»
‰˙‰ee˙האמיתי ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«

C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆≈»∆∆
Ë‡‰ ÒÚ) ÏÏk ÌB˜Ó ˙ÒÈÙ˙e¿ƒ«»¿»∆»

ÛÚ¯Ë‡· ÔÈÈ˜ ËÈ כל לה אין ƒ≈«¿∆
C¯a˙È,ערך  BÏˆ‡ ( ֿ הקדוש לגבי ∆¿ƒ¿»≈

Ïk‡ברוךֿהוא  dÈn˜ ‡leÎc¿»«≈¿…
,·ÈLÁ נחשב כלא לפניו שהכל ¬ƒ

קיים) אינו Ê‰(כאילו ÌeMÓe מאחר ƒ∆
ערך  חסרת הבריאה ˜¯‡˙שהיא ƒ¿≈

.'ÔÈ‡' ÌLa¿≈«ƒ
'ÔBzÁz ˙Ú„'Â התחתון האדם מצד נראים שהדברים CÙÈ‰Ï,כפי ‡e‰ ¿«««¿¿≈∆

'ÔÈ‡'Ó ‡È‰ ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰L המהווה המציאות LÈ'Ï'האלוקות ∆ƒ¿««¿ƒ»ƒ≈«ƒ¿≈
'LÈ',הגשמית, ÌLa ˙‡¯˜ ‰‡È¯a‰ ˙e‡ÈˆnL eÈ‰ לפי כי «¿∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈≈

'יש' היא העולמות מציאות ה'תחתון' את ‰Â‰Ó‰האלוקיB˜n‰Â¯תפיסת ¿«»«¿«∆
העולמות  NeÓ‚,מציאות BÈ‡L ÈÙÏ 'ÔÈ‡' ÌLa ‡¯˜ כיון ƒ¿»¿≈«ƒ¿ƒ∆≈»

באלקות,שלנבראים  ותפיסה השגה אין ‰ÌÈ‡¯·pהגשמיים ÔÈ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‚ÈOÓ תופסים ואינם מבינים ‰‡È˜Ïואינם 'ÔÈ‡'‰ ˙‡ ÏÏk «ƒƒ¿»∆»«ƒ»¡…ƒ

‡ ÔÎÏ ,Ì˙B‡ ‰Â‰Ó‰'ÔÈ‡' ÌLa ‡l‡ B˙B¯˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ «¿«∆»»≈≈»¿ƒƒ¿∆»¿≈«ƒ
„·Ïa את שמבטא בשם במציאות ולא השגה כל להם אין כי מציאותו, ƒ¿«

Ú„'aL˙האלקית. ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿««
'ÔÈ‡'Â 'LÈ' ˙BÓM‰ ,'ÔBÈÏÚ∆¿«≈≈¿«ƒ

,Ì˙zÓ‡Ï Ì‰'ו'אין 'יש' השמות ≈«¬ƒ»»
אמיתיים  הם האלוקות מצד שהם כפי

האמת  הוא שהרי שהאלקות היא

האמיתי, 'יש' אמיתית, מציאות

'אין' מקום, שום תופסים לא והעולמות

שממשיך  כפי ≈»∆LÈ'‰L'אמיתי,
המהווה  ‰Liהאלוקי ‡e‰«≈

'ÔÈ‡'‰ Ì‚Â ,ÈzÓ‡‰ הגשמי »¬ƒƒ¿«»«ƒ
B˙zÓ‡Ï 'ÔÈ‡' ‡e‰ באמת 'אין' «ƒ«¬ƒ»

C¯Ú BÏ ÔÈ‡L וחשיבותÏÏk ∆≈∆∆¿»
·ÈLÁ ‡ÏÎe.'כ'לא חשוב והוא ¿»»ƒ

,'ÔBzÁz ˙Úc'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«««¿
היא  הגשמית המציאות תפיסתו שלפי

'אין' היא מושגת שאינה והאלקות 'יש'

ÌÈ‡ 'LÈ'Â 'ÔÈ‡' ˙BÓM‰ È¯‰¬≈«≈«ƒ¿≈≈»
,Ì˙zÓ‡Ï את מתארים ואינם «¬ƒ»»

כי  באמת, שהם כפי ≈»‰ÌMהדברים
'ÔÈ‡' לאלקות ‡BÈביחס «ƒ≈

¯B˜n‰ ‡e‰ È¯‰L ,B˙zÓ‡Ï«¬ƒ»∆¬≈«»
‰Â‰Ó‰ שהוא בוודאי כן ואם «¿«∆

אמיתית  BÈ‡Lמציאות ‡l‡∆»∆≈
‚NeÓ,לנבראים'LÈ' ÌM‰ Ì‚Â »¿««≈≈

הנבראים  של המציאות ≈‡BÈלגבי
˙e‡ÈˆÓ È¯‰L ,B˙zÓ‡Ï«¬ƒ»∆¬≈¿ƒ
˙zÈÓ‡ dÈ‡ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈»¬ƒ«

˙e‡Èˆn‰ אמיתית מציאות איננה «¿ƒ
ערך  חסרת היא האלקות ולגבי

ÌB˜ÓŒÏkÓלחלוטין. C‡ למרות «ƒ»»
מתארת  שלא דעה היא תחתון' ש'דעת

האמיתית  המציאות ‡Ïאת ·È˙k¿ƒ≈
˙BÚc‰ ÈzML ,'ÈÂ‰ ˙BÚc≈¬»»∆¿≈«≈
Ìb ‡l‡ ,'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˜¯ ‡Ï)…«««∆¿∆»«

‡Ïאפילו  ˙BÚc Ô‰ ('ÔBzÁz ˙Úc'˙Bi˜ דעת' גם איך לבאר ויש «««¿≈≈¡…ƒ
באלקות. דעה היא - האמת כפי שלא הדברים את מתארת שלכאורה תחתון'

˘¯ML ,‰Êa ¯e‡a‰Â של העליון האלקי ‰BÚc˙השורש ÈzL ¿«≈»∆∆…∆¿≈«≈
תחתון'האמורות  ו'דעת עליון' ‰‰‚‰'דעת ÈpÙB‡ ÈMÓ ‡e‰ƒ¿≈«≈«¿»»

·e˙kL BÓk ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÁbL‰Â33ÔBLÏ ,'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÈÚ ¿«¿»»ƒ¿«¿»¿∆»≈≈¬»»¿
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awriכח zlidw dyxen dyn epl dev dxez

מּלמעלה  והׁשּגחה הנהגה יׁש ּדהּנה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָרּבים.

ּבדבר  ּבּנפעל, הּפֹועל ּכח ונרּגׁש ׁשּנּכר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאֹופן

צבאם  ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים ּוכמֹו34הוי' , ְְְֲֲִִַַַָָָָָָ

ויׁש35ׁשּכתּוב  ּדּבר. הוי' ּפי ּכי גֹו' ּבׂשר כל וראּו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ

אינֹו ׁשהּנברא ּבאֹופן מּלמעלה והׁשּגחה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהנהגה

המהּוה  האלקי הּכח את מרּגיׁש ואינֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּכיר

למציאּות  עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש ּכ ּכדי ועד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָאֹותֹו,

ּוׁשני  כּו'. וסּבה עלה לֹו קדמה ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאמּתית

ׁשּמּצד  והׁשּגחה ּבהנהגה הם הּנ"ל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָאֹופּנים

ּבין  חלּוק יׁש ּגּופא ׁשּבאלקּות אּלא ֱֱִֵֵֶֶֶָָֹֹאלקּות,

להנהגה  הוי', ׁשם ׁשּמּצד והׁשּגחה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָהנהגה

ּדׁשם  ּבזה, והענין אלקים. ׁשם ׁשּמּצד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוהׁשּגחה

מהּוה  מּלׁשֹון הּוא מּצד 36הוי' ההתהּוּות א , ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

הוי', ּדׁשם הּגילּוי ׁשּנּכר ּבאֹופן היא הוי' ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשם

ּכאחד  ויהיה הוה היה מן 37ׁשהּוא למעלה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

למעל  וכן (ּכמבאר הּזמן, מקֹום מּבחינת ה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

והאמּונה' הּיחּוד ּכאׁשר 38ּב'ׁשער ולכן, .( ְְְֱֲִֵֶַַַַָָָ

נּכר  אזי הוי', ׁשם מּצד היא וההׁשּגחה ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָההנהגה

והם  אֹותם, המהּוה הּמקֹור ּבּנבראים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונרּגׁש

ּד'דעת  הענין ּכללּות ׁשּזהּו כּו', אליו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבטלים

הּגבּורה  מּדת ׁשם הּוא אלקים וׁשם ְְְֱִִֵֵֶַַָֹעליֹון'.

ׁשּלמעלה  האֹור ּולהסּתיר להעלים ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָוהּצמצּום,

יתּגּלה  ׁשּלא העֹולם את ּומחּיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהמהּוה

ענין 39לּנבראים  ּכללּות ׁשּמּצד ּכ ּכדי ועד , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

הּצמצּומים  ּברּבּוי הּנה אלקים, ּדׁשם ְְְְֱִִִִִִֵֵַַֹהּצמצּום

אלקים  ׁשּׁשם היֹות ּדעם כּו', לחיצֹונים יניקה ְְֱֱִִִִִֵֵֶַָֹיׁש

הּצמצּום  ענין מּצד מּכלֿמקֹום ּבקדּוׁשה, ְְְִִִִַַַַָָָהּוא

אלהים  ּבחינת מּזה להׁשּתלׁשל יכֹול ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹוההסּתר

היא 40אחרים  וההׁשּגחה ההנהגה ּכאׁשר ולכן, . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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כט d"kyz'd ,dxez zgny mei

עצמֹו את מרּגיׁש הּנברא אזי אלקים, ׁשם ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹמּצד

מּוׂשג  אינֹו הּמהּוה הּמקֹור ואלּו יׁש, ְְְִִִֵֵֶַַַָָלמציאּות

לא  אצלֹו יתּגּלה ׁשּלא ׁשאפׁשר (ועד ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאצלֹו

ׁשּיהיה), אֹופן ּבאיזה ולא ּברגׁש ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּבּׂשכל

ּוכללּות  ּתחּתֹון'. ּד'דעת הענין ּכללּות ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

הּנ"ל  וההׁשּגחה ההנהגה אֹופּני ׁשני ּבין ְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהחלּוק

ּדׁשם  וההׁשּגחה ׁשההנהגה הּוא, הּספירֹות  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבענין

 ֿ ּוזעיר ּדאצילּות, זעירֿאנּפין מּבחינת היא ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהוי'

חסדים  רּוּבֹו אֹור,41אנּפין ּגיּלּוי ענין ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַָ

מּבחינת  היא אלקים ּדׁשם וההׁשּגחה ְְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָָָֹוההנהגה

מהּגבּורֹות  ּבנינּה ּומלכּות ּדאצילּות, ,41הּמלכּות ְְְְֲִִֵַַַַַָָ

הּצמצּום. ענין ְְִִֶַַׁשהּוא

ּכתיב p‰Â‰ז) אלקי42ּביׂשראל הוי' אנכי ¿ƒ≈ְְְֱֲִִִֵֶָָָָֹֹ

מּבית  מצרים מארץ הֹוצאתי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַאׁשר

מארץ  הּיציאה על ׁשּנֹוסף ּבזה, והענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבדים.

הּיצ  ּגם יׁש ּכפׁשּוטֹו, מּלׁשֹון מצרים מּמצרים יאה ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָ

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ּכל על ּדקאי ּוגבּולים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמצרים

מצר  ּבחינת להיֹותֹו מצרים ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָׁשּנקרא

ּדׁשם 43ּוגבּול  הּצמצּום עלֿידי ׁשּבא ּכיון , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

עבדים, מּבית מצרים מארץ וזהּו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹאלקים.

יכֹול  הׁשּתלׁשלּות, סדר ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּבמצרים

החיצֹונים, יניקת ענין ׁשהּוא עבדים, ּבית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָלהיֹות

(מצרים  וסטראֿאחרא לּקליּפֹות ּגם יניקה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

ּדׁשם  אחרֹונים צרּופים ממ"ח ׁשּיֹונקים ְְְֲִִִִִֵֵֶַּכפׁשּוטֹו)

חם  ּבני אדמת ענין ׁשּזהּו ּכל 44אלקים, אמנם, . ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מלכּות  מּבחינת היא ההמׁשכה ּכאׁשר הּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָזה

ּדׁשם  וההׁשּגחה ההנהגה היא ׁשּמּׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדאצילּות,

סדר  התהּוּות לצֹור הּצמצּום, ענין ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַֹאלקים,

'ּדעת  מּצד ׁשהּוא ּכפי ליׁש, מאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהׁשּתלׁשלּות
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awriל zlidw dyxen dyn epl dev dxez

 ֿ וסטרא הּקליּפֹות ּגם יכֹולים אז הּנה ְְְְְִִִִֵַַַָָּתחּתֹון',

אינּה ׁשּיניקתם היֹות ועם יניקה. לקּבל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחרא

ׁשּיֹונקים  (ׁשּזהּו ּבלבד החיצֹונּיּות מּבחינת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָאּלא

ּוכמֹו אלקים), ּדׁשם אחרֹונים צרּופים ְְֱֲִִִִֵֵַֹממ"ח

ילכּו "ּפני ּבפירּוׁש ה) (סעיף לעיל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשּנתּבאר

מּבחינת  היא ההנהגה ׁשּכאׁשר ,"ל ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָוהניחֹותי

,"ל "והניחֹותי אזי ילכּו", "ּפני ֲֲִִִֵֵַַַַָָָהּפנים,

ויניקת  מאֹויבים מנּוחה ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָׁשּנעׂשה

מּבחינת  אּלא אינּה יניקתם ּכי ְְִִִִִִֵֶַַָָָָהחיצֹונים,

מּבחינת  הּגילּוי נמׁש ּכאׁשר אבל ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָאחֹוריים,

לחיצֹונים, יניקה אין אזי ילכּו", "ּפני ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהּפנים,

 ֿ וסטרא הּקליּפֹות יֹונקים אז ּגם ְְְְִִִִַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּדׁשם  עלּֿכלּֿפנים החיצֹונּיּות מּבחינת ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאחרא

מארץ  הֹוצאתי אׁשר נאמר זה ועל ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹאלקים.

מּבחינת  הּיציאה על ּדקאי  עבדים, מּבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָמצרים

לבחינה  אלקים, מּׁשם ׁשּנמׁש הׁשּתלׁשלּות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹסדר

הוי', מּׁשם ׁשּנמׁש הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

ּבּנבר  ונרּגׁש נּכר  הּמקֹור ׁשעלֿידיֿזה אים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּזהּו כּו', אליו ּבטלים והם אֹותם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמהּוה

אין  זֹו ּומּבחינה עליֹון'. ּד'דעת הענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָּכללּות

לא  אפילּו ּכלל, לּסטראֿאחרא ואחיזה ְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹיניקה

ּבלבד. החיצֹונּיּות ְְִִִִִַַַמּבחינת

ילכּוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּד"ּפני ּבהבטחה רּבנּו מׁשה התּפיס ׁשּלא הּטעם מּובן ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

מּבחינת  ׁשּנמׁש ׁשּבׁשעה אףֿעלּֿפי ּכי ,"ל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָוהניחֹותי

למּטה  ּובא מעביר, ּבדר אּלא התלּבׁשּות, ּבדר אינּה ההמׁשכה [ׁשאז ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּפנים

מּׁשם, יֹונקים החיצֹונים אין אזי ה)] סעיף (ּכּנ"ל ּבעצם ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאֹור

יֹונקים  הם ּגם ׁשהרי לגמרי, החיצֹונים יניקת ׁשֹולל זה אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמּכלֿמקֹום

ׁשהיתה  זמן מׁש ׁשהיה מּזה ּגם וכּמּובן עלּֿכלּֿפנים. החיצֹונּיּות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּבחינת

 ֿ ואףֿעלּֿפי גֹו', אלקי ה' ּבהניח ,"ל והניחֹותי ילכּו ּד"ּפני ּבאֹופן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹההנהגה

הֹוסיף  ולכן כּו'. עבדים' ּד'ּבית ּומּצב למעמד ׁשהביאּו ענינים אחרּֿכ היּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָכן

"ּפני" אּלא "ּפני", רק לא הֹולכים", ּד"ּפני ּבאֹופן ׁשּיהיה לבּקׁש רּבנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

ּבּזהר  וכדאיתא ּבעינא,45ּדיקא, ּדׁשמׁשא ּגּופא כּו' ּבעינא לא ּדסיהרא ּגּופא ְְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָָָָֹ
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ב'כו.45) ע' תשא אוה"ת וראה ב. רפג, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.‰˜ÈÈ Ïa˜Ï ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ˙BtÈÏw‰ Ìb ÌÈÏBÎÈ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿«≈¿ƒ»

Ì˙˜ÈiL ˙BÈ‰ ÌÚÂ הקליפות ÈÁaÓ˙של ‡l‡ dÈ‡ ¿ƒ¡∆¿ƒ»»≈»∆»ƒ¿ƒ«
˙eiBˆÈÁ‰ האלוקות ˆ¯ÌÈÙeשל Á"ÓÓ ÌÈ˜BiL e‰fL) „·Ïa «ƒƒƒ¿«∆∆∆¿ƒƒ≈ƒ

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÈB¯Á‡ של החיצוניות בלבד שהם האלוקי ),האור «¬ƒ¿≈¡…ƒ
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
eÎÏÈ Èt" Le¯ÈÙa (‰¿≈»«≈≈
¯L‡kL ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â«¬ƒƒ»∆«¬∆

‡È‰ ‰‚‰‰‰ אלא מהחיצוניות לא ««¿»»ƒ
,"eÎÏÈ Èt" ,ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»ƒ»«≈≈
‰NÚpL ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â" ÈÊ‡¬««¬ƒƒ»∆«¬∆
ÌÈ·ÈB‡Ó ‰ÁeÓ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»≈¿ƒ

ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÂ יניקה להם ואין ƒƒ««ƒƒ
והקדושה, Ì˙˜ÈÈמהאלוקות Èkƒ¿ƒ»»

ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ
בלבד, חיצונית השפעה «¬‡·Ïשהיא

˙ÈÁaÓ ÈeÏÈb‰ CLÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ«
ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,"eÎÏÈ Èt" ,ÌÈt‰«»ƒ»«≈≈¬«≈
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ¿ƒ»«ƒƒƒ»»
˙BtÈÏw‰ ÌÈ˜BÈ Ê‡ Ìb«»¿ƒ«¿ƒ
˙ÈÁaÓ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ¿ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ«
ÌLc ÌÈtŒÏkŒÏÚ ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ«»»ƒ¿≈

ÌÈ˜Ï‡ מועטת השפעה אמנם שהיא ¡…ƒ
בה  יש זאת בכל אבל ומצומצמת

מסויימת. Â¯Ó‡השפעה ‰Ê ÏÚ¿«∆∆¡«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

È‡˜c ,ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ שהכוונה ƒ≈¬»ƒ¿»≈
‰Èˆi‡‰היא  ÏÚ וההתעלות ««¿ƒ»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
והמוגבל  ÌMÓהמדוד CLÓpL∆ƒ¿»ƒ≈

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»
CLÓpL ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,'ÈÂ‰ ÌMÓ כאשר ƒ≈¬»»∆«¿≈∆
השתלשלות' 'סדר מעל עליה «kƒ¯יש

¯B˜n‰ ÌÈ‡¯·pa Lb¯Â¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«»
ÌÈÏËa Ì‰Â Ì˙B‡ ‰e‰n‰«¿«∆»¿≈¿≈ƒ
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,'eÎ ÂÈÏ‡≈»∆∆¿»»ƒ¿»

'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c לעיל כמבואר ¿««∆¿
BÊבאריכות. ‰ÈÁaÓe שלמעלה ƒ¿ƒ»

הקדושה  של ו'גבולים' מה'מצרים'

השתלשלות' מ'סדר למעלה עצמה,

Œ‡¯ËqÏ ‰ÊÈÁ‡Â ‰˜ÈÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿»
‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÏÏk ‡¯Á‡«¬»¿»¬ƒ…
.„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒƒ¿«

ea¯ ‰LÓ ÒÈt˙‰ ‡lL ÌÚh‰ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á היה ולא ¿«ƒ∆»«««∆…ƒ¿«≈…∆«≈
לו  ‡ÈtŒÏÚŒÛדי Èk ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â eÎÏÈ Èt"c ‰ÁË·‰a««¿»»¿»«≈≈«¬ƒƒ»ƒ««ƒ

dÈ‡ ‰ÎLÓ‰‰ Ê‡L] ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓ CLÓpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ««»ƒ∆»««¿»»≈»
BÓk ¯B‡‰ ‰hÓÏ ‡·e ,¯È·ÚÓ C¯„a ‡l‡ ,˙eLaÏ˙‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿∆»¿∆∆«¬ƒ»¿«»»¿
ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌˆÚa ‡e‰L∆¿∆∆««¿ƒ
ÌÈ˜BÈ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÈ‡ ÈÊ‡ [(‰¬«≈«ƒƒ¿ƒ

,ÌMÓ ואם באריכות, לעיל כמבואר ƒ»
והשפעה  בהמשכה די היה לכאורה כן

"פנים" ‡ÔÈאלו של ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ÏÏBL ‰Ê∆≈¿ƒ««ƒƒ
ÌÈ˜BÈ Ì‰ Ìb È¯‰L ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆¬≈«≈¿ƒ
ŒÏkŒÏÚ ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ«»
‰È‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ .ÌÈt»ƒ¿«»«ƒ∆∆»»

ÔÓÊ CLÓ מסויימת תקופה ∆∆¿«
‰‚‰‰‰ ‰˙È‰L בני עם האלוקית ∆»¿»««¿»»

eÎÏÈישראל  Èt"c ÔÙB‡a¿∆¿»«≈≈
'‰ ÁÈ‰a ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â«¬ƒƒ»¿»ƒ«

,'B‚ EÈ˜Ï‡ של התגברות והייתה ¡…∆
הקליפה  על ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהקדושה

ÌÈÈÚ CkŒ¯Á‡ eÈ‰ ÔÎ≈»««»ƒ¿»ƒ
˙Èa'c ·vÓe „ÓÚÓÏ e‡È·‰L∆≈ƒ¿«¬»«»¿≈

'eÎ 'ÌÈ„·Ú.וגלותÛÈÒB‰ ÔÎÏÂ ¬»ƒ¿»≈ƒ
‰È‰iL Lw·Ï ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿«≈∆ƒ¿∆

t"c ÔÙB‡a‡Ï ,"ÌÈÎÏB‰ EÈ ¿∆¿»∆¿ƒ…
"EÈt" ‡l‡ ,"Èt" ˜«̄»«∆»»∆

‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Èc שמובא כפי »¿»¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa45‡Ï ‡¯‰ÈÒc ‡Ùeb «…«»¿ƒ¬»»

‡LÓLc ‡Ùeb 'eÎ ‡ÈÚa¿ƒ»»¿ƒ¿»
,‡ÈÚa גוף את רוצה הירח,אינני ¿ƒ»

הבקשה  תוכן וזהו השמש, בגוף רצוני
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לי d"kyz'd ,dxez zgny mei

"ּפני", מּבחינת ההנהגה ּתהיה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהינּו,

רּבּוי  ׁשעלֿידי ּדסיהרא), (ּגּופא ּדאצילּות ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָמלכּות

מּבחינת  לחיצֹונים ּגם יּומׁש ְְְִִִִִִַַַַַהּצמצּומים

ההנהגה  ּתהיה  אּלא עלּֿכלּֿפנים, ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָהחיצֹונּיּות

עצמּות  ּבחינת על ּדקאי ,"ּפני" ְְְְִִִֵֶַַַַָָמּבחינת

ּדאצילּות  זעירֿאנּפין ּבחינת מּמׁש, ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָּדאצילּות

ליניקת  מקֹום אין ׁשּמּׁשם ּדׁשמׁשא), ְְִִִִֵֶַָָָָ(ּגּופא

החיצֹונּיּות  מּבחינת לא ּגם ּכלל, ְְִִִִִִַַַַָֹהחיצֹונים

ְִַּבלבד.

CÈLÓÓeׁש"ּפני עלֿידיֿזה ׁשּדוקא ּבּכתּוב, «¿ƒְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ונפלינּו אזי עּמנּו, ּבלכּת ְְְְְְֲִִִִֶַָהֹולכים",

ענין  ׁשּזהּו האדמה, ּפני על אׁשר העם מּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָגֹו'

ׁשּלא  הינּו, לגמרי, והבּדלה הפלאה ּבלבד ׁשל זֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

הּפנימּיּות, מּבחינת היא יׂשראל ּדבני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשההנהגה

מקּבלים  האדמה" ּפני על אׁשר העם "ּכל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָואלּו

ׁשההנהגה  זאת, עֹוד אּלא החיצֹונּיּות, ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹמּבחינת

ּכלל  ׁשּיכת ׁשאינּה ּכזֹו מּבחינה היא יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבני

אינם  ׁשּמּׁשם האדמה", ּפני על אׁשר העם ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָל"כל

החיצֹונּיּות  מּבחינת לא אפילּו ּכלל ְְְֲִִִִִִַַָֹיֹונקים

ְִַּבלבד.

‰Óc˜‰‰Â חן מצאתי "ּכי  הּוא זה לכל ¿««¿»»ְִִֵֶָָָ

ׁשּזהּו ּדיקא, "ּבעיני" ,"ְְְֵֵֶֶֶֶָָּבעיני

ּדיקא, וחן מּמׁש, ּדאצילּות  האֹור עצמּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָּבחינת

ׁשּלמעלה  ּדלעילא אתערּותא ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהּוא

ּדלתּתא  ׁשאתערּותא  ועד ּדלתּתא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמאתערּותא

ּכלל, ׁשם מּגעת ואינּה מקֹום ּתֹופסת ְְֵֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ּדוקא, ליׂשראל מּׁשם נמׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואףֿעלּֿפי ֿכן

היא  ׁשההמׁשכה  ּכיון גֹו', ונפלינּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָלהיֹות

חיצֹונּיּות  ּבחינת ּדמּצד הּפנימּיּות. ְְְְִִִִִִִִַַַַמּבחינת

ּכאֹורה  ּדכחׁשכה ּבאֹופן זה הרי אם 46הּמּקיף , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹו ּתעׂשה מה ּפׁשעי ורּבּו לֹו ּתּתן מה ּפנימּיּות 47צדקּת ּבחינת מּצד אבל , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדכתיב  ּדאף ּדוקא, ליׂשראל היא ההמׁשכה ליעקב,48הּמּקיף, עׂשו אח הלא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹ
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יב.46) קלט, הסדר).47)תהלים (בשינוי וֿז לה, ב.48)איוב א, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היותר  בדרגה פנים הארת ‰‰‰‚‰נעלית על ‰È‰z ‡lL ,eÈ‰ רק «¿∆…ƒ¿∆««¿»»

‡¯‰ÈÒc ‡Ùeb) ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ,"Èt" ˙ÈÁaÓ הירח גוף ƒ¿ƒ«»««¿«¬ƒ»¿ƒ¬»
מגרמה  לה "לית המלכות שספירת הזוהר כמאמר המלכות בספירת שקשור

ממנה  שלמעלה מהספירות אור מקבלת והיא עצמה משל כלום לה אין כלום",

לה  ואין מהשמש מקבלת שהירח כשם

משלה  ¯Èeaאור È„ÈŒÏÚL ,(∆«¿≈ƒ
Ìb CLÓeÈ ÌÈÓeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿««
˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓ ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒƒ¿ƒ««ƒƒ
‰È‰z ‡l‡ ,ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ∆»ƒ¿∆
,"EÈt" ˙ÈÁaÓ ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«»∆

È‡˜c היא ÈÁa˙שהכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÓˆÚ תכלית «¿«¬ƒ«»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהפנימיות, ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ
(Ùeb‡המידות  ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ»

‡LÓLc עיקר השמש, ),האור גוף ¿ƒ¿»
˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÌMnL∆ƒ»≈»ƒƒ«
‡Ï Ìb ,ÏÏk ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»«…
.„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒƒ¿«

ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»∆«¿»«
,"ÌÈÎÏB‰ EÈt"L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»∆¿ƒ
'B‚ eÈÏÙÂ ÈÊ‡ ,enÚ EzÎÏa¿∆¿¿ƒ»¬«¿ƒ¿ƒ

ישראל  בני ‡L¯אנחנו ÌÚ‰ ÏkÓƒ»»»¬∆
ÔÈÚ e‰fL ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ«¿≈»¬»»∆∆ƒ¿»
,È¯Ó‚Ï ‰Ïc·‰Â ‰‡ÏÙ‰ ÏL∆«¿»»¿«¿»»¿«¿≈
„·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…ƒ¿«
‡È‰ Ï‡¯NÈ È·c ‰‚‰‰‰L∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
Ïk" eÏ‡Â ,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»

¯L‡ ÌÚ‰"‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ »»¬∆«¿≈»¬»»
העולם  אומות ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשאר

˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓ זו שגם ƒ¿ƒ««ƒƒ
משמעותית, מאד BÚ„הבדלה ‡l‡∆»

Ï‡¯NÈ È·c ‰‚‰‰‰L ,˙‡Ê…∆««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
מנהיג  הקדושֿברוךֿהוא שבו האופן

dÈ‡Lאותם  BÊk ‰ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»»∆≈»
¯L‡ ÌÚ‰ ÏÎ"Ï ÏÏk ˙ÎiL«∆∆¿»¿»»»¬∆

,"‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ אומות הם «¿≈»¬»»
ÌÈ˜BÈהעולם  ÌÈ‡ ÌMnL∆ƒ»≈»¿ƒ

˙ÈÁaÓ ‡Ï eÏÈÙ‡ ÏÏk¿»¬ƒ…ƒ¿ƒ«
.„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒƒ¿«

‰Óc˜‰‰Â וההכנה‰Ê ÏÎÏ ¿««¿»»¿»∆
כך  כל ממדריגה פנים להארת להגיע

כלל  לחיצונים יניקה אין שבה נעלית

האמיתי  ה"ונפלינו" הוא ‰e‡ובה

,‡˜Èc "EÈÈÚa" ,"EÈÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ Èk" ואומר מדייק והכתוב ƒ»»ƒ≈¿≈∆¿≈∆»¿»
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא ב'עיני' חן למציאת שהכוונה להורות "בעיניך"

,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa e‰fL בחינת רק ולא ∆∆¿ƒ««¿»«¬ƒ«»
דאצילות, Èc˜‡,המלכות ÔÁÂ"חן" ואומר ÔÈÚומדייק ‡e‰L ¿≈»¿»∆ƒ¿«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מאלוקות  מלמעלה, והשפעה

‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc,מלמטה מהתעוררות ƒ¿«»

האדם, מצד לאלוקות »¿ÚÂ„התקרבות
נעלית  כך כל בדרגה שמדובר כך כדי

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡L האדם של ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
dÈ‡Â ÌB˜Ó ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆»¿≈»
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ«««»¿»¿««ƒ

ÔÎ יכול לא מצידו שהאדם למרות ≈
זו  נעלית במדריגה ו'לגעת' 'להגיע'

‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ÌMÓ CLÓƒ¿»ƒ»¿ƒ¿»≈«¿»
העולם, לאומות ¿BÈ‰Ïƒ˙ולא

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,'B‚ eÈÏÙÂ¿ƒ¿ƒ≈»∆««¿»»
˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ בני ורק ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ
זו. להמשכה שייכים »vÓc¿ƒ„ישראל 

ÛÈwn‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa אור ¿ƒ«ƒƒ««ƒ
נעלה  מהתלבשות אלוקי שלמעלה

גילוי  הוא אין אבל בנבראים פנימית

של  אלא והארה והעצם הפנימיות

חיצוני  ÔÙB‡aגילוי ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆
‰¯B‡k ‰ÎLÁÎc46, הבדל ואין ¿«¬≈»»»

מעשיהם  כל כי ל'אור', 'חושך' בין

תופסים  אינם הנבראים של וענייניהם

שלגבי  הכתוב וכלשון כלל, מקום שם

נאמר  באלוקות מסוימות Ì‡ƒדרגות
ea¯Â BÏ Ôzz ‰Ó z˜„»̂«¿»«ƒ∆¿«

BÏ ‰NÚz ‰Ó EÈÚLt47, שגם ¿»∆««¬∆
וגם  וטובים 'צודקים' שהם המעשים

תופסים  אינם 'פשעים' שהם המעשים

ÈÁa˙מקום  „vÓ Ï·‡¬»ƒ«¿ƒ«
,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt דרגה שהיא ¿ƒƒ««ƒ

המקיף' 'חיצוניות מאשר נעלית יותר

‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ¿»≈«¿»
לאומות  »¿Û‡cהעולם,ולא

·È˙Îc48ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ ƒ¿ƒ¬…»≈»
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awriלב zlidw dyxen dyn epl dev dxez

ּוכמֹו ּדוקא, יעקב את ואֹוהב ְְֲִֶַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

יעקב 49ׁשּכתּוב  ּגאֹון את נחלתנּו את לנּו יבחר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ההנהגה  נעׂשית זֹו ּבחינה ּומּצד סלה. אהב ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאׁשר

ּפני") עּמנּו" ּד"ּבלכּת ּבאֹופן יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָעם

על  אׁשר העם מּכל גֹו' ונפלינּו להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַָָָהֹולכים"),

האדמה. ְֲֵָָָּפני

‡ˆÓÂ ׁשלׁשה יׁש העֹולמֹות הנהגת ׁשּבכללּות ¿ƒ¿»ְְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּבאה  ׁשאינּה הנהגה אֹופן יׁש ְִֵֵֶֶַַָָָָָאֹופּנים.

הּתחּתֹון עבֹודת העליֹון,עלֿידי מּצד רק אּלא ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּקֹודמת  ּדלעילא אתערּותא ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשהּוא

חן  מצא ונח נאמר זה ׁשעל ּדלתּתא, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאתערּותא

ּדלתּתא  ׁשּבאתערּותא הנהגה אֹופן ויׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָגֹו'.

ּבאה  מלמעלה ׁשההמׁשכה ּדלעילא, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאתערּותא

ער לפי והיא העב ֹודה, ּבׂשכר העבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָעלֿידי

נעלה  ּבאֹופן להיֹות יכֹולה זֹו והנהגה ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהעבֹודה.

,"ל והניחֹותי ילכּו ּד"ּפני לאֹופן עד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּביֹותר,

ּדאצילּות  מלכּות מּבחינת היא למּטה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָׁשההנהגה

לעֹולם  עד למּטה ּובאה ׁשּנמׁשכת ּכפי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמּמׁש,

האֹופן  אמנם, ּבלבד . מעביר ּבדר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָהעׂשּיה

(לא  מלמעלה ׁשּבאה ּבהנהגה הּוא נעלה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּיֹותר

ׁשּלאחרי  זאת, עֹוד אּלא העבֹודה, ער לפי ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹרק

ׁשלמּות  ער ּולפי עלֿידי מּלמעלה ּׁשּנמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמה

רּבנּו מׁשה ּבקׁש זה ׁשעל וחן, מּתנה ׁשל ּבדר יֹותר) עֹוד נתוּסף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה,

עּמנּו", ּבלכּת" הֹולכים", ּפני" להיֹות יּומׁש ׁשּמּזה חן', ּד'מציאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהענין

עצמּות  מּבחינת אּלא ּדאצילּות, מלכּות מּבחינת רק לא ההנהגה ׁשּתהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהינּו

האמּתי, יׁש מּמׁש, העצמּות לבחינת ועד ּדׁשמׁשא, ּגּופא מּמׁש, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּדאצילּות

סלה", אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את נחלתנּו את לנּו ּד"יבחר הענין נמׁש ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמּׁשם

ּדוקא. יעקב" את ְֲֶַַַָָֹ"ואֹוהב

ז"ל p‰Â‰ט) רּבֹותינּו ּכמאמר מהּתֹורה, נמׁשכים העֹולם עניני ׁשּכל 50ידּוע ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבנֹוהג  הּקּב"ה. ׁשל אּומנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

ּדפּתראֹות  כּו' והאּומן אּומן, מּדעת כּו' ּפלטין ּבֹונה ֿ ודם ּבׂשר מל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשּבעֹולם,
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,·˜ÚÈÏ מסויימות מדרגות מקום ולגבי תופס אינו ביניהם ההבדל ¿«¬…

ÌB˜ÓŒÏkÓ פנימית יותר עוד Âc˜‡במדרגה ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â ƒ»»»«∆«¬…«¿»
לעשו, יעקב בין הבדל יש e˙kL·ובהחלט BÓÎe49˙‡ eÏ ¯Á·È ¿∆»ƒ¿«»∆

,‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ שהקדושֿברוךֿהוא היינו «¬»≈∆¿«¬…¬∆»≈∆»
ביעקב. דוקא ÈÁa‰בוחר „vÓeƒ«¿ƒ»

BÊ"המקיף ≈¬»ÈNÚ˙"פנימיות
Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
"enÚ EzÎÏa"c ÔÙB‡a¿∆¿¿∆¿¿ƒ»

,("ÌÈÎÏB‰ EÈt") הפנים הארת »∆¿ƒ
‚B'העצם של  eÈÏÙÂ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿ƒ

t ÏÚ ¯L‡ ÌÚ‰ ÏkÓÈ ƒ»»»¬∆«¿≈
.‰Ó„‡‰»¬»»

˙‚‰‰ ˙eÏÏÎaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»«
˙BÓÏBÚ‰ הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי »»

,ÌÈpÙB‡ ‰LÏL LÈ שהולך כפי ≈¿…»«ƒ
‰‰‚‰ומפרט. ÔÙB‡ LÈ≈∆«¿»»

‰‡a dÈ‡L או מושפעת ונגרמת ∆≈»»»
‡l‡ ÔBzÁz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«««¿∆»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔBÈÏÚ‰ „vÓ ˜«̄ƒ«»∆¿∆ƒ¿»
˙Ó„BwL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆∆∆

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡Ï ולא ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
עלֿידה Ó‡¯שנגרמה ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡«

'B‚ ÔÁ ‡ˆÓ ÁÂ פעולה מבלי ¿…«»»≈
מצידו. והתעוררות

‰‚‰‰ ÔÙB‡ LÈÂ¿≈∆«¿»»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»

,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ כלומר ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  וההשפעה שההתעוררות

מלמטה  מההתעוררות כתוצאה באה

‰‡a ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿«¿»»»
¯ÎNa ,‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿«

,‰„B·Ú‰ תשלום על בתור שכר »¬»
האדם  C¯Úעבודת ÈÙÏ ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ∆∆

‰„B·Ú‰.אליה ‰Â‰‚‰ובהתאם »¬»¿«¿»»
‰ÏÚ ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ¿»ƒ¿¿∆«¬∆
eÎÏÈ Èt"c ÔÙB‡Ï „Ú ,¯˙BÈa¿≈«¿∆¿»«≈≈
‰‚‰‰‰L ,"CÏ È˙BÁÈ‰Â«¬ƒƒ»∆««¿»»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿ƒ««¿
ÈÙk ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»¿ƒ
„Ú ‰hÓÏ ‰‡·e ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆»»¿«»«
¯È·ÚÓ C¯„a ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ¿»»¬ƒ»¿∆∆«¬ƒ

„·Ïa.באריכות לעיל שנתבאר כפי ƒ¿«

ÔÙB‡‰ ,ÌÓ‡ השלישי‰ÏÚ ¯˙Bi‰ השני מהאופן ‰e‡אפילו »¿»»∆«≈«¬∆
,‰„B·Ú‰ C¯Ú ÈÙÏ ˜¯ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡aL ‰‚‰‰a שאז ««¿»»∆»»ƒ¿«¿»…«¿ƒ∆∆»¬»

האדם  עבודת ערך לפי מוגבלת Ó‰היא È¯Á‡lL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆¿«¬≈«
,‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL C¯Ú ÈÙÏe È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓlÓ CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿≈¿ƒ∆∆¿≈»¬»
ÏL C¯„a (¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙ƒ¿«≈≈¿∆∆∆

ÔÁÂ ‰zÓ שאי ממדריגה מלמעלה, «»»¿≈
'אתערותא  ידי על אליה להגיע אפשר

LÓ‰דלתתא' L˜a ‰Ê ÏÚL∆«∆ƒ≈…∆
,'ÔÁ ˙‡ÈˆÓ'c ÔÈÚ‰ ea«̄≈»ƒ¿»¿¿ƒ«≈
EÈt" ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ‰fnL∆ƒ∆¿«ƒ¿»∆
,"enÚ EzÎÏa" ,"ÌÈÎÏB‰¿ƒ¿∆¿¿ƒ»

‰‰ ‰È‰zL eÈ‰˜¯ ‡Ï ‰‚‰ «¿∆ƒ¿∆««¿»»…«
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿
‡Ùeb ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»»

,‡LÓLc כלומר השמש, עצם גוף ¿ƒ¿»
‰eÓˆÚ˙האור, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«»«¿

ÌMnL ,ÈzÓ‡‰ LÈ ,LnÓ«»≈»¬ƒƒ∆ƒ»
˙‡ eÏ ¯Á·È"c ÔÈÚ‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆
¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…¬∆
˙‡ ·‰B‡Â" ,"‰ÏÒ ·‰‡»≈∆»»«∆

‡˜Âc "·˜ÚÈ.לעיל כמבואר «¬…«¿»
ÈÈÚ ÏkL Úe„È ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈»«∆»ƒ¿¿≈
,‰¯Bz‰Ó ÌÈÎLÓ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ≈«»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók50 במדרש ¿«¬««≈«
אמון") אצלו "ואהיה הפסוק (על

ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡ ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰«»∆∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
‚‰Ba .‰"aw‰ ÏL B˙eÓe‡»∆«»»¿«
Ì„ÂŒ¯Na CÏÓ ,ÌÏBÚaL∆»»∆∆»»»»

ÔÈËÏt ‰Ba ארמון˙ÚcÓ 'eÎ ∆»»ƒƒ««
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לג d"kyz'd ,dxez zgny mei

מּביט  הּקּב"ה היה ּכ כּו', לֹו יׁש ְְִִֵַַָָָָָָּופנקסאֹות

ּוכמאמר  העֹולם, את ּובֹורא אסּתּכל 51ּבּתֹורה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּגם מּובן ּומּזה עלמא. ּוברא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבאֹוריתא

מּלמעלה  ההנהגה אֹופּני ׁשלׁשת ּדּוגמת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּד אתערּותא ׁשל ּבאֹופן ּׁשּנמׁש מה לעילא הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אתערּותא  עלֿידי ּׁשּנמׁש מה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּצדֿעצמּה,

חן  ׁשל ּבאֹופן ֿ זה לאחרי ּׁשּנמׁש ּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדלתּתא,

ַָָּומּתנה.

Ô·eÈÂ ּדרּוׁשים ּבכּמה המבאר ׁשענין 52ּבהקּדם ¿»ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

גֹו' ּתֹורה נאמר זה (ׁשעל ְֱֶֶֶַַַָָהּירּוׁשה

ּבחינת  את לירׁש הּוא יעקב) קהּלת ְְֲִִִֶַַַַָָֹמֹורׁשה

ׁשרׁשֹו עׂשו ּדהּנה, ל'ּתקּון'. ׁשּקדם ְְִִֵֵֶַַַָָָֹה'ּתהּו'

עׂשו  ׁשאח וכיון מ'ּתקּון', ׁשרׁשֹו ויעקב ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹמ'ּתהּו',

ׁשהם  ּד'תהּו' האֹורֹות את ּגם יעקב יֹורׁש ְְֲֲֵֵֶֶַַַָֹֹֹליעקב,

עׂשו, ּבחינת ּב'לעּומתֿזה', (ּכי ּדעׂשו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשרׁש

גו' לֹו אין ּובן מהי 53ּכתיב להבין, וצרי .( ְְְִִִִֵֵַָָ

ׁשל) ׁשרׁשֹו ּד'תהּו', (האֹורֹות ּדירּוׁשת ְְִֶַַַָָָֹהּׁשּיכּות

גֹו' ּתֹורה נאמר זה ׁשעל הּתֹורה, לענין - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָעׂשו

זה  ּבפסּוק אּדרּבה, הרי יעקב, קהּלת ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹמֹורׁשה

ז"ל  חכמינּו ּכדרׁשת ּדעׂשו, הּׁשלילה 2מּודגׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתֹורה  ׁשּנאמר מיתה, חיב ּבּתֹורה ׁשעסק ְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָּדעּכּו"ם

להם. ולא מֹורׁשה" "לנּו מֹורׁשה, מׁשה לנּו ְִֶֶָָָָָָָָֹֹצּוה

הּוא  ׁשעקרּה ּבּתֹורה ּבחינה ׁשּיׁש הּוא, הענין ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא

ּומצֹות  ּגׁשמּיֹות ּבהלכֹות ההתלּבׁשּות ְְְְְֲִִִִַַַַַָענין

הלכֹות  לֹומדים ׁשּיׂשראל ֿ זה ועלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמעׂשּיֹות,

ּבּדברים  ׁשּנתלּבׁשּו הּמצֹות ּומקּימים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּתֹורה

הּניצֹוצֹות  את מבררים הם הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָהּגׁשמּיים,

ּובחינה  אֹותם. ויֹורׁשים ּבהם המלּוּבׁשים ְְְְְִִִֶַָָָָֹּד'תהּו'

ׁשּבאה  לפי ירּוׁשה, ּבׁשם נקראת ׁשּבּתֹורה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָזֹו

לפני  ּגם מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבירּוׁשה

מי  יׁש ׁשּלכן הּתֹורה, ּבלימּוד ויגיעתֹו ְֲִִִִֵֵֶַָָָָעבֹודתֹו

ולילה  יֹומם ּבֹו והגית ידיֿחֹובת 54ׁשּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַָָָָָ
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ואילך.51) סע"א קסא, א'תתנה.52)זח"ב ע' ברכה אוה"ת שסז. ע' תקס"ו הזקן אדמו"ר במאמרי צוה תורה ד"ה ראה
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ואילך). ריב ח.53)(ע' כז, ח.54)פינחס א, יהושע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÓe‡,מומחה בנאי שמכין תכנית פי eÎ'על ÔÓe‡‰Â את המשרטט »¿»»

הבנייה  eÎ'תכנית BÏ LÈ ˙B‡Ò˜Ùe ˙B‡¯zÙc בונה הוא פיהם שעל ƒ¿¿»ƒ¿¿»≈
הבניין, Bza¯‰את ËÈaÓ ‰"aw‰ ‰È‰ Ck הבניין לתכנית שנמשלה »»»«»»«ƒ«»

¯Ó‡ÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯B·e51 ֿ הקדושֿברוך הבריאה שבעת הזוהר ≈∆»»¿«¬«
e·¯‡הוא  ‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»

‡ÓÏÚ,עולם וברא בתורה הסתכל »¿»
מהתורה. באים העולם ענייני שכל הרי

ÌLÈ ‰¯Bza ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««»∆¿»
‰‚‰‰‰ ÈpÙB‡ ˙LÏL ˙Ó‚ec¿«¿…∆«≈««¿»»

,Ï"p‰ ‰ÏÚÓlÓ אחד Ó‰אופן ƒ¿«¿»«««
‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a CLÓpM∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿¬»

dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏc ללא ƒ¿≈»ƒ««¿»
שני  אופן כלל, האדם »Ó‰פעולת

‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ CLÓpM∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc אתערותא' וגורמת המעוררת ƒ¿«»

שלישי  ואופן »Óe‰דלעילא',
ÔÙB‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï CLÓpM∆ƒ¿»¿«¬≈∆¿∆

‰zÓe ÔÁ ÏL מעבודת שלמעלה ∆≈«»»
לגמרי. האדם

‰nÎa ¯‡·Ó‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿∆¿≈«¿…»¿«»
ÌÈLe¯c52 חסידות ÔÈÚLמאמרי ¿ƒ∆ƒ¿«

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰Le¯i‰«¿»∆«∆∆¡«
·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ 'B‚ ‰¯Bz»»»¿ƒ««¬…

ישראל  לבני 'ירושה' היא )שהתורה
'e‰z'‰ ˙ÈÁa ˙‡ L¯ÈÏ ‡e‰ƒ«∆¿ƒ««…

'Ôe˜z'Ï Ì„wL בקבלה כמבואר ∆»««ƒ
במתכונתם  העולמות וחסידות,

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

ספירות  ועשר ומסודר הדרגתי

כלים  בתוך מלובשים שלהם שהאורות

'עולם  נקראים לקליטתם, ראויים

התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' התיקון'.

מועטים, וכלים מרובים אורות היו בו

ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב

לתחומים  ואלוקות קדושה ניצוצות של

ועבודת  הקדושה, לגבולות שמחוץ

המצוות  וקיום תורה בלימוד האדם

בחזרה  ש'נפלו' הניצוצות את מעלה

BL¯Lלקדושה. ÂNÚ ,‰p‰c¿ƒ≈≈»»¿
'e‰z'Ó,'מ'תיקון ÚÈÂ˜·שלמעלה ƒ…¿«¬…

Á‡L ÔÂÈÎÂ ,'Ôe˜z'Ó BL¯L»¿ƒƒ¿≈»∆»
·˜ÚÈ L¯BÈ ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ≈»¿«¬…≈«¬…

לחלקו  (Èkומקבל ÂNÚc L¯M‰ Ì‰L 'e‰˙'c ˙B¯B‡‰ ˙‡ Ìb«∆»¿…∆≈«…∆¿≈»ƒ
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a הקדושה עשה (היפך זה לעומת זה את 'כי ככתוב ¿¿«∆

‚Â'האלוקים', BÏ ÔÈ‡ Ô·e ·È˙k ,ÂNÚ ˙ÈÁa53 עוברת ירושתו ולכן ¿ƒ«≈»¿ƒ≈≈
).לאחיו 

˙eÎiM‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»
,'e‰˙'c ˙B¯B‡‰) ˙Le¯Ècƒ«»¿…
ÔÈÚÏ - ÂNÚ (ÏL BL¯L»¿∆≈»¿ƒ¿«
‰¯Bz ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«∆∆¡«»
È¯‰ ,·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ 'B‚»»¿ƒ««¬…¬≈

‰Ê ˜eÒÙa ,‰a¯c‡ ציוה "תורה «¿«»¿»∆
יעקב" קהלת ...˙L‚„eÓ¿∆∆

˙L¯„k ,ÂNÚc ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»¿≈»ƒ¿»«
Ï"Ê eÈÓÎÁ2Ì"ekÚc עובד ¬»≈«¿«

(נכרי) ומזלות »«∆ÒÚL˜כוכבים
¯Ó‡pL ,‰˙ÈÓ ·ÈÁ ‰¯Bza«»«»ƒ»∆∆¡«

Ï ‰eˆ ‰¯Bz,‰L¯BÓ ‰LÓ e »ƒ»»…∆»»
Ì‰Ï ‡ÏÂ "‰L¯BÓ eÏ" ולמה »»»¿…»∆

של  שורשו ירושת את מקשרים כן אם

התורה? ירושת לעניין עשו

‰ÈÁa LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰ d¯˜ÚL ‰¯Bza«»∆ƒ»»ƒ¿«

˙eLaÏ˙‰‰ ומצוות ההלכות של «ƒ¿«¿
BˆÓe˙התורה  ˙BiÓLb ˙BÎÏ‰a«¬»«¿ƒƒ¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BiNÚÓ«¬ƒ¿«¿≈∆
˙BÎÏ‰ ÌÈ„ÓBÏ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿
˙Bˆn‰ ÌÈÓi˜Óe ‰¯Bz‰«»¿«¿ƒ«ƒ¿
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca eLaÏ˙pL∆ƒ¿«¿«¿»ƒ««¿ƒƒ
˙‡ ÌÈ¯¯·Ó Ì‰ È¯‰¬≈≈¿»¿ƒ∆
ÌÈLaeÏÓ‰ 'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰«ƒ¿…«¿»ƒ

Ì‰a גשמיים דברים באותם »∆
Ì˙B‡ ÌÈL¯BÈÂ נעלים וניצוצות ¿¿ƒ»

ישראל. בני של לחלקם באים אלה

‰¯BzaL BÊ ‰ÈÁ·e הקשורה ¿ƒ»∆«»
מ'תוהו' והניצוצות הגשמיים בדברים

בהם  ÌLaשנפלו ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈
‰Le¯Èa ‰‡aL ÈÙÏ ,‰Le¯È¿»¿ƒ∆»»ƒ»
Ìb ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«
„eÓÈÏa B˙ÚÈ‚ÈÂ B˙„B·Ú ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ

,‰¯Bz‰ אם גם לו באה זו וירושה «»
ביגיעה  בתורה עוסק LÈאינו ÔÎlL∆»≈≈

˙È‚‰Â ˙·BÁŒÈ„È ‡ˆBiL ÈÓƒ∆≈¿≈«¿»ƒ»
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba54„eÓÈÏa »»«¿»¿ƒ
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awriלד zlidw dyxen dyn epl dev dxez

ערבית  אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבלימּוד

עםֿהארץ 55ּבלבד  ּגם ׁשּיׁש מּזה, ויתרה , ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבמעמד  ּבהיֹותֹו ּתֹורה ּתלמּוד מצות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשּמקּים

קאמר  מאי ידע ּדלא הּוא 56ּומּצב הּדבר וטעם , ְְַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד  לכל ירּוׁשה ּבבחינת היא ׁשהּתֹורה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלפי

על  הּבט מּבלי ּתֹולדּתֹו, מּצד מּיׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָואחד

ׁשּבּתֹורה  הּירּוׁשה ענין ּומּצד כּו'. ּומּצבֹו ְְֲִִֶַַַַַַָָָָמעמדֹו

עלֿידי  ּד'תהּו' הּניצֹוצֹות ירּוׁשת ענין ּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹנעׂשה

ּבּדברים  (ׁשּנתלּבׁשּו ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָעניני

הן  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל  ׁשּמקּים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגׁשמּיים)

ּגמּור  צּדיק והן קאמר, מאי ידע ּדלא ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹעםֿהארץ 

כּו', והׂשגה ּבהבנה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּמתיּגע

לתּקן  היא למּטה נׁשמתֹו ירידת ּתכלית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהרי

ּבעֹולם  וחלקֹו הּבהמית ונפׁשֹו ּגּופֹו ,57את ְְְְֲִֶֶַַַָָ

ּבדברים  ׁשּנתלּבׁשּו ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָעלֿידי

ְִִַּגׁשמּיים.

ÌÓ‡ מּברּור למעלה ׁשהיא ּבּתֹורה ּבחינה יׁש »¿»ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

עצמ "התקן נאמר זה ועל כּו', ְְְֱֵֶֶַַַַָָָהעֹולם

זֹו ּבבחינה ּכי ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִִֵֶָָָָָללמֹוד

ּובכללּות  ּדוקא. יגיעה להיֹות צריכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשּבּתֹורה

מּברּור  ׁשּלמעלה הּתֹורה ּבחינת הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָיֹותר,

ּדיׂשראל, הּפנימּיּות לבחינת ׁשּיכת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהעֹולם

ּומּצב  ּבמעמד ּבהיֹותם ּביׂשראל", לפנים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ"וזאת

ׁשאז  ילכּו", ּד"ּפני ּבאֹופן היא עּמהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשההנהגה

ׁשעניני  ,איבי מּכל ל אלקי ה' ּבהניח ,"ל ּד"והניחֹותי ּומּצב מעמד ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנעׂשה

ּבלמּוד  והּיגיעה העסק היא העבֹודה עקר אז הּנה כּו', מבלּבלים אינם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהעֹולם

נעלית  ּבחינה עֹוד ויׁש לׁשמּה. הּתֹורה למּוד ענין ׁשהּוא ּכׁשּלעצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

עצּומה  יגיעה ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה ּבלמּוד ׁשעֹוסק ׁשעלֿידיֿזה ּבּתֹורה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹותר

ׁשּבאה  מּתנה, ׁשל ּבאֹופן מּלמעלה ׁשּנמׁשכת הּתֹורה לבחינת זֹוכה אזי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָכּו',

ּכלל. ׁשם מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּביֹותר נעלית ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּבחינה
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ה"ד.55) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות הי"ב.56)ראה פ"ב שם ת"ת הל' חיים 57)ראה מעץ - ב) (מח, פל"ז תניא

ספ"א. הצלם) (שער כו שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„·Ïa ˙È·¯Ú „Á‡ ˜¯Ùe ˙È¯ÁL „Á‡ ˜¯t55, לימוד שהוא ∆∆∆»«¬ƒ∆∆∆»«¿ƒƒ¿«

eÓÏz„מועט, ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ı¯‡‰ŒÌÚ Ìb LiL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈««»»∆∆¿«≈ƒ¿««¿
¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ïc ·vÓe „ÓÚÓa B˙BÈ‰a ‰¯Bz56, אינו »ƒ¿¿«¬»«»¿…»««»»«

בתורה, והשגה להבנה כלל שייך שאינו כלומר אומר, הוא מה יודע

יורשים  אלה יהודים גם ומכלֿמקום

לתורה  שייכות להם ויש התורה את

ÈÙÏ ‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ
‰Le¯È ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

,Bz„ÏBz „vÓ העובדה עצם בגלל ƒ««¿
יהודי  נולד ÏÚשהוא Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈«

B·vÓe B„ÓÚÓ שלו והדרגה «¬»«»
התורה  וידיעת vÓe„בלימוד .'eÎƒ«

‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚ שאינו ƒ¿««¿»∆«»
כשם  האדם של ויגיעה בעבודה תלוי

בפעולה  תלוייה לא גשמית שירושה

היורש  מצד ÔÈÚכלשהי Ìb ‰NÚ«¬∆«ƒ¿«
'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙Le¯È שהם ¿««ƒ¿…

כאמור, ביותר, נעלים ≈¿»È„ÈŒÏÚאורות
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»ƒ¿
ÌÈ¯·ca eLaÏ˙pL)∆ƒ¿«¿«¿»ƒ
„Á‡ Ïk Ìi˜nL (ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆¿«≈»∆»
ŒÌÚ Ô‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈≈«
¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ïc ı¯‡‰»»∆¿…»««»»«
כלל, בתורה והשגה להבנה שייך ואינו

ÚbÈ˙nL ¯eÓb ˜Ècˆ Ô‰Â¿≈«ƒ»∆ƒ¿«≈«
‰‚N‰Â ‰·‰a ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»«¬»»«¬»»
˙„È¯È ˙ÈÏÎz È¯‰L ,'eÎ∆¬≈«¿ƒ¿ƒ«

B˙ÓL יהודי כל ‰È‡של ‰hÓÏ ƒ¿»¿«»ƒ
BLÙÂ BÙeb ˙‡ Ôw˙Ï¿«≈∆¿«¿

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰57, ««¬ƒ¿∆¿»»
דווקא  שמוטל בעולם המסויים החלק

לברר  ‰Bz¯‰עליו Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙pL ˙BˆÓeƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
‰¯Bza ‰ÈÁa LÈ ÌÓ‡»¿»≈¿ƒ»«»
ÌÏBÚ‰ ¯e¯aÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ≈»»

‰Ê ÏÚÂ ,'eÎ בתורה זה חלק ¿«∆
יותר  נעלית בכוונה הוא בו שהעיסוק

הגשמי  העולם »¡∆Ó‡¯מבירור

‰ÈÁ·a Èk ,"CÏ ‰Le¯È dÈ‡L ‰¯Bz „BÓÏÏ CÓˆÚ Ô˜˙‰"«¿≈«¿»ƒ¿»∆≈»¿»»ƒƒ¿ƒ»
‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e .‡˜Âc ‰ÚÈ‚È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯BzaL BÊ∆«»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ¿»≈ƒ≈
˙ÈÁ·Ï ˙ÎiL ÌÏBÚ‰ ¯e¯aÓ ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»∆¿«¿»ƒ≈»»«∆∆ƒ¿ƒ«

,Ï‡¯NÈc ˙eiÓÈt‰ בפסוק שנרמז ÌÈÙÏכפי ˙‡ÊÂ" «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿…¿»ƒ
,"Ï‡¯NÈa הם ישראל בני כאשר ¿ƒ¿»≈

כלומר  'פנים', «¿Ì˙BÈ‰aƒבבחינת
‰‚‰‰‰L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆««¿»»

Ì‰nÚ מלמעלהÔÙB‡a ‡È‰ ƒ»∆ƒ¿∆
‰NÚ Ê‡L ,"eÎÏÈ Èt"c¿»«≈≈∆»«¬∆
È˙BÁÈ‰Â"c ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿«¬ƒƒ
EÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ÁÈ‰a ,"CÏ»¿»ƒ«¡…∆¿
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚL ,EÈ·È‡ ÏkÓƒ»…¿∆∆ƒ¿¿≈»»

ÌÈÏaÏ·Ó ÌÈ‡ האדם את ≈»¿«¿¿ƒ
ה' ‰מעבודת ,'eÎ¯˜Ú Ê‡ ‰pƒ≈»ƒ«

‰ÚÈ‚i‰Â ˜ÒÚ‰ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ»≈∆¿«¿ƒ»
,dÓˆÚlLk ‰¯Bz‰ „eÓÏa¿ƒ«»¿∆¿«¿»
ללימוד  קשור שלא עצמו בפני כדבר

המעשי  לקיום השייכות התורה הלכות

גשמיים  דברים עם המצוות של

‰¯Bz‰ „eÓÏ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«»
dÓLÏ הלימוד מלבד כוונה כל ללא ƒ¿»

עצמו.

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»«¬≈≈
˜ÒBÚL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bza«»∆«¿≈∆∆≈
ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „eÓÏa¿ƒ«»¿∆∆

‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚È מהרגיל eÎ',יותר ¿ƒ»¬»
‰¯Bz‰ ˙ÈÁ·Ï ‰ÎBÊ ÈÊ‡¬«∆ƒ¿ƒ««»
ÔÙB‡a ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»¿∆
‰ÈÁaÓ ‰‡aL ,‰zÓ ÏL∆«»»∆»»ƒ¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ באלוקות למעלה «¬≈¿≈
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
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לה d"kyz'd ,dxez zgny mei

לנּוe‰ÊÂי) צּוה קהּלת ּתֹורה מֹורׁשה מׁשה ¿∆ְִִֶַָָָָָֹ

עקב  יּו"ד ׁשהּוא ּדיעקב קאי 58יעקב, , ְֲֲֵֵֶַַָָֹֹ

ּבעֹולם  חמרּיים ּבגּופים הּמלּוּבׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְִִִַַַָָָָָעל

ׁשּבּתֹורה  הּירּוׁשה ּבחינת יׁש אצלן הּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזה,

מבררים  ׁשעלֿידיֿזה יעקב), קהּלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ(מֹורׁשה

ּבּדברים  ׁשּנתלּבׁשּו ּד'תהּו' הּנצֹוצֹות את ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹויֹורׁשים

ּומצֹות. הּתֹורה קּיּום נעׂשה ׁשּבהם ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים

ט) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר היֹות עם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָוהּנה,

הּיֹותר  ּבחינה היא ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבחינת

קׁשּורה  מּכלֿמקֹום כּו', לבררם העֹולם ּבעניני ּבהתלּבׁשּות ׁשּבאה ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּתחּתֹונה

אמרּו ׁשעליה הּתֹורה ּבחינת הן ׁשּבּתֹורה, העליֹונֹות הּבחינֹות עם ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

ויגיעת  עבֹודת עלֿידי ׁשּבאה ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד עצמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"התקן

ׁשּנמׁשכת  מּתנה ּבבחינת ׁשּבאה ּבּתֹורה נעלית הּיֹותר הּבחינה והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהאדם,

ּבחינת  עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ּכלל, ׁשם מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּבחינה

הּבריאה  ּכונת נׁשלמת כּו', לבררם העֹולם ּבעניני ּבהתלּבׁשּות ׁשּבאה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נמׁש59ּדנתאּוה ּדלמּטה ׁשּבעֹולם , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

כּו' העצמּות ּבחינת .60ּומתּגּלה ְְְִִֶַַַָ
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ובכ"מ.58) א. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

ובכ"מ.59) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא (המו"ל).60)ראה הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈc ,·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz e‰ÊÂ (È¿∆»ƒ»»…∆»»¿ƒ««¬…¿«¬…

‡e‰L תיבות Ú˜·ראשי „"eÈ58È‡˜ ‰BÓLp˙הכוונה , ÏÚ ∆»≈»≈««¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈi¯ÓÁ ÌÈÙe‚a ˙BLaeÏn‰ החלק ב'עקב' ונרמזו «¿»¿ƒ»¿ƒƒ»»«∆

הגוף, של והנמוך BzaL¯‰התחתון ‰Le¯i‰ ˙ÈÁa LÈ ÔÏˆ‡ ‰p‰ƒ≈∆¿»≈¿ƒ««¿»∆«»
ŒÏÚL ,(·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ)»»¿ƒ««¬…∆«
˙‡ ÌÈL¯BÈÂ ÌÈ¯¯·Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿»¿ƒ¿¿ƒ∆
eLaÏ˙pL 'e‰˙'c ˙BˆBˆp‰«ƒ¿…∆ƒ¿«¿
Ì‰aL ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ∆»∆
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‰NÚ«¬∆ƒ«»ƒ¿
ביותר  והנמוכה הראשונה הדרגה

לעיל. האמורה התורה ≈p‰Â¿ƒ‰,בלימוד
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆ƒ¿»≈¿≈
‰Le¯i‰ ˙ÈÁaL (Ë ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿ƒ««¿»
¯˙Bi‰ ‰ÈÁa ‡È‰ ‰¯BzaL∆«»ƒ¿ƒ»«≈
˙eLaÏ˙‰a ‰‡aL ‰BzÁz«¿»∆»»¿ƒ¿«¿
,'eÎ Ì¯¯·Ï ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»¿»¿»

‡È‰ ‰¯eL˜ ÌB˜ÓŒÏkÓ דרגה ƒ»»¿»ƒ
זו  ‰BÈÁa˙נמוכה ÌÚ Ìb«ƒ«¿ƒ

Ô‰ ,‰¯BzaL ˙BBÈÏÚ‰»∆¿∆«»≈
e¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»∆»∆»»¿

˙‰"‰¯Bz „BÓÏÏ CÓˆÚ Ô˜ «¿≈«¿»ƒ¿»
‰‡aL ,"CÏ ‰Le¯È dÈ‡L∆≈»¿»»∆»»
,Ì„‡‰ ˙ÚÈ‚ÈÂ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«ƒƒ«»»»
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ Ô‰Â¿≈«¿ƒ»«≈«¬≈
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d"kyz'd ,dxez zgny mei

לנּוe‰ÊÂי) צּוה קהּלת ּתֹורה מֹורׁשה מׁשה ¿∆ְִִֶַָָָָָֹ

עקב  יּו"ד ׁשהּוא ּדיעקב קאי 58יעקב, , ְֲֲֵֵֶַַָָֹֹ

ּבעֹולם  חמרּיים ּבגּופים הּמלּוּבׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְִִִַַַָָָָָעל

ׁשּבּתֹורה  הּירּוׁשה ּבחינת יׁש אצלן הּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזה,

מבררים  ׁשעלֿידיֿזה יעקב), קהּלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ(מֹורׁשה

ּבּדברים  ׁשּנתלּבׁשּו ּד'תהּו' הּנצֹוצֹות את ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹויֹורׁשים

ּומצֹות. הּתֹורה קּיּום נעׂשה ׁשּבהם ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים

ט) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר היֹות עם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָוהּנה,

הּיֹותר  ּבחינה היא ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבחינת

קׁשּורה  מּכלֿמקֹום כּו', לבררם העֹולם ּבעניני ּבהתלּבׁשּות ׁשּבאה ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּתחּתֹונה

אמרּו ׁשעליה הּתֹורה ּבחינת הן ׁשּבּתֹורה, העליֹונֹות הּבחינֹות עם ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

ויגיעת  עבֹודת עלֿידי ׁשּבאה ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד עצמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"התקן

ׁשּנמׁשכת  מּתנה ּבבחינת ׁשּבאה ּבּתֹורה נעלית הּיֹותר הּבחינה והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהאדם,

ּבחינת  עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ּכלל, ׁשם מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּבחינה

הּבריאה  ּכונת נׁשלמת כּו', לבררם העֹולם ּבעניני ּבהתלּבׁשּות ׁשּבאה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נמׁש59ּדנתאּוה ּדלמּטה ׁשּבעֹולם , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

כּו' העצמּות ּבחינת .60ּומתּגּלה ְְְִִֶַַַָ
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ובכ"מ.58) א. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

ובכ"מ.59) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא (המו"ל).60)ראה הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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‡e‰L תיבות Ú˜·ראשי „"eÈ58È‡˜ ‰BÓLp˙הכוונה , ÏÚ ∆»≈»≈««¿»
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לעיל. האמורה התורה ≈p‰Â¿ƒ‰,בלימוד
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆ƒ¿»≈¿≈
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,'eÎ Ì¯¯·Ï ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»¿»¿»

‡È‰ ‰¯eL˜ ÌB˜ÓŒÏkÓ דרגה ƒ»»¿»ƒ
זו  ‰BÈÁa˙נמוכה ÌÚ Ìb«ƒ«¿ƒ

Ô‰ ,‰¯BzaL ˙BBÈÏÚ‰»∆¿∆«»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמעון ברוך שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי הדומי' הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מערב הוש"ר... וברך לקחתי ואשיבנו ממחרת 

שבת בראשית, בראשית השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה שתהי' שנה מבורכת ומוצלחת בכל 

אחד ואחת בעניניו ועניני ב"ב שיחיו, וכיון שכל ישראל ערבים זב"ז, הרי נוסף על הפי' כפשוטו ערבים 

שעי"ז  ונעימות  עריבות  מלשון  ערבים  שבמלת  השני  הענין  ע"י  באה  זו  ערב]ות[  הרי  ערבות,  מלשון 

מקבל כל אחד ברצון ערבות בעד חבירו, ובמילא ג"כ הענין השלישי שבמלת ערבים מלשון מעורבים 

זע"ז אשר כולם יחד הם קומה שלימה.

להחזקת  ובעזר  בכלל,  צבורית  בעסקנות  ועוז  כח  כת"ר  ג"כ  יוסיף  בודאי  לזה  מתאים  הרי 

המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במרוקה בפרט, וגדול זכות השתדלותו בזה להיות 

צנור וכלי לברכות השי"ת מעל.

בברכה.



לו

.d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

הסוכות‡. דחג הראשונים ימים שני של התורה קריאת הפסח)התחלת דחג שני יום של (וכן
ירצה  והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב או שור גו' "וידבר היא:

לה'" אשה .1לקרבן

המועדים? ענין ולכללות הסוכות לחג אלו פסוקים של השייכות מהי מובן: אינו ולכאורה

וגו'" ה' מועדי גו' "וידבר שלאחריֿזה: בפסוקים מתחיל המועדים להיות 2ענין צריכה היתה ולכאורה ,
שמתחילים  וכיון התורה; לקריאת הדרוש הפסוקים סכום ישנו בהם שגם אלו, מפסוקים הקריאה התחלת
קורין  (שלכן המועדים ענין לכללות שייך זה ענין שגם לומר, צריך עלֿכן גו'", כשב או "שור מהפסוק

הראשונים). הימים בשני זאת קורין (שלכן הסוכות לחג ובמיוחד הפסח), חג של השני ביום זאת

הקרבנות:·. ענין לכללות בנוגע הביאור בהקדם ויובן

הבהיר  בספר כדאיתא באלקות, הכחות והתאחדות קירוב נעשה הקרבן ענין שעלֿידי "אמאי 3ידוע
. קרבן דאיןֿסוף"איקרי רזא עד עולה דקורבנא ש"רזא ועד כו'", שמקרב .4.

מסויימת פעולה נעשית כיצד מובן: אינו הקרבתmc`aולכאורה הרי dndaעלֿידי - המזבח עלֿגבי
גוף  עלֿידי או האדם בגוף נעשית המצוה שפעולת תפילין, או ציצית כמו המצוות, שאר כמו אינו זה

אלא  אינו האדם ואילו בבהמה, היא ההקרבה שפעולת בקרבנות, מהֿשאיןֿכן הקרבן?!lraהאדם,

היא הנקרבת שהבהמה מפני שזהו לומר הצדקה,eiqkpnואין נתינת כמו זה אין שהרי - האדם של
אזי לעני פרוטה נותן שכאשר הרי למשל, בקרבן , מה ֿשאיןֿכן הנתינה, פעולת ֿ ידי על הבורא מצות  מקיים

קרבן שם  חלקה)חלות או (כולה  הבהמה את ושורפים  שמקריבים  בשעה רק נעשה המזבח,וקדושתו  גבי על
הקרבן. בעל להיותו אלא אינה האדם של השייכות ואז,

הרמב"ן ‚. דברי עלֿפי .5ויובן אדם "שיחשוב - הקרבנות ענין לכללות הטעם חטא בביאור כי .
. כו'".לאלקיו תמורה ממנו שלקח הבורא חסד לולא גופו, וישרף דמו שישפך לו וראוי .

ביניהם. השתוות איזה שתהיה בהכרח באדם, תפעל בבהמה שהפעולה כדי אמנם,

ממש" ממעל אלקה חלק (ש)היא בישראל השנית ה"נפש שמלבד כידוע - בזה גם 6והענין ישנה ,
הבהמית" הבהמה 7"נפש שזוהי אלא ממש, כבהמה שהיא מובן הרי תורה, עלֿפי כן שנקראת וכיון ,

ונכלל  שעולה שבקרבן נעלית הכי הדרגא שזוהי שבבהמה, האדם עם וחיבור קישור לה יש ולכן שבאדם,
לה'. ההקרבה עלֿידי למעלה

כדאיתא  למעליותא, הן לבהמה, האדם שבין והשייכות הקשר מלבד - זה חולין וכל במסכת 8בגמרא

הפסוק  והן 9על כבהמה", עצמן ומשימין בדעת ערומין שהן אדם בני "אלו ה'", תושיע ובהמה "אדם
בגמרא  כדאיתא כו'".10לגריעותא, כבהמה "שלשה :

לאדם  בנוגע שבאדם הבהמה מן וכן שבאדם, לבהמה בנוגע שבבהמה האדם מן ללמוד יכולים ולכן,
שבבהמה.
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כוֿכז.1) כב, אמור
ואילך.2) א כג, שם
ועוד.3) רע"א. ה, זח"ג גם וראה (קט). סמ"ו
ב.4) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
ט.5) א, ויקרא

רפ"ב.6) תניא
ב.7) עט, ב. לג, זח"ג
ב.8) ה,
ז.9) לו, תהלים

א.10) טז, חגיגה



לז d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

- עז" או כשב או "שור הקריאה), בהתחלת (שנזכרו שבבהמה הסוגים מג' שלומדים מה גם וזהו
למטה  הנשמה ירדה ובירורה תיקונה (שבשביל הבהמית נפש שבאדם, לבהמה ישנם 11בנוגע בה שגם ,(

אלו. חילוקים ג'

בזה:„. והענין

עינים  מאור בספר הבעלֿשםֿטוב 12איתא תלמיד שהיה מטשערנאביל, נחום מנחם רבי הצדיק ָ(להרב
רשעים  צדיקים בישראל, שיש מדרגות ג' הם עז או כשב או ש"שור הזקן), רבינו  של וחברו המגיד, והרב
על  ומדקדקים שמביטים במלאפום), - שּור (מלשון הבטה שם על 'שור', נקראים צדיקים בינונים.
נקראים  'כשב' הענינים]. בכל אלקות התגלות שרואים עלֿשם גם כן שנקראים לומר, [ויש מעשיהם

עזות". מלשון רשעים, נקראים 'עז' בינונים.

התפילה' ב'קונטרס כמבואר לגריעותא, הם ועז כשב שור הענינים ג' שכל גם שמצינו 13ולהעיר,

הוא  שהענין כפי מדובר כאן אבל כו'", ועז כשב שור הנקרא הבהמית בנפש כלליות חלוקות ג' "שיש
הוא  גם הרי רשעים, על שקאי "עז" שאפילו מזה, ויתירה צדיקים, על "שור" קאי שלכן למעליותא,

המזבח. גבי על וליקרב לעלות מוכן עומד

אמו":‰. תחת ימים שבעת "והיה בכתוב, וממשיך

ד"והיה  והפירוש המדות. מקור בינה, על קאי - ו"אמו" המדות, שבעת על קאי - ימים" "שבעת
המדות  על הבית בעל שיהיה השכל שליטת תחת להיות צריכים שהמדות - הוא אמו" תחת ימים שבעת

אותם. ויכוין

ה'צמחֿצדק' שמביא כפי - בזה .14והענין בינה מהֿשאיןֿכן החיצונים, יניקת יש .ש"מהמדות
לא  ולכן יניקה, מהם אין בשכל כלולים בחינת 15כשהמדות הוא כסיל ("פירוש כו'" בתבונה כסיל יחפוץ

. החיצונים .יניקת בתבונה הנ"ל כסיל יחפוץ לא ולכן .. בתבונה כלולים כשהם זו"נ המדות היינו ..
לבו" בהתגלות ("כיֿאם לבו בהתגלות רק יניקה, לו אין זו מבחינה יש 15יען אז המדה, התגלות שהוא ,(

כו'" יניקה ).16לו

פרא  "עיר בבחינת ותקפן, בטבען הם אלא השכל, מן מושפעות אינן שהמדות זמן שכל מובן, ומזה
יולד" ה'בחיי'17אדם שכתב וכמו לאלקות. להתקרב אפשר אי - כו') החינוך ענין להיות צריך 18(שלכן

"והיה  להיות צריך ולכן דקדושה. ויראה האהבה עם יחד ישכנו לא עולםֿהזה בעניני והיראה שהאהבה
השכל. עלֿידי מושפעות יהיו שהמדות היינו, אמו", תחת ימים שבעת

הסוכות  לחג השייכות דבינה 14וזוהי המקיפים מאירים הסוכות שבחג חסידות בדרושי כמבואר -19,
נאמר  בבחינת 20ועלֿזה להיות צריכים המדות שבעת שהם הימים ששבעת ימים", שבעת תשבו "בסוכות

אמו"). תחת ימים שבעת ד"והיה הענין תוכן (שזהו השכל השפעת תחת היינו, בסוכה, ישיבה

באופן  לה'", אשה לקרבן "ירצה עצרת, שמיני על דקאי והלאה", השמיני "מיום הנה ולאחריֿכן,
אתך" לזרים ואין לבדך לך .21ש "יהיו

השמיני "מיום הוא בזה השנה d`ldeוהדיוק כל על הענינים כל שיומשכו היא שהכוונה כיון - גו'"
כולה.

***
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גו').12) כשב או שור (עה"פ האזינו פ'
תש"א 13) סה"מ .10 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה פ"ח.
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ב.15) יח, משלי
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יב.17) יא, איוב

השער 18) ובפתח כה, אופן פ"ג ח בשער הלבבות בחובת
ה'. אהבת לשער

נתיב 19) ביאיר (נסמן ותקו"ז מזהר - טו ס, מאו"א ראה
.211 ס"ע חכ"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. שם).

מב.20) כג, אמור
ע'21) חל"ה התוועדויות - מנחם תורת וראה יז. ה, משלי

וש"נ. .29



d"kyz'dלח ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

.Â מירושלים חיים מים יצאו ההוא ביום "והיה הסוכות: דחג א' יום בהפטרת שכתוב מה אודות דובר
הסוכות 22גו'" בחג שהיה המים לניסוך והשייכות ,23.

***

.Ê,הבעלֿשםֿטוב אודות ביותר פלאי סיפור ישנו

שלא - (אף נאמן ממקור בא זה שסיפור הדברים ומשמעות בפשיטות, מספרים וכמה שכמה כפי
אדמו"ר) מו"ח מכ"ק זה סיפור הידוע 24שמעתי מהפתגם גם ולהעיר הבעלֿשםֿטוב,25. לסיפורי בנוגע

הבעלֿשםֿטוב. של וביכלתו בכחו הדבר היה מכלֿמקום בפועל, הסיפור אירע לא אם ובפרט שגם
אמיתי  סיפור שזהו שמשמע -בנידוןֿדידן,

שאיננה 26שפעם  וטענו הסוכה, נבנתה כיצד ובראותם הבעלֿשםֿטוב, של לסוכתו מעזיבוז גדולי באו
של  דעתו את קיבלו לא הבעלֿשםֿטוב, לבין בינם השקלאֿוטריא אריכות לאחרי וגם כשרה,
משך  לאחרי - ידו את פתח שהבעלֿשםֿטוב עד דין, עלֿפי הסוכה של כשרותה דבר על הבעלֿשםֿטוב
עליה  וחתום כשרה", ישראל ר' "סוכת נכתב שבה קלף פיסת בידו וראו - בדביקות שהיה רגעים כמה

הפנים! שר מט"ט

מחנה  'דגל בעל הבעלֿשםֿטוב, של נכדו אצל אחרֿכך היתה זו קלף שפיסת - הוא הסיפור [והמשך
היה  לא תקופה ובאותה לרפואתו, בה משתמש היה רחמנאֿליצלן, חולה היה מישהו וכאשר אפרים',
שכיון  אפרים', מחנה 'דגל בעל ואמר הקלף. נעלם אחד שיום עד החיים, דהיפך הענין בסביבתו

הקלף]. את ממנו נטלו לכן הרצוי, סדר היה לא החיים היפך של ענין במחנו הניח שלא שהעובדה

.Á:לב שמים לא פשוטים ענינים על  שדוקא פעמים כמה וכמדובר - מובן אינו ולכאורה

של א) למדנותו הפלאת מגודל כמובן - בתורה ביותר גדול למדן שהיה שהבעלֿשםֿטוב יתכן כיצד
המגיד  הרב של הלמדנות גודל על שהעיד הזקן, של 27רבינו הלמדנות גודל על העיד המגיד והרב ,

דין?!28הבעלֿשםֿטוב  עלֿפי כשרה שסוכתו להם ולהוכיח מעזיבוז, גדולי את לנצח יכול היה לא -

ועיקר:ב) ועוד

מצליח  היה השקלאֿוטריא אריכות לאחרי אם שגם כזו, בסוכה ישב שהבעלֿשםֿטוב יתכן כיצד
היא" בשמים ש"לא [דאף הפנים שר מט"ט של האישור לאחרי וגם דין, עלֿפי כשרה שסוכתו ,29להוכיח

חברתה  את ומכריעה גוברת סברא איזו הורה רק אלא דבר, חידש לא בנידוןֿדידן בודאי 30הרי הרי ,[
מצוה?! הידור של באופן אינה

דברי והגע של קל לדקדוק בנוגע אפילו ומצוות, תורה בעניני להדר משתדל פשוט יהודי גם עצמך:
הוא  תורה ישראל למנהג ועד נשיא 31סופרים, הבעלֿשםֿטוב, אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ;

שבעה  במשך אותה שמקיימים התורה, מן למצוה ובנוגע שלאחריֿזה, הדורות ובכל בדורו החסידות
כללית 32ימים  ומצוה בחסידות 33, המבואר עלֿפי ובפרט כולה, השנה לכל שנוגעת באה 34, סוכה שמצות
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ח.22) יד, זכרי'
(23) לעתֿעתה לידינו הגיעה לא זו ).l"endשיחה
בתחלתו24) סוכות עה"ת בעש"ט ס' (וש"נ).ראה
וש"נ.25) ואילך. מג אות עינים) (מאירת בהקדמה שם ראה
התרגשות,26) מתוך הסיפור סיפר שליט"א אדמו"ר כ"ק

) מבכי חנוק ).l"endובקול
פט 27) ע' כב גליון תשס"ט) (שנת הבעש"ט" "היכל גם ראה

וש"נ. ואילך.
סש"כ.28) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

.233 ע' חל"ז התוועדויות - מנחם תורת גם וראה וש"נ.
ב.29) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

השמים 30) מן לשו"ת מרגליות) (להר"ר "פתיחה" ראה
וש"נ. (בתחלתה).

ברמ"א 31) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
אחרת,32) בסוכה ישב כו' השקו"ט שלאחרי נאמר אם וגם

בה  לישב בחשבו כזו, סוכה בנה מלכתחילה למה מובן: אינו
הסוכות. חג ימי שבעת במשך

(33- מנחם תורת .10 ע' סב חוברת "רשימות" גם ראה
וש"נ. .136 ע' ריש חכ"א התוועדויות

ואילך.34) ספצ"ג תרל"ז וככה המשך
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.Â מירושלים חיים מים יצאו ההוא ביום "והיה הסוכות: דחג א' יום בהפטרת שכתוב מה אודות דובר
הסוכות 22גו'" בחג שהיה המים לניסוך והשייכות ,23.

***

.Ê,הבעלֿשםֿטוב אודות ביותר פלאי סיפור ישנו

שלא - (אף נאמן ממקור בא זה שסיפור הדברים ומשמעות בפשיטות, מספרים וכמה שכמה כפי
אדמו"ר) מו"ח מכ"ק זה סיפור הידוע 24שמעתי מהפתגם גם ולהעיר הבעלֿשםֿטוב,25. לסיפורי בנוגע

הבעלֿשםֿטוב. של וביכלתו בכחו הדבר היה מכלֿמקום בפועל, הסיפור אירע לא אם ובפרט שגם
אמיתי  סיפור שזהו שמשמע -בנידוןֿדידן,

שאיננה 26שפעם  וטענו הסוכה, נבנתה כיצד ובראותם הבעלֿשםֿטוב, של לסוכתו מעזיבוז גדולי באו
של  דעתו את קיבלו לא הבעלֿשםֿטוב, לבין בינם השקלאֿוטריא אריכות לאחרי וגם כשרה,
משך  לאחרי - ידו את פתח שהבעלֿשםֿטוב עד דין, עלֿפי הסוכה של כשרותה דבר על הבעלֿשםֿטוב
עליה  וחתום כשרה", ישראל ר' "סוכת נכתב שבה קלף פיסת בידו וראו - בדביקות שהיה רגעים כמה

הפנים! שר מט"ט

מחנה  'דגל בעל הבעלֿשםֿטוב, של נכדו אצל אחרֿכך היתה זו קלף שפיסת - הוא הסיפור [והמשך
היה  לא תקופה ובאותה לרפואתו, בה משתמש היה רחמנאֿליצלן, חולה היה מישהו וכאשר אפרים',
שכיון  אפרים', מחנה 'דגל בעל ואמר הקלף. נעלם אחד שיום עד החיים, דהיפך הענין בסביבתו

הקלף]. את ממנו נטלו לכן הרצוי, סדר היה לא החיים היפך של ענין במחנו הניח שלא שהעובדה

.Á:לב שמים לא פשוטים ענינים על  שדוקא פעמים כמה וכמדובר - מובן אינו ולכאורה

של א) למדנותו הפלאת מגודל כמובן - בתורה ביותר גדול למדן שהיה שהבעלֿשםֿטוב יתכן כיצד
המגיד  הרב של הלמדנות גודל על שהעיד הזקן, של 27רבינו הלמדנות גודל על העיד המגיד והרב ,

דין?!28הבעלֿשםֿטוב  עלֿפי כשרה שסוכתו להם ולהוכיח מעזיבוז, גדולי את לנצח יכול היה לא -

ועיקר:ב) ועוד

מצליח  היה השקלאֿוטריא אריכות לאחרי אם שגם כזו, בסוכה ישב שהבעלֿשםֿטוב יתכן כיצד
היא" בשמים ש"לא [דאף הפנים שר מט"ט של האישור לאחרי וגם דין, עלֿפי כשרה שסוכתו ,29להוכיח

חברתה  את ומכריעה גוברת סברא איזו הורה רק אלא דבר, חידש לא בנידוןֿדידן בודאי 30הרי הרי ,[
מצוה?! הידור של באופן אינה

דברי והגע של קל לדקדוק בנוגע אפילו ומצוות, תורה בעניני להדר משתדל פשוט יהודי גם עצמך:
הוא  תורה ישראל למנהג ועד נשיא 31סופרים, הבעלֿשםֿטוב, אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ;

שבעה  במשך אותה שמקיימים התורה, מן למצוה ובנוגע שלאחריֿזה, הדורות ובכל בדורו החסידות
כללית 32ימים  ומצוה בחסידות 33, המבואר עלֿפי ובפרט כולה, השנה לכל שנוגעת באה 34, סוכה שמצות
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השמים 30) מן לשו"ת מרגליות) (להר"ר "פתיחה" ראה
וש"נ. (בתחלתה).

ברמ"א 31) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
אחרת,32) בסוכה ישב כו' השקו"ט שלאחרי נאמר אם וגם

בה  לישב בחשבו כזו, סוכה בנה מלכתחילה למה מובן: אינו
הסוכות. חג ימי שבעת במשך

(33- מנחם תורת .10 ע' סב חוברת "רשימות" גם ראה
וש"נ. .136 ע' ריש חכ"א התוועדויות

ואילך.34) ספצ"ג תרל"ז וככה המשך

d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

זו  שלא כזו, בסוכה ישב שהבעלֿשםֿטוב יתכן איך ואםֿכן הכיפורים. דיום התשובה לעבודת בהמשך
שיש  ועד כשרה, אינה מעזיבוז גדולי כל דעת שלפי זאת, עוד אלא מצוה, הידור של באופן שאינה בלבד

כשרותה?! על יעיד שמלאך צורך

הגמרא  דברי עלֿפי יותר מתחזקת זו אכלתי"35וקושיא לא וטרפה "נבלה יחזקאל לדברי ,36בנוגע
והיינו, להתירו), לחכם לשאול והוצרך ספק בה (שנולד חכם" בה שהורה מבהמה אכלתי "לא
לשאול  והוצרך נסתפק שהקצב כיון מכלֿמקום הדעות, לכל כשרה שהיא פסק שהחכם שאףֿעלֿפי
שאינה  אומרים מעזיבוז גדולי שכל סוכה אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - ממנה אכל לא לחכם,

חכם"?! בה שהורה מ"בהמה בערך שלא יותר גרוע ענין שזהו כשרה,

בנוגע ג) נפקאֿמינה למאי - דורות לדורי שנשאר עד בפרהסיא, שאירע - הנ"ל סיפור יוקשה: וביותר
אלינו?

לפקפק  שיש וסוכה כשרה, סוכה סוכות, שתי יש שכאשר היא, בזה שהכוונה לומר אין ובודאי
בשולחןֿערוך  להדיא מפורש שהרי - המפוקפקת הסוכה את להעדיף יש עכשיו 37בכשרותה, ש"נהגו

טפח" אפילו ושלישית כהלכתן "שתים ולא שלימות", מחיצות .38לעשות

הסכמה  לקבל יכול שהיה הבעלֿשםֿטוב של גדלותו לידע כדי לנו נוגע זה שסיפור לומר אין וכמוֿכן
להיעשות  יכול הדבר היה הבעלֿשםֿטוב, של בגדלותו מוסיף זה ענין אם גם הרי - כו' הפנים" מ"שר

בהידור. סוכה מצות קיום על וויתור ללא אחר, באופן

 ֿ ועלֿאחת מישהו...), של לשינתו הדבר (שיפריע אלו קושיות על שיתעכבו מצאתי לא ולעתֿעתה
בזה. ביאור מצאתי שלא כמהֿוכמה

.Ë:לומר יש - אפשר ובדרך

ענינים  ג' ישנם העולם שבכללות ששייכים 39ידוע ענינים (ב) קדושה, שורה שבהם מצוה, עניני (א) :
בידי  וקשורים ש"אסורים האסורים, דברים שהם לגמרי, הטמאות קליפות ג' - הקדושה היפך של לצד

כו'" יומם יבוא כי עד משם עולים ואין לעולם קשור 40החיצונים "שאינו המותר, דבר הרשות, עניני (ג) ,
כו'" החיצונים בידי הטמאות 40ואסור קליפות שלש בין ממוצעת בחינה ש"היא נוגה, מקליפת להיותו ,

. הטמאות קליפות בשלש נכללת שהיא פעמים ולכן הקדושה, ומדרגת בחינת ובין שהיא לגמרי ופעמים .
כו'" הקדושה ומדרגת בבחינת ועולה כלי 41נכללת מזה לעשות יכולים האדם עבודת שעלֿידי והיינו, ,

עצמה. לקדושה ועד מצוה, של ענין לאלקות,

יש  שבהם ענינים יש אבל ענין, כל שייך הנ"ל סוגים מג' לאיזה בפשטות יודעים כלל בדרך והנה,
- זה' ה'לעומת טוען - היותר ולכל אליו, שייך פלוני שענין טוען, זה' ה'לעומת לשקלאֿוטריא; מקום
שמצינו  וכפי כללית, מצוה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מצוה, ממנו לעשות אפשר אי אבל הרשות, דבר זה הרי

רק אלא טמא, דבר (לא טומאה לקבל שראוי שדבר לסוכה, לסכך ie`xבנוגע פסול טומאה) ,42לקבל
העליון  רצון בו שיתגלה מוכשר שאינו חומר זה  הרי מכלֿמקום המותר, דבר שהוא שאףֿעלֿפי והיינו,

דבינה  מקיפים - סוכה שבמצות הפרטי הגילוי או המצוות), ענין כללות .19(שזהו

שייכות  לו שיש דבר שזהו מוכח גופא מזה הרי לקדושה, לעלות יכול זה דבר אם ספק שיש וכיון
זה'. ל'לעומת

בה  שהורה מבהמה אכלתי "לא אכלתי", לא וטרפה "נבלה יחזקאל שאמר מה לבאר יש ועלֿפיֿזה
החכם  של הפסקֿדין שעלֿידי אףֿעלֿפי כי, - להתירו) לחכם לשאול והוצרך ספק בה (שנולד חכם"
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(ובפרש"י).35) ב לז, חולין
יד.36) ד, יחזקאל
ס"ה.37) סתר"ל או"ח רמ"א
ב.38) ו, סוכה
מנחם 39) (תורת סי"ח תשכ"א ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(71 ע' חכ"ט התוועדויות -
א).40) (יב, פ"ז תניא
ב).41) (יא, שם
וש"נ.42) רסתרכ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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הקודש' ב'אגרת (כמבואר זה' ה'לעומת משליטת יוצא הוא הרי הדבר את כיון 43שמתיר מכלֿמקום ,(
כלֿכך, בנקל בו חודר אינו שאלקות דבר היותו על מורה זה הרי בספק, מוטל הדבר היה שעה שלפי

וטרפה". "נבלה בשם נקרא זה הרי  יחזקאל של ומצבו מעמדו ערך לפי ולכן,

.È לבררו זה', ל'לעומת שייך שהיה בדבר פועלים כאשר מיוחד עילוי ישנו הרי גיסא, לאידך אמנם,
מזולל" יקר "להוציא - לקדושה כו').44ולהעלותו למטה הנשמה ירדה זה ענין שבשביל (ועד

אופנים: כמה יש זה ובענין

יש  מישראל אחד שלכל כידוע בתורה, הפסקֿדין שזהו - הדיבור עלֿידי נעשה שהבירור אופן יש
חלק  "ותן שכתוב כמו אליו, השייך בתורה פועל 45בתורתך"epחלק הוא הרי הלכה שפוסק ועלֿידיֿזה ,

"הליכו  - לו"בעולם עולם .46ת

לא  זו שסוכה שרצונה זה' ה'לעומת ממשלת תחת ואינה כשרה, סוכה שזוהי הלכה פסק - ולדוגמא
דבינה. המקיפים להמשכת ראויה תהיה

להוציאו  כדי בדיבור ההלכה פסק מספיק שאז כלֿכך, בהתגברות אינה החומריות כאשר - זה וכל
אלא  הדיבור, ענין מספיק לא אזי - ביותר בהתגברות היא החומריות כאשר אבל זה'; ה'לעומת מממשלת

כו'" ומבטל מעשה ש"אתי ענינים בכמה שמצינו כפי דוקא, מעשה של ענין להיות והמעשה 47צריך ,
דוקא. בעצמו אלא אחרים, עלֿידי לא - גופא

ומצב  במעמד גם הסוכה בסכך הקדושה המשכת לפעול - הבעלֿשםֿטוב של גדלותו היתה ובזה
גם  הנה שלכן, בדיבור, ההלכה פסק עלֿידי לא אפילו זאת לפעול איֿאפשר החומריות התגברות שמצד
כיבדוהו  אלא נגדו, שלחמו מאלו היו שלא מוכח (שמזה הבעלֿשםֿטוב של לסוכתו שבאו מעזיבוז גדולי
לא  הסוכה, את להכשיר כו' והשגה בהבנה הבעלֿשםֿטוב של סברותיו את ושמעו כו'), עמו והתפלפלו
מעזיבוז  אנשי יכלו לא שלכן זה', ד'לעומת החומריות התגברות תוקף מצד (שזהו אצלם הדבר נתקבל

עלֿידי ואףֿעלֿפיֿכן, דבינה), מקיפים שם lretaלהמשיך dyrnd הבעלֿשםֿטוב פעל זו, בסוכה שישב
בזה  ה'צמחֿצדק' פתגם (כידוע דתורה נגלה עלֿפי אלא קבלה, עלֿפי לא - כשרה תהיה ),48שהסוכה

לתורה  בנוגע השליחות באה שעלֿידו הפנים, שר מט"ט עלֿידי שנתאשר .49כפי

היה  הכיפורים, דיום התשובה עבודת שלימות לאחרי שהבעלֿשםֿטוב, לכך הטעם מובן ועלֿפיֿזה
שתהיה  אחרת בסוכה לישב יכול שהיה אף זו, סוכה להכשיר געקאכט") אזוי זיך האט ("ער כלֿכך ַָָלהוט
("דורכברעכן") ולהכניע לשבור רצה כו', עבודתו מעלת גודל מצד דוקא כי - מצוה הידור של באופן

סוכה. שבמצות הקדושה השראת תומשך שם שגם כו', החומריות את

.‡È נפקאֿמינה למאי - להבין צריך עדיין שייכת אך אינה זו שעבודה כערכנו, לאנשים הנ"ל כל
לגמרי? דאונא בדרי שלא כלל, אליהם

לאחריהם  שדוקא בלתיֿרצויים, מאורעות כמה על והסבר ביאור מהוה זה שסיפור - הוא הענין אך
קדושה. בעניני עילוי ניתוסף

ששייכת  הנהגה שזוהי כיון זיך"), שּפארן ("אליין כאלו ענינים לחפש צריך אין שבודאי - ַַובהקדמה
כערכנו; לאנשים ולא לבעלֿשםֿטוב,

רק הוא אמת ixg`lהמדובר הן - כזאת?! היתה למה שאלה: ומתעוררת כאלו, מאורעות שקורים
הרי  - מלכתחילה?! הדבר הוצרך למה היא השאלה אבל רבא", שמיה ויתקדש "יתגדל שעלֿידיֿזה
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ב).43) (קמד, סכ"ו
א.44) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ
ואילך,45) 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות

וש"נ. שם. 34 ובהערה
וש"נ.46) סע"ב. כח, מגילה וראה ו. ג, חבקוק

אֿב.47) נט, קידושין ראה
(48.33 הערה 288 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
וש"נ.49) .129 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת ראה
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הקודש' ב'אגרת (כמבואר זה' ה'לעומת משליטת יוצא הוא הרי הדבר את כיון 43שמתיר מכלֿמקום ,(
כלֿכך, בנקל בו חודר אינו שאלקות דבר היותו על מורה זה הרי בספק, מוטל הדבר היה שעה שלפי

וטרפה". "נבלה בשם נקרא זה הרי  יחזקאל של ומצבו מעמדו ערך לפי ולכן,

.È לבררו זה', ל'לעומת שייך שהיה בדבר פועלים כאשר מיוחד עילוי ישנו הרי גיסא, לאידך אמנם,
מזולל" יקר "להוציא - לקדושה כו').44ולהעלותו למטה הנשמה ירדה זה ענין שבשביל (ועד

אופנים: כמה יש זה ובענין

יש  מישראל אחד שלכל כידוע בתורה, הפסקֿדין שזהו - הדיבור עלֿידי נעשה שהבירור אופן יש
חלק  "ותן שכתוב כמו אליו, השייך בתורה פועל 45בתורתך"epחלק הוא הרי הלכה שפוסק ועלֿידיֿזה ,

"הליכו  - לו"בעולם עולם .46ת

לא  זו שסוכה שרצונה זה' ה'לעומת ממשלת תחת ואינה כשרה, סוכה שזוהי הלכה פסק - ולדוגמא
דבינה. המקיפים להמשכת ראויה תהיה

להוציאו  כדי בדיבור ההלכה פסק מספיק שאז כלֿכך, בהתגברות אינה החומריות כאשר - זה וכל
אלא  הדיבור, ענין מספיק לא אזי - ביותר בהתגברות היא החומריות כאשר אבל זה'; ה'לעומת מממשלת

כו'" ומבטל מעשה ש"אתי ענינים בכמה שמצינו כפי דוקא, מעשה של ענין להיות והמעשה 47צריך ,
דוקא. בעצמו אלא אחרים, עלֿידי לא - גופא

ומצב  במעמד גם הסוכה בסכך הקדושה המשכת לפעול - הבעלֿשםֿטוב של גדלותו היתה ובזה
גם  הנה שלכן, בדיבור, ההלכה פסק עלֿידי לא אפילו זאת לפעול איֿאפשר החומריות התגברות שמצד
כיבדוהו  אלא נגדו, שלחמו מאלו היו שלא מוכח (שמזה הבעלֿשםֿטוב של לסוכתו שבאו מעזיבוז גדולי
לא  הסוכה, את להכשיר כו' והשגה בהבנה הבעלֿשםֿטוב של סברותיו את ושמעו כו'), עמו והתפלפלו
מעזיבוז  אנשי יכלו לא שלכן זה', ד'לעומת החומריות התגברות תוקף מצד (שזהו אצלם הדבר נתקבל

עלֿידי ואףֿעלֿפיֿכן, דבינה), מקיפים שם lretaלהמשיך dyrnd הבעלֿשםֿטוב פעל זו, בסוכה שישב
בזה  ה'צמחֿצדק' פתגם (כידוע דתורה נגלה עלֿפי אלא קבלה, עלֿפי לא - כשרה תהיה ),48שהסוכה

לתורה  בנוגע השליחות באה שעלֿידו הפנים, שר מט"ט עלֿידי שנתאשר .49כפי

היה  הכיפורים, דיום התשובה עבודת שלימות לאחרי שהבעלֿשםֿטוב, לכך הטעם מובן ועלֿפיֿזה
שתהיה  אחרת בסוכה לישב יכול שהיה אף זו, סוכה להכשיר געקאכט") אזוי זיך האט ("ער כלֿכך ַָָלהוט
("דורכברעכן") ולהכניע לשבור רצה כו', עבודתו מעלת גודל מצד דוקא כי - מצוה הידור של באופן

סוכה. שבמצות הקדושה השראת תומשך שם שגם כו', החומריות את

.‡È נפקאֿמינה למאי - להבין צריך עדיין שייכת אך אינה זו שעבודה כערכנו, לאנשים הנ"ל כל
לגמרי? דאונא בדרי שלא כלל, אליהם

לאחריהם  שדוקא בלתיֿרצויים, מאורעות כמה על והסבר ביאור מהוה זה שסיפור - הוא הענין אך
קדושה. בעניני עילוי ניתוסף

ששייכת  הנהגה שזוהי כיון זיך"), שּפארן ("אליין כאלו ענינים לחפש צריך אין שבודאי - ַַובהקדמה
כערכנו; לאנשים ולא לבעלֿשםֿטוב,

רק הוא אמת ixg`lהמדובר הן - כזאת?! היתה למה שאלה: ומתעוררת כאלו, מאורעות שקורים
הרי  - מלכתחילה?! הדבר הוצרך למה היא השאלה אבל רבא", שמיה ויתקדש "יתגדל שעלֿידיֿזה
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א.44) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ
ואילך,45) 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות

וש"נ. שם. 34 ובהערה
וש"נ.46) סע"ב. כח, מגילה וראה ו. ג, חבקוק

אֿב.47) נט, קידושין ראה
(48.33 הערה 288 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
וש"נ.49) .129 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת ראה

d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

יותר  תשובה בעלי שגדולים אמת הן - בתירוץ! צורך יהיה לא ואז קושיא, תהיה לא שמלכתחילה מוטב
בו" לעמוד יכולים גמורין צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי שב"מקום כך, כדי עד אבל 50מצדיקים, ,

במעמד  הם אלא מלכתחילה, לזה מגיעים היו לא אם היה ומוטב זו, ב"גדולה" הצורך מהו אףֿעלֿפיֿכן,
ישר" האדם את ש"עשה כפי .51ומצב 

וגו'" הוי' וישר ש"טוב הדבר שברור - המענה בא זה ענין 52ועל לפעול כדי - טובה כוונה בזה ויש ,
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***

.·È.'לך יתנו 'כתר דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***
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השמחה  ענין להיות צריך הפסח בחג .64שגם את ] בהן קורין אנו החג ימי שבעת כל מוצא אתה וכן .

בשאר  הלל חצי שקורין (ומה ולילו הראשון ביוםֿטוב אלא ההלל את קורין אנו אין בפסח אבל ההלל,
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ה"ד.50) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
כט.51) ג, קהלת
(רמז52) עה"פ יל"ש וראה ח. כה, ועוד.תהלים תשב).
מכ"א.53) פ"ה אבות
פכ 54) פי"ב. תניא "ו.ראה
ובכ"מ.55) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
ה"ה.56) שם רמב"ם
ואילך.57) ב קג, ח"ג
ב.58) רנז, הסוכות שער - דא"ח עם

ב.59) פח, זח"ב גם וראה ג. ב, מלאכי - הכתוב לשון
סי"א. סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע הי"ח. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם

מנחם 60) (תורת ס"ו תשי"ב דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה
.(33 ע' ח"ד התוועדויות -

ואילך.61) 356 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ועוד.

(בתחלתו).62) תרנד רמז אמור
ב.63) קלא, שבת
סקכ"ו.64) יראים



d"kyz'dמב ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

מנהג  אלא אינו .65הימים, (. אחת שמחה אלא בעצרת כתוב שאין מוצא אתה וכן נכנסת . שהתבואה .
כתיב  אין השנה בראש אבל נידונין. האילן שפירות לפי שמחות, שתי שם כתוב אין טעם ומה בפנים,
שנטלו  לפי בחג, אבל מממונו. יותר נפשו את אדם ומבקש נידונות, שהנפשות אחת, שמחה אפילו שם

וחסד  הצלה של דין (פסק דימוס .66הנפשות הכפורים ביום בפנים,) האילן ופירות שהתבואה ועוד, .
שמחות". שלש כתב לפיכך

הענינים  ברוחניות גם הוא כן - בגשמיות :67וכמו

כיון מלמעלה, הגילוי עלֿידי ממצרים היציאה היתה - הפסח היו בחג עצמם מצד שבניֿישראל
טומאה  שערי במ"ט התחילה68שקועים לאחריֿזה ורק לא , ולכן כו'. העומר בספירת בניֿישראל עבודת

השמחה. ענין עדיין שייך

האמונה  ענין עם קשור הפסח שחג גם 69ולהעיר, תהיה מלמעלה הגילוי שמצד שמאמין והיינו, ,
העולמים  בחי "מאמין ועלֿדרך בפועל. עבודתו תהיה איך יודע אינו עצמו שמצד אף כדבעי, עבודתו

תעשה"70וזורע" אשר בכל אלקיך) ה' "(וברכך הקב"ה ציווי מצד רק היא הזריעה שפעולת כיון 71, ,
אדם  ואין נידונית ש"התבואה (כנ"ל הצמיחה תהיה אם יודע אינו עצמו מצד הוא אבל כו', בה' שמאמין

כו'"). יודע

אבל העבודה, ענין ישנו כבר - תורתנו" מתן "זמן השבועות, מלמעלה,ובחג הגילוי מצד הוא עיקרה
רק  השמחה ענין נזכר ולכן כו'. עצמם מצד בניֿישראל של ומצבם מעמדם יהיה איך יודעים לא ועדיין

אחת. פעם

השנה  דראש העבודה לאחרי - הסוכות בחג הוא שמחות) (שלש השמחה ענין ושלימות עיקר ואילו
כו'. הכיפורים ויום

דוקא  הסוכות בחג האושפיזין ענין ישנו לכן דוקא, הסוכות בחג הוא השמחה ענין שעיקר .72וכיון

***

- הזקן) ואדמו"ר המגיד הרב (דהבעלֿשםֿטוב, התנועות ג' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פעמים. ג'

המזון  ברכת שיחיו 73לאחרי הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת ,
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן הורה צאתו טרם
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וש"נ.65) ס"ז. סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.66) פכ"ד, לויק"ר מת"כ פי'
ואילך.67) 32 ס"ע ח"י התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך. 39 ס"ע חל"ד
יתרו.68) ר"פ זו"ח ראה
(69.233 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
סע"א.70) לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי
יח.71) טו, ראה פ'
(72) הענין וביאור המשך ).l"endחסר
על 73) שליט"א אדמו"ר כ"ק העיר ההתוועדות סיום לקראת

ההתוועדות שבמהלך כו'כך בשמחה ניגנו הם *לא היכן וטען: ,

ועכשיו הזקנים, כו', ופועלים עושים היו צעירים, בהיותם שפעם,
- בעצמו זאת לעשות יצטרך שאם והוסיף, כו'. הפעילות הפסיקו
ד"שלוחו  הענין שייך לא (שאצלו ברֿמצוה לפני לילד יורה אזי
חל"ג  לקו"ש (ראה שליחות דין בו שאין כיון כמותו", אדם של
התחיל  הילדים א' (וכאשר לנגן... שיתחיל וש"נ)) ואילך. 116 ע'
ועודד  עמו, ינגנו הקהל שכל שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה לנגן,
הנ"ל, הזקנים את ברך ואח"כ הק'). ידיו בתנועות השירה את

כו'. לפעול וימשיכו צעירים שישארו
להתוועדות יצא לא זו שבשנה אמר, בית כמו"כ דשמחת

שנה. בכל כמו התוועדות יערכו ואעפ"כ, השואבה,

*(d`xpk,d`xpk) envra obip `l `"hily x"enc` w"ky llbay,('ek zelia`d llba,okl,obip `l ldwd mb) המו"ל.(
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מנהג  אלא אינו .65הימים, (. אחת שמחה אלא בעצרת כתוב שאין מוצא אתה וכן נכנסת . שהתבואה .
כתיב  אין השנה בראש אבל נידונין. האילן שפירות לפי שמחות, שתי שם כתוב אין טעם ומה בפנים,
שנטלו  לפי בחג, אבל מממונו. יותר נפשו את אדם ומבקש נידונות, שהנפשות אחת, שמחה אפילו שם

וחסד  הצלה של דין (פסק דימוס .66הנפשות הכפורים ביום בפנים,) האילן ופירות שהתבואה ועוד, .
שמחות". שלש כתב לפיכך

הענינים  ברוחניות גם הוא כן - בגשמיות :67וכמו

כיון מלמעלה, הגילוי עלֿידי ממצרים היציאה היתה - הפסח היו בחג עצמם מצד שבניֿישראל
טומאה  שערי במ"ט התחילה68שקועים לאחריֿזה ורק לא , ולכן כו'. העומר בספירת בניֿישראל עבודת

השמחה. ענין עדיין שייך

האמונה  ענין עם קשור הפסח שחג גם 69ולהעיר, תהיה מלמעלה הגילוי שמצד שמאמין והיינו, ,
העולמים  בחי "מאמין ועלֿדרך בפועל. עבודתו תהיה איך יודע אינו עצמו שמצד אף כדבעי, עבודתו

תעשה"70וזורע" אשר בכל אלקיך) ה' "(וברכך הקב"ה ציווי מצד רק היא הזריעה שפעולת כיון 71, ,
אדם  ואין נידונית ש"התבואה (כנ"ל הצמיחה תהיה אם יודע אינו עצמו מצד הוא אבל כו', בה' שמאמין

כו'"). יודע

אבל העבודה, ענין ישנו כבר - תורתנו" מתן "זמן השבועות, מלמעלה,ובחג הגילוי מצד הוא עיקרה
רק  השמחה ענין נזכר ולכן כו'. עצמם מצד בניֿישראל של ומצבם מעמדם יהיה איך יודעים לא ועדיין

אחת. פעם

השנה  דראש העבודה לאחרי - הסוכות בחג הוא שמחות) (שלש השמחה ענין ושלימות עיקר ואילו
כו'. הכיפורים ויום

דוקא  הסוכות בחג האושפיזין ענין ישנו לכן דוקא, הסוכות בחג הוא השמחה ענין שעיקר .72וכיון

***

- הזקן) ואדמו"ר המגיד הרב (דהבעלֿשםֿטוב, התנועות ג' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פעמים. ג'

המזון  ברכת שיחיו 73לאחרי הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת ,
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן הורה צאתו טרם
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וש"נ.65) ס"ז. סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.66) פכ"ד, לויק"ר מת"כ פי'
ואילך.67) 32 ס"ע ח"י התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך. 39 ס"ע חל"ד
יתרו.68) ר"פ זו"ח ראה
(69.233 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
סע"א.70) לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי
יח.71) טו, ראה פ'
(72) הענין וביאור המשך ).l"endחסר
על 73) שליט"א אדמו"ר כ"ק העיר ההתוועדות סיום לקראת

ההתוועדות שבמהלך כו'כך בשמחה ניגנו הם *לא היכן וטען: ,

ועכשיו הזקנים, כו', ופועלים עושים היו צעירים, בהיותם שפעם,
- בעצמו זאת לעשות יצטרך שאם והוסיף, כו'. הפעילות הפסיקו
ד"שלוחו  הענין שייך לא (שאצלו ברֿמצוה לפני לילד יורה אזי
חל"ג  לקו"ש (ראה שליחות דין בו שאין כיון כמותו", אדם של
התחיל  הילדים א' (וכאשר לנגן... שיתחיל וש"נ)) ואילך. 116 ע'
ועודד  עמו, ינגנו הקהל שכל שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה לנגן,
הנ"ל, הזקנים את ברך ואח"כ הק'). ידיו בתנועות השירה את

כו'. לפעול וימשיכו צעירים שישארו
להתוועדות יצא לא זו שבשנה אמר, בית כמו"כ דשמחת

שנה. בכל כמו התוועדות יערכו ואעפ"כ, השואבה,

*(d`xpk,d`xpk) envra obip `l `"hily x"enc` w"ky llbay,('ek zelia`d llba,okl,obip `l ldwd mb) המו"ל.(



מג d"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

מנהג  אלא אינו .65הימים, (. אחת שמחה אלא בעצרת כתוב שאין מוצא אתה וכן נכנסת . שהתבואה .
כתיב  אין השנה בראש אבל נידונין. האילן שפירות לפי שמחות, שתי שם כתוב אין טעם ומה בפנים,
שנטלו  לפי בחג, אבל מממונו. יותר נפשו את אדם ומבקש נידונות, שהנפשות אחת, שמחה אפילו שם

וחסד  הצלה של דין (פסק דימוס .66הנפשות הכפורים ביום בפנים,) האילן ופירות שהתבואה ועוד, .
שמחות". שלש כתב לפיכך

הענינים  ברוחניות גם הוא כן - בגשמיות :67וכמו

כיון מלמעלה, הגילוי עלֿידי ממצרים היציאה היתה - הפסח היו בחג עצמם מצד שבניֿישראל
טומאה  שערי במ"ט התחילה68שקועים לאחריֿזה ורק לא , ולכן כו'. העומר בספירת בניֿישראל עבודת

השמחה. ענין עדיין שייך

האמונה  ענין עם קשור הפסח שחג גם 69ולהעיר, תהיה מלמעלה הגילוי שמצד שמאמין והיינו, ,
העולמים  בחי "מאמין ועלֿדרך בפועל. עבודתו תהיה איך יודע אינו עצמו שמצד אף כדבעי, עבודתו

תעשה"70וזורע" אשר בכל אלקיך) ה' "(וברכך הקב"ה ציווי מצד רק היא הזריעה שפעולת כיון 71, ,
אדם  ואין נידונית ש"התבואה (כנ"ל הצמיחה תהיה אם יודע אינו עצמו מצד הוא אבל כו', בה' שמאמין

כו'"). יודע

אבל העבודה, ענין ישנו כבר - תורתנו" מתן "זמן השבועות, מלמעלה,ובחג הגילוי מצד הוא עיקרה
רק  השמחה ענין נזכר ולכן כו'. עצמם מצד בניֿישראל של ומצבם מעמדם יהיה איך יודעים לא ועדיין

אחת. פעם

השנה  דראש העבודה לאחרי - הסוכות בחג הוא שמחות) (שלש השמחה ענין ושלימות עיקר ואילו
כו'. הכיפורים ויום

דוקא  הסוכות בחג האושפיזין ענין ישנו לכן דוקא, הסוכות בחג הוא השמחה ענין שעיקר .72וכיון

***

- הזקן) ואדמו"ר המגיד הרב (דהבעלֿשםֿטוב, התנועות ג' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פעמים. ג'

המזון  ברכת שיחיו 73לאחרי הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת ,
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן הורה צאתו טרם
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וש"נ.65) ס"ז. סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.66) פכ"ד, לויק"ר מת"כ פי'
ואילך.67) 32 ס"ע ח"י התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך. 39 ס"ע חל"ד
יתרו.68) ר"פ זו"ח ראה
(69.233 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
סע"א.70) לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי
יח.71) טו, ראה פ'
(72) הענין וביאור המשך ).l"endחסר
על 73) שליט"א אדמו"ר כ"ק העיר ההתוועדות סיום לקראת

ההתוועדות שבמהלך כו'כך בשמחה ניגנו הם *לא היכן וטען: ,

ועכשיו הזקנים, כו', ופועלים עושים היו צעירים, בהיותם שפעם,
- בעצמו זאת לעשות יצטרך שאם והוסיף, כו'. הפעילות הפסיקו
ד"שלוחו  הענין שייך לא (שאצלו ברֿמצוה לפני לילד יורה אזי
חל"ג  לקו"ש (ראה שליחות דין בו שאין כיון כמותו", אדם של
התחיל  הילדים א' (וכאשר לנגן... שיתחיל וש"נ)) ואילך. 116 ע'
ועודד  עמו, ינגנו הקהל שכל שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה לנגן,
הנ"ל, הזקנים את ברך ואח"כ הק'). ידיו בתנועות השירה את

כו'. לפעול וימשיכו צעירים שישארו
להתוועדות יצא לא זו שבשנה אמר, בית כמו"כ דשמחת

שנה. בכל כמו התוועדות יערכו ואעפ"כ, השואבה,

*(d`xpk,d`xpk) envra obip `l `"hily x"enc` w"ky llbay,('ek zelia`d llba,okl,obip `l ldwd mb) המו"ל.(

.c"qazgiy*
zgiy

.d"kyz'd ,zekeq crend leg zay
מוגה  בלתי

ב'‡. (לפי אהרן או יוסף, - זה יום של האושפיזין אודות שבזהר דובר והאושפיזא 1הגירסאות ,(
מהוריי"צ  אדמו"ר (כדברי אדמו"ר שישנם2החסידי לכ"ק עד מהבעלֿשםֿטוב החסידיים, האושפיזין גם

נ"ע) מהר"ש (מהורש"ב) אדמו"ר הדיבור3- והרחיב שביניהם, והקשר אדמו"ר , של המסירותֿנפש אודות
כו' יהודי לקרב .4מהר"ש

***

"ראה·. - סוכות המועד חול דשבת בתורה הקריאה אודות גו'"דובר אלי אומר ושייכותה 5אתה ,
הסוכות. לחג

"ויהי בענין מהר"ש אדמו"ר של המאמר את ביאר הדסה"וכן את .6אומן

***

דשבת ‚. האושפיזין לגבי בפרט, הסוכות וחג בכלל דיוםֿטוב האושפיזין שבין החילוק אודות דובר
בזהר) שכתוב מה בנוגע 7(עלֿפי יוםֿטוב למוצאי שבת מוצאי שבין החילוק גם יובן שעלֿפיֿזה וביאר, ;

הבשמים  .8לברכת
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*() לעתֿעתה לידינו הגיעה לא השיחה ).l"endרשימת
סע"ב.1) שא, ואילך. ב קג, ח"ג סע"א. רסא, ח"א
(2.(161 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ד תרצ"ז דחה"ס א' ליל שיחת

- מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג דחה"ס ב' יום שיחת גם וראה
וש"נ. .(55 ע' חל"ה התוועדויות

כ "ק3) בכה מהר"ש , אדמו"ר אודות  שליט"א בדברו אדמו"ר
) פעמים ).l"endכמה

ופגישתו4) לפריז נסיעתו אודות אחד וסיפר אברך  עם  במלון
ובהיותו  בתשובה , על לעוררו  והתיישב טעה גדולה, בהתרגשות

לקומה, מקומה המלון אורחי לשאת מיועדים שהיו הכסאות אחד
בקומה  מתאכסן שהוא נזכר הכסא, להגבי' המשרתים באו וכאשר

מהר"ש  אדמו"ר התולדות ספר (ראה כו' סליחתם וביקש זו,
.(77 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת

ואילך.5) יב לג, תשא
תש"נ),6) (קה"ת תרל"ב לכם ולקחתם לד"ה הכוונה כנראה

ומארז"ל  מראה", ויפת תואר "יפת היופי, ענין נתבאר שבו
משוך חסד של וחוט היתה ירקרקת "אסתר א) יג, עלי '",(מגילה

מינים. דד ' והיופי  ההידור  לענין  בשייכות 
בערכם 7) ד) (כרך  חב"ד הערכים ספר  ואילך).ראה שכ (ע'

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ז שמח"ת יום שיחת גם וראה וש"נ.
ואילך). 115 ס"ע חמ"א

וש"נ.8) תצא . ר "ס  או"ח  אדה "ז  שו"ע  ראה 

.c"qazgiy*
zgiy

.d"kyz'd ,zekeq crend leg zay
מוגה  בלתי

ב'‡. (לפי אהרן או יוסף, - זה יום של האושפיזין אודות שבזהר דובר והאושפיזא 1הגירסאות ,(
מהוריי"צ  אדמו"ר (כדברי אדמו"ר שישנם2החסידי לכ"ק עד מהבעלֿשםֿטוב החסידיים, האושפיזין גם

נ"ע) מהר"ש (מהורש"ב) אדמו"ר הדיבור3- והרחיב שביניהם, והקשר אדמו"ר , של המסירותֿנפש אודות
כו' יהודי לקרב .4מהר"ש

***

"ראה·. - סוכות המועד חול דשבת בתורה הקריאה אודות גו'"דובר אלי אומר ושייכותה 5אתה ,
הסוכות. לחג

"ויהי בענין מהר"ש אדמו"ר של המאמר את ביאר הדסה"וכן את .6אומן

***

דשבת ‚. האושפיזין לגבי בפרט, הסוכות וחג בכלל דיוםֿטוב האושפיזין שבין החילוק אודות דובר
בזהר) שכתוב מה בנוגע 7(עלֿפי יוםֿטוב למוצאי שבת מוצאי שבין החילוק גם יובן שעלֿפיֿזה וביאר, ;

הבשמים  .8לברכת
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*() לעתֿעתה לידינו הגיעה לא השיחה ).l"endרשימת
סע"ב.1) שא, ואילך. ב קג, ח"ג סע"א. רסא, ח"א
(2.(161 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ד תרצ"ז דחה"ס א' ליל שיחת

- מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג דחה"ס ב' יום שיחת גם וראה
וש"נ. .(55 ע' חל"ה התוועדויות

כ "ק3) בכה מהר"ש , אדמו"ר אודות  שליט"א בדברו אדמו"ר
) פעמים ).l"endכמה

ופגישתו4) לפריז נסיעתו אודות אחד וסיפר אברך  עם  במלון
ובהיותו  בתשובה , על לעוררו  והתיישב טעה גדולה, בהתרגשות

לקומה, מקומה המלון אורחי לשאת מיועדים שהיו הכסאות אחד
בקומה  מתאכסן שהוא נזכר הכסא, להגבי' המשרתים באו וכאשר

מהר"ש  אדמו"ר התולדות ספר (ראה כו' סליחתם וביקש זו,
.(77 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת

ואילך.5) יב לג, תשא
תש"נ),6) (קה"ת תרל"ב לכם ולקחתם לד"ה הכוונה כנראה

ומארז"ל  מראה", ויפת תואר "יפת היופי, ענין נתבאר שבו
משוך חסד של וחוט היתה ירקרקת "אסתר א) יג, עלי '",(מגילה

מינים. דד ' והיופי  ההידור  לענין  בשייכות 
בערכם 7) ד) (כרך  חב"ד הערכים ספר  ואילך).ראה שכ (ע'

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ז שמח"ת יום שיחת גם וראה וש"נ.
ואילך). 115 ס"ע חמ"א

וש"נ.8) תצא . ר "ס  או"ח  אדה "ז  שו"ע  ראה 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם צבי שי'

שלום וברכה!

הנני בזה להביע ת"ח על תשורתו ספרו שערי המצות שקבלתיו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר 

שלום דובער שי' ראסקין שו"ב, ויה"ר מהשי"ת אשר חילו יהי' לאורייתא להגדיל תורה ולהאדירה ע"י 

סימנים סדורים וכו' אזנים לתורה אשר אם בדורות הראשונים כמלאכים גדלה המעלה בזה, וכ]ד[

רז"ל בכמה מקומות הרי עאכו"כ בדורות האחרונים ואחרון האחרונים.

אקח לי הזדמנות זו להביע לו תודתי על הסיוע להשו"בים הפליטים לשו"בי אנ"ש.

תודה על העבר ובקשה על להבא לסייע בידם בכל הענינים ככל יכולתו, ואף שבטח גם בלא"ה 

יעשה זה הנה אין מזרזין אלא למזורזין, ולא נצרכה אלא להעדפה.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל.



מד

.d"kyz'd ,zekeq crendÎlegc 'b ,w"yre c"x .c"qa

-'˜‰ Â¯„Á· ,„"·Á ¯ÙÎ È·˘Â˙Ó ‰ˆÂ·˜Ï-
מוגה  בלתי

עראי  דירת - הוא סוכה של עצרת,1ענינה לשמיני באים הסוכות חג ימי שבעת שלאחרי הוא, והסדר ,
קבע. לדירת עראי מדירת שעוברים והיינו,

חב"ד: לכפר בנוגע הוא וכן

עראי". "דירת של באופן זה הרי  עדיין אבל בעבר, שהיה מכמו טוב יותר נעשה שהמצב אמת הן

של - באופן הם ענינים שריבוי גשמיים, לענינים בנוגע אלא רוחניים, לענינים בנוגע אינה כוונתי
עראי. דירת

ולהתד  להתאסף צריכים של ולכן, באופן לפעול - ואחרֿכך קבע, - מהעראי ולעשות ביחד, כולם בר
הכפר. והתרחבות בהתפשטות קבע

הכפר. מתושבי ואחת אחד לכל זאת ימסרו בודאי

הכפר, מייסד אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת שתתקיים רצון ויהי

טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב הרחבה, מתוך הכפר התפשטות ותהיה
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א.1) ב, סוכה

.d"kyz'd ,zekeq crendÎlegc 'b ,w"yre c"x .c"qa

-'˜‰ Â¯„Á· ,„"·Á ¯ÙÎ È·˘Â˙Ó ‰ˆÂ·˜Ï-
מוגה  בלתי

עראי  דירת - הוא סוכה של עצרת,1ענינה לשמיני באים הסוכות חג ימי שבעת שלאחרי הוא, והסדר ,
קבע. לדירת עראי מדירת שעוברים והיינו,

חב"ד: לכפר בנוגע הוא וכן

עראי". "דירת של באופן זה הרי  עדיין אבל בעבר, שהיה מכמו טוב יותר נעשה שהמצב אמת הן

של - באופן הם ענינים שריבוי גשמיים, לענינים בנוגע אלא רוחניים, לענינים בנוגע אינה כוונתי
עראי. דירת

ולהתד  להתאסף צריכים של ולכן, באופן לפעול - ואחרֿכך קבע, - מהעראי ולעשות ביחד, כולם בר
הכפר. והתרחבות בהתפשטות קבע

הכפר. מתושבי ואחת אחד לכל זאת ימסרו בודאי

הכפר, מייסד אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת שתתקיים רצון ויהי

טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב הרחבה, מתוך הכפר התפשטות ותהיה
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א.1) ב, סוכה

אגרות קודש

ב"ה, הושענא רבה, ה'תשל"ב

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בירושלים עיר קדשנו

 ותפארתנו ונחלתנו נחלת עולמים תובב"א ע"י משיח צדקנו, 

 בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה 

בכל מקום שהם – שליט"א

בשעה ששמחה הכפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את 

כל עמנו, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך 

מחוטב עציך עד שואב מימיך,

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בירושלים עיר בה חנה דוד מלך ישראל, בירה הנצחית של 

עמנו הנצחי ככתוב בתורתנו הנצחית,

וראו כל עמי  זו הלכה,  ודבר ה'  ליעודה שממנה תצא תורת ה'  ירושלים  יהי רצון שתתאים 

הארץ כי שם ה' נקרא עלי' ועל עמנו גוי אחד בארץ, וכדברי דוד נעים זמירות ישראל אלקים להצילני 

ה' לעזרתי חושה נזכה בקרוב ממש ונראה בגאולתינו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בתפלה לשנת שמחת אמת ותורת אמת וישכון ישראל 

בטח עם נושע בהוי'.

מנחם שניאורסאהן
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.d"kyz'd ,zekeq crendÎlegc 'b ,w"yre c"x .c"qa

-'˜‰ Â¯„Á· ,„"·Á ¯ÙÎ È·˘Â˙Ó ‰ˆÂ·˜Ï-
מוגה  בלתי

עראי  דירת - הוא סוכה של עצרת,1ענינה לשמיני באים הסוכות חג ימי שבעת שלאחרי הוא, והסדר ,
קבע. לדירת עראי מדירת שעוברים והיינו,

חב"ד: לכפר בנוגע הוא וכן

עראי". "דירת של באופן זה הרי  עדיין אבל בעבר, שהיה מכמו טוב יותר נעשה שהמצב אמת הן

של - באופן הם ענינים שריבוי גשמיים, לענינים בנוגע אלא רוחניים, לענינים בנוגע אינה כוונתי
עראי. דירת

ולהתד  להתאסף צריכים של ולכן, באופן לפעול - ואחרֿכך קבע, - מהעראי ולעשות ביחד, כולם בר
הכפר. והתרחבות בהתפשטות קבע

הכפר. מתושבי ואחת אחד לכל זאת ימסרו בודאי

הכפר, מייסד אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת שתתקיים רצון ויהי

טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב הרחבה, מתוך הכפר התפשטות ותהיה
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א.1) ב, סוכה

dkxad z`fe zyxt zegiyÎihewlh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙¯ˆÚŒÈÈÓ˘· ˙‡¯˜ "‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ"

הרמב"ם  והגמרא 1כותב המשנה פי שבכל 2(על ,(
"משה  כי המועד", "בענין בתורה קוראים יוםֿטוב

ענינו". מועד בכל קוראין שיהו לישראל להם תיקן

הן  "ומה ואומר ממשיך הוא זו להלכה בהמשך
ומועד. חג בכל נקראת פרשה איזו ומפרט קורין",
אומר: הוא הסוכות, בימי התורה קריאת בפירוט

ולמחר  הבכור... כל קורין אחרון קורין 3"וביוםֿטוב
הברכה". וזאת

הברכה" "וזאת פרשת לקריאת שהסיבה מובן, מזה
היא  עצרת, שמיני של שני ביוםֿטוב

אל  המועדות" כל "סוף את לקשר כדי רק [לא
ישראל" את שבירך רבינו משה "בכדי 4"ברכת או ,

החג" לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת או 5לסמוך ,
משה" לברכת (שלמה) המלך ברכת לסמוך ,6"כדי

אלא] צדדיים, טעמים הם שאלו

המועד" "בענין היא זו שפרשה .7משום

שבין  ברמז, ולפחות הקשר, מהו להבין: וצריך
לבין הברכה" "וזאת עצרת?ezednפרשת שמיני של

.·
ÌÈÓÚ‰ ÔÓ Ï‡¯˘È ˙Ï„·‰

עצרת  שמיני ושל הסוכות חג של הקרבנות על
בגמרא  הם 8נאמר בסוכות שמקריבים הפרים ששבעים ,

שמקריבים  יחידי" וה"פר אומות", שבעים "כנגד
יחידה". אומה "כנגד הוא עצרת בשמיני

של  ייחודם וניכר מתבטא עצרת בשמיני כלומר,
והבדלותם "אומה oihelgl9ישראל, – העמים מכל

יחידה".

"וזאת  של הקשר את להסביר היה אפשר זה לפי
עצרת  לשמיני ובראש 10הברכה" בתחילת גם כי ,

לאחר הברכה dncwddהפרשה, "וזאת הראשון בפסוק
 ֿ שהקדושֿברוך מסופר, מותו", לפני משה... ברך אשר

ולבני  שעיר לבני התורה את כביכול, הציע, הוא
בכללותן 11ישמעאל  האומות שבעים הם אשר –12,

בגמרא  על13כנאמר אך lk"שהחזירה – ולשון" אומה
יחידה", ה"אומה היו ישראל ורק לקבלה, סירבו הם

התורה  את קיבלה .14אשר

ישראל  בין שנוצרה ההבדלה זה: בהסבר די אין אך
לחג  יותר קשורה תורה מתן בזמן האומות לבין
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ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
(3.10 הערה לקמן ראה
שם).4) בתויו"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
סשפ"ה.5) וויטרי מחזור
תשיעי.6) ליל ד"ה ופירושה סוכות תפלת סדר אבודרהם שם. מח"וו
ש"וזאת 7) ברכה), (בשיורי תרסח סימן סוף לאו"ח יוסף בברכי

ענין  "וקריית שם: מח"ו גם (וראה עיי"ש. כלל". לרגל שייכא לא הברכה
אבל  עיקר"). שהיא לפי שמע"צ של ראשון מיום כבר הקדמנוהו החג
כבכל  ודלא – הברכה" "וזאת בשמע"צ קוראין ישראל בארץ שגם ממה

דיו"ט הקריאה בא"י שקוראין (בפנימיות oey`xיו"ט, לומר יש –
הבכור". מ"כל יותר המועד" ל"ענין שייכת הברכה" ש "וזאת הענינים)

ביו"ט הברכה וזאת קוראין שבחו"ל (בעיקר)ipyומה ששייכת לפי הוא
dxezל" zgny.10 הערה לקמן ראה – "

ב.8) נה, סוכה
פרים 9) הע' הקרבת לאחרי בא עצרת דשמיני אחד" שה"פר ואף

אתך" לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו מה דשמע"צ, הענין הרי – דסוכות
כמו  הנשמה עצם בבחי' הוא תש"י), השמע"צ ביום סד"ה (ראה
ע' כנגד פרים ע' (הקרבת הבירורים בחי' שאין ית', בעצמותו שמיוחדת
קדימת  לאחרי הוא זו בחי' שגילוי אלא לשם, להגיע יכולה אומות)
לשרשה  נה"א "התעלות שגם א'תתו) (ע' שמע"צ אוה"ת וראה הבירורים.

נה"ב". בירור ע"י דוקא הוא נה"ב) שרש מתהו, (שלמעלה
"פר שם) (סוכה הגמרא לשון יומתק אומהicigiועפ"ז ..dcigi"

פר נאמר לו) כט, (פנחס שבכתוב שהפר `cg[אף להדגיש בכדי – [
הע' הקרבת לאחרי דוקא שבא אף ישראל, כנגד בשמע"צ שמקריבין

הוא אומות, הע' שכנגד –lcapפרים .cigiמהם

" שם) (סוכה רש"י מ"ש ג"כ שזהו ilוי"ל oi` בשל רוח וקורת הני'
אף`l`אלו – ונעשה lkayבשלך" שאמרתי לפני "נח"ר הקרבנות

שום  שם שאין מכיון נש"י, של האמיתי שרש בבחינת כי – רצוני"
אלא  במלכא אשתכחי "לא א) (לב, בזח"ג מש"כ ע"ד כ"א מציאות

הבירורים שמעבודת הנח"ר בלחודוהי", לשם.`epiישראל מגיע
ליום 10) הברכה" ד"וזאת שהשייכות מבואר, ואילך 234 ע' לעיל

] היא שניl`שמח"ת יו"ט שהוא זה הענין v"rnycמצד מצד אם] כי ,
שהוא במה שבו, תורה" משמע"צ.lcapד"שמחת

" בפנים) לעיל (המובא הרמב"ם לשון דיוק שם מבואר xgnleועפ"ז
שני  יו"ט גבי "ובשמיני" (כמו "ובתשיעי" ולא – הברכה" וזאת קורין

בא תורה" ד"שמחת הענין כי – "למחר".ixg`lדשש"פ) שמע"צ,
שני  (יו"ט גם שהוא ביום שמח"ת שקבעו  גופא מזה א) אבל:
באותו  הם ושמח"ת) (שמע"צ הענינים שני ישראל שבארץ ועד ד)שמע"צ
לעיל  כמבואר ד"שמע"צ", להענין שייך ד"שמח"ת" שהענין מוכח היום,

בשוה"ג. – 12 הערה שם
" להענין גם שייכת הברכה" "וזאת מהטעם v"rnycב) (כדמוכח

מפיה"מ  ולהעיר כו'"). המלך ברכת לסמוך "כדי בפנים) לעיל (המובא
" מ"ה) פ"ג (מגילה שגם iriyzaeלהרמב"ם וי"ל הברכה". וזאת קורין

כדלעיל  (ודלא א"וקורין" גם קאי "תשיעי" הלשון סתרס"ט, ושו"ע בטור
הערה  236 48.ע' הערה לקמן וראה .(23

ב.11) קצב, זח"ג ב. לג, פרשתנו ורש"י ספרי
מבאר 12) ובזה שעט. ע' תרכ"ז סה"מ א'תתמ. ע' פרשתנו אוה"ת

על החזיר.. הקב"ה כי הגם אלו שרים ב' ש"חשיב מה אומה lkשם
ולשון".
ב.13) ב, ע"ז
ולשון 14) אומה כל על שהחזירה שע"י ,1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה



dkxadמו z`fe zyxt zegiyÎihewl

לומר, אפשר אי ולכן עצרת, לשמיני מאשר השבועות
שמיני  של המועד" "ענין הוא בא..." מסיני ש"הוי'

עצרת.

.‚
"Ï‡¯˘È ÏÎ ÈÈÚÏ" :‰¯Â˙‰Â ‰˘¯Ù‰ ÌÂÈÒ

הפרשה  שבסוף ולבאר, להקדים יש זאת להבין כדי
החיתום" אחר הולך "הכל והרי התורה 15– מספרת –

ומסיימת  רבינו, משה על רבים ושבחים טובות מעלות
העוסק  ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר בפסוק

הלוחות  .16בשבירת

ענין  היא הלוחות שבירת הקושי: מתעורר ומיד
הטוב  היפך את להפליא שכשרוצים כך כדי עד שלילי,
שנשתברו  כיום קשה שהיא אומרים, צדיקים, שבמיתת

הלוחות  המעלות 17בו בין זאת מזכירים מדוע כך, ואם .
ומוסיף  זאת מבהיר רש"י משה? של והשבחים

שנאמר  לדעתו, הקדושֿברוךֿהוא דעת 18"והסכימה

ששברת". כוחך יישר – שברת אשר

שערך  מפני הלוחות את שבר משה מובן: לא אך
מצוות, מתרי"ג אחד שהוא פסח "ומה קלֿוחומר

תורה  כולה 19אמרה התורה בו, יאכל לא נכר בן וכל
עלֿאחתֿכמהֿוכמה" מומרים, וישראל יוצא 20כאן .

בכך  הוא הלוחות שבירת על משה של ששבחו מזה,
את אך dxezdשכיבד ל"מומרים", לתיתה חפץ ולא ,
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"דבר  היא התורה של מהותה לכאורה: שהרי, כולה.
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כאשר  הלוחות: שבירת לאחר יום ארבעים אלא ההר,
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 ֿ הקדושֿברוך לו אמר לא מדוע ולכאורה: ששברת".
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oi` בסוף אלא ששברת", כוחך "יישר מפרש רש"י

שנה  ארבעים כמעט שנאמרה הברכה", "וזאת פרשת
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עיי"ש.ezenvrשמצד ית'.

לשמע"צ  הברכה וזאת פ' התחלת של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
ע' כל (שכנגד פרים הע' הקרבת לאחרי שבא אף שבשמע"צ, כמו כי –

ד"אומה הענין אח"כ נתגלה כן dcigiאומות), – (9 הערה לעיל (ראה "
על התורה את הקב"ה שהחזיר במה גם oeyleהוא dne` lk'פ (התחלת

בחירת נתגלה שעי"ז הברכה) לאוה"ע ezenvrוזאת שאין בישראל, ית'
כלל. שם שייכות

א.15) יב, ברכות
ברכה.16) ס"פ ורש"י ספרי
ו.17) יו"ד, עקב רש"י
ב.18) יו"ד, עקב א. לד, תשא
מג.19) יב, בא

יט.20) לב, תשא ורש"י א. פז, שבת
פרשתנו.21) ריש רש"י ראה
ה 22) שצפה אילולי ד: פ"א, ב"ר עתידין ראה ישראל ש.. קב"ה

כו'. בנ"י את צו כותב הי' לא התורה את לקבל
פי"ד.23) תנדבא"ר גם וראה שם. ב"ר
זה 24) שמטעם לומר, ויש בטוב. לסיים שצריך – להתמי' נוסף

כחך  "יישר התיבות [אחרי ראשון) שבדפוס הנוסח (לפי רש"י מוסיף
הי' ישראל" כל "לעיני התיבות שלפירוש אף – "אשריך..."* ששברת"]

בטוב. לסיים בכדי – ששברת" כחך ב"יישר שיסיים מספיק
ואילך.25) 217 ע' חל"ד לקו"ש וראה
מהרש"א 26) חדא"ג ראה – ב) (יו"ד, עקב או א) (לד, תשא בפ'
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.el dcen eaxy cinlz ixy` :('` `xecdn xpilxa z`veda mb d`aed ef `qxibe) i"gzy i"yx i"zk dnkae



מז dkxad z`fe zyxt zegiyÎihewl

לומר, אפשר אי ולכן עצרת, לשמיני מאשר השבועות
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.‚
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dkxad z`fe zyxt zegiyÎihewl

של  שהמשמעות רש"י מפרש אז רק – מכן לאחר
שנאמרו שברת", "אשר dpyהמלים mirax` iptl היא ,

ששברת". כוחך "יישר

ההוכחה  שאת כיון הוא, לכך הפשוט הטעם אמנם,
"לעיני  במלים רק רש"י מוצא הפשט פי על כך לפרש

ישראל" מדוייקים,27כל בתורה הפרטים שכל כיון אך ,
למשה  הקדושֿברוךֿהוא שנתן כוח" שה"יישר מובן,

לך", "פסל אמירת "ויעל dlbzpבעת כאשר עתה, רק
נבו...". הר אל משה...

.‰
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הוא: לכך ההסבר

בגמרא  נאמר העגל חטא את 28על ישראל עשו "לא
תשובה", לבעלי פה פתחון ליתן אלא Îyecwdyהעגל

`edÎjexa ישראל על לשלוט הרע ליצר איפשר
למעלה ולשכנ  להגיע כדי העגל את לעשות של 29עם

יותר  האדם והתעלות החטא, ביטול – 30התשובה

החטא. לפני מאשר

חטא  תוצאת – הלוחות שבירת לגבי גם מובן מזה
למעלה  להגיע כדי הוא, בפנימיות לכך שהטעם – העגל
לדרגה  ועד השבירה, מן להיפך בתורה, המיוחדת
השניים, הלוחות – שברת" אשר מה"לוחות יותר נעלית

הראשונים  הלוחות לעומת לתושיה" "כפליים ,31שהם

עקב  הלוחות, בשבירת משה כוונת שגם לומר, ויש
לתת  אפשר אי מומרים" ש"ישראל שכיון קלֿוחומר,

כבוד למען רק היתה לא התורה, את אלא dxezdלהם ,
לגרום כדי בתשובה l`xyilגם .32לשוב

הבן  ש"אביו 33כמשל עד כראוי, מתנהג שאינו
על  שדוקא אביו", שאינו לו ואומר לביתו חוץ דוחהו

במר  זועק והוא לאביו, הבן אהבת מתגלית ֿידיֿזה
 ֿ ובמכל אופן, בשום מאביו ליפרד רוצה "שאינו נפשו

אביו". בשם יקרא כשלא שכן

"ואשברם במלים הדיוק מובן זה ,mkipirl"34לפי
" פרשתנו בסיום גם התורה שמדגישה כל ipirlוכפי

הלוחות  בשבירת משה של ושבחו מעלתו כי ישראל",
הלוחות לשבור לבו ש"נשאו בכך ועל mdipirl"35היא ,

 ֿ לתשובה.dfֿידי התעוררו

בתמוז, שבעהֿעשר צום יום כיצד מוסבר גם בכך
הלוחות  שבירת ולשמחה 36יום לששון ייהפך ,37:

ל"אומה  גרמה הלוחות ששבירת כשרואים עתה,
יום  הוא הלוחות שבירת יום בהם", שולטת ולשון

תתגלה35תענית  כאשר לבוא, לעתיד אך .zenilya
אשר  העגל, חטא על ישראל של התשובה מעלת

"38התחילה  ידי מעלת mxay`eעל וכן לעיניכם",
השניים  יום 39הלוחות בתמוז, עשר שבעה ייהפך אז ,

zxiay.ושמחה ששון ליום הלוחות,

על  בציווי רק ששברת" כוחך "יישר נאמר ולכן
השניים, (עולם ielbae,eheytaהלוחות מקרא של

הברכה", "וזאת בסוף רק הדבר מתבטא העשיה)
היום  "עד למשה הקדושֿברוךֿהוא הראה כאשר

הגיעו 40האחרון" שאליה המעלה מתגלית אז דוקא כי ,
הלוחות. שבירת ידי על ישראל

.Â
ÌÈÈ˘‰ ˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ Y ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘

"וזאת  פרשת של הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
עצרת: שמיני של המועד" ל"ענין הברכה"

החסידות  בתורת נקבעה 41מוסבר תורה" ש"שמחת ,
צריכה  היתה שלכאורה למרות עצרת, שמיני ביום

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

כו'"27) הלוחות לשבור לבו שנשאו – ישראל כל ש"לעיני מכיון כי
גבי הכתוב להוסיף zelrndmigaydeמונה רש"י הוכרח לכן משה, של
כו'". "והסכימה

שם.28) פירש"י ב. ד, ע"ז
תהלים 29) (מדרש וכו' אדה"ר כבר הורה – בכלל התשובה ענין כי

לראובן). בנוגע – יט פפ"ד, ב"ר גם וראה ב. צב,
גמורים 30) צדיקים אפילו עומדין תשובה שבעלי במקום וכמחז"ל

אבהו  ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' (רמב"ם שם לעמוד יכולים אין
.((361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ (וראה ב לד, ברכות
עומדין" "אינם ולא – לעמוד" יכולים "אין שמהלשון ולהעיר,
אפילו  למעלה הוא עומדין שבע"ת שהמקום משמע – שם) (כבברכות
תש"ט  המיצר מן ד"ה (ראה – "כח" מבחי' [שנעלה ה"יכולת" מבחי'

דצדיקים. ובכ"מ)] פי"ד.
רפמ"ו.31) שמו"ר
שם.32) שבת מתוספות להעיר
אחר).33) (לענין קכג ע' ריש וארא באוה"ת
יז.34) ט, עקב

ברכה.35) ס"פ רש"י
מצד 36) בעיקר הוא התענית שתיקון ואף סע"א. כו, תענית משנה

או"ח  (טור בו בט' הרביעי צום תיקנו שבתחילה י"א [שלכן העיר הבקעת
שאירעו  דברים" ה"חמשה שכל משמע, הענין מפשטות הרי – סתקמ"ט)]
העיר  להבקעת שם: בטור שמסיים וכמו להתענית. שייכים בתמוז בי"ז
ליום  חובה דמגלגלין.. הענין שמצד להעיר ועוד בו. שהוכפלו ולצרות
הייתה  חובה יום שזהו הקביעות הרי ב) יא, ערכין א. כט, (תענית חייב

הלוחות. בשבירת
(37253 ע' חי"ט לקו"ש וראה שם. המצו"ד וכפי' יט ח, זכרי'

ואילך. 414 ע' חט"ו .31 הערה 355 ע' ח"ח לקו"ש בהערה.
מובן 38) א) קב, (סנה' העגל לחטא – ופקדתי פקדי ביום כי ומכיון

לגמרי. החטא כשיתבטל לעת"ל אך תהי' התשובה ששלימות
דתלמוד 39) להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך ויתן מד"ה להעיר

השניות  שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי, תלמוד לגבי בבלי
לעתיד". יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (שם הראשונות לוחות לגבי

ב.40) לד, פרשתנו ורש"י ספרי
(41– תרס"ז ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת



dkxadמח z`fe zyxt zegiyÎihewl

ששמחת  משום תורה, מתן זמן השבועות, בחג להיות
ביום  שניתנו השניים הלוחות על היא התורה
מהשמחה  יותר גדולה עליהם השמחה אשר הכיפורים,
האחרון  "יום הוא עצרת ושמיני הראשונים, הלוחות על

הכיפורים" יום .42שאחר

המביע  ישראל" כל "לעיני של שהענין יוצא, מזה
דומה  כדלעיל, השניים, הלוחות של מעלתם את

תורה. לשמחת

שמחת  של בתורה הקריאה תחילת זאת בכל אך
העוסקת  בא...", מסיני הוי' הברכה... "וזאת היא תורה

ע  גם כי הראשונים, תורה,בלוחות לשמחת קשור זה נין
להלן. שיוסבר כפי

.Ê
‰· ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÈÏ·˜Ó

הוא: לכך ההסבר

הראשונים, הלוחות (בבחינת צדיקים  בין ההבדל
תשובה  בעלי לבין זה) במעמד ישראל בני של ודרגתם
אז) ישראל בני של ודרגתם השניים, הלוחות (בבחינת
על  התנהגותו היא הצדיק של ומעלתו שמהותו הוא,

לדרגה מגיע תשובה בעל ואילו התורה. zilrpdפי
.43מהתורה 

הם  ישראל הראשונים הלוחות שמצד מובן, מזה
onבבחינת milawn,השניים הלוחות מצד אך התורה,

שורש  את ומגלה מעוררת התשובה עבודת הרי
) ישראל של מחשבתם אשר )44במחשבה elryהנשמה,

לתורה  ישראל45קדמה ואז –mirityna.תורה

"וזאת  הפרשה וסוף התחלת שבין הקשר זהו
שתי  יש תורה" ב"שמחת תורה: שמחת לבין הברכה"

בתורה  שמחים ישראל (א) ועלֿידיֿזה 46משמעויות: ,
משמחים  ישראל (ב) יותר, נעלית לדרגה מגיעים הם

התורה  .47את

בשמחת  בתורה שקוראים הענינים שני הם ואלו
שישראל  בא...", מסיני "הוי' קוראים בתחילה תורה:
בה; ושמחים התורה מן ומקבלים התורה, את מקבלים
כל  "לעיני – יותר נעלית לדרגה מגיעים מכן ולאחר
שהם  עד התורה, מן נעלים שישראל ישראל",

שמחה  בה .48משפיעים

.Á
‰˘‰ Í˘Ó· ‰„Â·ÚÏ ‰‡¯Â‰ Y "ÍÁÂÎ ¯˘ÈÈ"

כל  "סוף – תורה ושמחת עצרת שמיני של התכלית
של 4המועדות" הכוח את עמם יקחו שישראל היא, –

כל  במשך ובמצוות בתורה לעבודתם המועדים כל
גם  לדרכו". הלך "ויעקב של הרוחנית בעבודה השנה,

ישראל":dfענין כל ב"לעיני נרמז

והסתר  העלם מלשון לעולם, יוצא יהודי ,49כאשר
להיבהל  עלול להתייצב 50הוא בכוחי כיצד ולחשוב:

עלי? המוטל את ולבצע שבעולם החושך מול

במצב  שאפילו מעניננו, ההוראה נלמדת כך על –
אמר  הלוחות, כשבירת עצום כה והסתר העלם של
יהודי  של שבכוחו כוחך", "יישר הקדושֿברוךֿהוא
יותר  גבוהה מעלה כדי ועד כך, ידי על גם להתעלות

השבירה, לפני שהיה מכפי

בתורה  קוראים ישראל" כל "לעיני לאחר מיד ולכן,
על  הארץ": ואת השמים את אלקים ברא "בראשית
ומההסתר  מההעלם להיבהל לו שאל לדעת, יהודי
כולא  הוא בריך וקודשא שישראל כיון שהרי שבעולם,

של 51חד  בכוחו שרוי, העולם יהיה שבו מצב בכל לכן ,
חדש  עולם "לברוא" כל 52יהודי "וידע שבו עולם ,

מלך, ישראל אלקי הוי' פעלתו... אתה כי פעול
משלה" בכל .53ומלכותו
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ועוד. (בתחלתו). תש"ו (בסופו). תרס"ו בהמשך
שם.42) אוה"ת
ובכ"מ.43) ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

שם. ובהערות 162 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה
בֿג.44) יט, שה"ש לקו"ת וראה ב. צג, תהלים מדרש ד. פ"א, ב"ר

ע' – (תרס"ז עומדין אין וד"ה במדב"ס גו' וידבר ד"ה תרס"ו המשך
ועוד. תפה).

ועוד.45) שם. במדב"ס גו' וידבר ד"ה שם. לקו"ת וראה שם. ב"ר
(רמ"א 46) תורה" של לגמרה ש"שמחין.. דשמח"ת, הענין כפשטות

שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח
ותש"ו 47) תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 .68 ע' תרצ"ט סה"מ

הבאה). בהערה (הובא ע"ב ריש רנו, זח"ג גם וראה וסוף). (בתחלה
(48– ענינים לשני הברכה וזאת שבפ' אלו ענינים שני לקשר ויש

מצד  – היו"ט ככל הוא שמע"צ :(10 הערה לעיל (ראה ושמח"ת שמע"צ
משא"כ  מהתורה; ישראל מקבלים דשמע"צ הגילוי ובמילא התורה, ציווי

של  מנהגן – הוספה אם) כי התורה, ציווי מצד (לא היא תורה" "שמחת
אשר התקנות dxezישראל, רפ"א: ממרים הל' רמב"ם וראה (נעשה. הוא

"ונוהגין  – בתורה ומשפיעים מוסיפים שישראל כו') והמנהגות והגזירות
ישראל decgלמעבד dnr..z"ql oxhrne וראה שם. (זח"ג דילי'" בכתר

ואילך). 381 ע' חי"ט לקו"ש – ובארוכה .12 הערה 234 ע' לעיל
(בתחלתו).49) ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
לקו"ת 50) (ראה רגלים בלי שנה כחצי ישנו שמח"ת שאחרי ובפרט,

"שמש  בחי' כ"כ מאיר אינו החורף שבימי לזה נוסף ב), צח, פרשתנו
שמח"ת  ענין להבין מסד"ה ולהעיר .3 ע' ח"א [המתורגם] (לקו"ש הוי'"

תש"ו).
(51.39 הערה 246 ע' ח"ה בלקו"ש נסמן
פצ"ח,52) (ב"ר ממרז"ל עולמות,להעיר בורא אביכם אף ג)

מז, זח"א גם וראה ישראל. בני כל על דקאי – ב רנח, בראשית ובאוה"ת
ועוד. ע"ב. ריש קסב, ח"ב א.

דר"ה.53) התפלה נוסח
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ששמחת  משום תורה, מתן זמן השבועות, בחג להיות
ביום  שניתנו השניים הלוחות על היא התורה
מהשמחה  יותר גדולה עליהם השמחה אשר הכיפורים,
האחרון  "יום הוא עצרת ושמיני הראשונים, הלוחות על

הכיפורים" יום .42שאחר

המביע  ישראל" כל "לעיני של שהענין יוצא, מזה
דומה  כדלעיל, השניים, הלוחות של מעלתם את

תורה. לשמחת

שמחת  של בתורה הקריאה תחילת זאת בכל אך
העוסקת  בא...", מסיני הוי' הברכה... "וזאת היא תורה

ע  גם כי הראשונים, תורה,בלוחות לשמחת קשור זה נין
להלן. שיוסבר כפי
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הוא: לכך ההסבר

הראשונים, הלוחות (בבחינת צדיקים  בין ההבדל
תשובה  בעלי לבין זה) במעמד ישראל בני של ודרגתם
אז) ישראל בני של ודרגתם השניים, הלוחות (בבחינת
על  התנהגותו היא הצדיק של ומעלתו שמהותו הוא,

לדרגה מגיע תשובה בעל ואילו התורה. zilrpdפי
.43מהתורה 

הם  ישראל הראשונים הלוחות שמצד מובן, מזה
onבבחינת milawn,השניים הלוחות מצד אך התורה,

שורש  את ומגלה מעוררת התשובה עבודת הרי
) ישראל של מחשבתם אשר )44במחשבה elryהנשמה,

לתורה  ישראל45קדמה ואז –mirityna.תורה

"וזאת  הפרשה וסוף התחלת שבין הקשר זהו
שתי  יש תורה" ב"שמחת תורה: שמחת לבין הברכה"

בתורה  שמחים ישראל (א) ועלֿידיֿזה 46משמעויות: ,
משמחים  ישראל (ב) יותר, נעלית לדרגה מגיעים הם

התורה  .47את

בשמחת  בתורה שקוראים הענינים שני הם ואלו
שישראל  בא...", מסיני "הוי' קוראים בתחילה תורה:
בה; ושמחים התורה מן ומקבלים התורה, את מקבלים
כל  "לעיני – יותר נעלית לדרגה מגיעים מכן ולאחר
שהם  עד התורה, מן נעלים שישראל ישראל",

שמחה  בה .48משפיעים
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כל  "סוף – תורה ושמחת עצרת שמיני של התכלית
של 4המועדות" הכוח את עמם יקחו שישראל היא, –

כל  במשך ובמצוות בתורה לעבודתם המועדים כל
גם  לדרכו". הלך "ויעקב של הרוחנית בעבודה השנה,

ישראל":dfענין כל ב"לעיני נרמז

והסתר  העלם מלשון לעולם, יוצא יהודי ,49כאשר
להיבהל  עלול להתייצב 50הוא בכוחי כיצד ולחשוב:

עלי? המוטל את ולבצע שבעולם החושך מול

במצב  שאפילו מעניננו, ההוראה נלמדת כך על –
אמר  הלוחות, כשבירת עצום כה והסתר העלם של
יהודי  של שבכוחו כוחך", "יישר הקדושֿברוךֿהוא
יותר  גבוהה מעלה כדי ועד כך, ידי על גם להתעלות

השבירה, לפני שהיה מכפי

בתורה  קוראים ישראל" כל "לעיני לאחר מיד ולכן,
על  הארץ": ואת השמים את אלקים ברא "בראשית
ומההסתר  מההעלם להיבהל לו שאל לדעת, יהודי
כולא  הוא בריך וקודשא שישראל כיון שהרי שבעולם,

של 51חד  בכוחו שרוי, העולם יהיה שבו מצב בכל לכן ,
חדש  עולם "לברוא" כל 52יהודי "וידע שבו עולם ,

מלך, ישראל אלקי הוי' פעלתו... אתה כי פעול
משלה" בכל .53ומלכותו
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ועוד. (בתחלתו). תש"ו (בסופו). תרס"ו בהמשך
שם.42) אוה"ת
ובכ"מ.43) ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

שם. ובהערות 162 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה
בֿג.44) יט, שה"ש לקו"ת וראה ב. צג, תהלים מדרש ד. פ"א, ב"ר

ע' – (תרס"ז עומדין אין וד"ה במדב"ס גו' וידבר ד"ה תרס"ו המשך
ועוד. תפה).

ועוד.45) שם. במדב"ס גו' וידבר ד"ה שם. לקו"ת וראה שם. ב"ר
(רמ"א 46) תורה" של לגמרה ש"שמחין.. דשמח"ת, הענין כפשטות

שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח
ותש"ו 47) תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 .68 ע' תרצ"ט סה"מ

הבאה). בהערה (הובא ע"ב ריש רנו, זח"ג גם וראה וסוף). (בתחלה
(48– ענינים לשני הברכה וזאת שבפ' אלו ענינים שני לקשר ויש

מצד  – היו"ט ככל הוא שמע"צ :(10 הערה לעיל (ראה ושמח"ת שמע"צ
משא"כ  מהתורה; ישראל מקבלים דשמע"צ הגילוי ובמילא התורה, ציווי

של  מנהגן – הוספה אם) כי התורה, ציווי מצד (לא היא תורה" "שמחת
אשר התקנות dxezישראל, רפ"א: ממרים הל' רמב"ם וראה (נעשה. הוא

"ונוהגין  – בתורה ומשפיעים מוסיפים שישראל כו') והמנהגות והגזירות
ישראל decgלמעבד dnr..z"ql oxhrne וראה שם. (זח"ג דילי'" בכתר

ואילך). 381 ע' חי"ט לקו"ש – ובארוכה .12 הערה 234 ע' לעיל
(בתחלתו).49) ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
לקו"ת 50) (ראה רגלים בלי שנה כחצי ישנו שמח"ת שאחרי ובפרט,

"שמש  בחי' כ"כ מאיר אינו החורף שבימי לזה נוסף ב), צח, פרשתנו
שמח"ת  ענין להבין מסד"ה ולהעיר .3 ע' ח"א [המתורגם] (לקו"ש הוי'"

תש"ו).
(51.39 הערה 246 ע' ח"ה בלקו"ש נסמן
פצ"ח,52) (ב"ר ממרז"ל עולמות,להעיר בורא אביכם אף ג)

מז, זח"א גם וראה ישראל. בני כל על דקאי – ב רנח, בראשית ובאוה"ת
ועוד. ע"ב. ריש קסב, ח"ב א.

דר"ה.53) התפלה נוסח

ילקוט לוי יצחק על התורה

בראשית כה, כז – ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע 
ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים

ביאור מ"ש בזוהר, "ויגדלו הנערים" דההולדה וההגדלה 
של הנערים הי' ע"י אברהם – בחי' חסד

לאתגדלא,  לון  גרים  דאברהם  סטרא  הנערים,  ויגדלו1 
דכתיב  במצות,  לון  מחנך  הוה  הוא  לון,  סייע  וזכותיה 
)בראשית יח, יט( כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו'.
ספר הזהר חלק א' דף קלט ע"א

כמ"ש  המגדילים  מים  החסדים2  מצד  הוא  הגדלה  כל 
במאו"א מע' גדול3 ע"ש, ומים בכלל הוא בחי' אברהם.

ואם כי גבורות מגדילים ג"כ את הנוקבא4, וכמו גבורות 
גשמים5, אך הרי גשמים בעצם הם מים המצמיחים, ומים 
בעצם הם בחי' חסדים, ועיין בעץ חיים שער הירח6 פ"ד 
באותיות ד"ט, משא"כ אש אינו מגדיל אלא מכלה ושורף. 
זהו שסטרא דאברהם דוקא גרים להגדלתם, שאברהם הוא 
בחי'7 מים8 חסדים ולא יצחק שהוא בחי' אש9 גבורות וכו'.
מיצחק  ועשו  דיעקב  לידתן  שבתחלת  כשם  והיינו 
תולדות יצחק, כתיב אברהם הוליד את יצחק פירוש הוליד 
ופעל  גרם  חסדים  בחי'  שאברהם  הוא  ילד(,  כתיב  )ולא 

גרם להם  הנערים, צד החסד של אברהם  ויגדלו  ]תרגום ללה"ק[   )1
לון  מחנך  הוה  הוא  כי  ועוד  אותם,  מסייעת  היתה  וזכותו  להתגדל, 

במצות, דכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו'.
]ראה לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 218 ואילך[.

אור  במאורי  שאיתא  ומה  וז"ל:  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )2
שם, גדל בגי' ל"ז מילוי* ס"ג. כי אימא מגדלת ז"א זהו מצד חסדים 
דאימא, כמו שהאם מגדלת הולד ע"י שמניקתו חלב, חלב הוא בחי' 

חסדים, ע"ש הביאור עפ"י קבלה.
*( פירוש: שם ס"ג הוא, יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י, בגי' )63( ס"ג. והאותיות 
המילוי שהם "וד, י, או, י", בגי' )37( גד"ל. היינו "אימא" )בחי' בינה שם 
ס"ג( "המגדלת" )מלשון גדל בגי' לז( המדות, וכמו בגשמיות שה"ֵאם" 
מגדלת בני', ו"גדל" )37( הוא ה"תולדה" ע"ד ה"מילוי" של השם עצמו.

3( וז"ל: גדול נק' ז"א בבחי' שם ע"ב, שבו שם הגדול, וכל גידול מצד 
המים חסדים המגדילים.

4( הארץ נק' נוקבא, וכמארז"ל )תענית ו, ב( מיטרא בעלה דארעא. 
וראה פירוש המשניות להרמב"ם מס' פאה פרק ח משנה א. לעיל סימן 

קנב.
5( ברכות לג, א.

המים  סוד  שהם  החסדים,  הם  המגדיל...  לעולם  וז"ל:  לה,  שער   )6
המגדילין האילן ואת הנטיעות, והוא סוד והוכן בחסד כסאו. כי המים 

גורמין ההגדלה, וזה מבואר למבין.
7( ראה לעיל סימן רא.

ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד,  בחי'  אברהם   )8
זהר חלק א' דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי עמוד ד, וש"נ.
9( יצחק בחי' גבורה, ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם.

עשו,  ואת  יעקב  את  יוליד  שיצחק  דהיינו  ליצחק  הולדה 
החסדים  מצד  הוא  והתגלות  המשכה  שהוא  הולדה  כי 
ולא  למעלה  לעלות  טבעם  אש  הגבורות  משא"כ  דוקא 
ויגדלו הנערים דוקא סטרא  לירד למטה, כמו"כ הגדלתן 
שהוא  אברהם  של  מדתו  ויגדלו,  וזה  לון  גרים  דאברהם 

מדת הגדולה10 חסד.
לגוי  ואעשך  לאברהם  והובטח  שנאמר  מה  וראשית 
בענקים  הגדול  האדם  נקרא  ואברהם  דוקא,  גדול  גדול, 
בילקוט11 יהושע רמז כג, והוא מהמדרש רבה פ' מ"ג וכו'.
זכותי' דאברהם הוא זכות העקידה, שהוא הגדול בכל 
שלא  בקשה  לשון  נא  קח  וכמ"ש12  שנתנסה  הנסיונות 

יאמרו הראשונות אין בהם ממש כדרז"ל13.
ויגדל"ו הנערי"ם14 בגי' זכות"א. ע"כ.

 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צב
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן לח"

"יושב אהלים" דרחל ולאה

אהל  נק'  אשה  אהלים.  יושב  תם  איש  ויעקב 
וכידוע.  לאהליכם,  לכם  לכו  פסוק16  על  כמארז"ל15 

ורומזים על הנוקבין דלאה ורחל.
בב' אהלים דרחל ולאה17.

לקוטי לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שנח

א( סטרא  לשונות,  דהג'  יצחק  לוי  בלקוטי  הביאור  ראה המשך   )10
דאברהם, ב( זכותי', ג( סייע לון, הוא כנגד חכמה בינה דעת, ודעת 
יצוה  אשר  למען  דעת(  )היינו  ידעתיו  "כי  וזהו  וגבורה,  חסד  כולל 
את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה )הו"ע חסד(, ומשפט )הו"ע 

גבורה(" ע"ש.
11( וז"ל: דבר אחר האדם הגדול בענקים )יהושע יד, טו(, אמר רבי 
זה אברהם, ולמה קורא אותו גדול, רבי לוי ורבי אלעזר בשם ר' יוסי 
ברבי  יהודה  ר'  מילין.  ג'  היו  אבינו  אברהם  של  פסיעותיו  זמרא  בן 
סימון אומר מיל שנאמר )ישעי' מא, ג( ארח ברגליו לא יבא מי פעל, 

למפרע מיל ר"ת.
12( בראשית כב, ב.

את  נא  קח  ויאמר  אברהם  את  ניסה  "והאלקים  ב.  פט,  סנהדרין   )13
בנך, אמר רבי שמעון בן אבא אין נא אלא לשון בקשה, אמר הקב"ה 
לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת בכולן עכשיו עמוד לי בנסיון 
כ'  חלק  שיחות  לקוטי  וראה  בראשונים".  ממש  אין  יאמרו  שלא  זה 

וירא )ג( עמוד 73.
14( ויגדלו )בגי' 59( + הנערי"ם )375( = 434, וכן זכות"א = 434.

אל  וגו'  נכונים  "והיו  טו(  יט,  )שמות  תורה  אמרה  א.  פז,  15( שבת 
להם  לך אמר  כז(  ה,  )דברים  יפרשו מנשותיהן[...  ]ופרש"י:  תגשו" 
לאהליכם, להתיר נשותיכם לתשמיש  שובו לכם לאהליכם ]ופרש"י: 

שאסרתי לכם[.
16( דברים ה, כז.

ותורה  שבכתב  לתורה  דמרמז   .8 הערה  רו,  סימן  לקמן  ראה   )17
בחי'  ורחל  שבכתב.  תורה   – גדולה(  )ה'  בינה  בחי'  לאה  שבע"פ. 
מלכות )ה' קטנה( – תורה שבע"פ. עיין גם לעיל סימן קצט הערה 5.



נ

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדמה 

עלה עליה על

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.

בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:

בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.

וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

וביום  ביום השלישי  בו  יתחטא  וגו' הוא  הנוגע במת  ג. 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכלו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  ניתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הניתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטיל  הנחושת  נחש  ומה  הנחושת,  מנחש  מקל־וחומר 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על־אחת־כמה־וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכות
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:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
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‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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àöiL eðãîì ,"íéäìàä úàø÷ì"¦§©¨¡Ÿ¦¨©§¤¨¨

ícâðkz`xwl E`vi l`xUi ipAW - §¤§¨¤§¥¦§¨¥¨§¦§©
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(cec ixac t"r)Wxtn i"WxW ,d`xp xzFie .§¥¦§¤¤©¦§¨¥
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m"`xd mW azMW FnkE ,"z`xwl"¦§©§¤¨©¨¨§¥
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Kkl dgkFdMWsiqFn" :mW i"WxEdfe ¤§¨¨§¨¦©¦¨§¤
ipiql xn`p `le ,`A ipiQn 'd xn`PW¤¤¡©¦¦©¨§Ÿ¤¡©§¦©
oFWlA iEPiW cFr oaEn dfÎiRÎlre .["`Ä§©¦¤¨¦¦§
ozgM" azM o`MW ,mWl o`M oiA i"Wx©¦¥¨§¨¤¨¨©§¨¨

`vFIdliAwdlipRrnWOW ,"dNk ©¥§©§¦§¥©¨¤©§©



dkxadנב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ
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xfg ,l`xUil DpYl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¨§¦§¨¥¨©
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.dWxRd zNgzA¦§¦©©¨¨¨
Lã÷ úááøîúö÷î Bnòå Y ¥¦§ŸŸ¤§¦¦§¨

"úBááø""zFaaxn" lW m"n ,xnFlM - ¦§§©¥¤¥¦§
On lW m"n `l ,zvwn lW m"n `EdEP ¥¤¦§¨Ÿ¥¤¦¤
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"Lã÷" éëàìîzaiY siqFd - ©§£¥Ÿ¤¦¥©

ipRn ."Wcw" zaiY mcFw "ik`ln"©§£¥¤¥©Ÿ¤¦§¥
FnM ,xaC lr ltFp "Wcw" zNOWzeny) ¤¦©Ÿ¤¥©¨¨§

(l ,akmd o`ke ,"Wcw iWp`e" :§©§¥Ÿ¤§¨¥
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xn`PW(b ,eh zeny),dngln Wi` 'd ¤¤¡©¦¦§¨¨
xn`PW ,oiqElkE`A mFlWl `vFie§¥§¨§§¦¤¤¡©

(gi ,gq mildz)itl` mizFAx midl` akx¤¤¡Ÿ¦¦©¦©§¥
."o`pW¦§¨

Bzøàôúå BøLò ãBák ìk äàønL¤©§¤¨§¨§§¦§©§
.Bútç íBéaúc Lài"Wx d`x - §ª¨¥¨§¥©¦

miNdY,"dlFcB dxFqn" mWA i ,i §¦¦§¥§¨§¨
Wngn zg`" `id "zCW`" zaiYW¤¥©¥§¨¦©©¥£¥
zg` daiY zFaEzMd zFaiY dxUr¤§¥¥©§¥¨©©

."zFaiz iYW zF`xwpe§¦§¨§¥¥
äáeúk äúéäL.dxFYd `id ,"zC"d - ¤¨§¨§¨©¨¦©¨

æàîmlFrd z`ixA mcFw -migqt d`x) ¥¨¤§¦©¨¨
(` ,cp`id dxFYdW a ,gt zAW d`x .§¥©¨¤©¨¦

miraWe zF`n rWY .. dfEPB dCng"¤§¨§¨§©¥§¦§¦
,"mlFrd `xaPW mcFw zFxFC drAx`e§©§¨¨¤¤¦§¨¨¨
dncTW dpW miRl`A" :mW i"WxaE§©¦¨§©§©¦¨¨¤¨§¨
ElNd zFxFC oicizr Eid mlFrl dxFY¨¨¨¨£¦¦©¨

xn`PW ,zF`xAdl(g ,dw mildz)xaC §¦¨¤¤¡©¨¨
ÎKExAÎWFcTd d`xe ,xFC sl`l dEv¦¨§¤¤§¨¨©¨¨
dxFY `lA mIwzn mlFrd oi`W `Ed¤¥¨¨¦§©¥§Ÿ¨
DpzpE ,o`xA `le oxiarde ,KM lM̈¨§¤¡¦¨§Ÿ§¨¨§¨¨

."zFxFC dXWe mixUrl§¤§¦§¦¨
åéðôìdxFYA xEn`d aEzMd oFWlM - §¨¨¦§©¨¨¨©¨

(l ,g ilyn),mFi mFi mirWrW did`e" :¨¤§¤©£ª¦
zwgUneiptl."zr lkA §©¤¤§¨¨§¨¥

Làa,W` zC ,"zC W`" WExiR Edf - §¥¤¥¥¨©¥
.W`A daEzMd dxFY¨©§¨§¥

äðáì Là éab ìò äøçLFiCdW - §Ÿ̈©©¥¥§¨¨¤©§
,dpaNd W`d xFrde dxFgW W`d did̈¨¨¥§¨§¨¨¥©§¨¨
d`xE .oal slw iAB lr xFgW FiC FnkE§§¨©©¥§¨¨¨§¥
zFxFgW" :fh ,d mixiXd xiW i"Wx mB©©¦¦©¦¦§
eiptl daEzM dzidW mWÎlr ± axFrM̈¥©¥¤¨§¨§¨§¨¨
d`xE ."dpal W` iAB lr dxFgW W ¥̀§¨©©¥¥§¨¨§¥

xn`PX dOW ,` ,cp migqR i"Wxzea`) ©¦§¨¦¤©¤¤¡©
(d"tEdf ,zAW axrA `xap azMdW¤©§¨¦§¨§¤¤©¨¤

daEzM dzid Ffe ,zFgEl lW oazkA"¦§¨¨¤§¨§¨§¨
."dpal iAB lr dxFgW W`A dNgYn¦§¦¨§¥§¨©©¥§¨¨
dpal W` iAB lr dxFgW W` oipre§¦§©¥§¨©©¥¥§¨¨
"dix` xEb"A d`x mipiprd zEIniptA¦§¦¦¨¦§¨¦§¥§©§¥
xiW 'dxFz ihETl'aE ."miIgd xF`"e§©©¦§¦¥¨¦
`id dxFgW W`W ,x`an a ,i mixiXd©¦¦§¨¥¤¥§¨¦
zevn `id dpal W`e dUrY `l zevn¦§©Ÿ©£¤§¥§¨¨¦¦§©



נג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה על־ידי־זה ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.
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dkxadנד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ

ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:

E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ
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i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz ,dxez zgny lil zgiyn)

ּתמליכּוני  ּבחינת הּוא ,"מל ביׁשרּון "ויהי ענינים: ּב ׁשּבזה יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻ"ויהי
להיֹות  יחד מתאּספים "ׁשּכּולם הּוא יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּו"ּבהתאּסף ;יתּבר מלכּותֹו ּבחינת המׁשכת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעליכם,

ורגל. ּדראׁש התחּלקּות ּבהם ואין ּכאחד" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדים

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
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lFkiaM `EdÎKExAÎWFcTd if` ,mdipiA¥¥¤£©©¨¨¦§¨

.mMln Fpi`e dxez ¥©§¨



נז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
על־ידי  נעׂשה עליכם' ּד'ּתמליכּוני מּכיון יׂשראל: ּכל ׁשוים עליכם' ּד'ּתמליכּוני זֹו ּבעבֹודה ּכי ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ענינים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּוב'
ּגמּור  ּביטּול זה אין - 'מימי ׁשֹואב ּגֹו' ּד'ראׁשיכם הּסּוגים ּבין חילּוק ּבזה יׁשנֹו אם הרי ׁשמים, מלכּות עֹול וקּבלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּביטּול

ׁשלמה. ׁשמים מלכּות עֹול ְְְִֵַַַַָָָוקּבלת
ּגדֹול  ׂשר זה ּבביטּול ׁשוים ההכּתרה, ּבעת הּביטּול, ּבׁשלמּות העם, ּביטּול על־ידי ׁשהיא  ּבׂשר־ודם, מל הכּתרת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכדּוגמת
לאחרי  רק ּבאה ּפׁשּוט ואיׁש ׂשר ּבין וההבּדלה .לּמל ּבביטּולֹו חסר יהיה מציאּותֹו, את הּׂשר ירּגיׁש ואם ּפׁשּוט. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָואיׁש

ההכּתרה). ּבעת לא (אבל הּגזרֹות קּיּום ּבאֹופן חילּוקים יׁשנם ׁשאז ּגזרֹות, וגֹוזר מל נעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכבר

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)ïáeàø éçéäfä íìBòa YWExiR - §¦§¥¨¨©¤¥
`l F` ,zFaEvTd mipXd mcFw zEni `lŸ¨¤©¨¦©§Ÿ
i` ixdW ,dnglOA odn cg` zEnï¤¨¥¤©¦§¨¨¤£¥¦

mlFrl digIW xWt`(ray x`a)F` . ¤§¨¤¦§¤§¨
cgMi `NW haXd zEllkl dpEMd©©¨¨¦§¨©¥¤¤Ÿ¦¨¥
xkU lAwIW dpEMdW F` .mlFrdn¥¨¨¤©©¨¨¤§©¥¨¨
dUre dcFdW ipRn ,dGd mlFrÄ¨©¤¦§¥¤¨§¨¨
f wEqR i"WxA oOwlcM ,daEWY§¨§¦§©¨§©¦¨

.mW xE`iAaE©¥¨
úîé ìàåàaä íìBòì YoixcdpqA - §©¨Ÿ¨¨©¨§©§¤§¦

.mizOd zIgzl dpEMdW rnWn ` ,av©§©¤©©¨¨¦§¦©©¥¦
ääìa äNòî Bì øëfé àlLdidie - ¤Ÿ¦¨¥©£¥¦§¨§¦§¤

o`nl ENit`W ,`Ad mlFrl wlg Fl¥¤¨¨©¨¤£¦§©
daEWY dUr ixd ,`hg oaE`xW xn`C§¨©¤§¥¨¨£¥¨¨§¨

(my `"yxdn)mlFrl dpEMdW F` .¤©©¨¨§¨
llkA didIW dkxAde ,zFnWPd©§¨§©§¨¨¤¦§¤¦§©
miIg miiExw mzzinA ENit`W miwiCv©¦¦¤£¦§¦¨¨§¦©¦

(g"ty t"r).
åéúî éäéå.eiWp` - ¦¦§¨£¨¨

ïéðîa ïéðîð Y øtñîWExiR Edf - ¦§¨¦§¦§¦§©¤¥
xRqnA :aEzM EN`kE ,"xRqn"min x`a) ¦§¨§¦¨§¦§¨

(miig.
åéçà øàLEidIW ,FhEWtM m`W - §¨¤¨¤¦¦§¤¦§

,(hrEn xRqn zErnWnA) xRqn eiWp £̀¨¨¦§¨§©§¨¦§¨¨
.dkxA `le dllw Ff ixd£¥§¨¨§Ÿ§¨¨

Bæ àéä àîâcd`x ± dnFC iEHiA - ª§¨¦¦¤§¥
xnFlM .ci ,d ,` mixiXd xiW i"Wx©¦¦©¦¦§©

m`W ,lWn oFWlA dxn`p dkxAd©§¨¨¤¤§¨¦§¨¨¤¦
Ff ixd ?DA Wi dkxA dn ,FrnWnM§©§¨©§¨¨¥¨£¥
cg`M dpnp `EdW znIw zE`ivn§¦©¤¤¤¦§¤§¤¨
,`id dkxAA dpEMd `N` .mihaXdn¥©§¨¦¤¨©©¨¨©§¨¨¦
didi FllbAW dfM oFr FA didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¨¤¤¦§¨¦§¤

.mihaXd x`W oipOn F`ivFdl iE`ẍ§¦¦¦§©§¨©§¨¦
øîàpL ïéðòk.ak ,dl ziW`xA - ¨¦§¨¤¤¡©§¥¦

á÷òé éðá eéäiå ,ääìa úà ákLiå"©¦§©¤¦§¨©¦§§¥©£Ÿ
ïéðnä ïî àöé àlL ,"øNò íéðL- §¥¨¨¤Ÿ¨¨¦©¦§¨

EpcOll ,EWxC EpizFAx" :mW i"WxaE§©¦¨©¥¨§§©§¥
`NW ,miwiCv oNke ,oieW oNMW ,`Ä¤ª¨¨¦§ª¨©¦¦¤Ÿ

`hg."oaE`xf dxez ¨¨§¥
(f)äãeäéì úàæåäãeäé Cîñ Y §Ÿ¦¨¨©§¨

ïáeàøìEid oaE`x ixg`W s` - ¦§¥©¤©£¥§¥¨
xcq itl iele oFrnW KxAzdl mikixv§¦¦§¦§¨¥¦§§¥¦§¦¥¤
dvx `l oFrnW z` mpn` .mzFclFY§¨¨§¨¤¦§Ÿ¨¨
z` Kxal Kixv did K` ,oOwlcM Kxal§¨¥§¦§©¨©¨¨¨¦§¨¥¤

.iel¥¦
ìe÷ì÷ ìò eãBä íäéðML éðtî¦§¥¤§¥¤©¦§

íãéaL± WFA `le dcFd dcEdi - ¤§¨¨§¨¨§Ÿ
± WFA `le dcFd oaE`x ,xnz dUrnA§©£¥¨¨§¥¨§Ÿ

ddla dUrnA(gi ,eh aei` i"yx). §©£¥¦§¨
øîàpL.hiÎgi ,eh aFI` - ¤¤¡©¦

eãébé íéîëç øLà"mrWR ECezie - £¤£¨¦©¦§¦§©¦§¨
(my i"yx)m`hg lr EcFie" :dhFq i"WxaE .§©¦¨§©¤§¨

.. ddla dUrnA oaE`x ?md inE ..¦¥§¥§©£¥¦§¨
."iPOn dwcv :xnz dUrnA dcEdie¦¨§©£¥¨¨¨§¨¦¤¦

'Bâå[i"yx ± mpFr] EcgM `le" - §§Ÿ¦££¨
."mzFa`n¥£¨

,[õøàä äðzð] ícáì íäìKM - ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤¨
x`WA K` .ipWe oFW`x qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¥¦©¦§¨
df xkUA" :mW i"WxaE ."'ebe" :miqEtC§¦§©¦¨¦§©¤
mdipW Elhpe ,gvp zEklnl dcEdi dkf̈¨§¨§©§¤©§¨§§¥¤
mzlgp on EWxFB `le ,mwlg dlgPd on¦©©£¨¤§¨§Ÿ§¦©£¨¨
,f dhFq i"WxaE ."EcFdW xg`n ,mpFrA©£¨¥©©¤§©¦¨
lhp oaE`x .. zEklnl dkf dcEdi" :a§¨¨¨§©§§¥¨©

."oCxId xarA ux`A dNgY wlg¥¤§¦¨¨¨¤§¥¤©©§¥
"íëBúa øæ øáò àìådWn `AWM - §Ÿ¨©¨§¨§¤¨¤

,zFni l`e oaE`x igi" :xn`PW ,mkxal§¨§¨¤¤¡©§¦§¥§©¨
"dcEdil z`fe(my aei` i"yx)i"WxaE . §Ÿ¦¨§©¦

izni` ,`nEgpY iAx WxC" :mW dhFq¨¨¨©©¦©§¨¥¨©
dWn `AWM ?mkFzA xf xar `lŸ¨©¨§¨§¤¨¤
oiA iel z` KxiA `l xnFlM ."okxal§¨§¨§©Ÿ¥©¤¥¦¥
ipRn ,dcEdi zMxal oaE`x zMxA¦§©§¥§¦§©§¨¦§¥
zMxal dcEdi zMxA z` KFnql dvxW¤¨¨¦§¤¦§©§¨§¦§©
iell `xwe ,mdipiA wqtd `ll ,oaE`x§¥§Ÿ¤§¥¥¥¤§¨¨§¥¦
miUrOA d`cFdd oiprNW ipRn ,"xf"¨¦§¥¤§¦§©©¨¨©©£¦
ieNW Epivn `l oMW ,xf `xwp iel¥¦¦§¨¨¤¥Ÿ¨¦¤¥¦
ixdW ,miAxA sqFi dUrn lr dCezd¦§©¨©©£¥¥¨©¦¤£¥
xEn`M ,dNgY dvrA Eid oFrnWe `Ed§¦§¨¨¥¨§¦¨¨¨

(d ,hn my i"yxae ,kÎhi ,fl ziy`xa)Exn`Ie" :©Ÿ§
"Edbxdpe Ekl .. eig` l` Wi`likyn) ¦¤¨¦§§©©§¥

(cecl.
eðéúBaø eLøt ãBòådn .mW dhFq - §¥§©¥¨¨¨
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עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ
סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ

הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`xd`x dnE ?oaE`xl dcEdi KFnql ¨¨¦§§¨¦§¥¨¨¨
z`fe" oFWlA dcEdi zMxaA ligzdl§©§¦§¦§©§¨¦§§Ÿ

?"dcEdil(a ,`i zekn i"yx)Ll oi`W . ¦¨¤¥§
"z`fe" zlgzn mihaXd lM zMxaA§¦§©¨©§¨¦©§¤¤§Ÿ

FGn uEg(my dheq i"yx). ¦
ìàøNé eéäL äðL íéòaøà ìkL¤¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥
äãeäé úBîöò eéä ,øaãna©¦§¨¨©§§¨

ïBøàa ïéìbìbúîlM zFnvr - ¦§©§§¦¨¨©§¨
xn`W `Ede ,mixvOn Elrd mihaXd©§¨¦¤¡¦¦§©¦§¤¨©

sqFi(hi ,bi zeny)izFnvr z` mzilrde" : ¥§¤¡¦¤¤©§©
Eide ,mkizFnvr mr ,"mkY` dGn¦¤¦§¤¦©§¥¤§¨
,znIw oClW mihaXd lM zFnvr©§¨©§¨¦¦§¨©¤¤
oilBlBznE oiwxRzn eixai` dcEdie¦¨¥¨¨¦§¨§¦¦§©§§¦

FpFx`A(my dheq i"yx). ©£
åéìò ìawL éecð éðtîz` dCPW - ¦§¥¦¤¦¥¨¨¤¦¨¤

oinipA lW FpFaxrA Fnvr(my dheq i"yx). ©§§¥§¤¦§¨¦
i`pYd mIwzPW iRÎlrÎs`e,`i zekn i"yx) §©©¦¤¦§©¥©§©

(a`Ed i`pY lr ENit` mkg lW iECip ,¦¤¨¨£¦©§©
`A(my dheq i"yx). ¨

øîàpL.al ,cn ziW`xA - ¤¤¡©§¥¦
éúàèçå"`Ed iECip oFWl -,`i zekn i"yx) §¨¨¦§¦

(a"rx.
éáàì`iad `l dOl oEIr Kixv - §¨¦¨¦¦¨¨Ÿ¥¦

wEqRd(h ,bn my):ixdW ,"Ll iz`hge" : ©¨§¨¨¦§¤£¥
iECPd Edf (a ,xzFi mCwEn `Ed (`§¨¥¤©¦
`le ,dUrn zrWA Fnvr lr lATW¤¦¥©©§¦§©©£¤§Ÿ

q"Xl eiWExitA (b ,mixaC xERiqdheq) ¦§¨¦§¥¨©©
(a ,`i zekn .my w"a .my.df wEqR i"Wx `ian¥¦©¦¨¤

oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA ok`e§¨¥§©¨¦§¥¨¦§¦
`qxiBd m`e ."Ll" :o`M miqxFB§¦¨§§¦©¦§¨
mrHd xnFl Wi ilE` ,zwIcn "ia`l"§¨¦§ª¤¤©¥©©©©
wEqtAW ipRn ,`weC df wEqR `iadW¤¥¦¨¤©§¨¦§¥¤§¨

dfWxFtnz` dCPW ,xzFi iECPd xnFg ¤§¨¤©¦¥¤¦¨¤
Fnvreia`lzFMn i"Wx oFWl d`xE . ©§§¨¦§¥§©¦©

,`Ed iECp oFWl ± Ll iz`hge" :mẄ§¨¨¦§§¦
dCpn `dIWeia`lzlgp"A mB d`xE ." ¤§¥§ª¤§¨¦§¥©§©£©

.zvw xg` otF`A K` ,"awri©£Ÿ©§¤©¥§¨
"íéîiä ìkwfg xWwA iYxXwzp - ¨©¨¦¦§©©§¦§¤¤¨¨

zFnlFr ipWA dCpn zFidl(my i"yx). ¦§§ª¤¦§¥¨
?äãBiL ïáeàøì íøb éî :äLî øîà̈©Ÿ¤¦¨©¦§¥¤¤

äãeäé Y`Ed dcB` Wxcn - §¨¦§©©¨¨
:xn`e dcEdi dcFdW oeiMn ,`nEgpzA§©§¨¦¥¨¤¨§¨§¨©
ip` :xn`e oaE`x cnr ,iPOn dwcv̈§¨¦¤¦¨©§¥§¨©£¦

ia` irEvi iYlAlA(` ,av w"a i"yx)d`xE . ¦§©§¦§¥¨¦§¥
xnYW icM dcFd dcEdIW ,mW dhFq¨¨¤§¨¨§¥¤¨¨
liaWA dcFd oaE`x EN`e ,sxVY `lŸ¦¨¥§¦§¥¨¦§¦
oicWgp eig` x`W Eidi `NW"¤Ÿ¦§§¨¤¨¤§¨¦

"mdia`n(my i"yx oeyl),KM mzq la` , ¥£¦¤£¨§¨¨
ipRn ,miAxA F`hg hxtl mc`l xEq`̈§¨¨§¨¥¤§¨©¦¦§¥

"xaCA mlkp Fpi`W d`xp"Wi"yx oeyl) ¤¦§¤¤¥¦§¨©¨¨
(my.

'eëå?"dcEdil z`fe" -(my dheq). §§Ÿ¦¨
EN`M znIw FClW ,"oaE`x igi" eiWkre§©§¨§¦§¥¦§©¤¤§¦
`EdW "dcEdil z`fe" ,ig `Ed©§Ÿ¦¨¤

?lBlBzn(my i"yx)zaizAW d`xpe . ¦§©§¥§¦§¤¤§¥©
ixaC KWndl mB i"Wx fnFx "'eke"¥©¦©§¤§¥¦§¥
dcEdi lFw 'd rnW ,cIn" :mW `xnBd©§¨¨¨¦©§©§¨
eizFnvr Eqpkp] `tWl Dixai` lr ±©¥§¥§¨¨¦§§©§¨
.[i"yx ± mXn EtXW mxEAg mFwnl¦§¦¨¤¨¦¨
`Yaiznl Dil oilIrn `w ded `le§¨£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨
x`W mr oYile `Vil] `riwxc¦§¦¨¦¨§¦¥¦§¨
.EP`iaY FOr l`e ± [i"yx ± minkgd©£¨¦§¤©§¦¤
`Vil] gxhnE lwWn rci `w ded `le§¨£¨¨¨©¦§©¦§©¦¨
± opAx icdA `YrnWA [i"yx ± oYile§¦¥¦§©§¨©£¥©¨¨

aixl gM Fl `di] Fl ax eicii`de ,Faix ¨¨©§¥Ÿ©¨¦¦§©
,`Ed dngln oFWl ,"eici" aizkC¦§¦¨¨§¦§¨¨
ded `l .[i"yx ± dxFY lW DYngln¦§©§¨¤¨¨£¨
`AiN` `YrnW Dil `wlq `ẅ¨§¨¥§©§¨©¦¨
xaC xnFl dkFf did `l] `zkldC§¦§§¨Ÿ¨¨¤©¨¨
."didY eixSn xfre ± [i"yx ± lAwzOd©¦§©¥§¥¤¦¨¨¦§¤

äãeäé ìB÷ 'ä òîLãåc úlôz Y §©§¨§¦©¨¦
äîìLezFNtY dAxdl dpEMd - §ŸŸ©©¨¨§©§¥§¦

mipFW mipipr lr ,eiptl EllRzdW¤¦§©§§¨¨©¦§¨¦¦
(i"gp)dNtzl dpEMdW xWt` K` .©¤§¨¤©©¨¨¦§¦¨

ziA oipA lr `ide ,mdipWl zcgEind©§¤¤¦§¥¤§¦©¦§©¥
oipr oke ,FA dpikXd z`xWde WCwOd©¦§¨§©§¨©©§¦¨§¥¦§©
,f a l`EnW d`x ,ceC zEkln zEIgvp¦§¦©§¨¦§¥§¥
cpÎak ,g ` mikln .(ceC zNtY) hkÎgi§¦©¨¦§¨¦

.(dnlW zNtY)§¦©§ŸŸ
àñàå.dcEdi Kln - §¨¨¤¤§¨

íéLekä éðtîa minId ixaC d`x - ¦§¥©¦§¥¦§¥©¨¦
.i ,ci

èôLBäéå.dcEdi Kln - ¦¨¨¤¤§¨
íéðBnòä éðtîa minId ixaC d`x - ¦§¥¨©¦§¥¦§¥©¨¦

.aiÎd ,k
äi÷æçå.dcEdi Kln - §¦§¦¨¤¤§¨

áéøçðñ éðtî,hi a mikln d`x - ¦§¥©§¥¦§¥§¨¦
dOW i"Wx ipEIr xtqA azke .hiÎeh§¨©§¥¤¦¥©¦¤©
mikln lW zFNtY `weC i"Wx xiMfdX¤¦§¦©¦©§¨§¦¤§¨¦
didW cgEin oipr ipRn Edf ,EN ¥̀¤¦§¥¦§¨§¨¤¨¨
dAx dki` WxcOA `aEOM ,mzNtzA¦§¦¨¨©¨©¦§¨¥¨©¨

(l `zgizt)dn ,Eid mikln drAx` :©§¨¨§¨¦¨©
,ceC :od EN`e ,df raY `l df raYX¤¨©¤Ÿ¨©¤§¥¥¨¦
xn` ceC .EdIwfge ,htWFdi ,`q`̈¨§¨¨§¦§¦¨¨¦¨©

(gl ,gi mildz),'ebe mbiV`e iaiF` sFCx` :¤§§©§©¦¥
dUFr ip` :`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`̈©©¨¨£¦¤
gM iA oi` ip` :xn`e `q` cnr .oM¥¨©¨¨§¨©£¦¥¦Ÿ©
mzF` scFx ip` `N` ,mdl bFxdl©£¨¤¤¨£¦¥¨
`EdÎKExAÎWFcTd xn` ,dUFr dY`e§©¨¤¨©©¨¨
ip` :xn`e htWFdi cnr .dUFr ip` :Fl£¦¤¨©§¨¨§¨©£¦
`N` ,sFCxl `le bFxdl `l gM iA oi ¥̀¦Ÿ©Ÿ©£§Ÿ¦§¤¨
Fl xn` ,dUFr dY`e dxiW xnF` ip £̀¦¥¦¨§©¨¤¨©
cnr .dUFr ip` :`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨£¦¤¨©
bFxdl `l gM iA oi` ip` :xn`e EdIwfg¦§¦¨§¨©£¦¥¦Ÿ©Ÿ©£
ip` `N` ,dxiW xnFl `le sFCxl `le§Ÿ¦§§Ÿ©¦¨¤¨£¦
Fl xn` ,dUFr dY`e izHn lr oWï¥©¦¨¦§©¨¤¨©

.dUFr ip` :`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨£¦¤
epàéáz Bnò ìàåì Y[ïî] íBìL- §¤©§¦¤§¨¦

i"WxA mixg` mixtq zqxiB `Ed oM¥¦§©§¨¦£¥¦§©¦
qEtcA `Ed oke .zFlFcB zF`xwnAW¤§¦§¨§§¥¦§
mihtFW aEzMd oFWl `Ed oke .oFW`x¦§¥§©¨§¦

."ipRn" :dvFtPd `qxiBd K` .bi ,g©©¦§¨©§¨¦§¥
äîçìnädpEMdW rnWn df oFWNn - ©¦§¨¨¦¨¤©§©¤©©¨¨

WEAM zngln Epide ,zcgEin dnglnl§¦§¨¨§¤¤§©§¦§¤¤¦
zEllkl dpEMdW F` .ux`d̈¨¤¤©©¨¨¦§¨
.cigi oFWlA hwPW `N` ,zFnglOd©¦§¨¤¨¤¨©¦§¨¦
on" :`qxiBd oFW`x qEtcA ok`e§¨¥¦§¦©¦§¨¦

."zFnglOd©¦§¨
Bì áø åéãéeáéøé Y"ax" Wxtn - ¨¨¨¨¦§¨¥¨
.aix oFWNn¦§¦

BáéøFA didi" :a ,`i zFMn i"WxaE - ¦§©¦©¦§¤
."Faix aixl gMŸ©¨¦¦
.Búî÷ð eî÷ðéåäéäz åéøvî øæòåY §¦§§¦§¨§¥¤¦¨¨¦§¤

ìòúîçìî ìò ,ìltúä èôLBäé ©§¨¨¦§©¥©¦§¤¤
ãòìb úBîø.mx` cbpM - ¨¦§¨§¤¤£¨

èôLBäé ÷òæiå"`EdÎKExAÎWFcTdl - ©¦§©§¨¨§©¨¨
(al ,ak `"n i"yx).

"Bøæò 'äåokle .`l ,gi minId ixaC - ©£¨¦§¥©¨¦§¨¥
'de" oFWlA mW hwpFxfroFWlM ," ¨©¨¦§©£¨¦§



נט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ß ixyz e"h ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

" :o`M dWn zWTAxfre."didY eixSn ©¨©¤¨§¥¤¦¨¨¦§¤
,"äãeäé ìB÷ 'ä òîL" :øçà øác̈¨©¥§©§¨

ì äëøa æîø ïàkCBzî ïBòîL ¨¨©§¨¨§¦§¦
äãeäé ìL åéúBëøadnA `Ed fnxd - ¦§¨¤§¨¨¤¤§©

oFWlA oFrnW zMxA z` ligzdX¤¦§¦¤¦§©¦§¦§
oM `xwPW ,oFrnWl fnFx dGW ,"rnW"§©¤¤¥§¦§¤¦§¨¥

mW lr(bl ,hk ziy`xa)"'d rnW iM"(`"eb). ©¥¦¨©
dWn lNRzPW cOln" :ixtQA `zi`e§¦¨©¦§¥§©¥¤¦§©¥¤
FpFAx :eiptl xn` ,oFrnW lW FhaW lr©¦§¤¦§¨©§¨¨¦
oFrnW lW FhaXW onf lM ,mlFr lW¤¨¨§©¤¦§¤¦§
dY` ± Liptl lNRznE xrvA iExẄ§©©¦§©¥§¨¤©¨
± EP`iaY FOr l`e .DkFYn FzF` dlrn©£¤¦¨§¤©§¦¤

xn`PW ,dkxal FOr FaxTW(b ,` mihtey) ¤¥§¦¦§¨¨¤¤¡©
iY` dlr eig` oFrnWl dcEdi xn`Ie©Ÿ¤§¨§¦§¨¦£¥¦¦

."ilxFba§¨¦
ìàøNé õøà e÷lçLk óàå,xnFlM - §©§¤¦§¤¤¦§¨¥§©

mi`vFn Ep` dkxA oiprl wx `lŸ©§¦§©§¨¨¨§¦
KFYn FzkxA z` lAw oFrnXW¤¦§¦¥¤¦§¨¦
zTlgA mB `N` ,dcEdi lW eizFkxA¦§¨¤§¨¤¨©©£ª©

mXW ,ux`dWxFtnfnxA `le) aEzMA ¨¨¤¤¨§¨©¨§Ÿ§¤¤
Fzlgp z` gwl oFrnXW ,(o`M FnM§¨¤¦§¨©¤©£¨

.dcEdi lagn¥¤¤§¨
,äãeäé ìL BìøBb CBzî ïBòîL ìèð̈©¦§¦¨¤§¨

øîàpL.h ,hi rWFdi - ¤¤¡©§ª©
"ïBòîL éða úìçð äãeäé éða ìáçî"¥¤¤§¥§¨©£©§¥¦§
fnxp df xaC mBW o"Anxd azke -§¨©¨©§©¤©¨¨¤¦§¨
,"Fl ax eici" o`M aEzMd oFWlA¦§©¨¨¨¨¨
mdn WFAkie eixSn gTi" :FWExiRW¤¥¦©¦¨¨§¦§¥¤
Fl iE`xd on xzFi zFAx zFvx £̀¨©¥¦¨¨
oFrnWl FzlgPn ligpIW icM ,FzlgpA§©£¨§¥¤©§¦¦©£¨§¦§
dcEdi ipA lagn :xn`PW `Ed ,eig`̈¦¤¤¡©¥¤¤§¥§¨
ipA wlg did iM ,oFrnW ipA zlgp©£©§¥¦§¦¨¨¥¤§¥

dcEdiaxmdnoFrnW ipa ElgpIe , §¨©¥¤©¦§£§¥¦§
."mzlgp KFzA§©£¨¨

éðôa äëøa Bì ãçé àì äî éðtîe¦§¥¨Ÿ¦¥§¨¨¦§¥
äî ìò åéìò Baìa äéäL ?Bîöò©§¤¨¨§¦¨¨©©

íéhMa äNòMoA ixnf dUrnA - ¤¨¨©¦¦§©£¥¦§¦¤
.oFrnW haW `iUp `Elq̈§¦¥¤¦§

íéläz úãbàa áeúk CkWxcn - ¨¨§©¨©§¦¦¦§©
.b ,v miNdYg dxez §¦¦

(g)øîà éåììeøîà éåì ìòå Y`le - §¥¦¨©§©¥¦¨©§Ÿ
oinipal" oke ,Fnvr iell oM xn`W¤¨©¥§¥¦©§§¥§¦§¨¦

"xn` sqFilE" ,"xn`(m"`x)xAC ixdW , ¨©§¥¨©¤£¥¦¤
xnF`W itkE) gkFp oFWlA dpikXd l ¤̀©§¦¨¦§¥©§¦¤¥
mihaXd l` xEACde ,(KWndA i"Wx©¦©¤§¥§©¦¤©§¨¦
mdil` `l oM m`e ,xYqp oFWlA did̈¨¦§¦§¨§¦¥Ÿ£¥¤

.mxEaraE mdilr `N` ,xAC¦¥¤¨£¥¤©£¨
énzéøeàå EEàeä äðéëL étìk Y ª¤§¤§©¥§¦¨

øaãîmixE`d ixdW ,iel iRlM `le - §©¥§Ÿ§©¥¥¦¤£¥¨¦
FnM) WxFtnd mW azM `Ed miOze§ª¦§©¥©§¨§
KIW `le ,(l ,gk zFnWA i"Wx WxiRW¤¥©©¦¦§§Ÿ©¨
KWndA ixd mbe .Fnvr iell oM xnFl©¥§¥¦©§§©£¥©¤§¥
oM m`e ,"Lciqg Wi`l" xnF` `Ed¥§¦£¦¤§¦¥
Wie .xnF` `Ed dpikW iRlM i`CeA§©©§©¥§¦¨¥§¥
miCwde mXd Ktd KM mEXOW xnFl©¤¦¨¨©©¥§¦§¦
mdW dOW mEXn ,"LixE`"l "LiOY"ª¤§¤¦¤©¤¥
ipRn Edf ,"miOze mixE`" mi`xwp¦§¨¦¦§ª¦¤¦§¥
lrW ,oWgd iltM KFzA FpzFp didW"¤¨¨§§¦§¥©¤¤©

`Ed Fcixi`neixaCmOznEz` ¨¥¦§¨¨§©¥¤
dNgY EpidC ,(mW i"Wx oFWlM) "eixaC§¨¨¦§©¦¨§©§§¦¨
,zFUrN dn xnF`e eixaC xi`n did̈¨¥¦§¨¨§¥©©£
,mixaCd mIwnE milWn did KMÎxg`e§©©¨¨¨©§¦§©¥©§¨¦
`Ed xcQd dpikXd l` xAcOWM la £̀¨§¤§©¥¤©§¦¨©¥¤
`EdÎKExAÎWFcTdW oeiMW ,KEtd̈¤¥¨¤©¨¨

dxFnE xi`n `Ed okl ,eixaC milWn©§¦§¨¨¨¥¥¦¤
.bFdpl cviM¥©¦§

äqîa Búéqð øLàE`vIWM - £¤¦¦§©¨§¤¨§
xn`PW ,miOA EdEQPW mixvOn,fi zeny) ¦¦§©¦¤¦©©¦¤¤¡©

(f"EpAxwA 'd Wid"(fh ,e lirl i"yx). £¥§¦§¥
íéðélnä øàL íò eððBìúð àlL- ¤Ÿ¦§§¦§¨©©¦¦

mW xEn`M(b ,fi zeny)lr mrd olIe" : ¨¨¨©¨¤¨¨©
."dWn¤

'Bâå eäáéøzBîebøúk YidFYpgA" - §¦¥§§©§§©§¦
YpgA ± "onidn gMYW`e `zESn in lr©¥©¨§¦§©©§¥¨¨©§¨
.on`p `vnpe daixn in lr FzF`©¥§¦¨§¦§¨¤¡¨
wlg Elhp `NW iel haW lr dpEMde§©©¨¨©¥¤¥¦¤Ÿ¨§¥¤

"daixn in"A(i"gp):g ,`t miNdY d`xE . §¥§¦¨§¥§¦¦
:mW i"WxaE ,"daixn in lr Lpga`"¤§¨§©¥§¦¨§©¦¨
mY`W iptl oEgaE iElBW iRÎlrÎs`e"§©©¦¤¨¨§¨©¤©¤
`N` ."daixn inA izFxndl micizr£¦¦§©§¦§¥§¦¨¤¨
EN`e ,mrd lM lr xAcn wEqRd mXW¤¨©¨§©¥©¨¨¨§¦
Ecnr mdW ,iel haW lr xAcn o`M̈§©¥©¥¤¥¦¤¥¨§
gMYW`e" qFlwpE` siqFd okle ,ogaOA©¦§¨§¨¥¦§§§¦§©©

."onidn§¥¨
øçà øácdWw oFW`xd WExiRl iM - ¨¨©¥¦©¥¨¦¨¤

EdaixY `le EdpgaY :xnFl Fl didW¤¨¨©¦§¨¥§Ÿ§¦¥
(cecl likyn).

zôwzñð ,"äáéøî éî ìò eäáéøz"- §¦¥©¥§¦¨¦§©©§¨
ziOx`A dlilr oFWl(oexkfd xtq):FnM , §£¦¨©£©¦§

YlNrzd(gi ,bn ziy`xa i"yx d`x). ¦§©©§¨
Bìdzid dlilrdW s`e .iel haWl -§¥¤¥¦§©¤¨£¦¨¨§¨

Wi ,(mIqOW itM) mixnE oxd` lr©©£Ÿ¦§¨§¦¤§©¥¥
,haXd iW`xn Eid mdW oeiM xnFl©¥¨¤¥¨¥¨¥©¥¤

.haXd lM lr riRWd xaCd©¨¨¦§¦©©¨©¥¤
äìéìòa àBáì,"EdaixY" WExiR Edfe - ¨©£¦¨§¤¥§¦¥

eiRkA ler `l lr FOr Yax(m"`x). ©§¨¦©Ÿ¨¤§©¨
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(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f jxk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»
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øîàpL ,íäî ãçà.mW zFnW - ¤¨¥¤¤¤¡©§¨
"éåì éða ìk"xWM haXd lMW o`Mn - ¨§¥¥¦¦¨¤¨©¥¤¨¥
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Eln ,mXn E`vie mixvnA EclFPW¤§§¦§©¦§¨§¦¨¨
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(`"rx ,ar - a"rq ,`r zenai d`x).
ïéìeî eéä íäå.mixvnA mzFidA mB - §¥¨¦©¦§¨§¦§©¦

íäéða úà ïéìîemzFidA mB - ¨¦¤§¥¤©¦§¨
.xAcOAi dxez ©¦§¨

(i)éètLî eøBéECëì elà ïééeàø Y ¦§¨¤§¦¥§¨
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סי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»
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EUrX dn lr mixaC xERiq `EdW¤¦§¨¦©©¤¨

(m"`x)dNgY mdilr xn`W dAQd Ffe .§©¦¨¤¨©£¥¤§¦¨
,haW mEWA oM dUr `NX dn ,migaW§¨¦©¤Ÿ¨¨¥§¥¤
zFidl miiE`x md ok`W xnFl icM§¥©¤¨¥¥§¦¦§
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FnM 'dl lilM `Ed iel haW mBW dfÄ¤¤©¥¤¥¦¨¦©§
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,iel haW `EdW b"i haW cbpM did̈¨§¤¤¥¤¤¥¤¥¦
,Fnvr iptA xfrl` z` xiMfd okle§¨¥¦§¦¤¤§¨¨¦§¥©§
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ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּכדאיתא  לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּב'ׁשחיטת

.מּכתפיו  ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים
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ílë:édì áéáñ íéøä íéìLeøé ék íò ª¨¦¦§¨©¦¨¦¨¦¨

áBqéCBôäéõøàä-ìkõøà úBéäì ¦¸©£¨¨¨³¤¦§¤¤

øBLéîïBnøì òábî äáørk ¦¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½
î úãîBòääîàøå íìLeøé áâð ¨¤¤¦¤−¤§«¨®̈¦§¨«£¨Á

,ìkä ìò ääBáb íéìLeøé äàøúå§¥¨¤§¨©¦§¨©©Ÿ

äézçú äáLéåïBLàøä dîB÷îa §¨«§¨̧©§¤¹¨¦§¨¨¦

ørMîìøòL ïîíB÷î-ãr ïîéða §¦©´©¦©©¦§¨¦À©§º
Làøä ørLïBïBôvî áçøúz ãBòå ©³©¨«¦¸§¦§©¥¦¨

íBøãììcâîe íéptä ørL-ãr §¨©©´©©¦¦½¦§©´
Cìnä éá÷é ãr ìàððçãò eéäL £©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤¤¨©

øéòì õeç åéLëò:àédá eáLéåíò ©§¨¨¦§¨´§½̈¦

äðéëMäãBò-äéäé àì íøçåàì ©§¦¨§¥−¤´Ÿ¦«§¤®Ÿ

ïBãáàå ïBînL da äéäéäáLéå ¦§¤¨¦¨©£¨§¨«§¨¬
:çèáì íìLeøéáéúàæåäæ ïôBàa §«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ§¤¤

bé øLà äôbnä äéäzóýåýé ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸
eàáö øLà íénrä-ìk-úàeðçé ¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−©£

øeöì íàáö ìò÷îä íìLeøé-ìr ©§¨¨¨©§«¨®̈¦¨¥´
BøNaíéøáàä úñîäå ìetðàeäå §¨À¦©£¨©¨¥¨¦§¸

åéìâø-ìr ãîòákLîì ìôð àìå Ÿ¥´©©§½̈§Ÿ¨©§¦§¨

ïäéøçá äð÷nz åéðéråïäL §¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½¤¥

íL úBáLBéìe:íäéôa ÷nz BðBLâéäéäz àeää íBia äéäå §¨§−¦©¬§¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯
íäa äaø ýåýé-úîeäîì íëôäì ízòc áaøòìïBòbLe÷éæçäåøLàk §«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®§©§¥©§¨§¨§¨§¦¨§¤«¡¦À©£¤

÷éæçéLéàíäîeärø ãéòúôì ,Bãòñìe BøæòìBãé äúìråøæòpä ìL ©£¦¦ µ¥¤©´¥¥½§¨§§©£§¤©§¨§¨¬−̈¤©¤¡¨

eärø ãé-ìrïéa ïéçáî Bðéà úòcä ìeaìa øeáòa ék ,Báæòé ïòîì BúBkäì ©©¬¥¥«§©§©©©©§¦©£¦§©©©¥©§¦¥

áéBàì áäBà:ãéíâåìL íòä øúé ¥§¥§©̧¤¤¨¨¤

äãeäéíéìLeøéa øàMz øLà §½̈£¤¦¨¥¦¨©¦

íìLeøéa íçlzeàøiL øçà ¦¨¥−¦«¨®̈¦©©¤¦§

ïëì íéBbä 'ä íîäLìéç óqàå ¤¨©©¦¨¥§ª©Á¥̧
øLBòáéáñ íéBbä-ìkeàa ék ¤¨©¦¹¨¦À¦¨

úcîç íãéáe äîçìnìóñëå áäæ ©¦§¨¨§¨¨¤§©¨¨¬¨¤²¤
:ãàî áøì íéãâáeåèäôbnä Bîk §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§©©¥¨

'åâå BøNa ÷îä (áé ãé) äìòîì äøeîàä̈£¨§©§¨¨¥§¨

ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸
äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈
änää úBðçna äéäé øLà£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨

:úàfä äôbnkæè-ìk äéäå ©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨
íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä©¨¸¦¨©¦½©¨¦−

íçläìeìrå íìLeøé-ìrìà §¦¨¥©§«¨¨®¦§¨º¤

íéìLeøéäðLá äðL écî §¨©¦¦¥¯¨¨´§¨À̈



dkxadסד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyily meil inei xeriy

ß ixyz f"h iyily mei ß

âç-úà âçìå úBàáö ýåýé Cìîì§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½§¨−Ÿ¤©¬
:úBkqäæéúàî äìré-àì øLà äéäå ©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧

íìLeøé-ìà õøàä úBçtLî¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦
àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ

:íLbä äéäé íäéìrçéúçtLî-íàå £¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©
øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àì íéøöî¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧

bé:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé ó ¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«
èéeìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½

:úBkqä âç-úà âçìëä íBiañeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½
:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©

àëeç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬
:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôä

ç ,à íéëìî

çâLéà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´
àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−

:éréáMä Lãçäãéð÷æ ìk eàáiå ©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´
:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«

äìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤
:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBîåCìnäå ¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤

øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯
:áøî eðné àìå eøôqé-àìæBîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå «Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

âçìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäìúBðaø÷ úàáäaâç-úà §¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½§¨−Ÿ©£¨©¨§¨¤©¬
úBkqäìëa eàBáé ïëì ,âBb úìtîe úàfä äôbnä äéäz úBkqä âçaL éôì ©ª«§¦¤§©©ª¦§¤©©¥¨©Ÿ©¤¤¨¥¨§¨

àeää íBia äNòpL ñpä ïBøëæì úBéäì äðL:æéäéäåäçtLî àönz íàøLà ¨¨¦§§¦§©¥¤©£¨©©§Â¨Â̈¦¦¨¥¦§¨¨£¤̧
úBçtLî úàî äìré-àìúBnàúBçzLäì íìLeøé-ìà õøàä Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³ª¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦§¦§©«£½

úBàáö ýåýé Cìîìæààìå §¤−¤§Ÿ̈´§¨®¨§¬Ÿ
äéäé íäéìrãøé àìíLbäìcâì £¥¤−¦«§¤¬Ÿ¥¥©¨«¤§©¥

éîLb íéøæâð úBkqä âça ék ,íúàeáz§¨¨¦§©©ª¦§¨¦¦§¥

íLbä íäî òðné eàa àlL ïåéëå ,äðL: ¨¨§¥¨¤Ÿ¨¦¨©¥¤©¤¤

çé-àì íéøöî úçtLî-íàå§¦¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ
äàá àìå äìrúòeãéåàìå ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§¨©§´Ÿ

íäéìrék íéðMä ìk íLbä ãøBé £¥¤®¥©¤¤¨©¨¦¦

ïëì ,íäéúBãN ä÷Lî ñeìépääéäz ©¦©§¤§¥¤¨¥¦«§¤´
øNaä ú÷îääôbnä,íälLøLà £¨©©¨¨©©¥À̈¤¨¤£¤̧

béíéBbä-úà ýåýé óìòøLà ¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½©£¤¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì́Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«

èéúàæøNaä ú÷îä ìL LðBòä ¬Ÿ¨¤¤£¨©©¨¨

äéäzìeîbíéøöî úàhçìáà ¦«§¤−§©©´¦§®̈¦£¨

àì øLà íéBbä-ìk úàhçå§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ
úBkqä âç-úà âçì eìréìeîb ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«§

íLbä úòéðî äéäz íúàhç:ëíBia ©¨¨¦§¤§¦©©¤¤©´
äúBlöî-ìr äéäé àeäíébfä ©À¦«§¤¸©§¦´©©¦

éøàeöaL áäfîñeqäíäéìò eáúk elàkýåýéì Lã÷íúBà eLéc÷é ék ¦¨¨¤§©§¥©½§¦¨§£¥¤−Ÿ¤©«Ÿ̈®¦©§¦¨

,ìMáì úBøéñ Bîk úøL éìk íäî úBNòìýåýé úéáa úBøéqä äéäå ©£¥¤§¥¨¥§¦§©¥§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½
íé÷øænkícä íäa íéìa÷nL íéìôqkçaænä éðôìáäfî änäL: ©¦§¨¦−©§¨¦¤§©§¦¨¤©¨¦§¥¬©¦§¥«©¤¥¨¦¨¨

àëLc÷nä úéáì íéàaäî íéîìL éçáæ áBøîíìLeøéa øéñ-ìk äéäå ¥¦§¥§¨¦¥©¨¦§¥©¦§¨§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦
úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íéçáfä-ìk eàáeíéîìL éçáæ ¨̧¸¨©´Ÿ§¦½¦§¥§¨¦

íäá eìMáe íäî eç÷ìåéìaî §¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®¦§¦

eéäé ílk ék ,íä íéLã÷ íà äìàL§¥¨¦¨¨¦¥¦ª¨¦§

íéLã÷éðrðë äéäé-àìåíéðBòáb ¨¨¦§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬¦§¦

ïòðë éðaîýåýé-úéáa ãBò ¦§¥§©©²§¥«§Ÿ̈¬
àeää íBia úBàáöíéBbä éìBãb ék §¨−©¬©«¦§¥©¦

úéáa íéðäkä éãáBò íä úBéäì eácðúé¦§©§¦§¥§¥©Ÿ£¦§¥

'ä:

â-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨
íéðúàä çøéa ìàøNé LéàLãç ¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−Ÿ¤

éøLz:éréáMä Lãçä àeä âça ¦§¦¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ãeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkääeìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º
ýåýé ïBøà-úàïBivîìäà-úàå ¤£³§Ÿ̈Æ¦¦§¤´Ÿ¤

ãrBîïBòábîéìk-ìk-úàå ¥½¦¦§§¤¨§¥¬
eìriå ìäàa øLà Lãwäeìòä ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´¤¡

íiåìäå íéðäkä íúàúà eìòä Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«¤¡¤

åéìëå ãòBî ìäà:åäîìL Cìnäå Ÿ¤¥§¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ
ìàøNé úãr-ìëå,íîöòî eìä÷pL §¨£©³¦§¨¥Æ¤¦§£¥©§¨

íéð÷fäå íòä éLàøååéìr íéãrBpä §¨¥¨¨§©§¥¦©«¨¦´¨½̈
úëììïBøàä éðôì Bzàeéä ¨¤¤¦−¦§¥´¨«¨®¨

-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ
:áøî eðné àìå eøôqéæeàáiå ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯



סה

íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®
:íéáeøkä éôðk úçz-ìàçék ¤©−©©§¥¬©§¦«¦³

íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−
:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä̈«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨

èéðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´
:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácäéïéà ©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ

áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®
:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

àé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéå©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«
áéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåàìî-ék ïðrä éðtî úøL §Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬

:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáëâéøîà ýåýé äîìL øîà æà §«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«¨−¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½
ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äðaEzáL ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−

:íéîìBråèìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå «¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®
:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëåæèìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLàæéíBiä-ïî £¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À
ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øéráøçáàå íL éîL úBéäì ú §¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´
:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãaçééáà ãåc ááì-ír éäéå §¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®

ì úéa úBðáì:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´
ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáàék úáéèä éîL ¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬

:Eááì-ír äéäëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øE ¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ
éöìçî àöiäì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëýåýé í÷iå ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½

àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´
ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëíL íNàå ¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³

mixn zxhrmixn zxhr
éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬

íéáeøkäúBnà øNò äéä íää íéáeøkä dáBâå õøàa eãîòå ,äîìL äNòL: ©§¦«¤¨¨§ŸŸ§¨§¨¨¤§©©§¦¨¥¨¨¤¤©

çíéáeøkä ékälçzî eNòpLíB÷î-ìà íéôðk íéNøtúãéîò ¦³©§¦Æ¤©£¦§¦¨«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−£¦©

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàäèeëøàiå ¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»
eëLîíécaäçøænä étìk õeçì ¨§©©¦¼©§©¥©¦§¨

íécaä éLàø eàøiåúëBøta ©¥«̈Á¨¥̧©©¦³©¨¤

ïéñ÷øè änàa çútä ãâðkL-ïî ¤§¤¤©¤©§©¨§©§¦¦
éðt-ìr Lãwäéðôìøéácä ©¸Ÿ¤Æ©§¥´¦§¥©§¦½

ïéòk úëBøta ïéèìBáe ïé÷çBc íúBéäa¦§¨£¦§¦©¨¤§¥

äMà écã éðLäöeçä eàøé àìå §¥©¥¦¨§¬Ÿ¥«̈−©®¨
äfä íBiä ãr íL eéäiåøLà ãò ©¦´§½̈©−©¬©¤«©£¤

eäiLàé éîéa æðâð:é÷ø ïBøàa ïéà ¦§©¦¥Ÿ¦¨¥µ¨¨½©À
çpä øLà íéðáàä úBçì éðL§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©
úøk øLà áøça äLî íL̈²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³
íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈

:íéøöî õøàîàéúàöa éäéå ¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬
íéðäkäïBøàä eàNpLLãwä-ïî ©«Ÿ£¦−¤¨§¨¨¦©®Ÿ¤

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«
áéãîrì íéðäkä eìëé-àìå§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ

äøæòáe ìëéäaìïðrä éðtî úøL ©¥¨¨£¨¨§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈
úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬

:ýåýéâéæàïðòä úBàøäaøîà §Ÿ̈«−̈§¥¨¤¨¨¨©´
äîìLék ,äðéëMä äàa ék éðà äàBø §Ÿ®Ÿ¤£¦¦¨¨©§¦¨¦

ì øîà ýåýé:ìôøra ïkL §Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«
ãéäðéëMä äàáe ìéàBäéúéðá äða ¦¨¨©§¦¨¨¬Ÿ¨¦²¦

ïk íàCì ìáæ úéaäéäéåïBëî ¦¥¥¬§ª−®̈§¦§¤¨¬
ìEzáLBaíéîìBràì äzòî ék §¦§§−«¨¦«¦¥©¨Ÿ

øçà íB÷îa ãBò äðéëMä äøLz: ¦§¤©§¦¨§¨©¥

åèåéðt-úà Cìnä áñiåìeî ìà ©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈¤

íòäìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ¨¨©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®
ãîò ìûøNé ìä÷-ìëåïéà ék §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥

äøæòa äáéLé:æèCeøa øîàiå §¦¨¨£¨¨©ÀŸ¤¨³
øac øLà ìàøNé éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´

Bãéáe éáà ãåc úà åéôaBãé çëa §¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬§Ÿ©¨

:øîàì àlîæéøLà íBiä-ïî ¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧
ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»
ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ
éa úBðáì ìàøNé éèáLú ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦

ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì¦«§¬§¦−®̈¨«¤§©´§¨¦½
ìàøNé énr-ìr úBéäìBãé ìòL ¦«§−©©¦¬¦§¨¥«¤©¨

da úBðáì íéìLeøéa øBçáì äðëää àä©£¨¨¦§¦¨©¦¦§¨

úéa:çéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéåéýìû ýåýé íL ©¦©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬
:ìàøNéèéEááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½

ì úéa úBðáìúáéèä éîLáLçz úeëæìå ,äæa úéNò áBèäéä ék ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¨¦¨¨¤§¦§¥¨¥¦¬¨−̈
:Eááì-írëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øàöiä E ¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´

éöìçîúéaä äðáé-àeä E ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦
ì:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹
øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå̈«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ

ì úéaä äðáàå ýåýé øacíL ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬



dkxadסו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyily meil inei xeriy

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î̈Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®
íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦

mixn zxhrmixn zxhr
:ìàøNé éýìû ýåýéáëíNàå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧

íLøéácä-øLà ïBøàì íB÷î ¨³©§¦¨Æ¨«¨½£¤
íLïBøàä äæaýåýé úéøaúBçeì −̈§¤¨¨§¦´§Ÿ̈®

úéøaäeðéúáà-ír úøk øLà ©§¦£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½
íðúpL úòaõøàî íúà BàéöBäa §¥¤§¨¨§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Böøà 'ä úëøáîäúéä àlL Y §Ÿ¤¤©§¤Ÿ¨§¨
ìk äàìî õøà íéèáMä úìçða§©£©©§¨¦¤¤§¥¨¨

óñBé ìL Böøàk áeè,ok `l m`W - §©§¤¥¤¦Ÿ¥
zlgp x`W ike ,"Fvx` .. zkxFan" idn©¦§¤¤©§§¦§¨©£©
i`Ce `N` ?zFkxFan opi` mihaXd©§¨¦¥¨§¨¤¨©©
zkxFan sqFi lWe ,zFkxFan oNMW¤ª¨§¨§¤¥§¤¤

oNMn xzFi(g"ty). ¥¦ª¨
ãânîì Yíéðãò ïBLmiPcrn oFWl - ¦¤¤§£¨¦§©£©¦

(a ,bt `nei i"yx)miwEptY .,eh `"y i"yx d`x) ©§¦
(al.

÷úîelW lh didi Fvx` lW lHdW - ¤¤¤©©¤©§¦§¤©¤
lh WIW ,` ,b ziprY d`x ,dkxA§¨¨§¥©£¦¤¥©

dkxal Fpi`W(i"yx ipeir). ¤¥¦§¨¨
íBäzîeçìçìîe äìBò íBäzäL Y ¦§¤©§¤§©§¥©

ähîlî dúBàshFp lHdW FnM - ¨¦§©¨§¤©©¥
Fvx` didYW ,xnFlM .dlrnln¦§©§¨§©¤¦§¤©§
on didYW minXd zEwizOn zkxFan§¤¤¦§¦©¨©¦¤¦§¤¦
mFdYd on zkxFan didze ,lHd©©§¦§¤§¤¤¦©§

Fvx` zgY zvaFx didYW(o"anx). ¤¦§¤¤¤©©©§
Búëøa íéèáMä ìëa àöBî äzà©¨¥§¨©§¨¦¦§¨

á÷òé ìL Búëøa ïéòî äLî ìL- ¤Ÿ¤¥¥¦§¨¤©£Ÿ
sqFi z` awri KxA Ff dkxaAWziy`xa) ¤¦§¨¨¥©©£Ÿ¤¥

(dk ,hnzFkxA ,lrn minW zFkxA" :¦§¨©¦¥¨¦§
i"Wx xiMfdW dnE ."zgY zvax mFdY§Ÿ¤¤¨©©¤¦§¦©¦
xaCd o`MW ipRn ,dYr wx df oipr¦§¨¤©©¨¦§¥¤¨©¨¨
EkxA mdipXW ipRn ,cgEinA hlFA¥¦§¨¦§¥¤§¥¤¥§
o`MOW xWt`e .oFWl FzF`A hrnM¦§©§¨§¤§¨¤¦¨

.mihaXd x`W lM lr mB micnl Ep`̈§¥¦©©¨§¨©§¨¦
lkA mi`Fx Ki` Wxtn `l i"Wx dPde§¦¥©¦Ÿ§¨¥¥¦§¨
caNn) awri zMxA oirn mihaXd©§¨¦¥¥¦§©©£Ÿ¦§©
zEllM lr xAcOW gk wEqR oOwl§©¨¨¤§©¥©§¨
Wxtl oYip xWt` KxcaE ,(mihaXd©§¨¦§¤¤¤§¨¦¨§¨¥

xn` awri ± oaE`x :KM(b ,hn ziy`xa) ¨§¥©£Ÿ¨©
oiA FaiWgOW ,"dY` ixkA oaE`x"§¥§Ÿ¦©¨¤©£¦¥

xn` dWn s`e ,mihaXd(e weqt lirl) ©§¨¦§©¤¨©
oipOn `vi `NW ,"xRqn eizn idie"¦¦§¨¦§¨¤Ÿ¥¥¦¦§©
iciÎlr KxAzp `l ± oFrnW .mihaXd©§¨¦¦§Ÿ¦§¨¥©§¥
awri ± iel .FkxA `l dWn s`e ,awri©£Ÿ§©¤Ÿ¥§¥¦©£Ÿ

FkxA(f ,hn ziy`xa),"l`xUiA mvit`e" ¥§©£¦¥§¦§¨¥
KxcA zFxUrOde zFnExYd ElAwIW¤§©§©§§©©©§§¤¤
zFpAxTd zcFarA FkxA dWnE ,cFaM̈¤¥§©£©©¨§¨

(i weqt lirl)dcEdi ."LgAfn lr lilke" :§¨¦©¦§§¤§¨
FkxA awri ±(g ,hn ziy`xa)sxrA Lci" : ©£Ÿ¥§¨§§Ÿ¤

FkxA dWnE ,"LiaiF`(f weqt lirl)eici" : §¤¤¥§¨¨
i"Wx d`x ± xkyVie oElEaf ."Fl ax©§§¦¨¨§¥©¦

,hn ziW`xAawrIW gi wEqR oOwlE b §¥¦§©¨¨¤©£Ÿ
awri ± oC .dkxA DzF` EkxA dWnE¤¥§¨§¨¨¨©£Ÿ

FkxA(fh ,hn ziy`xa)cg`M FOr oici oC" : ¥§¨¨¦©§©©
FkxAW mW i"WxaE ,"l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥§©¦¨¤¥§
ixde ,dcEdi Epide ,mihaXAW cgEinM©§¨¤©§¨¦§©§§¨©£¥

KxAzd dcEdi(h weqt my)dix` xEb"A §¨¦§¨¥§©§¥
oC z` KxA dWn s`e ,"dcEdionwl) §¨§©¤¥©¤¨

(ak weqtawri ± cB ."dix` xEB oC" :¨©§¥¨©£Ÿ
FkxA(hi ,hn ziy`xa),"EPcEbi cEcB cB" : ¥§¨§§¤

dnglOl mdig` iptl E`vIW dpEMde§©©¨¨¤¥§¦§¥£¥¤©¦§¨¨
(my i"yx d`x)FkxA dWn s` ,weqt onwl) ©¤¥§

(`kmivElg EkldW ,"mr iW`x `zie" :§¥¤¨¥¨¤¨§£¦
.mW i"WxA x`FanM ,ux`d WEAikA§¦¨¨¤©§¨§©¦¨
,onWA FzF` EkxA dWnE awri ± xW`̈¥©£Ÿ¤¥§§¤¤
.k wEqR oOwl i"Wx WxtOW FnkE§¤§¨¥©¦§©¨¨

FkxA awri ± ilYtp(`k ,hn ziy`xa): ©§¨¦©£Ÿ¥§
,"xtW ixn` ozFPd dgElW dlI`"©¨¨§¨©¥¦§¥¨¤
,mW i"Wx `iadW mEBxYd WExitkE§¥©©§¤¥¦©¦¨
lr Fz`cFde Fzlgp gaW lr xAEcOW¤§¨©¤©©£¨§¨¨©

FkxA dWn s`e ,Fwlg(bk weqt onwl): ¤§§©¤¥§
,"'d zMxA `lnE .. oFvx raU"§©¨¨¥¦§©
Fvx` dzidW" :mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨¤¨§¨©§
mixt` ."diaWFi oFvx lM draU§¥¨¨§§¤¨¤§©¦
z` mzkxaA xiMfd awri ± dWpnE§©¤©£Ÿ¦§¦§¦§¨¨¤
rWFdi z`e dXpOn `vIW oFrcB¦§¤¨¨¦§©¤§¤§ª©

mixt`n `vIW(hi ,hn ziy`xa i"yx d`x), ¤¨¨¥¤§©¦
oFrcB z` mzkxaA xiMfd dWn s`e§©¤¦§¦§¦§¨¨¤¦§

rWFdi z`e(fi weqt onwl i"yx d`x)oinipA . §¤§ª©¦§¨¦
FkxA awri ±(fk ,hn ziy`xa)oinipA" : ©£Ÿ¥§¦§¨¦

mEBxY WExitkE ,"'ebe sxhi a`f§¥¦§¨§¥©§
,(FtFqA mW i"Wx `iadW) qFlwpE`§§¤¥¦©¦¨§
gAfOd didi FwlgAW dpEMdW¤©©¨¨¤§¤§¦§¤©¦§¥©
s`e ,zFpAxw mipdMd FA EaixwIW¤©§¦©Ÿ£¦¨§¨§©

lirl FkxA dWn(ai weqt)eitzM oiaE" : ¤¥§§¥¥§¥¨
lr ,"okWdidi WCwOdW ¨¥©¤©¦§¨¦§¤

.FwlgAci dxez §¤§



סז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyily meil inei xeriy
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ

הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)LîL úàeáz ãânîeäúéäL Y ¦¤¤§Ÿ¨¤¤¨§¨
ú÷zîîe änçì äçeút Böøà©§§¨©©¨§©¤¤

úBøtäixRd z` zlXan dOgdW - ©¥¤©©¨§©¤¤¤©§¦
FwiYnnE`nei i"yx mb d`xe .a"rx ,`t w"a i"yx) ©§¦

(a ,bt.
íéçøé LøbäðáläL úBøt Lé Y ¤¤§¨¦¥¥¤©§¨¨

ïzìMáî`idW ,"WxB" WExiR Edfe - §©©§¨§¤¥¤¤¤¦
oeiMW ,ux`dn zFxiRd z` zWxbn§¨¤¤¤©¥¥¨¨¨¤¥¨
mzF` mixwFr milXEan zFxiRdW¤©¥§¨¦§¦¨

ux`dn(dcya x`a). ¥¨¨¨
ïéòeìãe ïéàeM÷ :ïä elàå.zrlC - §¥¥¦¦§¦§©©

øçà øác.miAx oFWl "migxi" Edn - ¨¨©¥©§¨¦§©¦
úLøâî õøàäL ,"íéçøé Løb"¤¤§¨¦¤¨¨¤§¨¤¤

Lãçì Lãçî äàéöBîedf WExitl - ¦¨¥Ÿ¤§Ÿ¤§¥¤
lr `N` dpaNd lr aqEn Fpi` "WxB"¤¤¥¨©©§¨¨¤¨©
d`ivFn ux`dW zFxiR opWIW ,ux`d̈¨¤¤¤§¨¥¤¨¨¤¦¨
,"migxi" WExiR Edfe ,FWcgA Wcg iCn¦¥Ÿ¤§¨§§¤¥§¨¦
mEBxY mB d`xE .miWcg¢¨¦§¥©©§

.qFlwpE`eh dxez §§

(eh)íã÷ éøøä LàøîeY ¥Ÿ©§¥¤¤
"úëøáî"e,"zkxFanE" zaiY siqFd - §Ÿ¤¤¦¥©§¤¤

lr zaqEn "W`xnE" zaiYW xidadl§©§¦¤¥©¥Ÿ¤¤©
oiprd zNigzAW "zkxFan"(m"`x). §¤¤¤¦§¦©¨¦§¨

äéøøäL ,úBøtä ìeMa úéLàøî¥¥¦¦©¥¤£¨¤¨
ïéîéc÷î."mcw ixxd" WExiR Edf - ©§¦¦¤¥©§¥¤¤

øçà øác .íäéúBøt ìeMa økáì- §©¥¦¥¥¤¨¨©¥
lr wlFg df WExiR oi`W d`xp¦§¤¤¥¥¤¥©
dOl Wxtn wx `N` ,oFW`xd WExiRd©¥¨¦¤¨©§¨¥¨¨
W`xnE" :xnFl iC didW ,"mcw" E`xwp¦§§¤¤¤¨¨©©¥Ÿ
,oFW`xd WExiRM m`W F` ."dixxd£¨¤¨¤¦©¥¨¦
"miniCwn mixd W`xaE" :xnFl Fl did̈¨©§Ÿ¨¦©§¦¦

(`wp xnr).
ãébî."mcw ixxd" E`xwPX dn - ©¦©¤¦§§©§¥¤¤

ì ïúàéøa äîãwL.íéøä øàL ¤¨§¨§¦¨¨¦§¨¨¦
íìBò úBòábúBNBòä úBòáb Y ¦§¨§¨¨

úBøt."cbOnE" WExiR Edf - ¥¤¥¦¤¤
øöòî úB÷ñBt ïðéàå ,íìBòì§¨§¥¨§¥Ÿ¤

íéîLbäzFraBd wzOnE :xn` EN`M - ©§¨¦§¦¨©¦¤¤©§¨

wqFR Fpi`W(m"`x).fh dxez ¤¥¥
(fh)äðñ éðëL ïBöøeïëBL Bîk Y §Ÿ§¦§¤§¥
äðñ`id dxzi "ipkFW" lW c"EIW - §¤¤¤§¦§¥¨¦

(a ,eh zeny i"yx mb d`xe .fh ,ak diryi i"yx).
úçðå BðBöøî "úëøáî" Böøà àäúe§¥©§§Ÿ¤¤¥§§©©

àeä-Ceøa-LBãwä ìL Bçeø- ¤©¨¨
zgpe FpFvx Fvx`A didIW FWExitE¥¤¦§¤§©§§§©©

`EdÎKExAÎWFcTd lW FgEx(m"`x). ¤©¨¨
äìâpä:fk a ,` l`EnW aEzMd oFWlM - ©¦§¤¦§©¨§¥

,k l`wfgi i"Wx d`xE ."izilbp dlbpd"£¦§Ÿ¦§¥¦§¥©¦§¤§¥
.f

äðqa älçz éìòzpEM dxF`kl - ¨©§¦¨©§¤¦§¨©¨©
"dpq ipkFW" xiMfd dOl x`al i"Wx©¦§¨¥¨¨¦§¦§¦§¤
zNigY dzid FGW mEXn x`anE ,`weC©§¨§¨¥¦¤¨§¨§¦©
`EdÎKExAÎWFcTd lW FzENBzd¦§©¤©¨¨
FpFvx KFYn dzid Ff zENBzdW ,dWnl§¤¤¦§©¨§¨¦§
lF`bl `EdÎKExAÎWFcTd lW FqEItE¦¤©¨¨¦§
xYqd did f` cr oMW ,l`xUi mr z ¤̀©¦§¨¥¤¥©¨¨¨¤§¥

.mipR̈¦



dkxadסח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyily meil inei xeriy

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ
אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈

ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ
ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïBöøçeø úçð Yi"Wx mB d`x - §©©©§¥©©¦
.bi ,d miNdY§¦¦

àø÷naL "ïBöø" ìk ïëå .ñeiôe- ¦§¥¨¨¤©¦§¨
oFvx lM" :i ,bl ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦¨¨

."qEIR oFWl `xwOAW¤©¦§¨§¦
äúàBázlr dxFn dpFW`xd e"iYd - ¨¨©¨¨¦¨¨©

dawpl xYqp oFWl(zeaegx x`a)`"dde , §¦§¨¦§¥¨§©¥
FnM ztqFp e"iYde ,dkxAd lr dxFn¨©©§¨¨§©¨¤¤§

"dzrEWi" ,"dzxSA"(r"a`x d`x). ©¨¨¨§¨¨
Bæ äëøaxn`p ixdW ,oFvxd `le - §¨¨§Ÿ¨¨¤£¥¤¡©

.dawp oFWlA "dz`FaY"¨¨¦§§¥¨
."óñBé Làøì"åéçà øéæðLøôäL Y §Ÿ¥§¦¤¨¤ª§©

Búøéëîa åéçàîi"Wx d`xE - ¥¤¨¦§¦¨§¥©¦
`WixR ± eig` xifp" :ek ,hn ziW`xA§¥¦§¦¤¨§¦¨
mXW d`xpe ."eig`n lCaPW ,idFg`C©£¦¤¦§¨¥¤¨§¦§¤¤¨

lCap sqFIW dpEMdFzlrnAx`Xn ©©¨¨¤¥¦§¨§©£¨¦§¨
,mW mEBxYd oFWl zErnWn oMW ,eig ¤̀¨¤¥©§¨§©©§¨
oFWl z` Wxtn Fpi` o`M EN`e§¦¨¥§¨¥¤§
aEzMd oFWl z` `N` ,mEBxYd©©§¤¨¤§©¨

.Fnvrfi dxez ©§
(fi)BøBL øBëaàeäL "øBëa" Lé Y §¥§¤

ìälãb ïBL.WOn xFkA oFWNn `le - §§ª¨§Ÿ¦§§©¨
úeëìîe-.oOwlcM ©§§¦§©¨
øîàpL.gk ,ht miNdY - ¤¤¡©§¦¦

"eäðzà øBëa éðà óà"Edpz` lFcB - ©¨¦§¤§¥¨¤§¥
(my i"yx).

"ìàøNé éøëá éða" ïëå,c zFnW - §¥§¥§Ÿ¦¦§¨¥§
s` FnM ,dNEcB oFWl" :mW i"WxaE .dk§©¦¨§§¨§©
:FWxcnE .FhEWR Edf ,Edpz` xFkA ip £̀¦§¤§¥¤§¦§¨
lr `EdÎKExAÎWFcTd mzg o`M̈¨©©¨¨©

."eUrn awri gwNW dxFkAd zxikn§¦©©§¨¤¨©©£Ÿ¥¥¨
dgkFd `iadX dn oaEn df iRÎlre§©¦¤¨©¤¥¦¨¨
,miNdYn dgkFdd ixg` wx df wEqRn¦¨¤©©£¥©¨¨¦§¦¦

.WOn xFkA FWExiR WxcOd itl iM¦§¦©¦§¨¥§©¨
øBëaepnî àöBiä Cìî Y,sqFIn - §¤¤©¥¦¤¦¥

.mixt` FpA KxC¤¤§¤§©¦
.òLBäé àeäåBøBLi"Wx d`xE - §§ª©§¥©¦

,xFW `xwp" sqFIW e ,hn ziW`xA§¥¦¤¥¦§¨
."Fl xcd FxFW xFkA xn`PW¤¤¡©§¨¨

BçkL.rWFdi lW - ¤Ÿ¤§ª©
íéëìî änk Laëì ,øBLk äL÷- ¨¤§¦§Ÿ©¨§¨¦

o`M hwPX dnE .mikln cg`e miWlW§¦§¤¨§¨¦©¤¨©¨
wx EdGW ipRn xnFl Wi ,"mikln dOM"©¨§¨¦¥©¦§¥¤¤©
ipxw" sqFp KMÎxg`e ,xFW gM cSn¦©Ÿ©§©©¨¨©§¥
miWlW WaM cgi mdipXnE ,"m`x§¥¦§¥¤©©¨©§¦

.mikln cg`e§¤¨§¨¦
Bì øãä"Bì" ïeúð Y.Fl oEzp xcdd - ¨¨¨¤¨¨¨
øîàpL.k ,fk xAcOA - ¤¤¡©©¦§¨

"åéìò EãBäî äzúðå"xFr oExiw Edf - §¨©¨¥§¨¨¤¥
mipR(my i"yx):mW i"Wx cFr d`xE . ¨¦§¥©¦¨

LcFdn":oicnl Epivnp ,LcFd lM `le ± ¥§§Ÿ¨§¦§¥§¥¦
."dpaNM rWFdi ipR ,dOgM dWn ipR§¥¤©©¨§¥§ª©©§¨¨
o`M xn` okNW "awri zlgp"A azke§¨©§©£©©£Ÿ¤¨¥¨©¨

."cFd"n zFgR `EdW "xcd"¨¨¤¨¥
åéðø÷ íàø éðø÷åäL÷ Bçk øBL Y §©§¥§¥©§¨Ÿ¨¤

åéðø÷ íàø ìáà ,úBàð åéðø÷ ïéàå§¥©§¨¨£¨§¥©§¨
òLBäéì ïúð ,äL÷ Bçk ïéàå úBàð̈§¥Ÿ¨¤¨©¦ª©

íàø éðø÷ éôéå øBL ìL BçkEdfe - Ÿ¤§Ÿ¦©§¥§¥§¤
."Fl xcd" WExiR¥¨¨

õøà éñôàìL Yíéëìî ãçàå íéL ©§¥¨¤§Ÿ¦§¤¨§¨¦

.ai wxR rWFdiA mzFnW d`x -§¥§¨¦ª©¤¤
Né õøàî ílkL øLôàeéä ìàø- ¤§¨¤ª¨¥¤¤¦§¨¥¨

ux`l uEgn zEkln mdl dzid `l ike§¦Ÿ¨§¨¨¤©§¦§¤¤
zF`n rAx` wNgp m` ixdW ,l`xUi¦§¨¥¤£¥¦§©¥©§©¥
did `l mikln cg`e miWlWl `qxR©§¨¦§¦§¤¨§¨¦Ÿ¨¨
zF`qxR b"i `N` mdn cg` lkl riBn©¦©§¨¤¨¥¤¤¨©§¨

?ozNEcB dn oM m`e ,Kxrl(dcya x`a). §¤¤§¦¥©§¨¨
ïBèìLå Cìî ìk Eì ïéà àlà,xnFlM - ¤¨¥§¨¤¤§¦§§©

mdl did EN` mikln cg`e miWlW§¦§¤¨§¨¦¥¨¨¨¤
,l`xUi ux`l uEgn mB dkElnE oFhlW¦§§¨©¦§¤¤¦§¨¥

"ux` iqt`" o`M E`xwp KM mEXnE(i"gp). ¦¨¦§§¨©§¥¨¤
õøàa äfçàå ïéøèìt Bì äð÷ àlL¤Ÿ¨¨©§¥¦©£ª¨§¤¤

àéä ílëì äáeLçL ,ìàøNéd`x - ¦§¨¥¤£¨§ª¨¦§¥
`NW Kln lMW" :`k ,f rWFdi i"Wx mB©©¦§ª©¤¨¤¤¤Ÿ
`l ,l`xUi ux`A oixhlR Fl dpẅ¨©§¥¦§¤¤¦§¨¥Ÿ

."FzEklnA FYrC dxxwzp¦§¨§¨©§§©§
øîàpL.hi ,b dinxi - ¤¤¡©¦§§¨

"íéBb úBàáö éáö úìçð"lM oFiav - ©£©§¦¦§¦¦§¨
miFB zF`av(my i"yx). ¦§¦

íéøôà úBááø íäåíúBà Y §¥¦§¤§©¦¨
íéçbðîä."gBpi miOr mdA" xn`PW - ©§ª¨¦¤¤¡©¨¤©¦§©©

àaL òLBäé âøäL "úBááø"ä "íä"¥¨§¨¤¨©§ª©¤¨
."íéøôà"îäMðî éôìà íäåY ¥¤§©¦§¥©§¥§©¤

,ïéãîa ïBòãb âøäL íéôìàä "íä"¥¨£¨¦¤¨©¦§§¦§¨
øîàpL.i ,g mihtFW - ¤¤¡©§¦

òpîìöå çáæå".oicn ikln ipW - §¤©§©§ª¨§¥©§¥¦§¨
ø÷øwamFwn mW -(my i"yx). ©©§Ÿ¥¨

"'BâåmiltFPde" :mW wEqRd KWndaE - §§¤§¥©¨¨§©§¦
slFW Wi` sl` mixUre d`n¥¨§¤§¦¤¤¦¥

."axggi dxez ¨¤



סט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i iriax meil inei xeriy

ß ixyz f"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון עלֿידי יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)øîà ïìeáæìåäMîç elà Y §¦§ª¨©¥£¦¨
äðBøçàa CøaL íéèáLoi`e - §¨¦¤¥©¨©£¨§¥

xaCA Wi mrh iM ,mllkA xkyVi¦¨¨¦§¨¨¦©©¥©¨¨
oOwlcM ,xkyVi iptl oElaf miCwdW¤¦§¦§ª¦§¥¦¨¨§¦§©¨

.i"WxA§©¦
ìôk ,øLàå éìzôð ïc ãb ïìeáæ§ª¨¨©§¨¦§¨¥¨©

íäéúBîLgnU xn` olEafle" - §¥¤§¦§ª¨©§©
"cB aigxn KExA xn` cblE" ,"olEaf§ª§¨¨©¨©§¦¨

(k weqt)"dix` xEB oC xn` oclE" ,weqt) §¨¨©¨©§¥
(ak"oFvx raU ilYtp xn` ilYtplE" ,§©§¨¦¨©©§¨¦§©¨

(bk weqt)mipAn KExA xn` xW`lE" ,§¨¥¨©¨¦¨¦
"xW`(ck weqt). ¨¥

lç eéäL éôì ,íøéaâäìe í÷fçìíéL §©§¨§©§¦¨§¦¤¨©¨¦
ak wEqtE ,cb iAB k wEqR oOwl d`xE -§¥§©¨¨©¥¨¨

,oc iAB.mWe mW i"WxaE ©¥¨§©¦¨§¨
éìBäL íä íä[å] .íéèáMä ìëaLC ¤§¨©§¨¦§¥¥¤¦

øîàpL ,äòøt éðôì óñBéziW`xA - ¥¦§¥©§Ÿ¤¤¡©§¥¦
.a ,fn

åéçà äö÷îe"mdAW mizEgRd on - ¦§¥¤¨¦©§¦¤¨¤
mixFAB mi`xp oi`W ,dxEabl(my i"yx). ¦§¨¤¥¦§¦¦¦

EidW aFYkl `NW mW i"Wx wIce§¦¥©¦¨¤Ÿ¦§¤¨
on" wx `N` ,o`M azMW FnM "miWNg"©¨¦§¤¨©¨¤¨©¦
awri ipAW ipRn ,"dxEabl mizEgRd©§¦¦§¨¦§¥¤§¥©£Ÿ
i"WxA xEn`M ,mixFAB Eid mNM mnvr©§¨ª¨¨¦¦¨¨§©¦
EidW dN`M EidW `N` ,d ,an mẄ¤¨¤¨¨¥¤¤¨

zFgRlr xAcOW o`M la` ,mixFAB ¨¦¦£¨¨¤§©¥©
zEllMmdilr xnFl oYip ,haXd §¨©¥¤¦¨©£¥¤

."miWNg"©¨¦
"íéLðà äMîç ç÷ìi"Wx d`x la` - ¨©£¦¨£¨¦£¨§¥©¦

dAx ziW`xAn `iad dNgYAW mẄ¤©§¦¨¥¦¦§¥¦©¨
(c ,dv)iptl biSdW mihaXd zWngW ,¤£¥¤©§¨¦¤¦¦¦§¥

xkyVi iel oFrnW oaE`x" :md drxR©§Ÿ¥§¥¦§¥¦¦¨¨
mzFnW dWn ltM `NW mzF` ,oinipaE¦§¨¦¨¤Ÿ¨©¤§¨
."ltM mixFABd zFnW la` ,mkxAWM§¤¥§¨£¨§©¦¦¨©

`xnBdn `iad KMÎxg` la`(` ,av w"a): £¨©©¨¥¦¥©§¨¨
md mzFnW dWn ltMW mzF`W"¤¨¤¨©¤§¨¥
,drxt iptl `iad ozF`e ,miWNgd©©¨¦§¨¥¦¦§¥©§Ÿ
mEXn lRkEd `l FnW lRkEdW dcEdie¦¨¤§©§Ÿ§©¦
`aEOM ,"xaCA Wi mrh `N` ,zEWiNg©¦¤¨©©¥©¨¨©¨
wEqR lirl i"WxA `aEnE ,mW `xnBA©§¨¨¨¨§©¦§¥¨
Wi ,Ff drC wx `iad o`M i"WxX dnE .f©¤©¦¨¥¦©¥¨¥
,dkxaA xAEcOW o`MW ipRn ,xnFl©¦§¥¤¨¤§¨¦§¨¨
,`xwn lW FhEWR itl ,xzFi xAYqn¦§©¥¥§¦§¤¦§¨
,dkxAdn wlg `Ed mB zFnXd ltMW¤¨©©¥©¥¤¥©§¨¨
mzq `le ,mxiAbdlE mwGgl liaWA¦§¦§©§¨§©§¦¨§Ÿ§¨
Îoi`XÎdn ,mixFAB mdW dCaEr oIvl§©¥§¨¤¥¦¦©¤¥
dvwn" md in WxtOW WBIe zWxtA oM¥§¨¨©©¦©¤§¨¥¦¥¦§¥
ipWl mFwn Wi ,sqFi gwNW "eig ¤̀¨¤¨©¥¥¨¦§¥

miWExiRd(mgpn zxez t"r),xnFl Wi mB . ©¥¦©¥©
xnFl ztqFp dgkFd Wi o`MW mEXn¦¤¨¥¨¨¤¤©
KxA" mzF`W ipRn ,miWNgd Eid mdW¤¥¨©©¨¦¦§¥¤¨¥¥

"dpFxg`l(lirl i"Wx oFWlM)mdW oeiMW , ¨©£¨¦§©¦§¥¤¥¨¤¥
d`x la` .sFQal mgiPd miWNgd Eid̈©©¨¦¦¦¨§©£¨§¥
x`aOW ,biÎai miwEqR lirl i"Wx©¦§¥§¦¤§¨¥
cIn sqFi z`e oinipA z` KxAW mrHd©©©¤¥¥¤¦§¨¦§¤¥¦©
did df mrh `lENW rnWnE ,iel ixg ©̀£¥¥¦©§©¤¥©©¤¨¨
K` .mzFclFY xcq itl sFQal mgiPn©¦¨§©§¦¥¤§¨©
miCwdW mrHd x`an mXW xWt ¤̀§¨¤¨§¨¥©©©¤¦§¦
did df mrh `lENW ,sqFil oinipA¦§¨¦§¥¤¥©©¤¨¨
didW `le ,oinipa iptl sqFi z` Kxan§¨¥¤¥¦§¥¦§¨¦§Ÿ¤¨¨

.oEIr Kixv oicre .sFQal mgiPn©¦¨§©©£©¦¨¦¦
lç íéàøpL éôìíéLaFYkl wIC - §¦¤¦§¦©¨¦¦¥¦§

"mi`xPWokidn oM `l m`W ,"miWNg ¤¦§¦©¨¦¤¦Ÿ¥¥¥¨
?mixFAB mpi`W drxR rcï©©§Ÿ¤¥¨¦¦

Bzîçìî éøN Bì íúBà íéNé àìå- §Ÿ¨¦¨¨¥¦§©§
mzF` dUri ,mixFAB mzF` d`xi m`W¤¦¦§¤¨¦¦©£¤¨

FYngln iWp`(my i"yx)i"Wx mB d`xE . ©§¥¦§©§§¥©©¦
ElRkEdW mzF`" :mW `Ow `aÄ¨©¨¨¨¤§§

cB oElEaf oC :dWn zMxaA mzFnW§¨§¦§©¤¨§¨
aEzMd LricFd ,ilYtpe xW`e§¨¥§©§¨¦¦£©¨
,wEGg oikixvE Eid oNkAW miWNgW¤©¨¦¤§ª¨¨§¦¦¦
ozF`e ,mwGgl mnW z` ltM Kkitl§¦¨¨©¤§¨§©§¨§¨
xFxai `NW icM ,drxt iptl sqFi `iad¥¦¥¦§¥©§Ÿ§¥¤Ÿ¦§
zFqiib iW`x zFidl mzF`¨¦§¨¥§¨

."mgixhdlE§©§¦¨
øëNOéå Eúàöa ïìeáæ çîN§©§ª§¥¤§¦¨¨

éìäàaEeNò øëNOéå ïìeáæ Y §Ÿ¨¤§ª§¦¨¨¨
"ïkLé íéné óBçì ïìeáæ" ,úeôzL- ª¨§ª§©¦¦§Ÿ

didY miOi sFg lr .bi ,hn ziW`xA§¥¦©©¦¦§¤
Fvx`(my i"yx). ©§

økzNîe úBðéôña àéèî÷øôì àöBéå§¥¦§©§©§¨¦§¦¦§©¥
`vFi Fnvr oElEaGW WiBcn i"Wx o`M -¨©¦©§¦¤§©§¥
o`MW mEXn ,`ihnwxtl zFpitqA¦§¦¦§©§©§¨¦¤¨
mW ziW`xaA EN`e ,"Lz`vA" xn`p¤¡©§¥¤§¦¦§¥¦¨
lr xicY iEvn didi `Ede" :i"Wx Wxtn§¨¥©¦§¦§¤¨¨¦©
zFIp`W ,lnPd mFwnA ,zFIp` sFg¢¦¦§©¨¥¤¢¦
mXW mEXn ,"`ihnwxR mW zF`ian§¦¨§©§©§¨¦¤¨
,KM F` KM ."zFIp` sFgl `Ede" xn`p¤¡©§§¢¦¨¨
,dxFgqA wqr oElEaf zFkxAd iYW itl§¦§¥©§¨§¨©¦§¨
oElEaf didW" :i"Wx mW mIqOW FnkE§¤§©¥¨©¦¤¨¨§

."`ihnwxtA wqFr¥¦§©§©§¨
øëNOé ìL åét CBúì ïúBðå,xnFlM - §¥§¦¤¦¨¨§©
xkyVi haWl oFfn `ivnnziy`xa i"yx) ©§¦¨§¥¤¦¨¨

(my.
íäå.xkyVi haW - §¥¥¤¦¨¨

äøBza íé÷ñBòå íéáLBéi"WxaE - §¦§§¦©¨§©¦
:dWn xn`W `Ed" :mIqn mW ziW`xA§¥¦¨§©¥¤¨©¤
,Lild`A xkyVie Lz`vA olEaf gnU§©§ª§¥¤§¦¨¨§Ÿ¨¤
wqFr xkyVie ,`ihnwxtA `vFi olEaf§ª¥¦§©§©§¨§¦¨¨¥

."mild`A dxFYA©¨¨Ÿ¨¦
øëNOéì ïìeáæ íéc÷ä Cëéôìs` - §¦¨¦§¦§ª§¦¨¨©

ixd mbe ,oElEaf iptl clFp xkyVIW¤¦¨¨©¦§¥§§©£¥



dkxadע z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i iriax meil inei xeriy
ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ועלּֿפי יב) ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם להר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÈÙNe.יּׂששכר ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈

ÏBÁ ÈeÓË∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי ּובחלקֹווחּלזֹון החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ¿≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ה)ׁשל מּׁשּום (שופטים למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mihaXd zWngn Fpi` xkyVi¦¨¨¥¥£¥¤©§¨¦
FniCwdl Fl dide ,mzFnW ElRkPW¤¦§§§¨§¨¨§©§¦

.oElEaf iptl¦§¥§
ïìeáæ éãé-ìò øëNOé ìL BúøBzL¤¨¤¦¨¨©§¥§ª

äúéäFnW lr z`xwp mzxFze -'ld) ¨§¨§¨¨¦§¥©§
(c ,b f"dc`l z"z.

Eúàöa ïìeáæ çîNçìöä YWxtn - §©§ª§¥¤©§©§¨¥
mEXn ,"glvd" oFWlA "gnU"§©¦§©§©¦

.dgnU icil d`ian dglvddW¤©©§¨¨§¦¨¦¥¦§¨
.äøBçñì "Eúàöa"øëNOéåY §¥§¦§¨§¦¨¨

çìöälr mB zaqEn "gnU" zaiYW - ©§©¤¥©§©¤¤©©
."Lild`A xkyVie"§¦¨¨§Ÿ¨¤

úáéLéaoElEaf iRlM xn`W oeiM - ¦¦©¥¨¤¨©§©¥§
,d`ivid zNErR `idW ,"Lz`vA"§¥¤¤¦§©©§¦¨
zNErR xkyVi lv` siqFdl KxvEd§©§¦¥¤¦¨¨§©
"Lz`vA" lW cEBPd oMW ,daiWid©§¦¨¤¥©¦¤§¥¤
,daiWid zNErR `N` "Lild`" Dpi ¥̀¨Ÿ¨¤¤¨§©©§¦¨
."Lild`A" lW z"iAd dxFn KMÎlre§©¨¨©¥¤§Ÿ¨¤

.oOwl cFr d`xE§¥§©¨
éìäà"íéðL øaòìe áLéì ,äøBzì "E Ÿ¨¤©¨¥¥§©¥¨¦

íéLãç òa÷ìåz` wx xiMfd o`M - §¦§Ÿ©¢¨¦¨¦§¦©¤
mEXn ,miWcge mipW xEAir lW hxRd©§¨¤¦¨¦¨¢¨¦¦
mixaC EN`W ,"Lild`A" xn`p o`MW¤¨¤¡©§Ÿ¨¤¤¥§¨¦
WiBcn okle ,oixcdpQd aWFnA EUrPW¤©£§©©©§¤§¦§¨¥©§¦
awri zMxaA EN`e ,"aWil .. zaiWi"§¦©¥¥§¦§¦§©©£Ÿ
,"caFr qnl idie" :xn`p xkyVil§¦¨¨¤¡©©§¦§©¥
lW zF`xFd mdl wFqtl" :i"Wx WxtnE§¨¥©¦¦§¨¤¨¤
lr xAcn mW iM ,"oixEAr ixcqe dxFY¨§¦§¥¦¦¦¨§©¥©
e`le ,l`xUil qgiA xkyVi zcFar£©¦¨¨§©©§¦§¨¥§¨

mild`A FYaWA `weC. ©§¨§¦§§Ÿ¨¦
øîàpL Bîk.bl ,ai ` minId ixaC - §¤¤¡©¦§¥©¨¦

.. íézòì äðéá éòãBé øëNOé éðaîe"¦§¥¦¨¨§¥¦¨©¦¦
eéä ïéøãäðñ éLàø "íéúàî íäéLàø̈¥¤¨©¦¨¥©§¤§¦¨
íäézò úeòéá÷ ét-ìòå .Cëa íé÷ñBò§¦§¨§©¦§¦¦¥¤

.íäéøeaòåzF`xcdpq iW`x miz`n - §¦¥¤¨©¦¨¥©§¤§¨
cinrd(eh ,hn ziy`xa i"yx).hi dxez ¤¡¦

(hi)íénòìàøNé éèáL ìL Y- ©¦¤¦§¥¦§¨¥
,"mr" iExw mihaXdn cg` lMW¤¨¤¨¥©§¨¦¨¨

.b wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
eàø÷é øääiøBnä øäì YmzQW - ©¦§¨§©©¦¨¤§¨

.dIxFOd xdl dpEMd ,"xd"¨©©¨¨§©©¦¨
eôñàéwEqRl xAEgn df wEqR :WExiR - ¥¨¥¥¨¤§¨©¨

xd miOr ,Lild`A xkyVie" :eiptNW¤§¨¨§¦¨¨§Ÿ¨¤©¦©
mdiYr zEriaw iRÎlr ,"E`xwi¦§¨©¦§¦¦¥¤
aWFnA xkyVi lW) mdixEAre§¦¥¤¤¦¨¨§©
EtQ`zi ,i"Wx oFWlM ,(oixcdpQd©©§¤§¦¦§©¦¦§©§
mW bFbgl dIxFOd xdA l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥§©©¦¨©£¨

.milbxd z ¤̀¨§¨¦
àéä äàéø÷ éãé-ìò äôñà ìkokle - ¨£¥¨©§¥§¦¨¦§¨¥

dpEMdW s` ,d`ixw oFWl (` :xn`p¤¡©§§¦¨©¤©©¨¨
dtiq`l(m"`x):lrFR oFWlA (a , ©£¥¨¦§©

,"E`xTi" :lrtp oFWlA `le ,"E`xwi"¦§¨§Ÿ¦§¦§¨¦¨§
dtiq` lM oMW ,"Etq`i" WxiRW FnM§¤¥©¥¨¥¤¥¨£¦¨
EdWin Wi EN`kE ,d`ixw iciÎlr `id¦©§¥§¦¨§¦¥¦¤
iciÎlrW dpEMde ,dtiq`l `xFTd©¥©£¥¨§©©¨¨¤©§¥
,xkyVi lW miWcgd zEriaw zNErR§©§¦¤¢¨¦¤¦¨¨
bFbgl dtiq`l mi`xFw EN`M md ixd£¥¥§¦§¦©£¥¨©£

milbxd z`(cecl likyn t"r)dpEMdW F` . ¤¨§¨¦¤©©¨¨
FhEWtMdf mi`xFw Eid mihaXdW , ¦§¤©§¨¦¨§¦¤

oFWlM ,"'d xd l` dlrpe Ekl" :dfl̈¤§§©£¤¤©¦§
xEB"d WxiR oke .b ,a dirWi aEzMd©¨§©§¨§¥¥©©

."dix ©̀§¥
íéìâøa "eçaæé íL"ådtiq`d oMW - §¨¦§§¨§¨¦¤¥¨£¦¨

`id dIxFOd xdA l`xUi lM lW¤¨¦§¨¥§©©¦¨¦
milbxA(m"`x). ¨§¨¦

."÷ãö éçáæ"e÷ðéé íéné òôL ékY ¦§¥¤¤¦¤©©¦¦¨
ïìeáæe øëNOé"Ewpii" xn`W oeiM - ¦¨¨§ª¥¨¤¨©¦¨

,oElEafE xkyVi lr aqEn ,miAx oFWlA¦§©¦¨©¦¨¨§

dnE .cal oElEaf F` xkyVi lr `le§Ÿ©¦¨¨§§¨©
xnFl Wi ,oElEafl xkyVi miCwdX¤¦§¦¦¨¨¦§¥©
,xkyVi lr wEqRd zpEM xTrW ipRn¦§¥¤¦©©¨©©¨©¦¨¨

.oOwlckE§¦§©¨
íäì àäéålirlckE ,xkyVil - ¦¥¨¤§¦¨¨§¦§¥

.i"WxA§©¦
äøBza ÷ñòì éàðtKM dxF`kl - §©©£Ÿ©¨¦§¨¨

zEriaw iRÎlr rECn :aEzMd xEriW¦©¨©©©¦§¦
mihaXd mitq`p xkyVi lW miYrd̈¦¦¤¦¨¨¤¡¨¦©§¨¦
rtW iM" ?dIxFOd xdA milbxd bFbgl©£¨§¨¦§©©¦¨¦¤©
oElEafE xkyVIW ipRn ,"Ewpii miOi©¦¦¨¦§¥¤¦¨¨§
iciÎlr) mIdn rtW milAwn§©§¦¤©¥©¨©§¥
,(lirlcM ,oElEaf dUFrW `ihnwxRd©§©§©§¨¤¤§§¦§¥
wFqrl i`pR xkyVil Wi df zEkfaE¦§¤¥§¦¨¨§©©£
."miWcg rFAwle mipW xArl" ,dxFYA©¨§©¥¨¦§¦§©¢¨¦

ìBç éðeîè éðôNeéðeîè" ééeñk Y §ª¥§¥§¥§¥
úéøè ,"ìBç`pipEh oixFTW bC - ¨¦¨¤¦¦¨

[dpEh](` ,e dlibn i"yx). ¨
ïBælçåxMnpe ,zlkY FncA oiraFv - §¦¨§¦§¨§¥¤§¦§¨

mixwi mincA(my i"yx). §¨¦§¨¦
íiä ïî íéàöBiä äðáì úéëeëæe- §¦§¨¨©§¦¦©¨

.oFfNge zixḧ¦§¦¨
ìBçä ïîeaEWg oElEaf lW lFgd - ¦©©¤§¨

dpal zikEkfl iE`xe ,zFlFg x`Xn¦§¨§¨¦§¦§¨¨
(my i"yx).

øeîàL Bîk ,äéä ïìeáæ ìL B÷ìçáe§¤§¤§ª¨¨§¤¨
älâî úëqîa.` ,e - §©¤¤§¦¨

"úeîì BLôð óøç íò ïìeáæ"- §ª©¥¥©§¨
rFx lr mrxzd oElEaf .gi ,d mihtFW§¦§¦§¨¥©©
aFh zFgR wlg FwlgA ltPW ,FlGn©¨¤¨©§¤§¥¤¨
zEnl Fnvr WTAW cr ,eig` x`Xn¦§¨¤¨©¤¦¥©§¨

(miig min x`a t"r)dzinl Fnvr oMQW F` .¤¦¥©§§¦¨
ÎWFcTd lW eizFCn lr mrxzdW lr©¤¦§¨¥©¦¨¤©¨
:mW `xnBA `zi`cM ,`EdÎKExÄ¦§¦¨©§¨¨¨
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וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על לׁשֹון ∑ÈÙNe.ּד"נפּתלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ארצֹו,א  אל ּבאים עֹובדיּֿכֹוכבים ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּוא
לפי  אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאּמה
אֹומרים  והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשהעֹובדי ּֿכֹוכבים,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה ÈnÈ.'אין ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְ
ּבׁשפע  ממֹון להם נֹותן הּים .ויּׂששכר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ
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øôqäxEn`M ,lEaBd lr -(bi ,hn ziy`xa) ©§¨©©§¨¨
FnEBxY "sFg"e ,"oFMWi miOi sFgl"§©¦¦§§©§

"xtq"(my i"yx). §¨
ãò eðøòèöðå ìéàBä :íéøîBà íäå§¥§¦¦§¦§©©§©

íéìLeøé ãò Cìð ïàkWExiR Edfe - ¨¥¥©§¨©¦§¤¥
zFlrl E`xwIW ,"E`xwi xd miOr"©¦©¦§¨¤¦§§©£

.milWExil¦¨©¦
äîe Bæ änà ìL dúàøi äî äàøðå§¦§¨©¦§¨¨¤ª¨©

äéNòn.dOE`d lW - ©£¤¨¤¨¨
íéãáBò ìàøNé ìk íéàBø íäå§¥¦¨¦§¨¥§¦
,ãçà ìëàî íéìëBàå ,ãçà dBìàì¤¡©¤¨§§¦©£¨¤¨

Bäìà íéBbäL éôì"Fdl`" iEHiAd - §¦¤©¦¡Ÿ©¦¡Ÿ
.`i ,` wEwag iRÎlr `Ed ,"eidl`" `le§Ÿ¡Ÿ¨©¦£©
oFWl d`x la` .mW r"a`x d`xE§¥¨£¨§¥§

.` ,hl dirWi i"Wx©¦§©§¨
Bìëàîe ,äæ ìL Bäìàk àì äæ ìL¤¤Ÿ¤¡Ÿ¤¤©£¨
íäå ,äæ ìL Bìëàîk àì äæ ìL¤¤Ÿ§©£¨¤¤§¥

[Eì] ïéà :íéøîBàdOkA `qxiBd oM - §¦¥§¥©¦§¨§©¨
.mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦

,íL ïéøibúîe ,Bæk äøLk änàª¨§¥¨¨¦§©§¦¨
"÷ãö éçáæ eçaæé íL" :øîàpL- ¤¤¡©¨¦§§¦§¥¤¤

zFlFre migaf miaixwnE mixIBzOW¤¦§©§¦©§¦¦§¨¦§
(ixtq).

e÷ðéé íéné òôL ékïìeáæ Y ¦¤©©¦¦¨§ª

øëNOéå,xkyVil oElEaf miCwd o`M - §¦¨¨¨¦§¦§§¦¨¨
aEzMd zpEM xTr df WExitNW ipRn¦§¥¤§¥¤¦©©¨©©¨

.oOwlckE ,oElEaf lr `Ed©§§¦§©¨
òôLa ïBîî íäì ïúBð íiäKke - ©¨¥¨¤¨§¤©§¨

xd miOr" rECn :aEzMd xEriW¦©¨©©©¦©
zFOE`d z` `iaO dn xnFlM ?"E`xwi¦§¨§©©¥¦¤¨
ozFp mIdW ipRn ,milWExil zFlrl©£¦¨©¦¦§¥¤©¨¥

oElEaflzEtYEW iciÎlr ,xkyVie) ¦§§¦¨¨©§¥¨
oFnn (i"WxA lirlcM ,mdipiAW¤¥¥¤§¦§¥§©¦¨
mi`A zFOE`d ixBY KM mEXnE ,rtWA§¤©¦¨©¨¥¨¨¦
milFr mXnE ,oElEaf lW Fvx` l ¤̀©§¤§¦¨¦

.milWExilk dxez ¦¨©¦
(k)ãb áéçøî CeøaäéäL ãnìî Y ¨©§¦¨§©¥¤¨¨

étìk CìBäå "áéçøî" ãb ìL Bîeçz§¤¨©§¦§¥§©¥
çøæîxarn dzid FzlgPW ipRn - ¦§¨¦§¥¤©£¨¨§¨¥¥¤

zagxde ,gxfn cvl d`lde oCxIl©©§¥¨¨§¨§©¦§¨§©§¨©
,oCxId iRlM zFidl xWt` i` FlEaB§¦¤§¨¦§§©¥©©§¥
mihaW ipW lW lEaBd zlgzd ixdW¤£¥©§¨©©§¤§¥§¨¦
`EdW dagxdd KMld ,oCxId `id ivgë¥¦¦©©§¥¦§¨©©§¨¨¤
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לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
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ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz g"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»
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ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
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íäì e÷ôñ àìå.mdl wiRqd `l - §Ÿ¨§¨¤Ÿ¦§¦¨¤

ì íò eîçìðå eàáeàéäL íL ¨§¦§£¦¤¤¤¦
,úéçøæî úéðBôöa àéäå ,ñàéît©§©§¦¦§¦¦§¨¦
ñàéît úøònî àöBé ïcøiä éøäL¤£¥©©§¥¥¦§¨©©§©
àáe ,ìàøNé õøà ìL dçøæîa àeäå§§¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥¨

.oCxId -©©§¥
íé äö÷a äìëå íBøcì ïBôväî¥©¨©¨§¨¤¦§¥¨
ìèpL ,äãeäé çøæîa àeäL ,çìnä©¤©¤§¦§©§¨¤¨©

.dcEdi -§¨
Bîk ,ìàøNé õøà ìL dîBøãa¦§¨¤¤¤¦§¨¥§

òLBäé øôña LøônL.eh wxR - ¤§Ÿ̈§¥¤§ª©¤¤
øîàpL àeäå.fn ,hi mW - §¤¤¡©¨

éðá eìòiå íäî ïã éða ìeáâ àöiå"©¥¥§§¥¨¥¤©©£§¥
ì íò eîçliå ïãàöé ,"'Bâå íL ¨©¦¨£¦¤¤§¨¨

eìéçúäL çeøä BúBà ìkî íìeáb§¨¦¨¨©¤¦§¦
Ba ìçðìipA lEab `vIe" WExiR Edf - ¦§Ÿ¤¥©¥¥§§¥

zipFtvA dNgY Elgp mdW ,"mdn oc̈¥¤¤¥¨£§¦¨¦§¦
zipFtvA Elgp KMÎxg`e ,ziaxrn©£¨¦§©©¨¨£¦§¦
Elhp o`M" :mW i"Wx mB d`xE .zigxfn¦§¨¦§¥©©¦¨¨¨§
,xg` mFwnA lxFB mdl ltp cFre ,zvw§¨§¨©¨¤¨§¨©¥
oiwiqtn mihaW x`WE ,mlEaBn wFgẍ¦§¨§¨§¨¦©§¦¦
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(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּב'מנחֹות'ּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ
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xUr dpFnWA onW Fl ccn ,einC̈¨¨©¤¤¦§¨¨¨
`l Wi`d FzF` giPd `l :Exn` .`FAx¦¨§Ÿ¦¦©¨¦Ÿ

`le lnB `le cxR `le qEqxFng §Ÿ¤¤§Ÿ¨¨§Ÿ£
.FxkU `NW l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¤Ÿ§¨

úBçðîa àúéàãk.a ,dt -dk dxez ¦§¦¨¦§¨



dkxadעו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)Eìòðî úLçðe ìæøaåLëò Y ©§¤§Ÿ¤¦§¨¤©§¨
ìàøNé ìk ãâðk øaãî àeäoMW - §©¥§¤¤¨¦§¨¥¤¥

,xYqp oFWlA xAC xW` z` KxAWM§¤¥©¤¨¥¦¤¦§¦§¨
df oi`e ,gkFp oFWlA xAcl xar o`ke§¨¨©§©¥¦§¥©§¥¤
l` xAcl xar `Ed dYrW mEXn `N ¤̀¨¦¤©¨¨©§©¥¤

l`xUi zEllM(cecl likyn). §¨¦§¨¥
øôqä éøòa íéáLBé íäéøBab eéäL- ¤¨¦¥¤§¦§¨¥©§¨

.oce cb iAB lirlcM§¦§¥©¥¨§¨
íéáéBàä eìëeé àlL dúBà íéìòBðå§£¦¨¤Ÿ§¨§¦
äøeâñ àéä elàk ,da ñðkì¦¨¥¨§¦¦§¨

íéìeòðîa."Llrpn" WExiR Edf - §©§¦¤¥¦§¨¤
íéçéøáelErpn oFWl ,"Llrpn" - §¦¦¦§¨¤§©§

`Ed gixaE(` ,aw zenai i"yx). §¦©
ìæøa" :øçà øác ."úLçðe ìæøa" ìL¤©§¤§Ÿ¤¨¨©¥©§¤
äìeòð íëöøà ,"Eìòðî úLçðe§Ÿ¤¦§¨¤©§§¤§¨
"úLçðe ìæøa" íäî ïéáöBçL íéøäa§¨¦¤§¦¥¤©§¤§Ÿ¤
,l`xUi lM l` xAcn df WExitl mB -©§¥¤§©¥¤¨¦§¨¥
ux`d lr aqEn "Llrpn"W `N ¤̀¨¤¦§¨¤¨©¨¨¤
oMÎoi`XÎdn ,"dlErp" `idW Dnvr©§¨¤¦§¨©¤¥¥
ixr iaWFY lr xAcn oFW`xd WExiRl©¥¨¦§©¥©¨¥¨¥

W lErpOd mdW xtQd.ux`d l ©§¨¤¥©©§¤¨¨¤
ìL dìeòðî äúéä øLà ìL Böøàå§©§¤¨¥¨§¨©§¨¤

ìàøNé õøàFf dkxA lW xWTd dfe - ¤¤¦§¨¥§¤©¤¤¤§¨¨
l`xUi ux` zEllM lr zxAcnd©§©¤¤©§¨¤¤¦§¨¥
xW` lW Fvx`W oeiM ,xW` zMxal§¦§©¨¥¥¨¤©§¤¨¥
ipRn l`xUi ux` z` zlrFp dzid̈§¨¤¤¤¤¤¦§¨¥¦§¥
o`M x`an Fpi` i"Wx dPde .miaiF`d̈§¦§¦¥©¦¥§¨¥¨
lErpnM daWgp xW` lW Fvx` dOl̈¨©§¤¨¥¤§§¨§©§

azMX dOn la` ,l`xUi ux` lW¤¤¤¦§¨¥£¨¦©¤¨©
mixdA dlErp ux`dW dNgY§¦¨¤¨¨¤§¨§¨¦
oaEn ,zWFgpE lfxA mdn miavFgW¤§¦¥¤©§¤§¤¨
.EN` mixd Eid xW` lW FwlgAW¤§¤§¤¨¥¨¨¦¥

rWFdi xtqA d`xE(`lÎck ,hi)hExiR §¥§¥¤§ª©¥
Fwlg didW ,xW` haW lW mixrd¤¨¦¤¥¤¨¥¤¨¨¤§
mdipiaE ,l`xUi ux` axrn oFtvA¦§©£©¤¤¦§¨¥¥¥¤
,"dOId lnxkA rbtE" :lnxMd mB xMfp¦§©©©©§¤¨©§©§¤©¨¨
lW FwlgA did lnxMd xd oM m`e§¦¥©©©§¤¨¨§¤§¤
xir" :mB xiMfn mW hk wEqtaE ,xW`̈¥§¨¨©§¦©¦
,okixM oiexw" :mW i"WxaE ,"xv xvan¦§©Ÿ§©¦¨¦§¦§¦¨

.xvan ixr ,xnFlM ."`twEz iexw¦§¥§¨§©¨¥¦§©
éîéëeEàác EíéáBè íäL íéîiëå Y §¨¤¨§¤§©¨¦¤¥¦

Eì."LinikE" WExiR Edf - §¤¥§¨¤
éøeòð éîé ,Eúlçz éîé ïäLCk ,E ¤¥§¥§¦¨§§¥§¤¨

Eúð÷æ éîé eéäé."L`aC" WExiR Edf - ¦§§¥¦§¨§¤¥¨§¤
íéáàBc íäLWxtn .mixrhvn - ¤¥£¦¦§©£¦§¨¥

.xrv oFWNn "L`aC"¨§¤¦§©©
íéáæoFWNn mB "mia`FC" Wxtn - ¨¦§¨¥§¦©¦§

aFf aEfi" qFlwpE` mBxzn oMW ,aFf¤¥§©§¥§§¨
."DnC aFC aEci" ± "DnC̈¨§§©

íéèèBîúîelW KWnd EdGW d`xp - ¦§§¦¦§¤¤¤¤§¥¤
miqnp md xnFlM ,miaGW oeiMW ,miaf̈¦¤¥¨¤¨¦§©¥§¥¦
aFxn mihhFnzn `liOn ,miklFde§§¦¦¥¨¦§§¦¥
sqFp WExiR EdGW xWt` F` .dWlEg§¨¤§¨¤¤¥¨

aaFC" oFWNn ,"L`aC"A`EdW ," §¨§¤¦§¥¤
zFccFpznE zFrp :oFWNni"yx d`x) ¦§¨¦§§

(a ,v oixcdpqzFcrFx F` ,,fv zenai i"yx d`x) £

(`md ixd ,dpwGn micrFx mdW oeiMW ,¤¥¨¤¥£¦¦¦§¨£¥¥
o`M hwp i"Wx oM m`e .mihhFnzn¦§§¦§¦¥©¦¨©¨
mia`FC dNgY :dpwf lW zFBxC WlẄ©§¤¦§¨§¦¨£¦
ini mpi`W ,mzpwf ini lr mixrhvn)¦§©£¦©§¥¦§¨¨¤¥¨§¥
EpidC ,miaf KMÎxg`e ,(mdl daFh¨¨¤§©©¨¨¦§©§
,mihhFnzn KMÎxg`e ,sEBd zWlEg§©©§©©¨¦§§¦
.aiSi otF`A cFnrl zlFki mdl oi`W¤¥¨¤§¤©£§¤©¦
FnM Eidi ,EN` dpwf inIW `id dkxAde§©§¨¨¦¤§¥¦§¨¥¦§§

.daFh lW mini ,zExrPd ini§¥©©£¨¦¤¨
øçà øáciM ,ipW WExitl KxvEd - ¨¨©¥§©§¥§¥¦

:xnFl Fl didW dWw oFW`xd WExiRl©¥¨¦¨¤¤¨¨©
"L`aC ini"(cecl likyn). §¥¨§¤

éîéëe"éîéëe" ,"Eàác EíäL "E §¨¤¨§¤§¨¤¤¥
Eì íéáBèoeiMW ,"Lini" WExiR Edf - ¦§¤¥¨¤¤¥¨

,LNW minId md ixd Ll miaFh mdW¤¥¦§£¥¥©¨¦¤§
Îdn ,dkxAde raFVd ini md EN`W¤¥¥§¥©©§©§¨¨©
mi`Exw md oi` drxd ini oMÎoi`X¤¥¥§¥¨¨¨¥¥§¦

"Lini"(dcya x`a). ¨¤
éîé" ïéðîk"E" :WExiR Edf -kE,"Lini §¦§©¨¤¤¥§¨¤

oipnM.LNW [miaFHd] minId §¦§©©¨¦©¦¤§
BðBöø íéNBò ízà øLà íéîiä ìk̈©¨¦£¤©¤¦§

íB÷î ìL,"Lini oipn" `xwp dGW - ¤¨¤¤¦§¨¦§©¨¤
Îdn ,mc`d lW daFHd ini EN` oMW¤¥¥§¥©¨¤¨¨¨©
lW FpFvx oiUFr oi`WM oMÎoi`X¤¥¥§¤¥¦§¤

.mFwn̈
[eéäé] úBöøàä ìkL ,"Eàác" eéäé¦§¨§¤¤¨¨£¨¦§

úBàáBc.zFkiWnnE zFaifn - §§¦©§¦
óñkàäzL ,ìàøNé õøàì áäæå ¤¤§¨¨§¤¤¦§¨¥¤§¥



עז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i iyiy meil inei xeriy

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz h"i iyiy mei ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úBöøàä ìëå ,úBøôa úëøáî§Ÿ¤¤§¥§¨¨£¨
dì úBëéLîîe ,äpîéä úBñðøtúî¦§©§§¥¤¨©§¦¨
óñkä è"ðåøå÷ùéà ,íáäæe ítñk©§¨§¨¨©¤¤
úBáéæî íäL ,íäî äìk áäfäå§©¨¨¨¤¥¤¤¥§¦

.íëöøàì [í]úBà-escoront,Exdpi , ¨§©§§¤¦§£
d`ixTd mB dxiaq .ErRWi¦§§§¦¨©©§¦¨

h"pxewyi`escorant.("rtFW ,xdFp")¥¥©
aFxw oFxfB "`ac"A d`Fx i"Wx©¦¤§¦§¨
zFvx`d lM zFxvF`W WxtnE ,"aFf"l§§¨¥¤§¨¨£¨

l`xUi ux`l EaEfiifrl xve`) ¨§¤¤¦§¨¥
(i"yx.ek dxez

(ek)ïeøLé ìàk ïéàEì òc Y ¥¨¥§ª©§
"ìàk ïéà"L ,"ïeøLé":xn` EN`M - §ª¤¥¨¥§¦¨©

l`M oi` ,oExEWi(m"`x)oi` :WxiR `le . §¥¨¥§Ÿ¥©¥
Kixv did f` iM ,oExEWi lW l`d FnM§¨¥¤§¦¨¨¨¨¦
cETp `EdW ,s"Md zgY `"eWA cwPdl§¦¨¥¦§¨©©©¨¤¦
cEwp `EdW oeike ,zEkinq lr dxFOd©¤©§¦§¥¨¤¨
l`dM :aEzM EN`M df ixd ,u"nwA§¨©£¥¤§¦¨§¨¥
ÎWFcTd ,rEcId l`d) dricid `"dA§¥©§¦¨¨¥©¨©©¨
"oExEWi"l Knqp Fpi`e ,(`EdÎKExÄ§¥¦§¨¦

(`"eb)l`M oi` dpEMdW Wxtl oi` mbe .§©¥§¨¥¤©©¨¨¥¨¥
iM ,l`d FnM oExEWi oi`W ,oExEWi ±§¤¥§§¨¥¦

oM xnFl miaWFg Epiid dOl(cec ixac). ¨¨¨¦§¦©¥
íénòä éäìà ìëamFwn lkA - §¨¡Ÿ¥¨©¦§¨¨

siqFdl Kixv ,df FnM oi` :mixnF`W¤§¦¥§¤¨¦§¦
KxvEd o`M s`e ,oM xn`p inl qgiA§©©§¦¤¡©¥§©¨§©
idl` lk"l qgiA EdGW siqFdl§¦¤¤§©©§¨¡Ÿ¥

"miOrd(m"`x t"r). ¨©¦
íøeö Eøeök àìåoFWl iRÎlr - §Ÿ§§¨©¦§

EpxEvk `l iM) `l ,al lirl aEzMd©¨§¥¦Ÿ§¥
`xwOAW xEv lM" :mW i"WxaE .(mxEv¨§©¦¨¨¤©¦§¨

`l :FWExitE ."rlq oFWlLNW rlQM §¤©¥Ÿ©¤©¤§
KxvEde .mwfg LNW wfgM `l ,mrlq©§¨Ÿ©Ÿ¤¤§¨§¨§§©
,("mxEv LxEvM `le") oM siqFdl§¦¥§Ÿ§§¨
`le "l`M" xn` dOl x`al liaWA¦§¦§¨¥¨¨¨©¨¥§Ÿ
dxFn "l`"W ipRn `N` ,"midl`M"¨¡Ÿ¦¤¨¦§¥¤¥¤

wfFg lr(`i ,eh glya i"yx d`x)zpEke , ©¤§©¨©
wfgd oiprl mB "l`M oi`"W aEzMd©¨¤¥¨¥©§¦§©©Ÿ¤

(g"ty t"r)oFWl KWnd zErnWn oke .§¥©§¨¤§¥§
.aEzMd©¨

íéîL áëødBìà BúBà àeä Y Ÿ¥¨©¦¡©
Eøæòa"LEdGW xnFl i"Wx zpEM - ¤§¤§¤©¨©©¦©¤¤

oi`"W `HAzO dnA ,wEqRd KWnd¤§¥©¨§©¦§©¥¤¥
Îdn ,"minW akFx" `EdW KkA ?"l`M̈¥§¨¤¥¨©¦©
zgY md miOrd idl` oMÎoi`X¤¥¥¡Ÿ¥¨©¦¥©©

minXd(dcya x`a)akFx"W WxiR `le . ©¨©¦§Ÿ¥©¤¥
zpEM Ff `l iM ,"LxfrA" didi "minẄ©¦¦§¤§¤§¤¦Ÿ©¨©
xRql KiWnn aEzMd `N` ,aEzMd©¨¤¨©¨©§¦§©¥
FzF` :oExEWi Ll rC :l`d zxEaB§©¨¥©§§
,"minW akFx" `Ed ,"LxfrA"W DFl ¡̀©¤§¤§¤¥¨©¦

"miwgW"E(oexkfd xtq). §¨¦
áëø àeä "Búåàâáe"akFx" zaiY - §©£¨Ÿ¥¥©¥

lr mB zaqEn minXd lr xn`W¤¨©©©¨©¦¤¤©©
"miwgW"(g"ty). §¨¦
"íé÷çL"minXd inW mdW -x`a) §¨¦¤¥§¥©¨©¦

(dcya.fk dxez

(fk)íã÷ éäìà äðòîïBòîì YEdf - §Ÿ¨¡Ÿ¥¤¤§¨¤
`Ede .i"WxA oOwlckE ,"dpFrn" WExiR¥§¨§¦§©¨§©¦§

dxiC oFWl(fi ,a ryed i"yx d`x):FWExitE . §¦¨¥
.xFcnl§¨

"íã÷ éäìà"ì "íé÷çM"ä íä- ¥©§¨¦¥Ÿ¥¤¤
wEqRd mEIq mr xAEgn dGd wEqRd©¨©¤§¨¦¦©¨
akFx `Ed Fze`bA :FWExitE ,mcFTd©¥¥§©£¨¥
lW oFrOd md miwgXde ,miwgW§¨¦§©§¨¦¥©¨¤

"mcw idl`"(m"`x t"r). ¡Ÿ¥¤¤
íéäìà ìëì íãwLidl`" `xwp okl - ¤¨©§¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨¡Ÿ¥

."mcw¤¤
ì "íé÷çL" Bì øøáeBúðBòîe BzáL ¥©§¨¦§¦§§¨

xzFi oFrn md miwgXdW di`x dfe -§¤§¨¨¤©§¨¦¥¨¥
lFkie ,`Ed "mcw iwl`" ixdW ,aEWg̈¤£¥¡Ÿ¥¤¤§¨
Fl xgaE ,dvxIX dn xFxal did̈¨¦§©¤¦§¤¨©

miwgXd(dix` xeb)m`W FzpEMW `le . ©§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤¦
did lFki `l ,"mcw iwl`" did `lŸ¨¨¡Ÿ¥¤¤Ÿ¨¨¨
ziWEwM) FYaWl miwgXd z` xFxal¦§¤©§¨¦§¦§§§©
`EdW Fzlrn `tEB FGW `N` ,(m"`xd̈§¥¤¨¤¨©£¨¤
x`W mixfbp dGnE ,"mcw iwl`"¡Ÿ¥¤¤¦¤¦§¨¦§¨

.eizFlrn©£¨
òBøæ éìòa ìk BúðBòî "úçzîe"- ¦©©§¨¨©£¥§©
.oOwlcM ,"mlFr zFrFxf" WExiR Edf¤¥§¨§¦§©¨

.íéðëBLíìBò úòøæâBòå ïBçéñ Y §¦§ŸŸ¨¦§
Búøeáâe Bt÷z eéäL ,ïòðk éëìîe©§¥§©©¤¨¨§§¨

"íìBò" ìLzFrFxf" mi`xwp okle - ¤¨§¨¥¦§¨¦§
"mlFr(m"`x). ¨

íçëå eòeæéå eãøçé íçøk ìò Cëéôì§¦¨©¨§¨¤¤§§¨§Ÿ¨
lçL.Wlgp - ©¨¤¡¨

ìò dBábä úîéà íìBòì ,åéðtî¦¨¨§¨¥©©¨©©
CeîpäaEzMd KxvEdX dn ,xnFlM - ©¨§©©¤§©©¨



dkxadעח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i iyiy meil inei xeriy

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד יחד ּכל וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ
האֹויב  ÚÈ˜·.מּפני ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ׁשאמר (במדבר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְִֵֵָ≈«¬…ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

טו)ירמיה: יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד והׁשיב (בראשית עּמכם, אלהים "והיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אתכם ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְֲֵֶֶֶֶֶֶ««¿ִָ«»»««¿»ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

יעקב: כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ricFdlricFdl icM Edf ,eiYgY mdW §¦©¤¥©§¨¤§¥§¦©
FRwY ,mixFAB dOdW s`W ,mzWlEg§¨¨¤©¤¥¨¦¦¨§
oeiM mFwn lMn ,mlFr lW FzxEabE§¨¤¨¦¨¨¥¨
Ecxgi mgxM lr" ,eiYgY mipkFW mdW¤¥§¦©§¨©¨§¨¤¤§
mlFrl iM ,eipRn WNg mgke ,ErEfie§¨§Ÿ¨©¨¦¨¨¦§¨

"KEnPd lr DFaBd zni`(m"`x)d`xE . ¥©©¨©©©¨§¥
WNg ENit`" :cn ,al lirl i"Wx©¦§¥£¦©¨
lr oFilrd zni` ,dHnl xFAbe dlrnl§©§¨§¦§©¨¥©¨¤§©
dlrnl xFABW oMW lke ,oFYgYd©©§§¨¤¥¤¦§©§¨

."dHnNn WNge§©¨¦§©¨
"Eøæòa" BlL äøeábäå çkäL àeäå§¤©Ÿ©§©§¨¤§¤§¤
dxEaBde gMd lrAW xg`n :WExiR -¥¥©©¤©©©Ÿ©§©§¨

`EdLxfrAminW akFx" xiMfdW FnM , §¤§¤§¤¦§¦¥¨©¦
LxfrA,LiaiF` lM LipRn WxB dPd ," §¤§¤¦¥¥¥¦¨¤¨§¤

.mzF` cnWd :Ll xn`e§¨©§©§¥¨
éðtî LøâéåáéBà E:Eì øîàå Y ©§¨¤¦¨¤¥§¨©§

íúBà "ãîLä"z` F` ,miaiF`d z` - ©§¥¨¤¨§¦¤
."mlFr zFrFxf"§¨

äðòîã"îì äëéøvL äáz ìk Y §Ÿ¨¨¥¨¤§¦¨¨¤
dôBña à"ä dì ìéhä dúlçúa- ¦§¦¨¨¦¦¨¥§¨

WExiRd oi`W xnFl i"Wx zpEM©¨©©¦©¤¥©¥
,oFrn lW dawp oFWl `EdW "dpFrn"§¨¤§§¥¨¤¨
c"nl mFwnA o`M zWOWn `id `N ¤̀¨¦§©¤¤¨¦§¨¤
oi` df `ll iM ,xEn`d llMd itM§¦©§¨¨¨¦§Ÿ¤¥
dn xnF` Fpi`W ,"dpFrn"l zErnWn©§¨¦§¨¤¥¥©
oMÎoi`XÎdn ,"dpFrn" DzF` `id¦¨§¨©¤¥¥
l` dpEMd ixd ,"oFrnl" miWxtOWM§¤§¨§¦§¨£¥©©¨¨¤

.ok iptl mixEn`d "miwgX"dgk dxez ©§¨¦¨£¦¦§¥¥
(gk)ããa çèaãéçéå ãéçé ìk Y- ¤©¨¨¨¨¦§¨¦

."ccA" WExiR Edf¤¥¨¨
"Búðàz úçúå Bðôb úçz Léà"Edf - ¦©©©§§©©§¥¨¤

` mikln aEzMd oFWlM ."ghA" WExiR¥¤©¦§©¨§¨¦
dcEdi aWIe" :aEzMd zNgzE ,d ,d§¦©©¨©¥¤§¨

l`xUieghal." §¦§¨¥¨¤©
áLéìå óqàúäì ïéëéøö ïéàå ,ïéøfôî§ª¨¦§¥§¦¦§¦§©¥§¥¥

áéBàä éðtî ãçémr xAEgn wEqRd - ©©¦§¥¨¥©¨§¨¦
LipRn Wxbie" :mcFTd wEqRd mEIq¦©¨©¥©§¨¥¦¨¤

WxBW xg`nW ,xn` okle ,"aiF`¥§¨¥¨©¤¥©©¤¥¥
sQ`zdl mikixv mkpi` ,aiF`d LipRn¦¨¤¨¥¥§¤§¦¦§¦§©¥
lM didi `N` ,aiF`d cgR ipRn cgi©©¦§¥©©¨¥¤¨¦§¤¨
Fzp`Y zgze FptB zgY aWFi cg ¤̀¨¥©©©§§©©§¥¨

cixgn oi`n(m"`x)i"Wx mB d`xE . ¥¥©£¦§¥©©¦
ghA ± EpMWi ccA" :`l ,hn dinxi¦§§¨¨¨¦§Ÿ¤©
aWile sQ`zdl oikixv oi` ,zEcigiA¦¦¥§¦¦§¦§©¥§¥¥
aiF` `aIW mi`xi oi`W ,mc` aFxA§¨¨¤¥§¥¦¤¨Ÿ¥
:h ,c miNdY i"Wx d`xE ."mdilr£¥¤§¥©¦§¦¦
,awri oir ccA ghA FnM ± ghal ccal"§¨¨¨¤©§¤©¨¨¥©£Ÿ
Kixv Fpi`W ,`Ed hwWe ghan oFWl§¦§¨§¤¤¤¥¨¦
oixcdpq i"WxaE ."FOr zFqiB aiWFdl§¦§¨¦§©¦©§¤§¦
,micigi oiaWFIW ± ccA ghA" :` ,cw¤©¨¨¤§¦§¦¦
on `le mixkPd on `l oi`xizn opi`e§¥¨¦§¨§¦Ÿ¦©¨§¦§Ÿ¦

."zFrx zFIg©¨
á÷òé ïéòïéòk Bðéòå" Bîk Y ¥©£Ÿ§§¥§¥

"çìãaä:FWExiRW .f ,`i xAcOA - ©§Ÿ©©¦§¨¤¥
Fx`zkE glFcAd znbEcM(m"`x). §§©©§©§¨¢

"á÷òé" íëøaL äëøaä "ïéò"k- §¥©§¨¨¤¥§¨©£Ÿ
EN`M FWExiR "oir" (` :dfA x`an§¨¥¨¤¥¥§¦
:FWExiR "awri oir" (a ."oirM" xn`p¤¡©§¥¥©£Ÿ¥
.xvw `xwn df ixde .awri zMxA oirM§¥¦§©©£Ÿ©£¥¤¦§¨¨¨

äéîøé øîàL "ããá"k àìdinxi - Ÿ§¨¨¤¨©¦§§¨¦§§¨
,"awri oir"M xn`W oeiMW .fi ,eh¤¥¨¤¨©§¥©£Ÿ
lW "ccA" oirM `le xnFl `AW rnWn©§©¤¨©§Ÿ§¥¨¨¤
`l dpEMdW WxiR okle ,xg` EdWin¦¤©¥§¨¥¥©¤©©¨¨Ÿ

xn`W "cca"Mdinxi(m"`x t"r). §¨¨¤¨©¦§§¨
"ézáLé ããa"iN d`Ad d`Eap ipRn - ¨¨¨©§¦¦§¥§¨©¨¨¦

mnFYWnE icigi iYaWi ,LY`n¥¦§¨©§¦§¦¦¦§¥
ipz`Nn mrf z`Eap iM ,zElia`A©£¥¦§©©©¦¥¨¦

LziA oAxEgA(my i"yx),oiadl Kixve . §§©¥¤§¨¦§¨¦
`Ed dinxi lv` xEn`d "ccA"W oeiM¥¨¤¨¨¨¨¥¤¦§§¨
aEzMd KxvEd oipr dfi`l ,ililW oipr¦§¨§¦¦§¥¤¦§¨§©©¨
,xnFl Wie ?dkxAA o`M lFlWl¦§¨©§¨¨§¥©
FxTrA dinxi lv` xEn`d "ccA"W¤¨¨¨¨¥¤¦§§¨§¦¨
zlrnA xAEcOW ipRn ,`zEilrnl `Ed§©©§¨¦§¥¤§¨§©£©
ccFAzn mc`dWM d`A `idW d`EaPd©§¨¤¦¨¨§¤¨¨¨¦§¥

;`EdÎKExAÎWFcTdn d`Eap lAwnE§©¥§¨¥©¨¨
mipipr mB mW EaxrzdW oeiMW `N ¤̀¨¤¥¨¤¦§¨§¨©¦§¨¦
okl ,i"Wx WxiRW FnM ,miiEvx iYlA¦§¦§¦§¤¥©©¦¨¥
xn`W ccaM `l" :o`M lFlWl KxvEd§©¦§¨Ÿ§¨¨¤¨©

"dinxi(mgpn zxez t"r). ¦§§¨
íçéèáäL äçèáä "ïéò"k àlà¤¨§¥©§¨¨¤¦§¦¨

"á÷òé"dNigYA .`k ,gn ziW`xA - ©£Ÿ§¥¦©§¦¨
oirM" :hwpmkxAW dkxAd,"awri ¨©§¥©§¨¨¤¥§¨©£Ÿ

`Ed o`M xEn`d "awri oir"W mEXn¦¤¥©£Ÿ¨¨¨
qgiAzMxalFWExiRW ,dWnzMxAW §©©§¦§©¤¤¥¤¦§©

oirM `id dWnzMxAlrtA la` ,awri ¤¦§¥¦§©©£Ÿ£¨§Ÿ©
xTraE mB `N` ,dkxA wx Ff dzid `lŸ¨§¨©§¨¨¤¨©§¦¨

dghadoFWl z` hHvl `AWM okle , ©§¨¨§¨¥§¤¨§©¥¤§
FGW xnF`e miCwn ,awriA aEzMd©¨§©£Ÿ©§¦§¥¤

.dghad©§¨¨
íëúà áéLäå íënò íéäìà äéäå"§¨¨¡Ÿ¦¦¨¤§¥¦¤§¤

"íëéúáà õøà ìàdkxAM `N` - ¤¤¤£Ÿ¥¤¤¨©§¨¨
ux` l` mzF` aiWi 'dW ,awri KxAW¤¥©©£Ÿ¤¨¦¨¤¤¤
Fwlg z` lAwi cg` lke ,mzFa £̀¨§¨¤¨§©¥¤¤§
didi 'dW mgihadW oeike ,Fl xxFand©§¨§¥¨¤¦§¦¨¤¦§¤
cgi mNM aXizdl Ekxhvi `l ,mdOr¦¨¤Ÿ¦§¨§§¦§©¥ª¨©©
aWi cg` lM `N` ,aiF`d cgR ipRn¦§¥©©¨¥¤¨¨¤¨¥¥
zgze FptB zgY Fl xxFand FwlgA§¤§©§¨©©©§§©©

Fzp`Y(dcya x`a)WxtOW d`xpe . §¥¨§¦§¤¤§¨¥
,dxfge daWd oFWNn `l) "aiWde"§¥¦Ÿ¦§£¨¨©£¨¨
dpFW`x mrR Ff EaEWIW EN` ixdW¤£¥¥¤¨©©¦¨
mdA xnFl KIW `le ,ux`d l` mi`AW¤¨¦¤¨¨¤§Ÿ©¨©¨¤
,daiWi oFWNn `N` ,(dxfg oFWl§£¨¨¤¨¦§§¦¨
zgY Wi`" zgpe daEWA mzF` aiWFIW¤¦¨§¨¨©©¦©©

"Fzp`Y zgze FptB(cecl likyn t"r). ©§§©©§¥¨
eôøòéeôéhé Ylirl i"Wx mB d`x - ©©§©¦§¥©©¦§¥
.a ,al

ìè eôøòé åéîL óàBúëøa "óà" Y ©¨¨©©§¨©¦§¨
ìL Búëøa ìò úôñBð ÷çöé ìL¤¦§¨¤¤©¦§¨¤

á÷òé.gk ,fk mW - ©£Ÿ¨
íéîMä ìhî íéäìàä Eì ïzéå"- §¦¤§¨¡Ÿ¦¦©©¨©¦

cal awri lW FzkxA `l :WExiR¥Ÿ¦§¨¤©£Ÿ§¨
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(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ß ixyz 'k ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,wgvi lW FzkxA s` `N` ,mkA mIwzY¦§©¥¨¤¤¨©¦§¨¤¦§¨
lW FzkxAW oeike ,"s`" WExiR Edfe§¤¥©§¥¨¤¦§¨¤
Fzkxal fnx ,minXd lhA dzid wgvi¦§¨¨§¨§©©¨©¦¤¤§¦§¨

"lh Etxri" oFWlA wgvi lW(g"ty). ¤¦§¨¦§©©§¨
"'BâåaEzMd oFWl KWndl dfA fnFx - §¥¨¤§¤§¥§©¨

o`M s`W ,"WFxize obC aFxe"xn` §¨¨§¦¤©¨¨©
."WFxize obC ux` l`" :dWnhk dxez ¤¤¤¤¨¨§¦

(hk)éøLàìàøNé EèøtL øçàì Y ©§¤¦§¨¥§©©¤¨©
él äî :íäì øîà úBëøaä íäì̈¤©§¨¨©¨¤©¦
.íëlL ìkä ,øác ììk ?íëì èøôì¦§Ÿ¨¤§©¨¨©Ÿ¤¨¤

éøLàEBîë éî ìàøNé EY ©§¤¦§¨¥¦¨
"'äa" EúòeLzrWFp mr" WExiR Edf - §¨§©¤¥©©

mr" mFwnA "LzrEWY" xn`e ."'dA©§¨©§¨§¦§©
,"'dA" dNOAW z"iA zF` ipRn ,"rWFp©¦§¥¥¤©¦¨©
okle ,'dn rWFp mr :aFYkl Fl didW¤¨¨¦§©©¥§¨¥
LzrEWYW ,"'dA LzrEWY" :WxiR¥©§¨§©¤§¨§

FA diElY(m"`x). §¨
àeä øLàsiqFd .`EdÎKExAÎWFcTd - £¤©¨¨¦

.aEzMA zFxqgd "`Ed xW`" zFaiY¥£¤©£¥©¨
,KMÎxg`W "xW`e" zaiYn rnWn oke§¥©§©¦¥©©£¤¤©©¨

."xW`e .. xW`" :xn`p EN`MW¤§¦¤¡©£¤©£¤
àeä "øLàå" ,"Eøæò ïâî"siqFd - ¨¥¤§¤©£¤¦
.aEzMA dxqgd "`Ed" zaiY¥©©£¥¨©¨

."Eúåàb áøç"éáéà eLçkéåCì EY ¤¤©£¨¤§¦¨£Ÿ§¤¨
eøîàL íéðBòábä ïBâk.h ,h rWFdi - §©¦§¦¤¨§§ª©

éãáò eàa .. ä÷Bçø õøàî""'Bâå E- ¥¤¤§¨¨£¨¤§
d`xi KFYn oM Exn`W(dcya x`a). ¤¨§¥¦¦§¨

Cøãú BîéúBîa ìò äzàåïéðòk Y §©¨©¨¥¦§Ÿ¨¦§¨
ìò íëéìâø úà eîéN" øîàpL¤¤¡©¦¤©§¥¤©

."älàä íéëìnä éøàeö,i mW - ©§¥©§¨¦¨¥¤¨
.ck` dxez

(`)Báð øä ìà áàBî úáøòîY ¥©§Ÿ¨¤©§
eéä úBìòî änkxn`p a ,bi dhFqA - ©¨©£¨§¨¤¡©

`l i"Wx K` ,"zFlrn a"i" EidW¤¨©£©©¦Ÿ
z` Wxtl `N` FzpEM oi` iM ,owiYrd¤§¦¨¦¥©¨¨¤¨§¨¥¤
`le ,"a`Fn zFaxrn" zFaiYd xEYi¦©¥¥©§¨§Ÿ

Eid zFlrn dOM(cecl likyn). ©¨©£¨
úçà äòéñôa äLî ïòñôeEdfe - §¨¨Ÿ¤¦§¦¨©©§¤

,"Fap xd l` a`Fn zFaxrn" WExiR¥¥©§¨¤©§
a`Fn zFaxrn dlr zg` driqtAW¤¦§¦¨©©¨¨¥©§¨
zFaiYd xEYIn oM cnFle .Fap xd l ¤̀©§§¥¥¦¦©¥
rEci ixdW ,"a`Fn zFaxrn"¥©§¨¤£¥¨©

Eid a`Fn zFaxrAW(`"ebe m"`x)zpEke . ¤§©§¨¨§©¨©
Fap xd l` dlr dWOW ,xnFl aEzMd©¨©¤¤¨¨¤©§
zevn mIwl icM ,oFvxaE dgnUA§¦§¨§¨§¥§©¥¦§©

Fzzin z` aMr `le ,F`xFA(i"yx ipeir). §§Ÿ¦¥¤¦¨
zF`xdl aEzMd zpEMW xnFl Wi mB©¥©¤©¨©©¨§©§
FzFn mFiA s`W ,dWn lW FzxEaB z ¤̀§¨¤¤¤©§

.FgM Wlgp `lŸ¤¡©Ÿ
õøàä ìk úàìk úà eäàøä Y ¤¨¨¨¤¤§¨¤¨

ìàøNé õøà:fk ,b lirl i"Wx d`x - ¤¤¦§¨¥§¥©¦§¥
d`x`e :iPOn YWTA ± Lipira d`xE"§¥§¥¤¦©§¨¦¤¦§¤§¤
z` Ll d`xn ip` ,daFHd ux`d z ¤̀¨¨¤©¨£¦©§¤§¤
lM z` 'd Ed`xIe xn`PW ,DNMª¨¤¤¡©©©§¥¤¨
ixaC i"Wxl qgEind WExiRaE ."ux`d̈¨¤©¥©§¨§©¦¦§¥
dzid 'd z`n `l m`" :d ,dk ` minId©¨¦¦Ÿ¥¥¨§¨
KM lM hiAdl xWt` i` ,z`f dI`x§¦¨Ÿ¦¤§¨§©¦¨¨

."wFgxnl§¥¨
dúåìLaz` d`x dWOWM ,xnFlM - §©§¨¨§©§¤¤¨¨¤

eipirA ux`d z` d`x `l `Ed ,ux`d̈¨¤Ÿ¨¨¤¨¨¤§¥¨
(wx)d`xd 'd `N` ,eiWkr `idW itM ©§¦¤¦©§¨¤¨¤§¨

ipAW itM ,(d`EapA F` ziQp KxcA) Fl§¤¤¦¦¦§¨§¦¤§¥
Wi` ,mvx`A xaM miaWFi l`xUi¦§¨¥§¦§¨§©§¨¦
`Ed cEOiNde .Fzp`Y zgze FptB zgY©©©§§©©§¥¨§©¦
`xIe" `le) "'d Ed`xIe" xn`W dGn¦¤¤¨©©©§¥§Ÿ©©§
dI`x gM o`M didW EpidC ,("dWn¤§©§¤¨¨¨Ÿ©§¦¨
F` ,iQp otF`A 'd iciÎlr Fl oYPW¤¦©©§¥§¤¦¦
wEqR oOwl i"Wx d`xE .d`EapA dI`x§¦¨¦§¨§¥©¦§©¨¨

.mW xE`iAaE c©¥¨
ïé÷éöî úBéäì ïéãéúòä ïé÷éönäå§©§¦¦¨£¦¦¦§§¦¦

dì-z`" xn`PX dOn oM cnFllM ¨¥¥¦©¤¤¡©¤¨
oaEn ,"ux`d z`" `le ,"ux`d̈¨¤§Ÿ¤¨¨¤¨
ode DzelWA od ,lMd Ed`xdW¤¤§¨©Ÿ¥§©§¨¨§¥

DzxvA(cecl likyn)Kix`dX dnE . §¨¨¨©¤¤¡¦
zFidl oicizrd oiwivOde" :i"Wx©¦§©§¦¦¨£¦¦¦§



dkxadפ z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"DpAxgA" mzq azM `le ,"Dl oiwivn§¦¦¨§Ÿ¨©§¨§ª§¨¨
zFnW hExiRn oM cnFNW xnFl Wi¥©¤¥¥¦¥§
i"Wx WxtOW FnkE ,zFnFwOd©§§¤§¨¥©¦

.KWndA©¤§¥
ïc ãòíéãáBò ïc éða eäàøä Y ©¨¤§¨§¥¨§¦

äøæ-äãBáòaEzMd xn` dNgYA - £¨¨¨©§¦¨¨©©¨
,zEllkA ux`d lM z` Ed`xdW¤¤§¨¤¨¨¨¤¦§¨
dn lM aEzMd hxtn KMÎxg`e§©©¨§¨¥©¨¨©
mi`A zFnXd minrtl dPde .Ed`xdX¤¤§¨§¦¥¦§¨¦©¥¨¦
mzF`A Erxi`W zFrxF`Od z` oIvl§©¥¤©§¨¤¥§§¨
z` oIvl mi`A md minrtle ,zFnFwn§§¦§¨¦¥¨¦§©¥¤
miWi`d iciÎlr EUrPW zFrxF`Od©§¨¤©£©§¥¨¦¦
cr" Fxn`A o`M FnM ,mdn mi`vFId©§¦¥¤§¨§¨§©
i`v`v EUrX dn lr i"Wx Wxtn ,"oC̈§¨¥©¦©©¤¨¤¡¨¥
,"crlBd z`" Edn WxiR `NX dnE .oc̈©¤Ÿ¥©©¤©¦§¨
llkA Fpi` crlBW mEXn xnFl Wi¥©¦¤¦§¨¥¦§©
Fpi`W oeiM ,"ux`d lM z` 'd Ed`xIe"©©§¥¤¨¨¨¤¥¨¤¥
oCxId xarAW l`xUi ux`n wlg¥¤¥¤¤¦§¨¥¤§¥¤©©§¥
,igxfOd oCxId xar `N` ,iaxrOd©©£¨¦¤¨¥¤©©§¥©¦§¨¦

FnWA aEzMd FxiMfd okle(dcya x`a). §¨¥¦§¦©¨¦§
øîàpL.l ,gi mihtFW - ¤¤¡©§¦

,"ìñtä úà ïã éða íäì eîé÷iå"©¨¦¨¤§¥¨¤©¨¤
epnî úàöì ãéúòL ïBLîL eäàøäå§¤§¨¦§¤¨¦¨¥¦¤

òéLBîìxcq itl xcQd hwp - §¦©¨©©¥¤§¦¥¤
mihtFW xtqAW s`e .zFrxF`Od©§¨§©¤§¥¤§¦
xERiQd iptl oFWnW lW xERiQd `aEn¨©¦¤¦§¦§¥©¦
lqR xERiq dUrnl K` ,oC lqR lW¤¤¤¨©§©£¤¦¤¤

mihtFXd zNgzA did dkini"yx d`x) ¦¨¨¨¦§¦©©§¦
(f"it yix mihtey.a dxez

(a)éìzôð ìk úàåBöøà eäàøä Y §¥¨©§¨¦¤§¨©§
äøBác eäàøäå ,dðaøçå dúåìLa§©§¨¨§ª§¨¨§¤§¨§¨

"éìzôð Lãw"î ÷øáe.e ,c mihtFW - ¨¨¦¤¤©§¨¦§¦
ilYtp zlgpA mFwn mW `Ede(my v"evn). §¥¨§©£©©§¨¦

.åéúBìéçå àøñéñ íò íéîçìðúàå ¦§¨¦¦¦§¨§¥¨§¤
äMðîe íéøôà õøàeäàøä Y ¤¤¤§©¦§©¤¤§¨

eäàøäå ,dðaøçáe dúåìLa íöøà©§¨§©§¨¨§ª§¨¨§¤§¨
àaL ,ïòðk éëìî íò íçìð òLBäé§ª©¦§¨¦©§¥§©©¤¨

íéøôàî.fh ,bl lirl i"Wx mB d`x - ¥¤§©¦§¥©©¦§¥

ïéãî íò íçìð äMðnî àaL ïBòãâå§¦§¤¨¦§©¤¦§¨¦¦§¨
÷ìîòå.Kli`e bl ,e mihtFW d`x - ©£¨¥§¥§¦§¥¨

`l mW K` ,mW lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¨©¨Ÿ
.wlnr xiMfd¦§¦£¨¥

äãeäé õøà ìk úàådúåìLa Y §¥¨¤¤§¨§©§¨¨
ãåc úéa úeëìî eäàøäå ,dðaøçáe§ª§¨¨§¤§¨©§¥¨¦

.íðBçöðåïBøçàä íiä ãòõøà Y §¦§¨©©¨¨©£¤¤
áøònäFnkE ,xFg` iExw axrOW - ©©£¨¤©£¨¨¨§

`axrn `Oi :qFlwpE` mBxYWi"yx) ¤¦§¥§§©¨©©§¨
(bi ,fk zeny.

ìà øçà øác .dðaøçáe dúåìLa§©§¨¨§ª§¨¨¨¨©¥©
íBiä" àlà "ïBøçàä íiä" éø÷z¦§¥©¨¨©£¤¨©
àeä-Ceøa-LBãwä eäàøä ,"ïBøçàä̈©£¤§¨©¨¨
òøàì ïéãéúòL úBòøàîä ìk̈©§Ÿ̈¤£¦¦¤¡©

.íéúnä eéçiL "ãò" ìàøNéìiM - §¦§¨¥©¤¦§©¥¦¦
xn` dOl ,dWw oFW`xd WExiRl©¥¨¦¨¤¨¨¨©
"mId" cr Fxn`A iC did ,"oFxg`d"¨©£¨¨©§¨§©©¨

(cecl likyn)xn` dOl :dWTW F` .¤¨¤¨¨¨©
."cr"b dxez ©



פי dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)áâpä úàåøác .íBøcä õøà Y §¤©¤¤¤¤©¨¨¨
øçàixd ,dWw oFW`xd WExiRl iM - ©¥¦©¥¨¦¨¤£¥

dxMfdW "dcEdi ux`" llkA "abPd"©¤¤¦§©¤¤§¨¤ª§§¨
.mcFTd wEqRA©¨©¥

øîàpL ,"äìtënä úøòî"xAcOA - §¨©©©§¥¨¤¤¡©©¦§¨
.ak ,bi

"ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòiå"- ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§
d`x la` ,"abp" Epid oFxagW rnWn©§©¤¤§©§¤¤£¨§¥
,"abPa ElrIe" oiA wNgOW mW i"Wx©¦¨¤§©¥¥©©£©¤¤
oial ,milBxnd lM lr aqEn dGW¤¤¨©¨©§©§¦§¥
lr aqEn EdGW ,"oFxag cr `aIe"©¨Ÿ©¤§¤¤¨©
ixaw lr mW gHYWP"W ,FCal alM̈¥§©¤¦§©©¨Ÿ¦§¥

."zFa`̈
økkä úàå÷öBé äîìL eäàøä Y §¤©¦¨¤§¨§ŸŸ¥

øîàpL ,Lc÷nä úéa éìkmikln - §¥¥©¦§¨¤¤¡©§¨¦
.en ,f `

í÷öé ïcøiä økëa"mwivde mkiYd - §¦©©©§¥§¨¨¦¦¨¤¡¦¨
mzipazM(my i"yx). §©§¦¨

"äîãàä äáòîa CìnäiarA - ©¤¤§©£¥¨£¨¨¨¢¦
[FnEBxzM] `YWiBxB(my i"yx). ©§¦§¨§©§

xW` aFHd xtrd `id `YWiBxBde§©©§¦§¨¦¤¨¨©£¤
xMkaE ,mdA zwvl mixEMd EUri EPOn¦¤©£©¦¨¤¤¨¤§¦©

FA zwvl mFwn mW did oCxIdw"cx) ©©§¥¨¨¨¨¨¤¤
(my.c dxez

(c)éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàìE ¥Ÿ§©§£¤§¤¨¤§¦¦
íäøáàì" øîàúå CìzL éãk Y§¥¤¥¥§Ÿ©§©§¨¨

"á÷òéìe ÷çöéìzaiY :WExiR - §¦§¨§©£Ÿ¥¥©
xn`IW ,dWn lr zaqEn "xn`l"¥Ÿ¤¤©¤¤Ÿ©

.lirl ExMfEdW zFa`l̈¨¤§§§¥
-Ceøa-LBãwä íëì òaLpL äòeáL§¨¤¦§©¨¤©¨¨

dîi÷ àeäoipr dn ,oM `l m` iM - ¦§¨¦¦Ÿ¥¨¦§©
dWn zI`xl zFa`l rAWPW drEaW§¨¤¦§©¨¨¦§¦©¤

?ux`d z ¤̀¨¨¤
Eì äéúéàøä Cëì ,"øîàì" eäæå- §¤¥Ÿ§¨¤§¦¦¨§

Lizi`xd" :aEzM EN`kE .xn`YW icM§¥¤Ÿ©§¦¨¤§¦¦
,dWw dxF`kle ."xn`l Lipira§¥¤¥Ÿ§¦§¨¨¤
`l df mrh `lENW rnWn o`MOW¤¦¨©§©¤¥©©¤Ÿ
lirl ixde ,ux`d z` Fl d`xn did̈¨©§¤¤¨¨¤©£¥§¥
± `Faz `l dOWe" :i"Wx WxiR ap ,al¥©©¦§¨¨Ÿ¨
ip` oM lr ,Ll `id daiag iM iYrcie§¨©§¦¦£¦¨¦§©¥£¦
lr dpEMd m`e ."d`xE dlr Ll xnF`¥§£¥§¥§¦©©¨¨©

z` Fl d`xdX dnux`d lMEdGW ©¤¤§¨¤¨¨¨¤¤¤
i"Wx WxiR xaM ixd ,zFa`d liaWA¦§¦¨¨£¥§¨¥©©¦
YWTA ± Lipira d`xE" :ek ,b lirl§¥§¥§¥¤¦©§¨
ip` ,daFHd ux`d z` d`x`e :iPOn¦¤¦§¤§¤¤¨¨¤©¨£¦
'd Ed`xIe xn`PW ,DNM z` Ll d`xn©§¤§¤ª¨¤¤¡©©©§¥
lM zI`x mBW rnWn ."ux`d lM z ¤̀¨¨¨¤©§©¤©§¦©¨
Kixv mbe .dWn liaWA `id ux`d̈¨¤¦¦§¦¤§©¨¦
ixdW ,DnIw `l oicr ixde ,oiadl§¨¦©£¥£©¦Ÿ¦§¨¤£¥
d`x wx dWnE ,ux`l Eqpkp `l oicr£©¦Ÿ¦§§¨¨¤¤©¨¨
zpizp z` `l K` ,wFgxn ux`d z ¤̀¨¨¤¥¨©Ÿ¤§¦©
,xnFl Kixv okle .l`xUi ipal ux`d̈¨¤¦§¥¦§¨¥§¨¥¨¦©
ux`d zI`x lr Dpi` i"Wx zpEMW¤©¨©©¦¥¨©§¦©¨¨¤
ux`d zI`x lr `N` ,xUa ipirA§¥¥¨¨¤¨©§¦©¨¨¤
`EdÎKExAÎWFcTd xnFlM ,DaEXiA§¦¨§©©¨¨
zI`xA F` d`EapA) dWnl d`xd¤§¨§¤¦§¨¦§¦©

xaM l`xUi ipAW Ki` (qp KxC oird̈©¦¤¤¥¥¤§¥¦§¨¥§¨
wEqR lirl i"Wx oFWlke ,DA miaWFi§¦¨§¦§©¦§¥¨
l`xUi ux` lM z` Ed`xd" :`¤§¨¤¨¤¤¦§¨¥

DzelWAÎKExAÎWFcTd xn` df z`e ." §©§¨¨§¤¤¨©©¨¨
dfÎiRÎlre .zFa`l xn`IW dWnl `Ed§¤¤Ÿ©¨¨§©¦¤
,KWndA i"Wx ixaC mB mipaEn¨¦©¦§¥©¦©¤§¥

.oOwlcM§¦§©¨
àì änM"L éðôlî àéä äøæb ìáà£¨§¥¨¦¦§¨©¤¨¨Ÿ

Eîi÷î éúééä Ck éìelàL ,"øáòú- ©£Ÿ¤¦¥¨¨¦¦§©¤§
o`M aEW xfg dOl ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¨¨¨©¨
Fl rEci ixd ,"xFarz `l dOWe"§¨¨Ÿ©££¥¨©
`NW dpEMd `N` ?xFari `l dOXW¤¨¨Ÿ©£¤¨©©¨¨¤Ÿ
.calA dI`x zEcrM ENit` mW xFari©£¨£¦§¥§¦¨¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd lW dxfBd ,xnFlM§©©§¥¨¤©¨¨
,otF` mEWA xFari `NW zhlgEn `id¦§¤¤¤Ÿ©£§¤
dM dxfBd dzid `l m` la £̀¨¦Ÿ¨§¨©§¥¨Ÿ
wx dWn z` xiarn did ,zhlgEn§¤¤¨¨©£¦¤¤©

zFa`d xEar dI`x zEcr liaWAs` , ¦§¦¥§¦¨£¨¨©
Kkl iE`x did `l Fnvr cSn dWOW¤¤¦©©§Ÿ¨¨¨§¨

.dxfBd cSn¦©©§¥¨
íéòeá÷e íéòeèð íúBà äàøzL ãò©¤¦§¤¨§¦§¦

daKxcA zrM d`Fx dY`W FnM `l - ¨Ÿ§¤©¨¤¨¥§¤¤
mzF` d`xYW `N` ,d`Eap F` qp¥§¨¤¨¤¦§¤¨
.DA mirEhp xaM mdWM iWOn otF`A§¤©¨¦§¤¥§¨§¦¨

íäì ãébúå CìúåoM zi`x ok`W - §¥¥§©¦¨¤¤¨¥¨¦¨¥
F` qp KxcA wx `le ,lrtA§Ÿ©§Ÿ©§¤¤¥

.d`Eapd dxez §¨



dkxadפב z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)äLî íL úîiåäLî øLôà Y ©¨¨¨Ÿ¤¤§¨Ÿ¤
àlà ?"äLî íL úîiå" :áúëå úî¥§¨©©¨¨¨Ÿ¤¤¨

Cìéàå ïàkî ,äLî áúk ïàk ãò- ©¨¨©Ÿ¤¦¨§¥¨
.dWn zzin ixg ©̀£¥¦©¤

òLBäé áúk:ek ,ck rWFdi d`x - ¨©§ª©§¥§ª©
dN`d mixaCd z` rWFdi aYkie"§¦§Ÿ§ª©¤©§¨¦¨¥¤
:mW i"WxaE ,"miwl` zxFY xtqA§¥¤©¡Ÿ¦§©¦¨

zFMn zkQnA"(` ,`i):mi`xFn` Ewlgp §©¤¤©¤§§¨¨¦
dWn znIe on miwEqR 'g EN` ,xn` cg©£©¥§¦¦©¨¨¤
dxFY xtq ixdW ,l`xUi lM ipirl cr©§¥¥¨¦§¨¥¤£¥¥¤¨

."FnilWde xqg̈¥§¦§¦
øîBà øéàî éaølr ixtQA `Ed oM - ©¦¥¦¥¥©¦§¥©

` ,eh `xzA `aaA K` .wEqRd©¨©§¨¨©§¨
.oFrnW iAx zrC Ff ` ,l zFgpnaE¦§¨©©©¦¦§

íeìk øñç äøBzä øôñ øLôà- ¤§¨¥¤©¨¨¥§
zg` zF` ENit`(my zegpn .my a"a). £¦©©

øîBà àeäå.ek ,`l lirl - §¥§¥
"äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì"dWnE - ¨Ÿ©¥¥¤©¨©¤¤

?dxFY xtq Fl `xFw(` ,l zegpn i"yx). ¥¥¤¨
iIgA cFr dnlWd `idW i`Ce `N ¤̀¨©©¤¦ª§§¨§©¥
d`xE .dxFY xtq Fl `xFw okle ,dWn¤§¨¥¥¥¤¨§¥
wEqRdn migikFOW ` ,q oiHiB mB©¦¦¤¦¦¥©¨
:mW i"WxaE ,"dpYp dnEzg" dxFYdW¤©¨£¨¦§¨§©¦¨

."dnlWE dnIqnE dxEnB ± dnEzg"£¨§¨§ª¨¨§¥¨
äLîe øîBà àeä-Ceøa-LBãwä àlà¤¨©¨¨¥Ÿ¤

áúBkxtq lM z` dWn azMW FnM - ¥§¤¨©¤¤¨¥¤
`vnpe .`EdÎKExAÎWFcTd iRn dxFYd©¨¦¦©¨¨§¦§¨
cFr Fzzin xERiq z` azM dWOW¤¤¨©¤¦¦¨
aiYkd `EdÎKExAÎWFcTdW itM eiIgA§©¨§¦¤©¨¨¦§¦

.Fl
òîãaFicA `le -.my a"a `"yxdn .m"`x) §¤©§Ÿ¦§

(my a"a i"yx oeyl zernyn okei"Wx la` .£¨©¦

o`M cr" :zxg` Wxtn ` ,l zFgpnA¦§¨§¨¥©¤¤©¨
dWnE ± xnF` `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¤
,azMA drhi `NW icM ,eixg` xnF`¥©£¨§¥¤Ÿ¦§¤©§¨
rncA azFM dWn Kli`e o`Mn ,azFke§¥¦¨§¥¨¤¥§¤©
."Fxrv aFxn eixg` xnF` did `le ±§Ÿ¨¨¥©£¨¥©£
cixFn did daizMd zrWA xnFlM§©¦§©©§¦¨¨¨¦
drCl oiA) zFrCd lkl K` .zFrnC§¨©§¨©¥¥©¥¨
dWOW drCl oiaE mazM rWFdIW¤§ª©§¨¨¥©¥¨¤¤
azMW F` ,FicA `le zFrncA mazM§¨¨¦§¨§Ÿ¦§¤¨©
dpFnW ,(zFrnC cixFdW `N` FicA¦§¤¨¤¦§¨§¨
cr "dWn mW znIe"n EN` miwEqR§¦¥¦©¨¨¨¤©
iwEqR x`Xn md mipFW ,dWxRd sFq©¨¨¨¦¥¦§¨§¥

dpFnWA oiCdW ,dxFz ixtqmiwEqR ¦§¥¨¤©¦¦§¨§¦
oi`W EpidC ,mdA miwiqtn oi`W EN ¥̀¤¥©§¦¦¨¤§©§¤¥
,zF`ixw iYWl mzF` wNgl mi`Xx©¨¦§©¥¨¦§¥§¦
,zg` d`ixwA mzF` mi`xFw `N ¤̀¨§¦¨¦§¦¨©©
x`Xn EPYWd rncA EaYkPW oeiM¥¨¤¦§§§¤©¦§©¦§¨

dxFY xtq iwEqRmy zegpne my a"a d`x) §¥¥¤¨
(mye my i"yxae.

'ä ét-ìòä÷éLða Yi"Wx mB d`x - ©¦¦§¦¨§¥©©¦
g ,bl mW .(mixn iAB) ` ,k xAcOA©¦§¨©¥¦§¨¨
d`x ,dwiWp zzin oipre .(oxd` iAB)©¥©£Ÿ§¦§©¦©§¦¨§¥
hlW `NW" :` ,fi `xzA `aA i"Wx©¦¨¨©§¨¤Ÿ¨©
dwiWpA Ezn `N` ± zeOd K`ln odÄ¤©§©©¨¤¤¨¥¦§¦¨
,al lirl i"Wx d`xE ."dpikW iRÎlr©¦§¦¨§¥©¦§¥

.pe dxez

(e)Búà øa÷iåàeä-Ceøa-LBãwä Y ©¦§ŸŸ©¨¨
BãBáëa:eiptNW wEqRl aqEnE - ¦§¨©¨¤§¨¨

lr mW znIe"'d iRxFAwIe" mbe ," ©¨¨¨©¦§©©¦§
"FzF`(i"gp)FzF` xaTW dxEaTd oipre .§¦§©©§¨¤¨©

ux`d Fl dgYtPW ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦§§¨¨¨¤
dnYqpe ,znE mW qpkpe qp KxcA§¤¤¥§¦§©¨¥§¦§§¨

ok ixg`(iiga epax):a ,h dhFq d`xE . ©£¥¥§¥¨
FA wQrzp `NW sqFIn lFcB Epl in"¦¨¨¦¥¤Ÿ¦§©¥
`NW dWOn lFcB in .. dWn `N ¤̀¨¤¦¨¦¤¤Ÿ
:mW i"WxaE ,"mFwOd `N` FA wQrzp¦§©¥¤¨©¨§©¦¨
xaTl dxEaw cFaM oiprl ± Epl in"¦¨§¦§©§§¨¦¨¥
FA wQrzp `NW ,sqFIn lFcB ,milFcbA¦§¦¨¦¥¤Ÿ¦§©¥
oi`e ,l`xUIn lFcB `EdW dWn `N ¤̀¨¤¤¨¦¦§¨¥§¥
dCOAW ixd ,EPOn lFcB l`xUiA§¦§¨¥¨¦¤£¥¤©¦¨
,lFcB iciÎlr sqFi z` xFAwl ccOW¤¨©¦§¤¥©§¥¨

Eccn DAxEaw FcFakA lFcB oi`W ,Fl ¨¨§¤¥¨¦§¨
ÎWFcTd `N` FA wQrzp `NW ,dWOn¦¤¤Ÿ¦§©¥¤¨©¨
:d ,bi lirl i"Wx mB d`xE ."`EdÎKExÄ§¥©©¦§¥
ÎWFcTd dUrW FnM .. mizn xFaw"§¥¦§¤¨¨©¨

."`EdÎKExÄ
øîBà ìàòîLé éaø.ixtq - ©¦¦§¨¥¥¦§¥

Bîöò úà øá÷ àeämixg` ixdW - ¨©¤©§¤£¥£¥¦
xn`PW mEXn ,FzF` Exaw `l i`Ce©©Ÿ¨§¦¤¤¡©
azke ."FzxEaw z` Wi` rci `le"§Ÿ¨©¦¤§¨§¨©
K` .dxrOl qpkPX dn EdGW ,r"a`xd̈¤¤©¤¦§©©§¨¨©
FWtp z`f dzUr" :azM FpxFtQd©§§¨©¨§¨Ÿ©§
,dBqRd W`x xdA zn `Ed iM ,zlCaPd©¦§¤¤¦¥¨¨Ÿ©¦§¨
znIe Fxn`M ,ux`d z` d`x mXOW¤¦¨¨¨¤¨¨¤§¨§©¨¨

."`iBA dzid dxEaTde ,dWn mẄ¤§©§¨¨§¨©©§
ìMî ãçà eäæåéaø äéäL ïé"úà" äL §¤¤¨¦§Ÿ¨¤¤¨¨©¦

ïk LøBc ìàòîLémc`A mixAcOW - ¦§¨¥¥¥¤§©§¦¨¨¨
Fnvr(fh ,ak `xwie i"yx). ©§

Bøæð éîé úàìî íBéa" :Ba àöBik©¥§§Ÿ§¥¦§
"Búà àéáé`Ed oke .bi ,e xAcOA - ¨¦Ÿ©¦§¨§¥
.mW i"WxA§©¦¨

:Ba àöBik .Bîöò úà àéáî àeä¥¦¤©§©¥
"äîLà ïBò íúBà eàéOäå"`xwIe - §¦¦¨£©§¨©¦§¨

.mW i"WxA `Ed oke .fh ,ak§¥§©¦¨



פג dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹ

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéàéOî íéøçà éëåzpirh oFWNn - §¦£¥¦©¦¦¦§§¦©
.mzF` mipirhn ,`Vn©¨©§¦¦¨

íúBàmzF` mipirhn mixg` ike - ¨§¦£¥¦©§¦¦¨
o`M siqFdl KxvEde ."dnW` oFr"£©§¨§§©§¦¨
xn`p wEqRAW ipRn ,Ff ddinY oFWl§§¦¨¦§¥¤©¨¤¡©

"E`iVde,lirtd oFWlA "mzF` §¦¦¨¦§¦§¦
mikixv okle ,mixg` iciÎlr FrnWOW¤©§¨©§¥£¥¦§¨¥§¦¦

.oM xnFl llM KIW `NW lFlWl¦§¤Ÿ©¨§¨©¥
íîöò úà íéàéOî íä àlà,oFr - ¤¨¥©¦¦¤©§¨¨

mWl ElCadW ,mdiWcw z` mlk`A§¨§¨¤¨§¥¤¤ª§§§¥
Exq`pe EWcwe dnExYmdilr(my i"yx). §¨§¨§§¤¤§£¥¤

øBòt úéa ìeîBøá÷ YxaTd llg - ¥§¦§£©©¤¤
(e"n d"t zea` i"yx).

úéLàøá éîé úLMî íL ïëeî äéä̈¨¨¨¦¥¤§¥§¥¦
lEn dWn xAwp dOl ,dWTW ipRn -¦§¥¤¨¤¨¨¦§©¤
?dxfÎdcFar mFwn `EdW xFrR ziA¥§¤§£¨¨¨
okEn did xaTdW ,x`al KxvEd okl̈¥§©§¨¥¤©¤¤¨¨¨
mFwn did mFwOdW iptl cFr mẄ¦§¥¤©¨¨¨§

dxfÎdcFar(cecl likyn). £¨¨¨
"øBòt" äNòî ìò øtëìlr - §©¥©©£¥§©

xFrR lral EcnvPW(b ,dk xacna d`x). ¤¦§§§©©§
ÎWFcTdW oeiM :iWFw dfA x`al FzpEke§©¨¨§¨¥¨¤¦¥¨¤©¨
ÎdcFar mFwn didi dGW rci `EdÎKExÄ¨©¤¤¦§¤§£¨
okle ,dfM mFwnA Fxaw oikd dOl ,dxf̈¨¨¨¥¦¦§§¨¨¤§¨¥
dUrn lr xRkl liaWA EdGW xn`̈©¤¤¦§¦§©¥©©£¥

xFrR(cecl likyn)`l xaTd m` la` . §£¨¦©¤¤Ÿ
mFwn did mFwOdW iptl mW okEn did̈¨¨¨¦§¥¤©¨¨¨§
ENt` ,mW xAwp did `l ,dxfÎdcFar£¨¨¨Ÿ¨¨¦§¨¨£¦
xWt`e .xFrR dUrn lr xRkl icM§¥§©¥©©£¥§§¤§¨
xaTd lW FgkA did `l f`W mEXn¦¤¨Ÿ¨¨§Ÿ¤©¤¤
xFrR dUrn iM ,xFrR dUrn lr xRkl§©¥©©£¥§¦©£¥§

.xaTl mcẅ©©¤¤

áøòa eàøápL íéøácä ïî ãçà äæå§¤¤¨¦©§¨¦¤¦§§§¤¤
úBLîMä ïéa úaLd wxR zFa` - ©¨¥©§¨¨¤¤

e dpWn("mixnF` Wie" zrcl).` ,cp migqR . ¦§¨§©©§¥§¦§¨¦
hxtaE] dfA siqFO dn oEIr Kixv̈¦¦©¦¨¤¦§¨
:i"Wx azFM li` iAB bi ,ak ziW`xaAW¤¦§¥¦©¥©¦¥©¦
,"ziW`xa ini zWXn Kkl did okEn"¨¨¨§¨¦¥¤§¥§¥¦
mixaCd on cg` EdGW siqFn Fpi`e§¥¦¤¤¤¨¦©§¨¦
.[zFWnXd oiA zAW axrA E`xaPW¤¦§§§¤¤©¨¥©§¨
oeiMW ,dfA x`al i"Wx zpEM ilE`e§©©¨©©¦§¨¥¨¤¤¥¨

did FxaTWokEnini zWXn mW ¤¦§¨¨¨¨¦¥¤§¥
oM m` ,"xFrR ziA lEn" ,ziW`xa§¥¦¥§¦¥
lW FzxEaw mFwn rcFp `l rECn :dWẅ¤©©Ÿ©§§¨¤
?rEci oM xFrRd mFwn ixde ,dWn¤©£¥§©§¥¨©
x`WM Fpi` dWn lW Fxaw :uxznE§¨¥¦§¤¤¥¦§¨
zAW axrA `xap `Ed `N` ,mi`xaPd©¦§¨¦¤¨¦§¨§¤¤©¨
dxUr E`xap f`W ,zFWnXd oiA¥©§¨¤¨¦§§£¨¨
md cg` cSOW ,otc i`vFi mixaC§¨¦§¥Ÿ¤¤¦©¤¨¥
mpi` Kci`n K` ,miIrah mixaC§¨¦¦§¦¦©¥¦¨¥¨
xcBn mi`vFi `N` ,ixnbl miIrah¦§¦¦§©§¦¤¨§¦¦¤¤

raHd(my zea` lr dix` xeb)rcFp `l okle , ©¤©§¨¥Ÿ©
.dWn lW Fxaw mFwnf dxez §¦§¤¤

(f)Bðéò äúäë àìúnMî óà Y- Ÿ¨£¨¥©¦¤¥
,FzFnA" :zFaiYd zEkinQn oM cnFl¥¥¦§¦©¥§

"Fpir dzdk `l(oexkfd xtq .`"eb)EpidC , Ÿ¨£¨¥§©§
Wlgp `NWgMdzin xg`l mB ,FzI`x ¤Ÿ¤¡©Ÿ©§¦¨©§©©¦¨

EprinWnE ,(lrtA d`Fx Fpi`W s`)©¤¥¤§Ÿ©©§¦¥
od FtEbe eizFgM zEnilXW aEzMd©¨¤§¥Ÿ¨§¥

oFiNM odA oi`W ,FWtp zEnilWMly`) ¦§¥©§¤¥¨¤¦¨
(mdxa`WECig dn eiIgA wx dpEMd m`W .¤¦©©¨¨©§©¨©¦

EdM `l miWp` dAxd ixdW ,xaCA Wi¥©¨¨¤£¥©§¥£¨¦Ÿ¨
mzEpwf zrl mdipir(i"gp)i"Wx wIcnE . ¥¥¤§¥¦§¨§©¥©¦

"s`,eiIgA oMW lMW xnFl ,"zOXn ©¦¤¥©¤¨¤¥§©¨

lFki" :a ,`l i"WxA lirlckEWWYW §¦§¥§©¦¨¤¨©
`le Fpir dzdk `l :xnFl cEnlY ?FgMŸ©§©Ÿ¨£¨¥§Ÿ

."dgl qp̈¥Ÿ
äçì ñð àìåBaL úéçeìçì Y- §Ÿ¨¥Ÿ©§¦¤

,mizOd KxcM sEBd Wai `NW EpidC§©§¤Ÿ¨©©§¤¤©¥¦
dhFq i"WxA .ig mc`M gl x`Wp `N ¤̀¨¦§©©§¨¨©§©¦¨

zigElgl gxA `l" :a ,biFgM." Ÿ¨©©§¦Ÿ
ïBáwø Ba èìL àìz` WxiR dNgY - Ÿ¨©¦¨§¦¨¥©¤

zpEMW ,oiprd z` x`an zrke ,miNOd©¦¦§¨¥§¨¥¤¨¦§¨¤©¨©
KxcM oFaTx FA hlW `NW aEzMd©¨¤Ÿ¨©¦¨§¤¤

.mizOd©¥¦
åéðt øàz Ctäð àìåhlFXW mc`W - §Ÿ¤§©Ÿ©¨¨¤¨¨¤¥

lv` K` ,eipR x`FY dPYWn oFaTx FA¦¨¦§©¤©¨¨©¥¤
`l ,oFaTx FA hlW `NW oeiM dWn¤¥¨¤Ÿ¨©¦¨Ÿ
mBxY oke .eipR x`FY dPYWp¦§©¨©¨¨§¥¦§¥

.qFlwpE`g dxez §§
(g)ìàøNé éðáíéøëfä YwIC - §¥¦§¨¥©§¨¦¦¥

"miWp`d" `le "mixkGd" aFYkl¦§©§¨¦§Ÿ¨£¨¦
,k zTg zWxtA ,oxd`A hwPW oFWNM)©¨¤¨©§©£Ÿ§¨¨©ª©
llbA `l dWn lv`W mEXn ,(hk¦¤¥¤¤Ÿ¦§©
Wi` oiA mFlW dUrW) miWp` mzFid¡¨£¨¦¤¨¨¨¥¦
cSn `N` ,l`xUi ipA EkA ,(Edrxl§¥¥¨§¥¦§¨¥¤¨¦©

mzFidmixkfdpYp dxFYdW oeiM , ¡¨§¨¦¥¨¤©¨¦§¨
lv` oMÎoi`XÎdn ,mixkGl xTrA§¦¨©§¨¦©¤¥¥¥¤
EkA mdW ipRn ,miWp`d hwp oxd ©̀£Ÿ¨©¨£¨¦¦§¥¤¥¨

oiA" mFlW dUrW cSn eilrWi` ¨¨¦©¤¨¨¨¥¦
."Edrxl§¥¥

óãBø" äéäL CBzî ïøäàa ìáà£¨§©£Ÿ¦¤¨¨¥
"íBìL.ai dpWn ` wxR zFa` - ¨¨¤¤¦§¨

ïéáe eäòøì Léà ïéa íBìL ïúBðå§¥¨¥¦§¥¥¥
dìòáì äMàrnFW didW oeiM - ¦¨§©§¨¥¨¤¨¨¥©

eiptl E`FaIW mcFw mdipiA zwFlgn©£¤¥¥¤¤¤¨§¨¨



dkxadפד z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן קצת ׁשּׁשּנה על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mFlW liHnE odixg` scFx did ,oicl§¦¨¨¥©£¥¤©¦¨
odipiA(a ,e oixcdpq i"yx). ¥¥¤
øîàð.hk ,k xAcOA - ¤¡©©¦§¨

úBá÷ðe íéøëæ ,"ìàøNé úéa ìk"- Ÿ¥¦§¨¥§¨¦§¥
oiA lCaddW ,x`an "mgpn zxFz"A§©§©¥§¨¥¤©¤§¥¥
lv`W KkA wx did `l dWnl oxd ©̀£Ÿ§¤Ÿ¨¨©§¨¤¥¤
wx dWn lv`e miWPd mB EkA oxd ©̀£Ÿ¨©©¨¦§¥¤¤©
oxd` lv`W dfA mB `N` ,miWp`d̈£¨¦¤¨©¨¤¤¥¤©£Ÿ

EkAlM" xEn`M ,miWPde miWp`dlM ¨¨¨£¨¦§©¨¦¨¨Ÿ
oxd`W i"Wx azFM okle ,"l`xUi ziA¥¦§¨¥§¨¥¥©¦¤©£Ÿ
,"Edrxl Wi` oiA mFlW ozFp" did̈¨¥¨¥¦§¥¥
EkA `l miWp`d mB dWn lv` EN`e§¦¥¤¤©¨£¨¦Ÿ¨

" xn`p `l ixdW ,mNMlMipA ª¨¤£¥Ÿ¤¡©Ÿ§¥
ziA lM" :mW i"Wx mB d`xE ."l`xUi¦§¨¥§¥©©¦¨Ÿ¥
didW itl ,miWPde miWp`d ± l`xUi¦§¨¥¨£¨¦§©¨¦§¦¤¨¨
oiA dad` liHnE mFlW scFx oxd ©̀£Ÿ¥¨©¦©£¨¥
Wie ."FYW`l Wi` oiaE daixn ilrA©£¥§¦¨¥¦§¦§§¥
oiA i"WxA zFpFWNd iiEPWA xirdl§¨¦§¦¥©§§©¦¥
,"mFlW ozFpe" :xn` o`M (` :o`kl mẄ§¨¨¨©§¥¨
xn` o`M (a ,"dad` liHnE" :xn` mẄ¨©©¦©£¨¨¨©
ilrA oiA" xn` mW ,"Edrxl Wi` oiA"¥¦§¥¥¨¨©¥©£¥
dX` oiaE" :xn` o`M (b ,"daixn§¦¨¨¨©¥¦¨
Wi` oiaE" xn` mWe ,"Dlral§©§¨§¨¨©¥¦
oeiM mXW xnFl Wie ."FYW`l§¦§§¥©¤¨¥¨
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והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak jxk ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת ּכּכּכּכחחחח ייייייייׁשׁשׁשׁשרררר למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה:::: ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו אמראמראמראמר ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת".".".". """"אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לקילקילקילקיׁשׁשׁשׁש,,,, ריריריריׁשׁשׁשׁש ב)אמראמראמראמר יד, .(ב"ב ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר זֹו, מעלה מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּנה

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
הּיֹום, ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהענין
ל "ּפסל לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ארּבעים ּכעבֹור היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו ְְְְְְְְֲֲֳִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹו
מּיד? ּכח" "ייׁשר לֹו אמר  לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר  - ׁשּבר ּת אׁשר הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹגֹו'",
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פז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר יֹום ארּבעים האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּפלא
ׁש"אׁשר  רׁש"י מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ּכמעט ׁשּנאמרה הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",

ׁשּׁשּברּת". ּכח "ייׁשר ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּברּת"
מּכיון  אבל - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), (על־ּפי ּכן לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואף

הם הּתֹורה עניני נתּגּלתה ׁשּכל "ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ׁשה"ייׁשר מּובן, ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל ְְֶֶֶַַַַַֹרק

הּדבר: ֵַָָּבאּור
נתן  ׁשהּקּב"ה זה ּדבר ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליתן אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלגּבי
ׁשהאדם  עד - החטא (ּביטּול ּדתׁשּובה העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם יׂשראל על לׁשלֹוט הרע לּיצר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאפׁשרּות

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה מּכפי יֹותר נעלית ּבמעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹומד
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם - העגל מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמּזה
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות נעלית למעלה עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָעילּוי

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
את  להם לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון הּקל־וחמר: ּכׁשּדן הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ[ויׁש

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ּגם) אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּתֹורה,
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר לביתֹו חּוץ ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכמׁשל
אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום מאביו ליּפרד רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאהבת

הּמעלה  ּכי  - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ּגם ׁשהּכת ּוב ּוכפי  - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּׁשבח

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ׁשבירת יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּובזה
מה־ּׁשאין־ּכן  ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ולׁשֹון ׁש"אּומה ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכּיֹום,
ּב"ואׁשּברם  ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ׁשל הּתׁשּובה מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעתיד־לבא,
יֹום  - הּלּוחֹות ׁשבירת יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), הּלּוחֹות ׁשל מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלעיניכם"

וׂשמחה. ְְִָָׂשׂשֹון
העׂשּיה), (עֹולם מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. הּלּוחֹות על ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹוזהּו
ׁשאליו  העילּוי מתּגּלה אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו למׁשה הראה ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמתּגּלה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל ְְְִִִִֵֵַַַָהּגיעּו
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ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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døäèì õøàä éðt-ìr íéøúBpä-úà íéøárä-úà íéøa÷î§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²©§¥¬¨¨−¤§©«£¨®

:eø÷çé íéLãç-äráL äö÷îåèäàøå õøàa íéøárä eøárå ¦§¥¬¦§¨«¢¨¦−©§«Ÿ§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸
àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãr ïeiö Bìöà äðáe íãà íör¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−

:âBb ïBîäæè:õøàä eøäèå äðBîä øér-íL íâå £¬«§©¬¤¦²£¨−§¦£¬¨¨«¤
äëøáä úàæå úùøôì äøèôäà ÷øô òùåäé

ààrLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©
:øîàì äLî úøLî ïeð-ïaáøár íe÷ äzrå úî écár äLî ¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
ìBtz äãOä éðtäîçìnä íB÷îaøaã éðà ékézíe÷é ïëåéðãà íàð §¥¬©¨¤−¦®¦§©¦§¨¨¦µ£¦´¦©½§¦§¥¨§ª−£Ÿ¨¬

:äåäéåâBâîa Là-ézçìLåBúðéãîa íbíéiàä éáLéáeíéãøôenä ¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½©¦§¦¨§«Ÿ§¥¬¨¦¦−©§¨¦

íéáLBéå ,íãà éðaîçèáìæàå:ýåýé éðà-ék eòãéåæéLã÷ íL-úàå ¦§¥¨¨§§¦¨¤®©§¨§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹
réãBàíñøôàìçà-àìå ìàøNé énr CBúaçépà àìåéLã÷-íL-úà ¦À©£©§¥§¸©¦´¦§¨¥½§«Ÿ©¥¬§Ÿ©¦©¤¥¨§¦−

ãBòìlçî úBéäìíéBbä eòãéå ®¦§§ª¨§¨«§³©¦¸
ýåýé éðà-ékäLBã÷ïëBL ¦«£¦´§Ÿ̈½©¨−¥

:ìàøNéaçäàá äpäïîfä §¦§¨¥«¦¥³¨¨¸©§©

äúéäðåäòeLéä úòéðãà íàð §¦«§½̈¨¥©§¨§ª−£Ÿ¨´
ézøac øLà íBiä àeä äåäéæàå ¡Ÿ¦®¬©−£¤¬¦©«§¦§¨

ìòBôa íMøúé:èéør éáLé eàöéå ¦§©¥§©§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´
ìûøNéììMä ìà eàöéeøráe ¦§¨¥À¨§¤©¨¨¦«£¿
e÷éOäåíää íéìkä úBãéa e÷éqé §Â¦¦Â©¦¦©¥¦¨¥

õò ìL íäL÷Lðaïéæ éìëaïâîe ¤¥¤¥§¤̧¤¦§¥©¦¨¥³
ãé ìwîáe íévçáe úL÷a äpöå§¦¨¸§¤´¤§¦¦½§©¥¬−̈

çîøáeúéðçLà íäá eøráe §®Ÿ©£¦¦«£¬¨¤²¥−
íéðL òáLCk ìk íéaø eéäé ék: ¤¬©¨¦«¦¦§©¦¨¨

éäãOä-ïî íéör eàNé-àìå§«Ÿ¦§¸¥¦¹¦©¨¤À
eáèçé àìåeëzçéíéøriä-ïîék §³Ÿ©§§¸©§§¦©§¨¦½¦

ïéfä éìëa e÷étñé-eøráé ÷Lpá ék ©§¦¦§¥©©¦¦¬©¤−¤§©«£
íäéììL-úà eììLå LàøLà ¥®§¨«§´¤«Ÿ§¥¤À£¤

äìBbä éîéa íúBà eììL-úà eææáe ¨§¨¦¥©¨¨«§¸¤
:äåäé éðãà íàð íäéææáŸ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

àéâBâì ïzà àeää íBiá äéäå§¨¨´©´©¿¤¥´§Á
åéLðàìøá÷ íL-íB÷îíL øá÷ ©£¨¨§«¨̧¤¹¤¤¤¨

ìûøNéaaíéøárä ébìà Ba §¦§¨¥À§¥³¨«Ÿ§¦¸¤

úîã÷ìL Bçøæîìíiä,úøpk ¦§©´§¦§¨¤©½̈¦¤¤

âBb úìtnî íéøâtä íéaøîúîñçå ©§¦©§¨¦¦©¤¤§Ÿ¤¬¤
àéäøbñúå ízñzíéøárä-úà ¦−¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨«Ÿ§¦®

éeðt íB÷î ãBò eàöîé àì ék änL̈¨¦Ÿ¦§§¨¨

,øBáòì-úàå âBb-úà íL eøá÷å ©£§¨´§À̈¤¸§¤
eàø÷å äðBîä-ìkBúBàïBîä àéb ¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬

:âBbáéìàøNé úéa íeøá÷e «§¨¸¥´¦§¨¥½
õøàä-úà øäè ïrîìøeáòa àì §©−©©¥´¤¨¨®¤Ÿ©£

,íãBákíéLãç äráLe÷qòúé §¨¦§−̈¢¨¦«¦§©§

eéäé íéaø ék íúøeá÷a:âéeøá÷å ¦§¨¨¦©¦¦§§¨«§¸
õøàä ír-ìke÷qòúé ílk ¨©´¨¨¤½ª¨¦§©§

íúøeá÷aì íäì äéäåíLäfnL ¦§¨¨§¨¨¬¨¤−§¥®¤¦¤

íðéàå 'äî íéøîLð íä ék ílk eàøé¦§ª¨¦¥¦§¨¦¥§¥¨

äéäé äæå ,äôbnîe øácî íéàøéíBé §¥¦¦¤¤¦©¥¨§¤¦§¤µ
é éðãà íàð éãákääåääàøúiL ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¤¦§¨¤

ìàøNé ìò úéèøtä BúçbLäå 'ä ãBák§§©§¨¨©§¨¦©¦§¨¥

òât ìkî íúBà BúøéîLe:ãééLðàå §¦¨¨¦¨¤©§©§¥̧
eìécáé ãéîúìàLéíéøár ¨¦³©§¦¸¸¦§©«Ÿ§¦´

ãéîz eøáòiLõøàaìò øB÷çì ¤©©§¨¦¨½̈¤©£©

eéäiL éãk íéììçúà íéøa÷îíòíéøáräíéëøca íéáLåúàíéøâtä £¨¦§¥¤¦§§©§¦´¤©¨«Ÿ§¦À§¨¦©§¨¦¤©§¨¦

.døäèì õøàä éðt-ìr íéøúBpäúàæåäö÷îóBqîíéLãç-äráL ©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤§©«£®̈§Ÿ¦§¥¬¦¦§¨«¢¨¦−
æà ,âBb ïBîä àéâa âBâ éLðà úøeá÷ eîiqL øçàeø÷çéíéâeøää øçà Ntçìe ©©¤¦§§©©§¥§¥£¨©§«Ÿ§©¥©©©£¦

àéba eâøäð àlL:åèõøàa íéøárä eøáråíéëøã éëìBäíör äàøå ¤Ÿ¤¤§©©§§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¥§¨¦§¨¨¸¤´¤
ïeiö Bìöà äðáe íãàïîéñ ¨½̈¨¨¬¤§−¦®¦¨

éNBòå íéëøã éëìBä epnî eLøôiL¤¦§§¦¤§¥§¨¦§¥

úBøäèíéøa÷îä Búà eøá÷ ãr ¨¢©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½
:âBb ïBîä àéb-ìàæèàébäL Bîk ¤¥−£¬«§¤©©§

íML ïBøkæì âBb ïBîä àéb àøwé àeää©¦¨¥¥£§¦¨¤¨

íúøeá÷ íB÷îøér-íL íâå §§¨¨§©¬¤¦²
àøwz àéb BúBàì äëeîqääðBîäìò ©§¨§©§¦¨¥£−̈©

äæáe ,dì Ceîña íéøa÷pä âBb ïBîä íL¥£©¦§¨¦§¨¨¨¤

:õøàä eøäèå§¦£¬¨¨«¤
àãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤

rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©
:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ

áúî écár äLîïéãò äéä elà ék ¤¬©§¦−¥®¦¦¨¨£©¦



צ

äfä írä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½
éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬

:ìàøNéâ-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©
ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦

:äLî-ìàã-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî ¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©
äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´©¨®¤¦«§¤−

:íëìeábäéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk Eéúééä øLàk E §«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦
:jáærà àìå Etøà àì Cnr äéäà äLî-íråõîàå ÷æç ¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®

ézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà ìéçðz äzà ék¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦
:íäì úúì íúBáàìæì ãàî õîàå ÷æç ÷øúBNrì øîL ©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©«£Æ

ïéîé epnî øeñz-ìà écár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½©¨¬¦¤−¨¦´
:Cìz øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNeçøôñ Leîé-àì §®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á

étî äfä äøBzäøîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ©¨¸©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ
:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBNrì©«£½§¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«

èéúéeö àBìäEnr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ
éýìû ýåýé:Cìz øLà ìëa Eéírä éøèL-úà rLBäé åöéå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈

:øîàìàéeðéëä øîàì írä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøár ¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬
ìL | ãBòa ék äãö íëìïcøiä-úà íéøár ízà íéîé úL ¨¤−¥¨®¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´

íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−
:dzLøìáérLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå §¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©

:øîàìâéýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà øácä-úà øBëæ ¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−
:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

ãéäLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−
å ïcøiä øáraéøBab ìk íëéçà éðôì íéLîç eøárz ízà §¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´

:íúBà ízøærå ìéçäåèíëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãr ©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼

mixn zxhrmixn zxhr
øBáòé ìáì øæâð åéìò ék ïcøiä úà øBáòì ízìëé àì ,éçøár íe÷ äzrå ©Ÿ§¨§¤©£¤©©§¥¦¨¨¦§©§©©£§©¨Á¸£¹Ÿ

ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬
:ìàøNé éðáì íäìâìòBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«©¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëìãäfä ïBðáläå øaãnäî ¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹
ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ
ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−

çeøaäéäé LîMä àBáî §©§´©®̈¤¦«§¤−
:íëìeábäLéà ávéúé-àì §«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ

éðôìéiç éîé ìk EøLàk E §¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧
àì Cnr äéäà äLî-ír éúééä̈¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ

Etøàìeç Eì ïzà àìäLàìå ©§§−Ÿ¤¥§§¨§¬Ÿ
:jáæràåõîàå ÷æçíòä úâäðäa ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈§©§¨©¨¨

éeàøkírä-úà ìéçðz äzà ék ¨¨¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´
ézraLð-øLà õøàä-úà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦

:íäì úúì íúBáàìæ÷æç ÷ø ©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧
ãàî õîàåäøBzaìøîL ¤«¡©¹§ÀŸ©¨¦§³Ÿ

Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§Æ
écár äLîìéòBz àì ,úàæ àìeì ék Ÿ¤´©§¦½¦¥ŸŸ¦

,éeàøk íòä úâäðäa íeìkøeñz-ìà §§©§¨©¨¨¨¨©¨¬
epnîäøBzä øôqîìåàîNe ïéîé ¦¤−¦¥¤©¨¨¦´§®Ÿ

ìékNz ïrîìçéìözøLà ìëa §©´©©§¦½©§¦©§−Ÿ£¤¬
:CìzçäøBzä øôñ Leîé-àì ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸
äfäåéðôlL àø÷na øeîàäétîE ©¤¹¨¨©¦§¨¤§¨¨¦¦À

ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ
Ba áeúkä-ìëk úBNrì øîLz¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−®
æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬

:ìékNzèéúéeö àBìä÷æç E ©§¦«£³¦¦¦̧Æ£©´
õîàåáéBàä ìeî äîçìna-ìà ¤«¡½̈©¦§¨¨¨¥©

ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz©£−Ÿ§©¥®̈¦³¦§Æ§Ÿ̈´
éýìû:Cìz øLà ìëa EéíBia ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©

äLî ìáà éëá éîé enzLåöéå ¤©§¥§¦¥¤¤©§©´
:øîàì írä éøèL-úà rLBäé§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ

àéeeöå äðçnä áø÷a | eøár¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³
íëì eðéëä øîàì írä-úà¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−

äãöék ,íçlä éúìeæ íéìëàî éðéî ¥®̈¦¥©£¨¦¨¦©¤¤¦

ïî eè÷ì äLî únL øãàa äòáLa§¦§¨©£¨¤¥¤¨§¨

ïñéða æ"è ãò Ba e÷tzñäLék ¤¦§©§©§¦¨¦º
| ãBòaóBñaìLízà íéîé úL §´§§´Ÿ¤¨¦À©¤³

àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ
ýåýé øLà õøàä-úà úLøì̈¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
:dzLøì íëì ïúð íëéäìà¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

áéèáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤
:øîàì rLBäé øîà äMðîä©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ

âéøBëæøBkæì íëéìòøácä-úà ¨Æ£¥¤¦§¤©¨½̈
-ãár äLî íëúà äeö øLà£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤

íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýéäçeðî íB÷î íëì ïúBðïúðå §Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½¥¨¤§§¨§¨©¬
:úàfä õøàä-úà íëìãéõøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð ¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤

å ïcøiä øára äLî íëì ïúð øLàíéLîç eøárz ízàíéðiæî £¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹§ª¨¦

ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôìíéöeìç eøáòé íëaL:íúBà ízøærå ¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦¤¨¤©©§£¦©£©§¤−¨«
åè| ýåýé çéðé-øLà ãr'ä ïzé ©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬¦¥

íb äçeðî íB÷îíëk íëéçàì §§¨©©«£¥¤»¨¤¼
õøàä-úà änä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤
íäì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®
íëúMøé õøàì ízáLå§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ

dúBà ízLøéåéìaî da eæçàz æà ¦¦§¤´½̈¨Ÿ£¨¦§¦



צי

íäì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®
íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤À

:LîMä çøæî ïcøiä øára ýåýé ãár äLîæèeðriå Ÿ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤©©£½
øLà-ìk-ìàå äNrð eðúéeö-øLà ìk øîàì rLBäé-úà¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©«£¤½§¤¨£¤¬

:Cìð eðçìLzæééìà òîLð ïk äLî-ìà eðrîL-øLà ìëkE ¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®
éýìû ýåýé äéäé ÷ø:äLî-ír äéä øLàk Cnr Eçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkE ©Â¦«§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש לו עם ליובאוויטש, ועורר בו זכרונות ימי קדם 

וגם זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא 

בני  עמנו  פי סיסמא של  ועל  פעולתם  זכרונות אלה  יפעלו  דבר אחד לבטלה, הרי בטח  ברא הקב"ה 

ישראל שהמעשה הוא העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, 

כו', הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם 

יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו  לפעמים משפיעה בעומק 

הדגשה יתרה על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על 

פי שידוע עד כמה גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א 

ומסיים בדברי המורה הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות 

וידוע פתגם הבעש"ט  נאמר "ארץ חפץ",  ובפרט שעל היהודים  לזכך הנפש.   - רוב המעשה  לפי  הכל 

הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות 

ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה 

ותקותי שימצא בו ענין. 

בכבוד ובברכה.



צב

יום ראשון - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' תשרי
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע חג הסוכות תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

     ... בשר  ועד 
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ùã÷ä úøâà
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà

åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
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יב.12. ג, 13.15.משלי ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע
וספ"ג". פכ"ב



צז ixyz f"i iriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז רביעי יום
אגרת כב  ,268 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìá÷ì äöåòéä äöòå,dlw 'nr cr:å"ñð

,(dlrnly zeiniptdn)
yiy dpeekd eppiprae
ly dgkezd lawl

`edÎjexaÎyecwd
mixeqia d`hazdy)

.inipt oevxa (miinybíàå§¦
ìa÷î Bðéà,dgkezd - ¥§©¥

elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦
-ñç ,øBçàå óøò CôBä¥Ÿ¤§¨©

.íBìLå§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå,mixeqid -,äáäàaegeka didiy - §¥¨©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawl mc` lyéôa 'ä úöò àéä¦£©§¦

:ì"æ eðéîëç,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15:zxne` £¨¥§©§¥§©£¨
ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc` d`ex m`"

yiy eiyrnn dl`
,mdilr daeyz zeyrl

,daeyz dyrieàöîéå§¦§¨
ïéëéøvä úBðBò Bì£©§¦¦
äàøéå ,íéøeqé ÷eøî¥¦¦§¥¨¤

Búáäà ìãb ïéòìly - ¨©¦Ÿ¤©£¨
,`ed jexa yecwd,åéìà¥¨

dad` -úì÷ì÷îä©§©§¤¤
Cìî ìLîk ,äøeMä©¨¦§©¤¤
õçBøä àøBðå ìBãb̈§¨¨¥
úàBö Bîöòáe BãBáëa¦§§©§©
áøî ,Bãéçé Bða16 §§¦¥Ÿ

,Búáäàef ixdy ,epal - ©£¨
ok`y ,xcqdn dbixg
dwpne ugex envr jlnd
ezad` wx ,d`evd z`
epa l` jlnd ly daxd
z` zlwlwn ecigi
envr `edy ,dxeyd

ÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` ze`xl yi jk .ez`ev ugex
.mixeqi ici lr eizepeer ezewpa - eil` `edáeúkL Bîk17: §¤¨

'ä õçø íà"18ètLî çeøa ,'eë ïBiö úBða úàBö19"'eë20. ¦¨©©§¦§©¦§¨
,íéðt ìà íéðtä íénëå,mina miptd mr milkzqnyk - §©©¦©¨¦¤¨¦

ynal ,mc`l mc`d al mb ixd jk ,mipt mze` mina mitwz
,dlrnll - oeilrd mc`l dhnl mc`däáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨

ìà 'ä úáäà úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa§¥¨©§¦¥¦§©¨©£©¤
,íéðBzçzäd mlerd zeizgza mi`vnpd dl`l -df,øLà ©©§¦£¤

àéä,`ed jexa yecwd ly ezad` -éiç ìkî äáBèå äø÷é ¦§¨¨§¨¦¨©¥
,ílk íéîìBòä,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¨¨¦ª¨§

áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦
,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç- ©§§¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨

`id cqgd zeinipt
mler zad`" ,dad`
jizkyn ok lr jizad`
,cqg `a dad`n ,"cqg
ìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
Bîk ,úBîìBòä̈¨§

:íéøîBàLÎdpenya - ¤§¦
,dxyríéiç ìkìëî"§©§¥©¦

."ãñçacqgy ixd - §¤¤
miigde oefnd md dad`e

.miigd lyæàåoiaiyk - §¨
ly dlecbd ezad` z`
,eil` `edÎjexaÎyecwd
dfe - mixeqia z`haznd
Îyecwdl dad` ea xxeri
z` lawl ,`edÎjexa
- f` ,dad`a mixeqid

,"áBhä ïzé 'ä íb"- ©¦¥©
aeh ,ielba mb aehy dn

,aeh dfy xya ipira mi`exy ,dlbpde d`xpdåéðt øàéå§¨¥¨¨
,åéìàmi`xp eidiy ote`a eidi dlrnly zeiniptde miptdy - ¥¨

,dhnl mc`l aehe ,miptaøLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤
,älâî äçëBúa úøzñîe úLaìî älçz äúéäd`ad - ¨§¨§¦¨§ª¤¤§ª¤¤§¥¨§ª¨

dad`a `eai df ixd ,zxzeqn dad`ndielb,miielb micqgae
,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåod zexeabd ixd yxeyay - §¦§©§©§§¨§¨

ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh
,oyxya ewznzi zexeabd:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå
.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå

äöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

א.15. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, 18.ישעי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‰Ú¯˙20."להעיר
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, שם



ixyzצח g"i iying mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ח חמישי יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòøå ééçà ééáåäà,dlw 'nr cr.ì"ãå
ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax w"kdniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l"

"miqetcdc`l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk ,(

.zncewd zxb`d oial dpia xywd d`xp

zxb`" wlgay ,jkl hxt

qtcp `ly ,a"k oniq "ycewd

("ycewd zxb`"a) o`k

lr owfd epax ope`zn

mipipra zevr zli`yy

- zeax eze` wiqrn miinyb

wlgl zekiiy jkl yi ile`

mb `ed my ,zxb`d ly `ad

miweqird lr ope`zn ok

lkn eze` mitiwnd miaxd

.xar

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew
zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©

íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ

àOî èlî ìëeà àì ¯ eLçé25øLà ìk øôqä íò øîàì ¤¡Ÿ©©¥©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤
úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîk ,éúàa äøö÷a Cà .éááìa¦§¨¦©¦§¨¨¨¦§©§¦©£¦©¨¦

,ììëa,mdil` xxer xak owfd epaxy mixac mze` lr - ¦§¨
,íòa íéácðúnä ìà èøôáempevxn ,mnvr miaixwnd - ¦§¨¤©¦§©§¦¨¨

daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear oipra ,iytegd
,dfa libxd xcqd xy`n xzei,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòì©£Ÿ©¨£¨§¦¨

mixne` l"f epinkgy itk -26`id efi`" :dcearied ala `idy
z`xwp dltzdy ,"dltz ef xne`dceardcear - alay

,ald mre alay,íø ìB÷aoaen - ,mx lewa lltzdl - §¨
hxt ,ygla zeidl dilry dxyrÎdpenyl uegn `id dpeekdy

jexr ogleya xkfpk ,mi`xepd minil27.ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨
òðBî ìk ãâð úBîeöòúå æò,dltzd zcearn -úéaî Ÿ§©£¤¤¨¥©¦©¦

,õeçîecbpke ,`ed envr ly zeripnd cbpk wfgzdl - ¦

,miipevig mipiprne zlefdn zeripnd,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéa§¨£¨¨§©§¨
" iehiad ly ziniptd ezernyn itk -dwfg cia,"ïBöø" àeäL¤§

'ä ïúð øLà äðeázäå äîëçä ïî äìòîì øLà ,"åéàøé§¥¨£¤§©§¨¦©¨§¨§©§¨£¤¨©
,úòãå ìkNäa 'ä äeö øLà ìk úà úBNòì úòãì änää¥¨¨©©©£¤¨£¤¦¨§©§¥¨©©
el` dpade dnkg -
,`ed jexa yecwd wiprd

" ixdydz`mc`l opeg
d j` ;'eke "zrcoevx

`id ef - dpadn dlrnly
`xi icedi ly ezcear
lr df oevx biydl miny

,ler zlaw iciïBöø ÷ø©¨
èeLthyten oevx - ¨

ly dlabdde xeivdn
,lkyd cvn `ad oevxd

,"äáéãð çeø"å- §©§¦¨
,zinvr zexqnzdlìëa§¨

Baì epácé øLà Léà¦£¤¦§¤¦
,änz äãBáò ãáòì- ©£Ÿ£¨©¨

xg` oipr mey da oi`y
wx calnúçð úBNòì©£©©

äæ ìòå .BøöBéì çeø- ©§§§©¤
,dpadn ixnbl dlrnly dfk oevx lrøîàð28äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥

,"zçìñå ,àeä óøò,d`a dgilqd ,xnelk -iptnmr" dfy Ÿ¤§¨©§¨
dyw"sxer29edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr epiid ,

,"zglqe" didiy mrhdïî äìòîì ïk-íb àéä äçéìqä ék¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦
,äîëçädlrnl `ed ely heytd oevxd mc`ay myk - ©¨§¨

dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnl jk - eznkge elkyn
,dlrnly dnkgdn,"'eë äîëçì eìàL" ékdpic `di dn - ¦¨£©¨§¨

htyiz `hgz ik ytp :dnkg dzpre - z`hegd ytpd ly
`aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize

inlyexia30,ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤
äcî31dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨

,dnkgn dlrnly dbixcnn dgilq el jynez jk - dpadn
,dgilqd d`a myny.ïéánì éãå§©©¥¦
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ùã÷ä úøâà
ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà

ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë

.ì"ãå äãî ãâðë
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24."לברר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים ˘ËÈÏ"‡:25."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אוכל לא שלפנינו: "בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל א.26.משא, ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א תשא 28.אדה"ז
ט. ˘ËÈÏ"‡:29.לב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."למעליותא שזהו מובן ה"ו.30."דמזה פ"ב ט.31.מכות פי"א, דב"ר



צט ixyz h"i iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ט שישי יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùåøãà úàæ ãåòå,270 'nr cr:ð"åìî

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay mipipra
xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,"zepey`xd lr xifgne

oeyla ynzyn `ed - exiagl mc` oia zece`dyixc,àlL¤Ÿ
éìLäì,íëéøçà éøác C §©§¦§¨©©£¥¤

,çéN ézëøò øLà£¤¨©§¦¦©
øLé Léà ìk úBéäì¦§¨¦¨¨
øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤
úà íé÷ìàä äNò̈¨¨¡Ÿ¦¤

øLé íãàä32àìå , ¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
ipy mc` zece` aeygl
eizepeayg od dn

,eizepeekeúëàìî Bæ ék¦§¤¤
úëàìî àìå àéä íéîL̈©¦¦§Ÿ§¤¤

.íãå-øNajexa yecwd - ¨¨¨¨
zelilr" ,lkd rcei `ed
zeaygn ,xab icrvn
ixvie ,eizeleagze mc`

itk - "yi` illrngqepd
.'dpyd y`x' zltza

ì"æç úåöîa äîìL äðeîàa ïéîàäìe33çeø ìôL éåäå" : §©£¦¤¡¨§¥¨§¦§©£©¤¡¥§©©
a,ììëa "íãà ìk éðôllkd on `vei ila -34.àáévé ék ¦§¥¨¨¨¦§¨¦©¦¨

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî,oky - ¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
cg` lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad oekpe xacd zn`
zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici lr aeh xzei didp
lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya dppi`y
xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy dlrnd cg`
x"enc` w"k xn` ,"mkzlrnn yexc` z`f cere" o`k

zeyecwd eizegiyn zg`a r"p v"iixedn35dpeekd oi`y ,
ipa l` z`f azk owfd epaxydilrl` z`f azk owfd epax ,

exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`" milnd yexite ,miciqg
ixac jilydl `ly" :owfd epax xne` oldl .mkizelrn
"mkixg` ixac jilydl `ly" - "giy izkxr xy` mkixg`
owfd epaxy ,xnelk) inipt `ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed
xg`l xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt
ik llka mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg zevna" :okn

- "exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi
zlefd ici lry ,`id "exiagn owezn cg` lk" dtqeda dpeekd

.owezn envr mc`d dyrp:áéúëeaezke -36:[Léà] ìk" §¦¨¦
øaçî ãçà LéàL Bîk ,"íéøáç ãçà Léàk ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨£¥¦§¤¦¤¨§ª¨
,íéaø íéøáàî¥¥¨¦©¦

íãøtäáe,ipydn cg` - §¦¨§¨
epnî ék" ,ála òâBð¥©©¥¦¦¤

,"íéiç úBàöBzjk - §©¦
owfd epaxy itk ,mb
zxb`a hexhexta xiaqn
- `"l oniq ycewd
ipa oia melyeÎqg cexity
lekiak rbep l`xyi
ly "al"d `edy dpikya

.l`xyi ipaïk-íà¦¥
Léàk eðlk úBéä eðçðà£©§¡ª¨§¦
ïBkz ¯ Lnî ãçà¤¨©¨¦

,ála äãBáòäzcear - ¨£¨©¥
xkfpk - `idy dltzd
,"alay dcear" - lirl
dnypd z` xagl dpipry

mrixd ,dpikya dxewn
md l`xyi ipay iciÎlr
`iand xac ,zecg`a
ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd mr zecg`l

,dltza alay dceard,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37llkn" ¦§©¥
,melyeÎqg zecg`d dxqgy dryay ,"e`l rney dz` od

.dltza "alay dcear"a xqgïk ìòå,okle -øîàð38: §©¥¤¡©
Bãáòìe",`ed jexa yecwd z` -.à÷åc "ãçà íëL- §¨§§¤¤¨©§¨

- ?"ecarl" ly izin`d oiprd `ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk
.zecg`a md mlekyk ,`wec "cg` mky" dfykïk ìòå- §©¥

,okle,éãéãé éáeäà,miciqgl owfd epax xne` -àðå àð £©§¦©¨§¨
úà Léàå" ,Baìa eäòø úáäà ò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©©£©¥¥§¦§¦¤

áéúk "íëááìa eáLçz ìà eäòø úòø39ìò äìòú àìå , ¨©¥¥©©§§¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤©
,íìBòì áìzeidl dleki ezernyny ,aeygl `ly wx `l - ¥§¨

,mrt s` ald lr dlri `ly mb m`Îik ,ynn daygníàå§¦
äìòzeppi` ixd ,"ipepia" zbixcna `edy in mb ,mzq mc`y - ©£¤

dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly envr lr ziadÎlra
,dfk xedxd eaúáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤

Lnî äøæ-äãBáò40drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . £¨¨¨©¨
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ùã÷ä úøâà
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
éë .ùîî æ"ò úáùçî åîëå ïùò óåãðäë åáìî
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כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂ מדובר "בפ"ל :
לעבודה לפועל·ÂÓˆÚבנוגע שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆ דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה  שייך זה ואין  וכו' ממנו הקל  (·Ó"ÂÙדפ' שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק ישראל ÏÎÏכו'; איש
כאיש כולנו -˘ÓÓ ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל ÔÈÓ‡Èאנשים
שיהי' באמונהÓÓ˘(ובכדי ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, 37.שופטים

יט. יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, ˘ËÈÏ"‡:40.זכרי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מח על דרק מחז "ל ע"פ  בזה  הדיוק י"ל "אולי



ixyzק 'k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' קודש שבת יום
אגרת כג  ,270 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéøéò úøéæâá .âë,elw 'nr cr.òãî éðéáîì

.ipy icedi lräìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL- ¦§¨¨¨¨§¤¤
,zexiard,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ äãBáòitk - £¨¨¨§¦£¨§¦¨¦
`xnbdy41cbpk zepeer licbn rxd oeyl xtqnd lk" zxne`

,"minc zekitye zeixr ielibe miakek zcear zexiar ylyíàå§¦
,'eë Ck øeaãaoeyly - §¦¨

dcear cbpk lewy rxd
zekitye zeixr ielib ,dxf
rxd oeyl ixd ,minc
oeyl aeygl - daygna
.daxda dfn rexb - rxd
íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©
øLëä ïBøúé áì¥¦§¤§¥

,øeacä ìò äáLçnä- ©©£¨¨©©¦
,xeaicd xy`n xzei ytpd lr zlret daygndyáBèì ïä¥§

áèeîì ïäå42zeidl mdilry `l` aeh `l mdy mixaca - . §¥§¨

yi miaeh mipipra mb ,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh
xy`n xzei ytpa drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl
odl yi zeaeh `l zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl
daygn oky ,miaeh `l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd
mr cge`nd yeal `id
,xeaic xy`n xzei ytpd
cinz dpyi daygn okly
,cinz dpyi ytpdy myk
zr" ixd xeaic eli`e
zeygl zr"e "xacl

"xacln43xeaic oky ,
mr jkÎlk cge`n epi`

.daygn enk ytpd'äå©
íéiçå íBìL íëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä©©§¨¥¤©©¨¨¦£¥¤¨§©¦

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëzeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir" cenilamiaxadyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae ,'jexr ogley'a

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

zbixcn idef ,xeaiva dxez

ieliba dzlawy dpikyd

mlera wx mileki xky xeza

jxca j` ,`add`xyd`id ,

dxeylraejezl`xyi ipa

dxez micnely drya

.xeaiva

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîe- ¥©©¦¦

mixn`p mik`lnd zxifba
xn`nae ,mixacd
mi`xwpd mik`lnd
edf .(miyecw) "oiyicw"

weqtd oeyl1l"f epinkgy2(o`k owfd epaxe)lr da miynzyn
zxyd ik`lnk mdy minkg icinlz3mdy dpynd inkgy ,

,jk exn` mik`lnkeðML ,íBìMä-íäéìò äðLnä éîëç©§¥©¦§¨£¥¤©¨¤¨
íúðLîa4äðéëL ¯ äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : §¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨

,"íäéðéa äéeøL" ly oiprd xy`n xzei deab oipr df -lk` §¨¥¥¤
"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkcgi mi`vnpd micedi dxyr

`id dpikyd z`xyd dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna
wxmdilrxtq ly oey`xd wlga xne`y itk ,siwn zpigaa ,

cgia dxez micnel micedi dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d

dpikyd dxey -"mdipia",zeinipta ,.íãàä ìk äæ ékitk - ¦¤¨¨¨¨
zekxaa zyxtn `xnbdy6weqtd z`7lk" :"mc`d lk df ik" :

,"df liaya `l` `xap `l elek mlerdäúéä úàæ íb óàå§©©Ÿ¨§¨
äfä íìBòa Búãéøé ìkddeabd dzbixcnn dnypd zcixi - ¨§¦¨¨¨©¤

mlerldfzilkz ixd -
`id ef dcixiäiìò Cøöì§Ÿ¤£¦¨

,Bæzilrzn dnypdy -
dxez cenil iciÎlr

,xeaivaäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨
.äpîéä äìòîì- §©§¨¥¤¨

dllbay dilrd ,xnelk
,dnypd zcixi dzid

rpwx `l ziyixg`
dnypdyk ,dcixid
`l` ,sebd z` zafer
seba `id dnypd cera
deaby dilr xak dpyi
dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn

,miaxa dxezd cenil iciÎlr icediaøLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤
dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯8éðà ék" : ¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦
úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ¯ "ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä¥§§¥¦§¨¥©§¥¥¤©¨§©¦§

,à÷åc äøNòa,"xeaiv"e "dcr" md micedi dxyr -Bîk ©£¨¨©§¨§
ì"æø eøîàL9."'eë CBz CBz àéúà" :deyÎdxifb micnl - ¤¨§©©¨§¨

izycwpe" aezk ,"jez" "jez"njeza"l`xyi ipa10milbxnae ,
aezk dxyr eidy11"jeznxacy jkn micnl - "dcrd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êë øåáãá íàå .ã"ùå ò"âå æ"ò ãâðë ø"äì äìåãâ
ìò 'çîä øùëä ïåøúé áì íëç ìëì òãåð øáëå 'åë
úà êøáîä áåèä 'äå .áèåîì ïäå áåèì ïä øåáãä
ùôðë íìåòä ãò íééçå íåìù íëéìò íéùé íåìùá åîò

:ð"åìî ð"åà

úøéæâá âëïéùéã÷ øîàîå àîâúô ïéøéò
åðùù ä"ò äðùîä éîëç
äðéëù äøåúá ïé÷ñåòå ïéáùåéù äøùò íúðùîá
äúéä úàæ íâ óàå íãàä ìë äæ éë íäéðéá äéåøù
äéìò ïéà øùà åæ äéìò êøåöì æ"äåòá åúãéøé ìë
íéîåøî éäáâá øùà åæåò úðéëù éë äðîéä äìòîì
ïåëùú .äúîéà åìëìëé àì íéîùä éîùå íéîùäå
ïëåù 'ä éðà éë ù"îë ìàøùé éðá êåúá ìãâúúå
à÷åã äøùòá úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò é"ðá êåúá
êáø÷á øîàð æ"òå 'åë êåú êåú àéúà ì"æø ù"îë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

א)". מ, (קדושין נענשין ב.41.ע"ז טו, ˘ËÈÏ"‡:42.ערכין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" קהלת 43."פי' ע"פ
ז. יד.1.ג, ד, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א לג, ˘ËÈÏ"‡:3."פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש שם, אבות 4."רש"י

ו'. משנה א.5.פ"ג לט, ב.6.סנהדרין יג.7.ו, יב, לד.8.קהלת לה, ב.9.שלח כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, קרח

ixyz 'k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eizegiyn zg`a .`wec micedi dxyra `ed dyecway
zeyecwd12oipr recn ,r"p v"iixedn x"enc` w"k xirndf

"ydcr"dn l"f epizeax ecnl ,dxyrl dpeekd "jezdcrd ly "
aezk mdilr ,milbxnd ly drxd44elcad"jeznddcrdrxd

,my xne` `ede ?"z`fd
xidfd epax dyny

lr "elcad"siwndly
did iniptd z` oky ,rxd
yi `lina ,owzl egeka
dyecwa mby xnel
ly siwnl o`k dpeekd
dcray xnelk ,dyecw
xe` sqeezin dxyr ly
lcaend dyecw ly siwn
lr dxeyd xe`dn ixnbl

.dxyrn zegtäæ ìòå- §©¤
dxezd wqr iciÎlr zkynpd dyecw ly d`xydd lr

,dxyra zeevndeøîàð13,"LBã÷ Eaø÷a" :zpigay - ¤¡©§¦§§¨
"yecwzkynp - lcaene yecw `id mvray ""jaxwa",

dyecwd dgiya yxtny itke .l`xyi ipaa ,zeinipta
,siwn ly dpigaa jynp xe`dyk xaecn lirly ,dxen`d

" weqtd z` `ian `edyk dzrejaxwaitk `id dpeekd "yecw
,zeinipta jynp siwndyúBçôa äMãwaL øác ïéà"å§¥¨¨¤¦§ª¨§¨

."äøNòî,lirl xkfpk ,zekxaa my zxne` `xnbdy itk - ¥£¨¨
cenil iciÎlr `wec df ixd "yecw jaxwa" didiy ick ,ixd

.dxyra dxezdéøèöà ,éîð éëä íeMîeóìéîì ì"æøì eäì C ¦¨¦¨¦¦§¨¦§§©©§¥©

."'eë äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL ïépî" :àøwî- ¦§¨¦©¦¤£¦¤¨¤¥§¥©¨
ep` mircei okidn weqtn cenll l"f epinkg mb mikixv okle
itk ,xky z"iyd el raew - dxeza wqere ayeiy cg` elit`y

zea`a z`f dcnl dpyndy14weqtdn15ik mecie cca ayi"
mikixv ,"eilr lhp
cgein cenil l"f epizeax

.jk lràì ,úàæ íb óàå§©©ŸŸ
ïî Cîñ Bì eàöî̈§§¨¦
úòéá÷ì àlà àø÷nä©¦§¨¤¨¦§¦©
éôì ãéçéì ,ãáìa øëN̈¨¦§©§¨¦§¦

] éôì Bkøò:xg` gQp ¤§§¦ª¨©¥

,íéaøîä Cøò [éôìe- §¦¤¤©§ª¦
wlg `ed cigid m`
zegt j` xzei miaexnn
cg` lk lawn - dxyrn
jxr itl xkyd z` mdn
dpeekd "jxr itl" `qxibl m`zda .dfa mitzzynd miaexnd
wlg xeza ewlga `veiy jxrd itl exky lawn cigidy ,`id
,`id dpeekd ,e"`ea ,"jxr itle" `qxibl m`zdae ,miaexndn

ly exky lcb jk xzei miaexn micigidy lkkycigi lk
envrl.àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷ úàøLä ïéðòì ìáà16¯ £¨§¦§©©§¨©§ª©©¨¨

.ììk íäéìà Cøò Bì ïéàcenil ici lr zkynpd dyecwd - ¥¤¤£¥¤§¨
ceniln zkynpd dyecwl jxr mey dl oi` ,micigi ly dxezd

,xeaiv ly dxezdøëN úeòéá÷ì äàøLä ïéaL Løôääå- §©¤§¥¤¥©§¨¨¦§¦¨¨
oial ,xeaiva dxez ici lr ziyrpy dyecw ly d`xyd oia

,cigi ly dxez ici lr dyrpy xky zriaw.òcî éðéáîì ïáeî¨¦§¦¥©¨
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ùã÷ä úøâà
íåùîå äøùòî úåçôá äùåã÷áù øáã ïéàå ùåã÷
ïéðî àø÷î óìéîì ì"æøì åäì êéøèöà éîð éëä
úàæ íâ óàå 'åë äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàù
øëù úòéá÷ì àìà àø÷îä ïî êîñ åì åàöî àì

] éôì åëøò éôì ãéçéì ãáìáà"ðíéáåøîä êøò [éôìå
êøò åì ïéà ä"á÷ä úùåã÷ úàøùä ïéðòì ìáà
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר א. חנוך שי'

שלום וברכה!

...מ"ש ע"ד פרסום לקוטים מהשיחות שלי בהתועדויות דשנים האחרונות הרי בטח יוסיף בזה 

שזהו העתקה וע"פ רשימת השומעים.

מהראוי הי' שהמחברים ובעלי המאמרים שבא עמהם בקישור יסביר להם שהספרי' שעל ידי 

הרי היא ג"כ תועלת הרבים ובמילא כמה מטובי המחברים ובעלי מאמרים שולחים אלי' המו"ל )מובן 

שבתור גומלין יש - כשידרשו - להחליפם על הוצאת קה"ת( בכדי שימצא בספרי' זו גם חוות דעתם 

ועניניהם הם, ובהסברה המתאימה, ובפרט אם יקח ע"ע טרחת המשלוח והוצאה שבזה )שההוצאה 

תוחזר לו כמובן( הרי בטח יבוא הדבר לפועל...



היום יום . . . קב

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום־טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל־ּפָ ְמַעט ַעל־ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ּשְׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין־סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאלֹקּות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי
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ה'תשע"ו  תשרי י"ד ראשון יום לחצאין' 'שחרור

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ì áúBkäBúçôL ©¥§¦§¨
éøä .ïéîi÷ åéøác Z ãáò Cãìåe ïéøBç úa zà éøä :úøaòî§ª¤¤£¥©§©¦§¨¥¤¤§¨¨©¨¦£¥
éîk äfL ,íeìk øîà àì Z ïéøBç ïa Cãìåe äçôL zà©§¦§¨§¨¥¤¦Ÿ¨©§¤¤§¦

.déöç øøçLnL¤§©§¥¤§¨
הראב"ד: והקשה

שפחה  את "הרי שהאומר הרמב"ם כתב ההלכה בסוף
אמו' ירך 'עובר כי כלום", אמר לא חורין בן וולדך
בלבד. עבד חצי לשחרר אפשר ואי אחד, כגוף ונחשבים
את  "הרי שהכותב ההלכה בתחילת כתב איך כן, ואם
השפחה  והרי קיימין", דבריו עבד וולדך חורין בת
הגוף  חצי לשחרר אפשר ואי אחד, כגוף נחשבים וולדה

בלבד?
ב'מרחשת' ג)ותירץ לח, סי' :(ח"ב

לשפחתו  והכותב אמו', ירך לאו 'עובר הרמב"ם לדעת
שאין  משום קיימים דבריו עבד' וולדך חורין בת את 'הרי

גופים. שני הם כי לחצאין שחרור זה
הגמרא מדברי בגנב אמנם, וחמשה ארבעה תשלומי לענין ב עח, (ב"ק

מעוברת) בהמה ירך ומכר לאו 'עובר למאןֿדאמר שגם משמע
כשהוא  אחד כגוף נחשב בהמה שעובר לומר מקום יש אמו'

ב  רק זהו אך לאמו. והוולד dndaמחובר האם בין שהקשר
בשפחה  כן שאין מה אחד, בשר כגוש נחשבים בהיותם הוא
חורין  בת את 'הרי לה וכשכותב העבדות, חלות לענין וולדה
גופים  כשני הם הרי אמו' ירך לאו 'עובר אם עבד', וולדך
הוא  אליה המחובר והוולד לחצאין, אינו ושחרורה נפרדים

בה. הדבוק בשר כחתיכת
אבל  וולדה, את ומשייר השפחה את במשחרר זה וכל
לו  אין שהוולד כיון האם, את ומשייר הוולד את המשחרר
הוא  הוולד ושחרור 'שיור' זה הרי אמו, בלי וקיום חיות כל
כמי  שזה כלום, אמר "לא - הרמב"ם פסק ולכן חלקי,

חציה". ששחרר

ה'תשע"ו  תשרי ט"ו שני יום נמלט  והשומר נשבר הפח

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íB÷nî úéáç øéáònä©©£¦¨¦¦¨
äæ ïéàL ,ílLiL àeä äøBz ïéc Z äøaLðå ,øëOa íB÷îì§¨§¨¨§¦§§¨¦¨¤§©¥¤¥¤

.ïäa áiç àeäL äãáàå äáðâk äøéáMä éøäå ,ìBãb ñðàŸ¤¨©£¥©§¦¨¦§¥¨©£¥¨¤©¨¨¤
במהלך  לחבית שאירע שנזק מבואר הרמב"ם מדברי
הדין  מן ולכן ואבידה, לגניבה בחומרתו מקביל נשיאתה
פטור, חכמים שמתקנת (אלא כך על מתחייב שכר שומר
כמו  פטור חינם שומר ואילו ההלכה) בהמשך כמבואר

ואבידה. בגניבה
כך: על קשה ולכאורה
ומזיק חובל ה"א)בהלכות שאדם (פ"ו הרמב"ם כתב

את  לשלם חייב ושברו כלי על ונפל הילוכו כדי תוך שנתקל
והרי  חינם, שומר גם יתחייב לא כן אם ומדוע הנזק. דמי
מדין  כך על מתחייב היה כלל שומר היה לא אם אפילו

מזיק?
והביאור:

שנפל  כגון בגופו, הנזק את כשעשה רק מתחייב המזיק
נשבר  לא הכלי כאן אך גופו, מכובד נשבר והכלי הכלי על
בדרכו  נתקל הוא אלא החבית את הנושא של כובדו מחמת
מזיק  מדין לחייבו אין ולכן ונשבר, הכלי נפל מכך וכתוצאה
מי  בתור שכר כשומר עליו המוטלת האחריות מצד רק אלא

פטור חינם שומר ואילו חבית, את לשאת אפרים שנשכר (מחנה

לט) סי' .שומרים
לבאר: יש ועוד

חידשו  ראשונים הריב"א)כמה בשם ב כז, ב"ק מקובצת (שיטה

של  בחפץ מלאכה העושה באדם שייך המזיק אדם דין שאין
חינם  שומר ולכן בדבר, להתעסק עליו מוטל שהרי אחר,
מתחייב, אינו כפשיעה נחשב שאינו באופן החפץ את שהזיק
גם  וכך יתחייב, כזה באופן שהזיק אחר שאדם למרות
מלאכתו, זו כי החבית את לשאת עליו שהיה כיון בעניננו,

מזיק משום לחייבו ב)אין סי' ח"א אליעזר, רבי .(תשובות

ה'תשע"ו  תשרי ט"ז שלישי יום למי? הביטוח דמי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øékOî éðà äæ úéa©¦¤£¦©§¦
.BúBðáì áiç Bðéà Z ìôð BøékOäL øçàå ,Cì̈§©©¤¦§¦¨©¥©¨¦§

הבאה: בשאלה דן שמח' ה'אור
פוליסת  רכש בו לגור שנכנס ובעת מחברו בית שכר אחד
דמי  שייכים למי - הבית נשרף מכן ולאחר הבית על ביטוח
או  נוטל', אני ביתי 'דמי הטוען למשכיר האם הביטוח,
דמי  ולכן שנה מידי הביטוח עבור ששילם הטוען לשוכר

הם? שלו הביטוח
לעיל  האמורה להלכה זה מקרה לדמות אפשר לכאורה,

ה''ו) ומתה (פ''א לאחר והשאילה מחבירו פרה ''השוכר :
דמי  יחזרו – בכל חייב והשואל הואיל השואל, ביד כדרכה

של  בפרתו סחורה עושה השוכר זה שאין לבעלים, הפרה
לפרה  התשלום את שהשיג הוא שהשוכר ואף חבירו''.

הפרה את (בהשאילו אם l`eylשמתה כי באונסין), החייב
למעשה  מלשלם, פטור היה השוכר ברשות מתה היתה
בפרה  שימוש זכות יש לשוכר כי למשכיר עובר התשלום

למשכיר. שייך הפרה גוף ואילו
את  ביטח שהשוכר אף בעניננו: גם לומר אפשר וכך
של  אלא שלו אינו הבית גוף – הביטוח עבור ושילם הבית

למשכיר. שייכים הביטוח דמי ולכן המשכיר
המקרים: שני בין מחלק שמח' ה'אור למסקנה, אולם
כל  אין בחינם, שמשאיל אף הפרה, את שהשאיל לשוכר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

על  כלל חושב ואינו תמות, אם הפרה דמי את לקבל כוונה
שהוא  למשכיר עובר הפרה דמי תשלום ולכן זו, אפשרות
תשלום  מטרת כל הרי הבית שוכר משא''כ הפרה. בעל
אם  הבית דמי את הביטוח מחברת 'לקנות' היא הביטוח

למשכיר. יעברו הביטוח שדמי מסתבר לא כן ואם ישרף,

ומשיב' 'שואל משו''ת קכ''ח)ומביא סי' ח''ג שבמקרה (תנינא
הבית  מדמי שלישים שני פשרה: על ביתֿהדין החליט דומה
יסוד  על מבוססת זו שפסיקה וכנראה לשוכר. ושליש למשכיר
שהשאילה  פרה לשוכר זה מקרה לדמות שאין האמור הביאור

הפרה. בעל למשכיר עוברים כולה הפרה ודמי לאחר,

ה'תשע"ו  תשרי י"ז רביעי יום הצליח  שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL Bì àéáäì§¨¦§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©
Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëO .íìOî BøëO Bì ïúBð Z àéáï¦¥§¨¨§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©

.íìLî BøëO Bì ïúBð Z àéáä àìå àöî àìå§Ÿ¨¨§Ÿ¥¦¥§¨¨§¨
א)שנינו קטו, בכדו (ב"ק בא וזה יין של בחביתו בא "זה :

ילך  הדבש שמא חשש ויש נסדק הדבש וכד דבש", של
שפך  מהיין, יקר היה הדבש ימים שבאותם וכיון לאיבוד,
לתוכה  הדבש את להעביר כדי היין את החבית בעל
את  "אציל החבית בעל אמר אם במשנה: ואמרו ולהצילו.
לו  לתת חייב הדבש בעל שלי", דמי לי נותן ואתה שלך
השימוש  על שכירות דמי הדבש, מילוי של עבודה שכר
כך  סוכם לא אם אך שנשפך, היין דמי את וגם בחבית
העבודה  על רק אלא שנשפך היין על משלם אינו במפורש

והשכירות.
א)ובגמרא קטז, דבר (שם של בסופו אם רבי: את רב שאל

גם  האם אבד, הדבש וגם במלאכתו הצליח לא החבית בעל
הפסיד  שלמעשה היין בעל את לפצות הדבש בעל חייב אז
לפיצוי? זכאי אינו הדבש את הציל שלא כיוון או כספו, את
שכרו". אלא לו אין שאלה? "וזו רבי: לו ענה
חזר  הפיצוי. את ולא העבודה שכר רק שמקבל ברור כלומר,
להביא  הפועל את "השוכר שנינו הלוא רבי: את ושאל רב

[את  ומצאו [השליח] והלך לחולה, ודרומסקנין כרוב
הרי  משלם!". שכרו לו נותן – שהבריא או שמת החולה]
לו  ענה לו! לשלם חייב הועיל לא שהשליח שאףֿעלֿפי
את  להביא נשלח שהרי שליחותו עשה השליח שם, רבי:
להציל  השליחות את ביצע לא כאן אך עשה, וכך הדברים

הדברים. את
דבר  בין ההבדל מה משנה': ה'לחם כאן שואל הרמב"ם י

"השוכר  לרבי) רב שציטט הברייתא של ברישא (שמקורם
ולא  והלך למקום ממקום שליחות לו להביא הפועל את
להציל  "ירד של לדין שכרו", לו נותן – יביא מה שם מצא
מה  תמורת מקבל ואינו שכרו אלא לו אין בו הציל", ולא
משימה, לבצע הלך השליח המקרים בשני והרי שהפסיד,
השליחות) ביצוע באיכות קשורה (שאינה צדדית ומסיבה

למלאה? הצליח לא
אפרים' ה'מחנה ח)ומבאר סי' טירחה'(שכירות 'שכר יש :

טרחה  טעונה שהשליחות לנו ידוע אם הצלחה'. 'שכר ויש
תלות  בלי טרחה, שכר לו להעניק יש – טרח אכן והשליח
שכר  את לקבל עליו המקרים, בשני ואכן ההצלחה. במידת
על  מראש שהסיכום פשוט להציל' ב'ירד אולם הטרחה.
של  במקרה ולכן, השליחות. בהצלחת מותנה הנוסף השכר

בתוצאות. יישא השליח כישלון,

ה'תשע"ו  תשרי י"ח חמישי יום הכלי? בשבח קונה אומן

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöò ...Løçì ïúð̈©§¨¨¥¦
ílLî Z eOòpL øçà eøaLðå ,ìcâîe äáz äcL ïäî úBOòì©£¥¤¦¨¥¨¦§¨§¦§§©©¤©£§©¥

.éìkä çáLa äðB÷ ïnàä ïéàL ;ìcâîe äáz äcL éîã Bì§¥¦¨¥¨¦§¨¤¥¨ª¨¤§¤©©¤¦
בגמרא היא א)מחלוקת צח, קמא אומן (בבא אסי רב לדעת :

ממנו  לעשות חומר שקיבל אומן היינו הכלי, בשבח קונה
שכרו  את שיקבל עד לו שייך עלֿידו שנעשה השבח - כלי
'קניית  כעין אלא עבודתו עבור אינו והתשלום מהבעלים,

מידו והכא)השבח' ד"ה ב. מח, קדושין רש"י אומן (ראה זה, ולפי .
פטור  - שברו ואחרֿכך כלי מהם ועשה עצים שקיבל
את  רק ומשלם שבר, שלו את שהרי הכלי, דמי את מלשלם

העצים. דמי
שבר  האומן ואם לבעלים, שייך השבח רבא לדעת אך
עבודתו). שכר את (ומקבל הכלי דמי את משלם הכלי את

הרי"ף דעת וכן כרבא, הרמב"ם שם)ופסק קמא וכך (בבא .
ערוך' ב'שולחן ס"ב)נפסק שו סי .(חו"מ

הש"ך סק"ג)אך ראשונים(שם ר"ת הביא גדולות, ההלכות (בעל

שכמה ועוד) וכיון הכלי, בשבח קונה שאומן אסי כרב שפסקו
את  לחייב ואין זו, בהלכה להסתפק יש כך נקטו ראשונים
עליו  מחבירו 'המוציא כי הכלי דמי בתשלום האומן

הראיה'.
כלים: בטבילת גם נוגעת זו והלכה

כלי, ממנה לו לעשות גוי לאומן מתכת שנתן ישראל
הריצב"א סקכ"א)לדעת שם ש"ך וראה קכ, סי' יו"ד קונה (בטור 'אומן

כאילו  זה הרי לבעליו הכלי כשהחזיר ולכן כלי' בשבח
כלי  קונה כדין טבילה וצריך הגוי של חלקו את קנה היהודי
בשבח  קונה אומן ש'אין והרי"ף הרמב"ם לדעת אך הגוי. מן

ערוך' ב'שולחן וגם טבילה. צריך אין - ס"י)כלי' שם נפסק (יו"ד
טבילה. צריך שאין

וכתב  טבילה, שצריך הריצב"א דעת את הביא והרמ"א
ברכה". בלא לטובלו "יש בדבר הפוסקים שנחלקו כיון כי

הש"ך דעת ולהצריך (שם)וכן דאורייתא" באיסור "להחמיר
ברכה. ללא אך טבילה
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על  כלל חושב ואינו תמות, אם הפרה דמי את לקבל כוונה
שהוא  למשכיר עובר הפרה דמי תשלום ולכן זו, אפשרות
תשלום  מטרת כל הרי הבית שוכר משא''כ הפרה. בעל
אם  הבית דמי את הביטוח מחברת 'לקנות' היא הביטוח

למשכיר. יעברו הביטוח שדמי מסתבר לא כן ואם ישרף,

ומשיב' 'שואל משו''ת קכ''ח)ומביא סי' ח''ג שבמקרה (תנינא
הבית  מדמי שלישים שני פשרה: על ביתֿהדין החליט דומה
יסוד  על מבוססת זו שפסיקה וכנראה לשוכר. ושליש למשכיר
שהשאילה  פרה לשוכר זה מקרה לדמות שאין האמור הביאור

הפרה. בעל למשכיר עוברים כולה הפרה ודמי לאחר,

ה'תשע"ו  תשרי י"ז רביעי יום הצליח  שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL Bì àéáäì§¨¦§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©
Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëO .íìOî BøëO Bì ïúBð Z àéáï¦¥§¨¨§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©

.íìLî BøëO Bì ïúBð Z àéáä àìå àöî àìå§Ÿ¨¨§Ÿ¥¦¥§¨¨§¨
א)שנינו קטו, בכדו (ב"ק בא וזה יין של בחביתו בא "זה :

ילך  הדבש שמא חשש ויש נסדק הדבש וכד דבש", של
שפך  מהיין, יקר היה הדבש ימים שבאותם וכיון לאיבוד,
לתוכה  הדבש את להעביר כדי היין את החבית בעל
את  "אציל החבית בעל אמר אם במשנה: ואמרו ולהצילו.
לו  לתת חייב הדבש בעל שלי", דמי לי נותן ואתה שלך
השימוש  על שכירות דמי הדבש, מילוי של עבודה שכר
כך  סוכם לא אם אך שנשפך, היין דמי את וגם בחבית
העבודה  על רק אלא שנשפך היין על משלם אינו במפורש

והשכירות.
א)ובגמרא קטז, דבר (שם של בסופו אם רבי: את רב שאל

גם  האם אבד, הדבש וגם במלאכתו הצליח לא החבית בעל
הפסיד  שלמעשה היין בעל את לפצות הדבש בעל חייב אז
לפיצוי? זכאי אינו הדבש את הציל שלא כיוון או כספו, את
שכרו". אלא לו אין שאלה? "וזו רבי: לו ענה
חזר  הפיצוי. את ולא העבודה שכר רק שמקבל ברור כלומר,
להביא  הפועל את "השוכר שנינו הלוא רבי: את ושאל רב

[את  ומצאו [השליח] והלך לחולה, ודרומסקנין כרוב
הרי  משלם!". שכרו לו נותן – שהבריא או שמת החולה]
לו  ענה לו! לשלם חייב הועיל לא שהשליח שאףֿעלֿפי
את  להביא נשלח שהרי שליחותו עשה השליח שם, רבי:
להציל  השליחות את ביצע לא כאן אך עשה, וכך הדברים

הדברים. את
דבר  בין ההבדל מה משנה': ה'לחם כאן שואל הרמב"ם י

"השוכר  לרבי) רב שציטט הברייתא של ברישא (שמקורם
ולא  והלך למקום ממקום שליחות לו להביא הפועל את
להציל  "ירד של לדין שכרו", לו נותן – יביא מה שם מצא
מה  תמורת מקבל ואינו שכרו אלא לו אין בו הציל", ולא
משימה, לבצע הלך השליח המקרים בשני והרי שהפסיד,
השליחות) ביצוע באיכות קשורה (שאינה צדדית ומסיבה

למלאה? הצליח לא
אפרים' ה'מחנה ח)ומבאר סי' טירחה'(שכירות 'שכר יש :

טרחה  טעונה שהשליחות לנו ידוע אם הצלחה'. 'שכר ויש
תלות  בלי טרחה, שכר לו להעניק יש – טרח אכן והשליח
שכר  את לקבל עליו המקרים, בשני ואכן ההצלחה. במידת
על  מראש שהסיכום פשוט להציל' ב'ירד אולם הטרחה.
של  במקרה ולכן, השליחות. בהצלחת מותנה הנוסף השכר

בתוצאות. יישא השליח כישלון,

ה'תשע"ו  תשרי י"ח חמישי יום הכלי? בשבח קונה אומן

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöò ...Løçì ïúð̈©§¨¨¥¦
ílLî Z eOòpL øçà eøaLðå ,ìcâîe äáz äcL ïäî úBOòì©£¥¤¦¨¥¨¦§¨§¦§§©©¤©£§©¥

.éìkä çáLa äðB÷ ïnàä ïéàL ;ìcâîe äáz äcL éîã Bì§¥¦¨¥¨¦§¨¤¥¨ª¨¤§¤©©¤¦
בגמרא היא א)מחלוקת צח, קמא אומן (בבא אסי רב לדעת :

ממנו  לעשות חומר שקיבל אומן היינו הכלי, בשבח קונה
שכרו  את שיקבל עד לו שייך עלֿידו שנעשה השבח - כלי
'קניית  כעין אלא עבודתו עבור אינו והתשלום מהבעלים,

מידו והכא)השבח' ד"ה ב. מח, קדושין רש"י אומן (ראה זה, ולפי .
פטור  - שברו ואחרֿכך כלי מהם ועשה עצים שקיבל
את  רק ומשלם שבר, שלו את שהרי הכלי, דמי את מלשלם

העצים. דמי
שבר  האומן ואם לבעלים, שייך השבח רבא לדעת אך
עבודתו). שכר את (ומקבל הכלי דמי את משלם הכלי את

הרי"ף דעת וכן כרבא, הרמב"ם שם)ופסק קמא וכך (בבא .
ערוך' ב'שולחן ס"ב)נפסק שו סי .(חו"מ

הש"ך סק"ג)אך ראשונים(שם ר"ת הביא גדולות, ההלכות (בעל

שכמה ועוד) וכיון הכלי, בשבח קונה שאומן אסי כרב שפסקו
את  לחייב ואין זו, בהלכה להסתפק יש כך נקטו ראשונים
עליו  מחבירו 'המוציא כי הכלי דמי בתשלום האומן

הראיה'.
כלים: בטבילת גם נוגעת זו והלכה

כלי, ממנה לו לעשות גוי לאומן מתכת שנתן ישראל
הריצב"א סקכ"א)לדעת שם ש"ך וראה קכ, סי' יו"ד קונה (בטור 'אומן

כאילו  זה הרי לבעליו הכלי כשהחזיר ולכן כלי' בשבח
כלי  קונה כדין טבילה וצריך הגוי של חלקו את קנה היהודי
בשבח  קונה אומן ש'אין והרי"ף הרמב"ם לדעת אך הגוי. מן

ערוך' ב'שולחן וגם טבילה. צריך אין - ס"י)כלי' שם נפסק (יו"ד
טבילה. צריך שאין

וכתב  טבילה, שצריך הריצב"א דעת את הביא והרמ"א
ברכה". בלא לטובלו "יש בדבר הפוסקים שנחלקו כיון כי

הש"ך דעת ולהצריך (שם)וכן דאורייתא" באיסור "להחמיר
ברכה. ללא אך טבילה
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ה'תשע"ו  תשרי י"ט שישי יום מעשה? נחשב דיבור האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä òðBnä ìk̈©¥©©§¥¨
Z ìB÷a dîñç elôà ...ä÷Bì Z dzëàìî úòLa ìëàlî¦¤¡Ÿ¦§©§©§¨¤£¦£¨¨§

.ä÷Bì¤
בגמרא נחלקו זה ב)בדין צ, חסם (ב"מ שכאשר אומרים יש :

שעבר  אף על קול, הרמת באמצעות מלאכול הבהמה את
על  לוקים אין שכן לוקה, אינו תחסום' 'לא איסור על בכך

שאין -לאו פיו' 'עקימת - שדיבור אומרים ויש מעשה. בו
הרמב"ם. פוסק וכן כך, על לוקים ולכן כמעשה נחשב

סנהדרין בהלכות ה"ב)מאידך, את (פי"ח הרמב"ם מונה
שבדיבור, איסורים ובכללם מעשה, בהם שאין האיסורים
זו  הרי ולכאורה ה', בשם חברו ומקלל לשקר נשבע כגון

כמעשה! נחשב שדיבור זו להלכה סתירה
והביאור:

בעקבותיו  גורר הוא כאשר רק כמעשה נחשב הדיבור
ועלֿידיֿזה  הבהמה על קולו המרים כגון מעשיות, תוצאות
אין  המקלל או הנשבע אך לאכול, בלא תדוש שהיא גורם
נחשב  זה דיבור אין ולכן מעשיות השלכות שום לדיבורו

כמעשה.
הכוונה  אין מעשה', הוי פיו 'עקימת שאמרו ומה
אלא  עליו שלוקין כמעשה נחשבת עצמה הדיבור שפעולת
התוצאה  את לראות ניתן למעשה, קרוב והדיבור שמאחר
ונמצא  הדיבור, של כהמשכו הדיבור עלֿידי הנגרמת
של  הדיבור פעולת כהמשך נחשבת הבהמה הליכת שפעולת
דיבור  על לחייב אפשר אי אך כך, על לוקה ולכן האדם

מעשית. תוצאה שום גורר שאינו
.(83 'nr `"ig zegiy ihewl .my n"a zetqez t"r ,dpyn cibn)

ה'תשע"ו  תשרי כ' קודש שבת ממון? – הנאה' 'טובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦
eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî Bìöà¤§¨¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§

ì :øîàpL ;øeèt Zàeä éøäå ,íéiðòì ÷lçì àìå Z øîL ¨¤¤¡©¦§Ÿ§Ÿ§©¥©£¦¦©£¥
.íéòáBz Bì ïéàL ïBîî̈¤¥§¦

ו)מהפסוק כב, כלים (שמות או כסף רעהו אל איש יתן "כי
הוא  הפיקדון כספי על השומר שחיוב למדים לשמור..."
כדי  לו נמסר כאשר ולא "לשמור", כדי לו נמסרו אם רק

לעניים א)לחלקם צג, רש"י(ב"ק ופירש לשמור). ד"ה כי (שם
הפיקדון, כספי את לחלק לשומר אמר הפיקדון שבעל כיון
את  לתבוע יכול ואינו הכסף על הבעלות ממנו פסקה
יכולים  אינם העניים וגם ונגנבו. בהם פשע אם השומר
לך  לתת חייב "איני מהם אחד לכל לומר יכול כי לתבוע
לו  שאין "ממון זהו ולכן אחר", לעני לתתו אני יכול אלא

תובעים".
ולא  לשמירה צדקה כספי הפקידו הבעלים אם זה, ולפי
אך  בהם, פשע אם השומר את לתבוע הם יכולים לחלוקה,
לשמירה  פיקדון בין מחלק שאינו משמע הרמב"ם מלשון

פטור  לשמירה הפקיד אם ואף לעניים, לחלוקה לפיקדון
תובעים". לו שאין "ממון זהו כי בשמירתו, פשע אם השומר
הכסף  את לשומר נתנו הבעלים והרי מדוע, להבין וצריך

לשמירה? כפיקדון
והביאור:

הפיקדון  כספי את נתנו הבעלים אם – רש"י לדעת
פשע  אם השומר מן לתבעם הם יכולים לשמירה, רק לשומר
כמבואר  זה, מכסף הנאה' 'טובת לו שיש כיוון ונגנבו, בהם

א)בגמרא ו, עניים (ערכין לידי שהגיעו קודם צדקה שכספי
ו"טובת  כהלוואה לעצמם בו להשתמש הבעלים יכולים
השומר  ומשלם תובעים לו יש זה וממון ממון", – הנאה

פשע. אם
ממון אינה הנאה' 'טובת - הרמב"ם לדעת הל'אבל (ראה

ה) ה, פ"ב המיועד גניבה הכסף את הפקידו הבעלים אם וגם ,
הפיקדון  כספי את לתבוע יכולים הם אין לשמירה לעניים
הרי  הנאה טובת בהם לו שיש אף כי שפשע, השומר מן

תביעה. זכות כל לו ואין ממון אינו
(fh 'iq mixney 'ld mixt` dpgn)

אגרות קודש

]ח"י תשרי, תש"כ[

במענה למכתבו מי"ג תשרי, הצעות מסחריות שקבל ב... וכו' ושואל דעתי בזה.

וכבר הראה הנסיון שאינו נכון )ניט קיין געזונטע זאך( כשמערבים שני הענינים צ"צ ועסקים 

פרטיים יחד במקום כמו... ובפרט שעד עתה התנהגו הענינים ב... במישור, ואין מקום להכנס לספיקות.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.
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meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz ixyz 'kÎc"i -

ה'תשע"ו  תשרי י"ד ראשון יום

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו ביאר

חורין. בן וחצי עבד חצי

.àËb2˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯e¯ÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈ·Ï4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»

·˙Bk‰5CÓˆÚ :Bc·ÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡ - ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙¯Bk8„·Ú‰ ÔÈ‡ - Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,¯¯ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אשי.2) רב של מימרא ט. סופי 3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט. א (פרק אשה בגט שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח משנה ג פרק פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב שם: במשנה

לפי  אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו
"כל  הכותב בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו"

רש"י. שאמרו 7)בדעת שמה קמט: בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק שאין פי על אף
כן  פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי
ט. שם ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור אין ונכסי"

.á„·Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba ·e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È·‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ - CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

¯‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯ËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜ - CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
¯eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈ¯ˆ BÈ‡Â B¯e¯ÁL Ë‚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.¯ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰¯e¯a ‰È‡¯aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח: נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני נכתב בפני לומר

ז). הלכה ו רבא.11)פרק ידי על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי

.â¯¯ÁLÓ‰14a ÌÈ„·Ú ÈLe˜ ‡Ï - „Á‡ ¯ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»
CÎÈÙÏ16„Á‡ ¯ËLa ÂÈ„·Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»

Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ -17,e˜ - ˙B¯ËL ÈLa ·˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»
·˙kLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯¯ÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ¯ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï·‡ ;È„·Ú18,Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :·˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙B¯ËL ÈLa Û‡ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba ¯iL È¯‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „·Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,¯¯ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;¯e¯ÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב.14) ספר 15)גיטין לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם ברייתא 16)(רש"י
השני.17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם

השני. הפירוש ולפי שם, שיור 19)הברייתא יש והרי
ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.ã¯¯ÁLÓ‰20„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ¯ËLa Bc·Ú ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ Ï·‡ .‰È‰Lk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ -»»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ¯ËLa BÈˆÁ ¯¯ÁMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï·‡21BÈˆÁ ¯¯ÁML B‡ ,BÈˆÁ ¯ÎÓe BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿
B˙eL¯Ó Blk „·Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‰Ê È¯‰Â ,BÈˆÁ „·Ú‰ ‰˜ -»»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÎÂ .ÔÈ¯BÁ23Ô‰Ó „Á‡ ¯¯ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆

·Ú‰ ‰˜ - ¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿
.ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או

רבינא.23) של מימרא מב. מא: שייר 24)שם לא שהרי
כלום. בחלקו

.ä·˙Bk‰25ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :˙¯aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - „·Ú C„ÏÂe26È¯‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

¯¯ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי.25) יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. קידושין
עבד 26) חצי משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,

זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
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ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי 27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר

.å‰ÁÙL28‰Ùe¯Á29¯‡Lp‰ dÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ -31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa32d¯e¯ÁL ¯ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה

כאן. הראב"ד העברי,30)כתב העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן

כרבי 32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: גיטין
רבי 33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן

.æÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï ¯zÓ35ÔÈ¯BÁ ˙·a ‡ÏÂ36Ba¯ ˙‡ ÔÈÙBk - À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ¯ËL ·˙BÎÂ ,ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï·‡ ;38¯‡Mz - ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da¯ ˙‡ ˙„·BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»

„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41- ¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈
ÈˆÁa ¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,¯¯ÁLÏ da¯ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ

.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו האשה 38)פרק שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם

.çÈÓ42Ba¯ „ÓÚL ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ B·Ï BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtB¯ËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - B¯¯ÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

·˙BÎÂ43¯ËL BÏ ·˙BÎÂ ,¯e¯ÁL Ëb ÒBtB¯ËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„·Úa ÔËw‰ C¯Ëˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa ·BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
·B¯˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. גיטין
כותב,43) מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת
אפוטרופוס  שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס,
מהלכות  יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי

לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב

.èÚ¯Ó ·ÈÎL46·˙kL47„ÓÚÂ ,Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
¯ÊBÁ -49‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈ¯BÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה

קניין.47) בלי מרע שכיב כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע פי 50)שכיב על ואף

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת
ו  פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה
כוונת  גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא,

.à¯ÎBn‰2Ôa ‡ˆÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈ¯BÁ3ÔÈÙBÎÂ ;4„·BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ¯ÊÁÏ Ba¯ ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

·˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰¯OÚ „Ú ÌÈ·ÎBk5¯e¯ÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ B¯ÎÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰¯OÚa¯˙È B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Â6‰Ê Ò˜e .7 «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡8. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ

Ì‡Â9¯ÈÊÁ‰Ï L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ
¯e¯ÁLÏ „·Ú‰ ˙‡10. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי, האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי  לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי, של
לחירות  יצא הגוי מן ברח אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט שצריך להלן וראה רש"י). בשם (כסףֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט בן 4)וצריך יהושע רבי של מימרא מד. שם
שם. השני הלשון וכפי בברייתא.5)לוי, מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע"פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס אם - מומחין בב"ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ"ב
הלכה  ולהלן שם, בכסףֿמשנה יז הלכה פ"ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע"פ  הדין בתי בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי  ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי"ף
אע"פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו

כה]. ס"ק א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.
הרי"ף  כתב כן שם), ה פרק ולמעלה ח, הלכה שם סנהדרין
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גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא
האב  על היה זה שקנס לחירות, יצא ברח אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ]. לחוצה

.á‰ÂÏ11BÏ Ú·˜ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Bc·Ú ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „·Ú Ûe‚ ‰˜z12Ì‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ ¯Ó‡13. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡·b14B·BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ15ÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
- Bc·Úa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚¯‰Ï eL˜·e ÌÈ¯ˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿

BBˆ¯a ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï16. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן

קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי מישראל, לו שהגיע חוב

העבד. את לו לקנס.16)משכן מקום כאן ואין

.â¯ÎÓ17È„·ÚÓ „Á‡Ï Bc·Ú18,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ - Ì‰Ó ‡¯È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

¯Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ19. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב, של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם

.ãB¯ÎÓ20ıeÁ B¯ÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ21˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,22ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ

ÌÈ·BË23‡Ï B‡ ¯¯ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…
ÂÈÓ„ È„k „·Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL24Ba¯Ï25, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«

ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ ˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י). בשם (כסףֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב המצוות מופקע 23)מן שאינו

ויוםֿטוב. שבת שקנסו 24)משמירת שאע"פ מזה, [נראה
רבינו  אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה עד אותו
מכדי  יותר אבל דמיו", "כדי אלא מידו" מוציאין "אין כאן
שבמקום  להראב"ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין דמיו
דמיו  בכדי ורק בקנס, מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי ליותר ביחס אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי,26)כלומר: מן ברח שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי ב). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי הגוי, מן עצמו יפדה
קנד. ס"ק רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי בלחםֿמשנה
תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק והראב"ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ה טו: (בבאֿקמא בקנס

בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי
תם  שור של נזק בחצי אלא בקנס תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס חסרון בו ואין שכיח שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי שמה סובר שהוא
 ֿ (כסף מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.ä‰„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ¯ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
·LBz ¯‚Ï B¯ÎnL B‡ ,‰¯Ê27È˙eÎÏ elÙ‡ ,28È¯‰ - »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

¯ÓeÓ Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê29‰Ê È¯‰ - ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡¯ Ba¯Ó ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ30. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב ואז הגזירה, שאחרי כותי על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ"ו למעלה (ראה גמור

(כסףֿמשנה). הגזירה שלפני הזמן על ספק, שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.å¯ÎBn‰31ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Bc·Ú32; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
ÔÈÙBÎÂ33e„·‡Â ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ ÈM‰ Ba¯ ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰34ÈtÓe .35?Bc·Ï Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡È¯eÒÏ Bc·Ú ¯ÎBn‰36BkÚÏ elÙ‡Â ,37¯ÎBÓk - «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ38. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י לארץ לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ,

מא). שחרור".33)הערה גט "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף.35)יוסף. רב ותשובת אביי שאלת מה. שם
שנפתרה.36) בעיא ח. ארץ 37)שם בתחום שחציה

ואשקלון). ד"ה ב. שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן
שעכו  ב. שם במשנה מאיר, רבי מדברי אבא בר חייא רבי

עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.æÏ·a Ôa39BzÚ„Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
¯ÊÁÏ40˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,41È¯‰ - «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰¯ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È¯‰L ,BÏ ÔÈ¯eÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙B¯t‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰42. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ.40)שם לחוצה
בפט"ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי של

ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
לאשה 42)אורֿשמח. חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי

לא  לארץ לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י
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לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס שאם רבינו כתב לא וכאן שם). (מאירי
יש  ששם לפי ד, בהלכה למעלה שכתב כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
 ֿ באור ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח).

.ç„·Ú43„a‡ - ÌL B¯ÎÓe ,‡È¯eÒÏ Ba¯ ¯Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»ƒ≈
B˙eÎÊ ˙‡44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45ÏÚ Ba¯ ‡ˆiLk ∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««

Ba¯ ˙Úc Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ‡lL ˙Ó¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ«««
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÌL B¯ÎÓe ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÈÂ ,¯ÊÁÏ46, «¬…¿»»«¬»¿»»»»«≈

.B¯¯ÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי בשם שם אבהו רבי

.è„·Ú47˙‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ¯Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ ¯kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba«̄«¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏ48ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆ¯iL „Ú ,Bc·Ú ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï49,ÔÓÊ ÏÎa - ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡50ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ı¯‡‰L51. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ מעלין "הכל במשנה: קי: כתובות
רש"י  ועיין עבדים". לאתויי - מעלין "הכל בגמרא ואמרו

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) איֿאפשר לא"י מחו"ל ברח שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ. שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ, מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי אמי, רבי לפני היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב: הלכה מלכים בהלכות בפ"ה כתב כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ אדם ידור
בפי"ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץֿלארץ היוצא

יט. הלכה אישות מהלכות

.é„·Ú52ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„·ÚÏ BÏ53Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

¯ÓB‡Â .ÂÈ„‡54·zÎÈÂ ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎiL ,Ba¯Ï ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a ·BÁ ¯ËL BÏ55 ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ

B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ - B¯¯ÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿
Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי רבי דרש כך
שם.54) אמי, רבי אמר במעשה 55)כן אמי רבי פסק כך

שם. שהיה,

.àé‰Ê „·Ú56˜„ˆ ¯‚ ‡e‰ È¯‰ - ı¯‡Ï Á¯aL57. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙¯Á‡ ‰¯‰Ê‡ ·e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓ58ÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,¯b‰ ÔÓ ¯˙BÈ Áe¯ ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ·LÈ EnÚ :¯Ó‡pL ·e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆

ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ Û‡ BÊ - epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha59˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ‰f‰ ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ60‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…
‰B˙61‡ÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…

epˆÁÏ˙62‰ÈB‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,63. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני 56) המדובר כי תקסט, מצוה חינוך' ב'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב'ספר כתב לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי"ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי
שהוא  אףֿעלֿפי עבד ואולי אורֿשמח). בשם סה בהערה
ה  הלכה פ"ה למעלה וראה פח. (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי ממון, אונאת בכלל אינו מט) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני מדובר
שם  והאורֿשמח שם). עיין כמופקר, הוא הרי השחרור לפני

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי 62)לא עיון, [צריך
מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק זה פסוק

שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.áé‰Bw‰64Ì˙Ò ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú65‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„·Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆ¯66BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ67‰˙‰ Ì‡Â .68 ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „·Ú‰69 »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ70,˙e„·Ú ÌLÏ Ï·ËÂ ÏnL „·Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â71ÏBÎÈ Ba¯ ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -72, ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ73ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי בן יהושע רבי של מימרא מח: יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ"א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי

הלכה  ביאה איסורי מהלכות ופי"ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי  איסור, בה אין לארץ לחוצה או לגוי והמכירה ט).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי, רבי שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב כגר ויהיה נח בני שנצטוו מצוות
ופי"ד  מילה, מהלכות (פ"א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב

ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
אמי. רבי של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות
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לגוי.72) עבד למכור אסור אחר שבאופן בתי 73)אע"פ
(רש"י). מחשיבם הוא שבזה ואע"פ דין.

.âé¯È˜Ùn‰74Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Bc·Ú ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
¯e¯ÁL75Ì‡Â .76·˙Bk L¯Bi‰ - B¯È˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.¯e¯ÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב, בשם אבין בר חייא רב של מימרא לח: שם
יוחנן. רבי בשם עולא של מימרא רבו 75)לט. את וכופין

.(163 עמוד לח: (מאירי יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ. שם

.ãé„·Ú77epnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ba¯78Ë‚ BÏ ·˙BÎÂ Ba¯ ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.¯e¯ÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי בשם אבא בר שמן רב של מימרא לח. שם
אביי. שיטת לפי בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי

.åè„·Ú79- ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È¯‰Â ,Ba „aÚzLÈ „·Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlL80Ôa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰ - ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
;Ba¯Ï ¯ÊBÁÂ ,Ba¯Ó BBÈ„t ÏËB „·Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«
‡Ïa ÔBL‡¯‰ Ba¯Ï ¯ÊBÁ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…

.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי"ף כתב פ"ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ' פ"ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.æè„·Ú81È˜È˙Bt‡ Ba¯ B‡OÚL82,B·BÁ ÏÚ·Ï ∆∆∆¬»««≈≈¿««
¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ - B¯¯ÁLÂ83ÔÈÙBÎÂ ,84B·BÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

B¯¯ÁLÏ85Ba ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ: המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו לשון
גובה  החוב בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ"ז ממונו לאבד גרם שהרי חוב, לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק חובל

.æé„·Ú86Ba¯ B‡ÈO‰L87ÔÈ¯BÁ ˙a88ÁÈp‰L B‡ ,89 ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡¯a ÔÈlÙz Ba¯ BÏ90Ba¯ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,91˙B¯˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏL92Ïk ÔÎÂ ,¯eaˆ ÈÙa ‰¯Bz ¯ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a ·iÁ BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈ¯BÁ93˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -94ÔÈÙBÎÂ ,95BÏ ·zÎÏ Ba¯ ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL ¯„ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .¯e¯ÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„·Ú‰96ÌÈ¯„a e¯‡aL BÓk ,97:Ba¯ BÏ ¯Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
CÏ ¯ÙeÓ98˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -99B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»

ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa Bc·Ú ¯¯ÁLÓ‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ¯‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L - ‰Ê ¯·„Ï BaÏa ¯ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï·‡ .·˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡100,Bc·ÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba¯ ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtB¯ËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba¯ ÈÙa ˙Òk‰ ˙È·a ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡¯wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ101. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי.86) בשם אשי רב של מימרא ומ. לט: שם
מ.87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב שעדיין ואע"פ לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט במעוכב האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי). איתא וכן (אורֿשמח, של 89)גמור מימרא שם,
שילא. רב בר רבה שפירשה מה לפי לוי, בן יהושע רבי

מצותֿעשה 90) שהרי תפילין, להניח העבדים דרך שאין
כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י היא גרמא שהזמן
"וראו  י) כח, (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה

שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם
יצא  לא רבו בפני בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח לבין בעצמו הניח בין חילקו
 ֿ (כסף לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי"ב פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח. ועיין הפקירו, כאילו זה מ.95)והרי שם
הרי"ף. גירסת לפי רבי למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח.97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ"ב הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב הבעל רק כי יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי האדון מצד דעת גילוי בזה

ומשלים 99) לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב: נזיר
אחרת. ושיטה גירסא ולראב"ד מ.100)נזירותו". גיטין

הרב.101) ולא בעצמו, כן עשה שהעבד כיון

.çé¯eÒ‡Â‰¯Bz Bc·Ú ˙‡ „nÏÏ Ì„‡Ï102Ì‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - B„nÏ103. ƒ¿…»»«≈

כח.102) כתובות במס' לוי, בן יהושע רבי של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר

.èéÁ˜Bl‰104Ì„˜Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
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„·Ú‰105‡ˆÈ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ba¯ ÈÙa Ï·ËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙e¯ÁÏ106L¯ÙÏ CÈ¯ˆ - Ba¯ ÈÙa ‡lL ;107. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ108BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ109.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב,

שאמר 105) בלי חירות, לשם בלבו וחשב מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי לפי

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ"ט (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב, בעל שעבוד מידי מפקיע שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע"פ שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי"ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי
בדת  קצת ונכנס שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב"א כתב זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע רבא של מימרא
שם. הרי"ף העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי

השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת
ד"ה  שם (רש"י העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז

לתקפו).

.ëÏ‡¯OÈ110Û˜zL111ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ112B‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜BÈz ‡ˆÓ113BÏÈaË‰Â ,114¯b ÌLÏ115 »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

¯‚ ‰Ê È¯‰ -116„·Ú ‰Ê È¯‰ - „·Ú ÌLÏ ;117ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈ¯BÁ Ôa118ÔÈ¯BÁ Ôa ‰Ê È¯‰ -119. ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח, יב, בשמות הפסוק על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי"נ הוצ' שם דרשב"י במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק]. תינוק מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ"ה לעיל ועיין ד). הלכה פ"ט
זוכה  שגדול לפי "קטן", לכתוב ודקדק בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק אינו [בתינוק
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי  מהלכות בפי"ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע"פ  גר). זה הרי - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי"ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני הדבר שיהיה בתנאי
יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע"פ ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ"י יא. (כתובות כשהגדיל למחות
שזכות  מפני אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי והלכות שם, (כתובות לו היא

זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי בקנין, בו שזכה
 ֿ לחם ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע"פ להרדב"ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב) הלכה פ"א (למעלה עברי

הנ"ל.117) כבירושלמי עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני רבינו: שכתב יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט לו לכתוב אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי שאינו מפני שחרור, שטר לכתוב צריך אינו
ה  הלכה פ"ט להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב"א ועיין בכסףֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי גר, שהוא ממה חוץ כלומר,
וצריך  להרדב"ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי ואינו
בירושלמי  כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.àë¯b120ÂÈÙÏ eÏ·ËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú eÓ„wL121 ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ -»«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי: ובדפוס תימן, בכ"י

לחםֿמשנה  ועיין יט. בהלכה למעלה ראה שם, הרי"ף
ומה  יט, בהלכה למעלה רבינו שכתב מה שזהו שהעיר

זו? בהלכה חידש

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין
בפרך. בו

.àÏ‡¯OÈ2Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰L3ÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ -4¯·c ÏÎÏ5; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

¯‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â ¯kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„·Ú‰6. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח:). שבא "הרב שם: במכילתא מפורש כן
(כסףֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י

כנעני". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ"א רבינו שכתב כמו כלל,
(פ"י  להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי שהורה" ֿמשנה.מי
הכנענים.6)

.á¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Le·k ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÓ B‡ ,·LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ¯‡MÓ „Á‡Ó B‡7BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿
ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,„·ÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :¯Ó‡pL ;ÂÈ˙B·e ÂÈa ¯ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
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el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ¯‡a e„ÈÏB‰ ¯L‡ ÌÎnÚ ¯L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈
.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף תימן, [ובכ"י ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי או תושב גר
דילוג  עלֿידי הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי מפורש זה ולפי
(יבמות  אחא רב וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי לבין הגוי
כרב  ולא טבילה, אחרי אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי גופו - לישראל הנמכר שגוי (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסףֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.â„Á‡8elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ9 ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „·Ú Ôa‰ È¯‰ -È10e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ

ÌÎˆ¯‡a11ÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „·Ú‰ Ï·‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;„·Ú Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ

ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·ÚÂ ,ÌÎˆ¯‡a12. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי 8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח: יבמות
איסורי 9)יוחנן. מהלכות (פט"ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק על ד) כא, (שמות משפטים פ' דרשב"י
בין  עברי) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב'תורה וראה עבדים". אלו הרי - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני עבד הוולד הרי שלכם, ואין 12)משפחה
מודים  הכל סב. ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר זה
(שם). יחס לו יש הגוי אבל (=יחס). חייס לו שאין בעבד
וכעצם  ו. הלכה אישות מהלכות בפט"ז רבינו פסק וכן
שהבא  שם, ביאה איסורי בהלכות גם רבינו כתב זו, הלכה
עבד. הוא הרי השפחה מן והבא כאמו, הוא הרי העבד מן
הלך  "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם קשר לזה ואין
יב  פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כן ופסק הזכר", אחר
וגר  עמוני. הוולד - מצרית שנשא עמוני ש"גר כא: הלכה
באומות  - הכלל ו"זה מצרי", הוולד - עמונית שנשא מצרי
יחס, להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר" אחר הלך
ועיין  הנקבה, אחר הלך - יחס לו שאין בעבד אבל

לחםֿמשנה.

.ãÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏÓ13‡È·‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ ‰L¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;d¯ÎÓe ‰È·Lƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡È·iL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ·‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,¯ÎnÈ - Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆
- el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „·ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È¯‰ ;¯ÎnÈ -ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות

.ä‡Ï - ˙e„·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…

ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜14Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ
Ï‡¯OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ Ì‡ ,ÔÎ15. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט). הלכה פ"ח (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי מהֿשאיןֿכן השני), בפירוש (כסףֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף

.å‰M‡‰16elÙ‡ ,ÌÈ„·Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜17„LÁ‰ ÈtÓ ,18BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „·Ú ‡l‡19ÔÎÂ .20 ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

¯eÒ‡21- B¯¯ÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „·Ú ¯¯ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„·Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯¯ÁLÓ - B¯¯ÁL22ÔÈÙBÎÂ ,23B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ
ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa ¯e¯ÁL Ëb ·zÎÏ24e¯‡aL25¯zÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»

Ì‰È¯·c ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï B¯¯ÁLÏ26. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
˙Òk‰ ˙È·a ‰¯OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k27‰Ê È¯‰ - ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe Bc·Ú ¯¯ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈
‰Êa28‰ÁÙL ÔÎÂ .29,¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈

da¯ ˙‡ ÔÈÙBk - ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ ¯eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,d¯¯ÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
רשב"ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ"א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב. אסורי מהלכות כב בפרק רבינו כתב כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע, שפחות, גם נזכרו שם והרי עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ"ד
אלמנה  שהרי ועוד, מה) ס"ק רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני כלב לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע (הגר"א מכלב זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס"ק אורח לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ"א לביאה ראוי אינו - תשע מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
 ֿ (כסף עבירה לידי ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסףֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח. גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח פרק (למעלה כך על אותו וכופין
ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי
ובכ"י  הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י
שחרור". גט לכתוב אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה
בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
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אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי  עיי"ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף ה'חינוך'
שכשם  יט) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ"ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח פרק [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ או לגוי עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי "מעשה לח: וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ"ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח. גיטין
ז. הלכה ז פרק למעלה וראה כאביי.

.æÏBÎÈ30ÈÈ‡Â ÈnÚ ‰OÚ :ÈÚk Bc·ÚÏ ¯ÓBÏ ·¯‰ »»««¿«¿¿«¬ƒ¬≈ƒƒ¿≈ƒ
ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÈÂ CÏÈ ‡l‡ ,CÊ»»∆»≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ Ï‡¯OiL ;‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¬»¬»ƒ

Ì‰ÈÈaL31ÔÈ‡L ;ÂÈ„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»∆≈
‡Ï Ì‡Â ,ÌBÓÓ ¯ÓLÏ ÌÈÏB„‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…»»¿ƒ…
,e˙eÓÈ B‡ eÁ¯·È Ì‰ - Èe‡¯k Ì˜LÈÂ ÂÈ„·ÚÏ ÏÈÎ‡È«¬ƒ«¬»»¿«¿≈»»≈ƒ¿¿»
Ï·‡ .Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ Ì„‡Â¿»»»«»«¿»≈ƒ»»»¬»
·iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙¯B˙a BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿«ƒ¿≈¿«»

Ô‰È˙BBÊÓa32‡Ï Ì‡L ;Ì˙B‡ ÒÈÎ‰ Ôk ˙Ó ÏÚL , ƒ¿≈∆∆«¿»≈ƒ¿ƒ»∆ƒ…
·iÁ BÈ‡ È¯‰Â ,eÁ¯·ÈÂ e˙eÓÈ - Ì˙B‡ ÔeÊÈ»»»¿ƒ¿¿«¬≈≈«»

Ô˙eÈ¯Á‡a33. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב: ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני על שמרחם "מי יב.

שם. מה:32)ברש"י פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי דין כי ויתכן (אורֿשמח). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי"ב למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב"ד צאן מנכסי בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט"ז באחריותם שחייב

כן. הדין

.çC¯Ùa ÈÚk „·Úa „·ÚÏ ¯zÓ34Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿««ƒ
Ì„‡ ‰È‰iL ,‰ÓÎÁ ÈÎ¯„Â ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,Ck ÔÈc‰L∆«ƒ»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»¿»∆ƒ¿∆»»
‡ÏÂ ,Bc·Ú ÏÚ BlÚ „ÈaÎÈ ‡ÏÂ ,˜„ˆ Û„B¯Â ÔÓÁ«̄¬»¿≈∆∆¿…«¿ƒÀ««¿¿…
.‰zLÓ ÏkÓe ÏÎ‡Ó ÏkÓ e‰˜LÈÂ e‰ÏÈÎ‡ÈÂ ,BÏ ¯ˆÈ»≈¿«¬ƒ≈¿«¿≈ƒ»«¬»ƒ»ƒ¿∆
ÏÈL·z ÏkÓ „·ÚÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ»¿ƒ»∆∆ƒ»«¿ƒ

ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÏÈL·˙Â35˙BÓ‰a‰ ÔBÊÓ ÔÈÓÈc˜Óe , ¿«¿ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
ÌÈ„·Ú‰Â36ÈÈÚk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÔÓˆÚ ˙cÚÒÏ ¿»¬»ƒƒ¿À««¿»¬≈≈¿≈≈

.dz¯·b „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂ37Ô¯ÒÓ ˙e„·ÚÏ ;ÌÈ¯·„a ‡ÏÂ ,„ia e‰f·È ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰a¯È ‡ÏÂ .‰Le·Ï ‡Ï ,·e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
L¯ÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ ¯a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈ·Bh‰ ·Bi‡ ÈÎ¯„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
ÈOÚ ÔËa· ‡Ï‰ .È„nÚ Ì·¯a È˙Ó‡Â Èc·Ú ËtLÓƒ¿««¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬…«∆∆…≈ƒ

ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁ¯a epeÎÈÂ ,e‰OÚ38˙efÚ‰Â ˙ei¯ÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ¿»∆»¿¿≈»ƒ¿≈¬»»»
ÚÈtL‰L ,Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯Ê Ï·‡¬»«¿∆«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,‰¯Bz‰ ˙·BË ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ¯ - ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰a39ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ,40ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»
ÌÁ¯Ó‰41ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ

Ea¯‰Â EÓÁ¯Â42. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ"א למעלה ראה
כנעני, בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע, שכן בכסףֿמשנה
עברי. בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא בֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
צריך, אינו והוא הזה הכוס החם לו תאמר שלא בפרך, בו
תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס את לי הצין
תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי ד): הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי
שלו), כנעני לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי לעבדיה, ויהיב יין) (=שתה חמרא שתי

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "אמר מ.
והדר  לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע"פ ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב: ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס: בר שבתאי של
וכו' מרחם שאינו מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע לפי
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף רחום, הוא מה הידוע:

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ"א [ראה
בבעליֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק קנא:41)פה. שבת

ברבי. גמליאל רבי בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא
כדי  וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי הצד

טוב. בדבר לסיים

ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
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.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ
ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ∆
ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»¿≈»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»¿»ƒƒ¿
- ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ
ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿
- ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ‰zÓe ‰iÎÊ¿ƒ»«»»¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ
- ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ»»»¿»ƒƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ
ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ∆
ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»¿≈»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»¿»ƒƒ¿
- ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒ

ה'תשע"ו  תשרי ט"ו שני יום

E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»
.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ

BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…
BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ

Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ¯˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.à‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.á·‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ
˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא

מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו
לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
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מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.â„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L ¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈

ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«
¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ

.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.ãÒ‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
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¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈
‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…

¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ
¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«

ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ
Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ

ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»
¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«

‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ
¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»

ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»

„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45Ïˆ‡¯ÓBM‰ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈
;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום
שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש
הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף שם המשפט

.äda ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
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‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

שנאנס 56) עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר פטור
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.å¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.
הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח
שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. הדעת 65)הפיקדון על מתקבל זה שבמקרה

ולפיכך  הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של שרצונו
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע בפיקדון זכה

ציווה 66) לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם. ברייתא
השליח. ידי על לו לשלוח

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.à‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»
BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈

¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ
B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
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(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין
מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.áÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.â‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆

È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««
˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈

¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…
˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ

ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות

הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.ãelÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,
וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.äe‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.åÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.æ‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
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ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»
‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.ç˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא

צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
 ֿ בבבא הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה

ע. בבבאֿבתרא

.è,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר

נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה שבמקום 60)המלא,בגלל
בדבר  העדים שאין בעדים, צורך אין - מודים ששניהם
שתהא  כלומר סה:) (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח אפשרות

.é‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«
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כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע זכאי 64)שחייב תובע, כל

השבועה  שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע לדרוש
אותו  המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע בה שחייב
ונטען  טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא זה ממון.

יב). הל'

.àé‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ∆»
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰65˙q‰ ÚaL -66 ««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»∆≈

BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68‡lL :B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿»∆…
„È Ba ÁÏL69Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ ,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , »«»¿…ƒ¿«»«ƒ¿…ƒ¿»∆»«

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ70. ∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין

.áéB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈

Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ

ÚaLpL87ÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ˙ËÈ˜a Ú·M ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«
¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו החזרתי 73)להחזיר שהטוען
היסת. נשבע בשעת 74)- בזרועו ספרֿתורה אוחז

) ח).השבועה הל' שבועות מהל' לפיכך 75)פי"א כלומר,
הנמצא  שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים אנו אין
שאלמלי  הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד בידי

בחזרה. שטרו מקבל היה הפקדון ויהיו 76)החזיר
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר מלשלם, פטורים

השטר 77) של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו" כלומר,
נזהר  אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד, שביד
ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד ביד מלהשאירו

ג). ס"ק רצו אותו 78)(סמ"ע משביעים אנו לכך כלומר,
בלי  בפקדון כמו היסת נשבע ואינו חפץ, בנקיטת שבועה

מתערער 79)שטר. אינו השטר של ההוכחה תוקף כלומר,
אילו  והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול ה"מיגו" מפני אלא
טענתו  אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב היה כך טען
(כרב  חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על המסתמכת

ע.). בבבא ֿבתרא ופטור.81)עדים.80)חסדא ונשבע
מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם

אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי
היסת. אלא חייב
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.à¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ

zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»
zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה ֿ 5)לצרכו) (בבא יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.á‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.â·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
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להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.ã·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.äBa ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.å‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק

הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים
שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם

מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.æ- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.çC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«

ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
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למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום
אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה

רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.è‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.éda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

ה'תשע"ו  תשרי ט"ז שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר

שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי
עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.à¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
a‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜a4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
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באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,
גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב

(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה
יתירה.9) חמימות לה גרם כלי 10)שהשינוי עם

המחרישה.11)החרישה. המכשולים 12)קנה כי
נמצא  סלעים, בו שמצויים בהר מאשר מעוטים בבקעה
פ.). (שם מהשינוי תוצאה אינה הקנקן ששבירת

שבסיבתם 13) כלפיהם, מופנית הבית בעל תביעת כלומר,
הפרה. בעל מפסיד לשלם להם אין ואם הקנקן, נשבר

אף 14) הפרה, לבעל לשלם חייבים שהאומנים משמיענו,
בהר  לחרוש שכרו אם ואפילו שינה, לא שהשוכר פי על
מפני  ונשברה, המחרישה בהם ונתקלה סלעים בו שיש
להישמר  אתם מחוייבים לאומנים לטעון יכול הפרה שבעל

בסלעים. מחרישת 15)מנגיעה ששינה במה פשע שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה חייבים 16)בקעה והם כלומר,

גם  חייבים הם שהרי למשכיר, ששילם מה לו להחזיר
משנה). (מגיד למעלה שביארנו כמו הר בחרישת

.á?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.â˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא: ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.ã‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ.27) כתב 28)שם ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג בפרק רבינו

וכשהוא 29) החיטים ממשקל פחות משקלם שהשעורים
מוסיף  הוא הרי החיטים, למשקל השעורים משקל משווה
מיתתה  לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה השעורים במידת
כרבא). (שם במשאה הבהמה על המכבידה הנפח לתוספת

חייב.30) - תבואה משל גדול לא 31)שנפחה שהרי
התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן ראה לרעה. שינה

.ä‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.åÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»
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ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד

פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור

- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.æÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו
לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם
אשי). כרב

.ç¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈

ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»
‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»

C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»
‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»

‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.à‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה
את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
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העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי
שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה
הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.á‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
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(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.
בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.â‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,

וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.ãd˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««
˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»

‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb¯‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
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שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.äÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

Ï‡a ‰fLÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«
˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן

בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.å- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
 ֿ (מגיד יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.æ¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»
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ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»
˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ

Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿
ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»

B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»
CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»

- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.çÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
העליונה 79) לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא. או
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.à¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול  בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות , תנאי המגדירים המונחים
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השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.ádaL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.âB¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

בטיח 26) המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
ואינם  הנסרים על נופלים הגג שעל והמים ומשופע,
מחזירה  אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל, את מרטיבים

רש"י). ע"פ (שם לזה אומן צריך להטיח 27)ואין
דרך  לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג, שנתהוו הסדקים

לזה. אומן צריך ואין המשכיר 28)הסדקים, על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר אלא לתקן

.ãB¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.äÏ·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.å¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
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הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.æÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם

ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות
לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי
שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.çÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב

עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.è‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
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מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.é‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»

B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»

‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.àéÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

ה'תשע"ו  תשרי י"ז רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר

שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.àÁ˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב

בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר
כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון

מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.áB¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
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סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.â,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.ãBa ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.ä¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה
מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם לפני
בכלל 50) אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר, שהעצים,

וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים "פירות"
זמנם  כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים פי על ואף

אסורים 51)להתייבש. שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
שהרי  ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו ומפרש בו"
נמצא  החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח המלווה אם
הלווה  אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד שאכל שהפירות
ריבית  כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר ויצטרך אותם לוקח
וראה  עיון" צריך "ועדיין ומסיים משנה, המגיד פי (על
והלוה" "המלוה שכתב רבינו ומלשון המשנה). במרכבת
בשכירות, ולא במשכון אלא אמור זה דין שאין נראה,
אינם  שכירות שדמי מפני משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם
כסף  נתן שלא נמצא סה.) שם (ראה לבסוף אלא משתלמים

ריבית. לאיסור מקום אין וממילא

.åÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»
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או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.æB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי

מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.çB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.àdÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3ÏÎ‡Ï ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆∆¡…
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t4ÌÈ·eˆ˜ ˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ ,5, ≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈¿ƒ

Ì¯ÎÂ ‰La ¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ¿»»¿∆∆
LÈ „Á‡ ÔÈc Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆ƒ∆»≈

Ô‰Ï6¯ÎBÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â .7. »∆¿«≈¿≈«ƒ¿»≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
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יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי
ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,

אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.á‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.â¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.ã˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת

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



קלז zexiky zekld - mihtyn xtq - ixyz f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.ä¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ
ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«

- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»
B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈

?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»
‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
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שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.å¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«

Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.æ¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.ç¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
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אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.è¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת 
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.éÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««

Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«
Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ

˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ
ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈

‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»
BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
 ֿ במגיד מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
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באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי
סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא

שם:110)

.àéÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
 ֿ מגיד (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.áéÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.âéÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא כפי
פע 128) בה אעשה לה.ולא הראויה וכן 129)ולה כצ"ל,

כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס הוא
השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס ומהרי"ף
אם  לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול היינו
ב'גנזי  וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה היתה

.(99 עמוד ס"ה לוין "אוביר 130)קדם', בגמרא שם
(שליש). שהרי 131)תילתא" היא, אסמכתא והלא כלומר,

יהיה  אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב אינו
שמא  סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה, לא או
מכירה  מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או יהיה

ז). ההפסד 132)הל' חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אמר 133)המשוער. ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

להגזים. אלא עצמו 134)כן התחייב ולא ההפסד, כפי
גוזמא. במיטבה 135)בדבר משלם הוא בדין כלומר,

וראה  כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא זה שאין
שם). מכירה ההפסד.136)בכסףֿמשנה מכפי יותר היינו

להגזים 137) אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר ולא
קד:). דינרין 138)(שם המאה בכלל עצמו שהתחייב

שאין  דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד לא אמנם שאמר.
ושיעבד  גמר המשוער ההפסד כפי אבל אסמכתא, אלא זה
ולא  אוביר אם כדין זה והרי הדינרין, מאה במסגרת עצמו
המדובר  זו בהלכה גם שם). (רי"ף במיטבה אשלם אעביד
דמי  השדה בעל מקבל בחכירות שהרי בלבד, בקבלנות

יובירה. ובין השדה את יעבד בין חכירות,

.ãéÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
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ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל
כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,

מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.à¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לאחר
השמש.4) זריחת עם החמה.5)לעבודה שקיעת אחר
התנה 6) ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג לשנות

ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך על עמהם
שכל  מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר שכרם ואפילו
שם). (גמרא יותר משובחת השכירות בשעת התנה שלא

סעודתם.7) מזון לפועלים נותן בגרוגרות,8)שהשוכר גם
הסעודה. מזון על שם.9)נוסף

.á¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.âBÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»

‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»

˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈
‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆

¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
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ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,
הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא

שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 
היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.ãÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«

ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«
Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…

Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»
˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆

‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«
ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»

¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ
ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,
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ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין
בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם

לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה שהם
גמרו.65) שלא המלאכה.66)החצי שהוקרה
שקל 67) בידו מעכב הבית שבעל דינרים, שני שהוא

שצריך  מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן שמגיע מהשכר
לגמור  כדי שוה להוסיף הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.

התחתונה  על הקבלן שיד כלום, להם נותן אינו - שמונה
הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין. שלא בו שחזר מפני
מכיסו  משלם הקבלן אין - שקצץ ממה יותר שוה וחציה

שלג). סימן וראה 68)('טור' (שם, סלעים שני ויטלו
מזה). שלמדו מה שם המלאכה.69)בגמרא שהוזלה

במקומי 70) אחר אדם קח לטעון: יכול הקבלן אין כלומר,
שיטול  מה בניכוי התנאי כפי שכרי לי ותן המלאכה, לגמור
שעשה. מה כפי סלע לו נותן בעלֿהבית אלא זה,

סלע".71) להם נותן סלע "ואם הגירסא: שבידינו, בגמרות
בהתאם  והוא סלע", להם נותן שקל "ואם מגיה והגר"א
סלע  אלא "א"א כותב: בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת
שאין  כוונתו, כב) ס"ק (שם הש"ך ומפרש דינרים", שני יפה
היינו  להעשות, שעתיד מה להם ששמין שקל, אלא להם
ששווה  הערך כפי שעשו, העבודה חצי בעד להם משלמים
זו  לשיטה ראיה מביא שם והש"ך הנשאר. החצי עשיית
הוא. כן רבינו דעת שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא,

שעתיד 72) מה - ולקבלן שעשה, מה שמין שלפועל שם,
בעל  ושכר הרבה, נתייקרה אם מכיסו משלם ואינו לעשות.

היוקר. בשעת אחרים פועלים המלאכה 73)הבית שאין
בזמן  גם לעשותה ואפשר הפועלים, חזרת בגלל נפסדת
בשכר  אחרים פועלים שימצא עד ימתין ולכן יותר, מאוחר

ביוקר. עתה ישכור ולא לראשונים, שאין 74)שפסק
לדיחוי. ניתנת המלאכה את 75)עשיית בו ששורין מקום

תפסד. יעלהו לא ואם לשמח 77)לקונן.76)הפשתן,
נותן  ואינו לעשות זמנו שעתה הוא, האבוד ודבר וכלה. חתן

עה:). שם 'תוספות' (ע"פ אשתו 78)לדחותו או הוא
'תרומת  בשם ה סעיף שלג סי' בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו

בהם,79)הדשן'). לחזור יכולים האלה המקרים בכל
(שם  שעשו מה כפי - לקבלן בין לשכיר בין - להם ושמים

שם). וברש"י פועלים 80)עז: שוכר כלומר, חשבונם, על
ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים על - ועליהם אחרים,

בסמוך. רבינו שמבאר מלאכתם.81)וכמו שגמרו אחר
ומוציא.82) על 83)חוזר האחרים הפועלים בשכר מוסיף

הראשונים. מהשכר 84)חשבון שנים פי היינו, עח. שם
ועליהם  בשתים, שוכר בסלע שכרם כגון לראשונים, שפסק
ועיין  פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן שלג, סי' ('טור' לשלם

ולחםֿמשנה). יוסף' ס"ק 85)'בית שם ש"ך (עיין פקדון
שברשותו.86)לג). שלהם מהממון בעלֿהבית
אחד.87) יום עבודת בעד אחד לפועל שער 88)כלומר,

כלל. בדרך הוא או 90)שם.89)הפועל עליהם ששוכר
הראשונים.91)מטען. עם שפסק השכר שכיר 92)כפי

פועל. עו:93)יום, שאינו 94)שם בדבר חזרה כדין
אבוד.

.äÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆1
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EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««
‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.å¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»

¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»
eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר

- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד: שכיר 111)גיטין אלא שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.æÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.çÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»
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B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.èÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124e‰‡¯‰Â ,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆¿∆¿»
B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa125B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , ¿∆¬≈≈»¿»¿≈¿≈«≈¬≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó126. «∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.éÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.àéBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו

שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל
במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא

מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו
וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר

בכלל. המציאות

ה'תשע"ו  תשרי י"ח חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.à˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

Ï‰L ¯Á‡ BkLnL¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰Â3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.áEÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿
¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ
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‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆
‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.âÔ‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ

ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.ãÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»

ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»
˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי

.äÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



קמז zexiky zekld - mihtyn xtq - ixyz g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל
ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה

בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.åe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,
כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל

יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד
האילנות. והיה.55)בעיבוד  לשדה 56)כלומר, היורד

אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,
ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.æÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.à¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
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בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.á¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

 ֿ ולא בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר

לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה  עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.âÔ˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.ãBÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
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לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
אם ששת, ורב רבה שכרו נחלקו ולתבוע לחזור יכול הפועל

ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.ä‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48Èt ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««ƒ
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL49ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»ƒ≈

Ì‰È¯·c ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ50, ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆ƒ¿≈∆
.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.åBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»

‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
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משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.æ¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו

טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב
ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל

של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי
שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר

חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא
שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.çB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.è¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«
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ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
 ֿ ובכסף במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.àÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
ד. הל' להלן להלן 4)כמבואר כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,

ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.á?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20iL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡‡lÓ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
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רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
 ֿ ובמגיד הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.âÏh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.ã·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.äÏ„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב  לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
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דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
מעל 62) והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית, פי
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.æÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.ç˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.è˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.éÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«

ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«
‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…

ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»
BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«

Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב אע"פ 81)מעשרות
נותן  שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו שהוא
 ֿ בבא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית של לכליו

צא:). פז:82)מציעא שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים ולא "ענבים, פט:83)דרשו: שם

פז:). רש"י (לשון הרבה" שיאכל שקצץ 84)"למתקן
מעשר  מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים שיעור עד לאכול
פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש ע"פ יא, הל'

קצץ). שקצץ 85)בד"ה מהכמות יותר יאכל לא שהרי
חייב  שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל' ובפ"ה פט:), (שם
"קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם הוא אם לעשר

ציר  ואם אחת. אחת שתים)אוכל שתים שאוכלם (כלומר, ף
כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר, חייב
כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף שאם
בענינים  בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא לפי
בזה  וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו הנוגעים
(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר שכבר מה על

והזגים.86) החרצנים ולזרוק הענבים, למצוץ
פז:).87) (שם מוצץ" ולא הפועל 88)"ואכלת, וכלֿשכן

מהבהב  שהוא בשעה ממלאכה בטל הוא שהרי עצמו,
פט.). שם שם).89)(גמרא (רש"י טעמו" ממתק "שהאור

"ענבים,90) פז: שם שאמרו מה על זה דין מסמיך רבינו
אחר  דבר עם אכילה לא כלומר, אחר". ודבר ענבים ולא
כמות  ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת ע"י אכילה ולא

(אבןֿהאזל). אור.91)שהן יהבהבן שלא שבלים, כגון

.àé‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
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היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל
לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.áé˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.âéÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.ãé‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

ה'תשע"ו  תשרי י"ט ו' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.àÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.ádzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא
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כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה לכלל צא.17)בא בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.âÏ‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם

אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות
לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.ã‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.äÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
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oecwteקנו dl`y zekld - mihtyn xtq - ixyz h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.åÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»

ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»
˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.æÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.àÏ‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»

Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆
ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»

ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד בין 4)שאין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת מתה
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
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הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.á‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»

da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»
epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.âÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.ã‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.äÌ˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  ֿ טובת (מגיד בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
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בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות
הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות

מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
 ֿ ובכסף (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.å˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.æB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

 ֿ בבבא שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
 ֿ (מגיד דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.çÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.èB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.éÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
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‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ
ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»

¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…
BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»

ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.àÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.áÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.â˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.ã·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.ädÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

והרי"ף 19) בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
אמר  שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה (שם)
שאילה  זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני לעבדו
ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד מפני בבעלים,
קיבל  ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו, כיד ידו שאין

לאחרים 20)דעתו. עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת בלי

.å‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.æBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24- «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰25B¯·ÁÏ ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .26: ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»«¬≈

‰Ï‡L dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»¿≈»
.ÌÈÏÚaa«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל  אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת ֿ 26)למלאכה במגיד
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
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לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.çÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈

lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.èÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.édÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»

el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈
‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.àéÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
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מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין

בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
 ֿ לחם (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

ה'תשע"ו  תשרי כ' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.àÏ‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.á‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.âB¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
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ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך
יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.ãÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»

,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ
.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.àÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.á,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
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,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»
Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈
.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ באונסין גם מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.â,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.ãÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
להן  אין בו) הטמון את לגשש כדי בקרקע שפודים התוחבים
זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר

לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.ä„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
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ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»
‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈

.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.å„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.æ„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה

היא.

.ç„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, שהיא 49)רבא
בנה. יפסיד שלא פשיעה.50)נזהרת זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.èÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
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‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆
ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ

‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆
‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«

ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈
.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר מהשבחת

לבעל 58) הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס לא
השכר  בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא השכר
בעל  ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום נמצא
שהביא  עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום הפקדון
להעלות  לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב - הכשות

הביא]. רחוק שממקום הדעת על

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.àBÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע

פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק
הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם

שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה
שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.á„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.â„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.ãe„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
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:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי

שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.äÌ·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ

BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

לא 27) וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
בהן". מ.28)יגע שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,
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יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.å„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
 ֿ חושן ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.æÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…

‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך ואין 54)לומר:

במקצת. כמודה התורה בשבועת אותו מחייבים
במקצת 55) שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען טוען בהלכות

זה  ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא שבועה חייב אינו
מיגש  והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש הר"י רבו מפי הוא
ואינו  במקצת מודה תורת עליו שאין כן, אם עוד, שאל
זה  הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע למה שבועה, מחוייב
יודע, איני אומר והנתבע בידך לי מנה לאומר דומה
אמרו  שלא ותירץ, ונפטר? יודע שאינו נשבע שהנתבע
בכלום, מודה כשאינו אלא ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע
כמה  יודע שאינו אלא לשלם שנתחייב מודה כשהוא אבל
רבינו  שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה ונוטל. התובע נשבע -
ה"ח  פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו לדברי מנוגדים כאן
או  חיטים אם יודע אינני אומר והנתבע חיטים בתבעו
שעורים. וישלם יודע שאינו נשבע שם: שפסק שעורים,
כאן  שבנידון מתרץ, פח סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית
ופשיעה  שפשע, מפני הכל לשלם הנפקד את מחייבים
ה"ג, פ"א שכירות בהלכות שהוכחנו מה לפי אולם כמזיק.
אמרו  לא בשמירה שבפשיעה מיגש הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב
סתירה  ליישב ונראה לתירוצו. מקום אין - כמזיק פשיעה
זה  ובין כאן בנידון ההודאה בין מהותי הבדל שיש זו,
לי  תן טוען המפקיד אין כאן ונטען. טוען שבהלכות
מודה  והנתבע דמיהם תובע והוא נגנבו שהרי מרגליות,
ממין  זה אין (ואעפ"כ קטן בסכום התביעה במקצת 'ברי'
הטענה  שעיקר מפני במקצת, מודה שבועת לענין הטענה
הסביר  ובזה סייגים). היא ההודאה ועיקר מרגליות, היא
אבל  הלויתני, אם יודע איני לדין דומה זה שאין מיגש הר"י
ולכן  בחיטים, הודאה כל ואין ממש חיטים היא התביעה שם
שם  ונטען טוען ובה' הלויתני. אם יודע איני כאומר זה הרי
ס"ק  שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים לשלם חייב למה יתבאר

לה).
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meil '` wxt m"anx ixeriye"ryz ixyz 'kÎc"i -

ה'תשע"ו  תשרי י"ד א' יום

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.à‚‚BLa ,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈¿≈
BÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»∆≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÎa eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿¿…
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
Ìc :CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰ Ì„Â¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»«
BÒpk elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒƒ¿
- ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â .¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‰Ó‰a ·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈¿≈»

.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â .‰‡ÓË¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

.á,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
BÚÏBa - ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe«ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿
¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈

.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

.â‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
;˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ Ïk ,L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈«¿ƒ
ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰ Ìc ÏÚÂ ;·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ¿««»«»¿«≈¿«««»»»¿«
˙lÁ˙a ˙˙BM‰ Ìc‰ Ï·‡ .‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L∆¿«≈«¿≈¬»«»«≈ƒ¿ƒ«
‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰ Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰«»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»«≈¿«»»
‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈«»ƒ»»«¬≈
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰ ÌcL ;ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k¿«»≈»ƒ∆««ƒ««»∆«∆∆

.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

.ãÌ„Â ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â ˙ÈˆÓz‰ Ìc«««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿¿«
˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â ,ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰«¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«
.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - „·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»

B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»
LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ‡È‰ Ìca«»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆

.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

.äÌ„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
ÔÈ·iÁ - BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ .„Bli‰«ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ
.ÔÈ¯·‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ ,˙¯k ÂÈÏÚ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«»≈»ƒ

.å˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - ‰¯„˜Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰«≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â .BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc»¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»
- BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈
‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰»∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

.æCB˙Ï B‡ ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â dÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰«»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆¿
ÏM·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆¿«≈
ÏÚ d·‰·‰Ï Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡ d˙B‡»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈¿«¿¬»«
dc·Ï dÏMaL ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰»¿««»¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»
ÔÈ‡L ,ËeLt ‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»»∆≈
„Ú B˙B‡ ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ«

.¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL∆¿«¿¬ƒ»

.çdËÏÁ ‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…¬»»
,‰¯eÒ‡ dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»¬»
ÌÚ „·k ˙BÏˆÏ ¯zÓe .dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿»≈ƒ
.‰hÓÏ „·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈¿«»
.BÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰ÏÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆¿

.èBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ ¯Oa ‡l‡ ,Ì„»∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»
¯eÒ‡Â ,ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„…̃∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ¿»
„ˆÈk ‡l‡ .BËÏÁ elÙ‡Â ,ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»≈«
Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ ‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?‰OÚÈ«¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆¿««»
‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe .‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈¿≈»«»

.ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

.éBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«
BÁÈpÓe ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰«»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆
ÌÈÓ CB˙Ï „iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú«∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

.àéÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
;Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««
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קסט zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - ixyz e"h 'a mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
.epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

.áéÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
- ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â .„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«
.ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»…«
¯zÓe .ÈÁ ‡e‰Lk BÏÎ‡Ï ¯zÓ - ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆«À»
‡ÈˆBÓ ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL ıÓÁ‰ ˙BzLÏƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆ƒ

.Ìc‰«»

.âé.‰iL ÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««¿ƒ»
ıÓÁ‰Â ‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ¿«…∆

ÔÈ¯eÒ‡¯Oa .‰ÏˆÈÂ ‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ÁÏÓiL „Ú , ¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆¿ƒ¿∆»»
,Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,ÌÈc‡‰L∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»«¿ƒ»∆¬≈∆
ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ Ô‰L ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈¿≈ƒ»ƒ¬»»
Ô‡Ïˆe ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â .ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe¿»»«»À»¿«¿»¿ƒ…¬»»¿»»
Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,‰hÓÏ ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa¿«¿»»»…∆ƒ¿«»∆¿»»À»

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÁb‰ ÏÚ««∆»ƒ¬≈≈À»ƒ

.ãéÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - ‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz»»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈
- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L ,¯eÒ‡»∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«
Ì‡ :‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰»¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

.åè„Ú ÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ
„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe ,ÁÏÓ ËÚÓ ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
ÏL ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓ ÏL ˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

.‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ«»∆««««¿ƒ¬»

.æè,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t«∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
ÌÚ ‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c .˙ÈeÓL ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ
,‰Ù¯ ‚c‰L ;ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»»∆
Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«ƒ

.‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ»«»ƒ¿«¿≈»«»

.æéÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
BÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·eÏÚ Û‡Â .ÔÎB˙Ï ‡ˆ ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â .‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Ètƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
Û‡ ,˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL»»¿ƒ¿»»¬≈≈À»«
.‰ÏÚÓÏ Ô‰Èt elÙ‡Â ,ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆¿«¿»

.çéB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
È¯‰ - Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,˜eÏL»∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»¬≈

e¯B‰ ÔÎÂ .ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ¿≈
.ÌÈB‡b‰«¿ƒ

.èéÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»
‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ˙¯¯t˙Óƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ
¯zÓ - ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ô˙˙lL∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆À»
¯‡La ÔÏÙË .‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»ƒ¿»
- eÓÈc‡‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ¿̃»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…∆¿ƒ

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

.ë„Ú ,Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ - da ËÁML ÔÈkÒ«ƒ∆»«»»«¿…»≈««
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆
da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .¯zÓ - Á˙B¯≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈
B‡ ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
Ï·‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈¬»

.Á˙B¯ ‡Ï…≈«

.àë‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
ÚÏ· ¯·kL ,ÌÏBÚÏ Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»ƒ¿«

.‰ÈÒ¯Áa Ìc‰«»«¬»∆»

ה'תשע"ו  תשרי ט"ו ב' יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.àÊÓa :·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰- ‚‚BLa ,˙¯k ·iÁ - „È »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈
,„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»
‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ .Ô‰lL ‰Ù¯Ëe¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
‰LÏL ÏL ÏÙ ÔÎÂ .d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»
BaÏÁÓ ÏÎB‡‰Â ,B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈≈∆¿

.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

.áÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«
CÎÈÙÏe ,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB ,¯zÓ ‰È‰L d¯O·a ¯eq‡‰»ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆¿ƒ»

.ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ
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.â,¯zÓ BaÏÁ Ïk - ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿À»
Ì‡Â .‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»¿ƒ
ÒÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL»¿√»»¿»«««ƒ∆…ƒ¿ƒ
,¯eÒ‡ BaÏÁ - ‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿»
ÔÈËeÁ‰ Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»«ƒ

.˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

.ãeÏkL ¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»∆»
BÎ˙Á el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ¬»
¯Ò‡Ï ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ∆¡…

.·ÏÁ‰«≈∆

.ä·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
ÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‡l‡ ·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆∆»
˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»
·ÏÁ :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ „·k‰ ˙¯˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈≈∆
ÈÙÏe .Ì·eË ‡e‰L ,‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ ı¯‡‰»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»¿ƒ
e‡¯˜ ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈ƒ¿¿
CÎÏe .ÌMÏ Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ≈∆∆≈»»»∆»«»«≈¿»
.epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆

.å·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
ÔÈ·iÁ - ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .·¯w‰ ÏÚL∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ
·ÏÁ ÌL LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈»≈∆
ËeÁÂ ;¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ««≈»»…¿∆∆¿»»¿
- ·ÏÁaL ÔÈËeÁ .¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆

.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

.æÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ .ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡»««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰«¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ≈
,d˙B‡ ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈»

.ÂÈ¯Á‡ ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈«¬»

.çÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆
·ÏÁ ‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe ,ÌÈÚna«≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆≈∆
Û‡Â .¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»¿«
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»
˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ .B˙B‡ ‰ÙBÁ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

.è- ÔÈÙtÏÓ‰ ÔÈwc‰ Ô‰Â ,ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ ·l‰ ·ÏÁ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ«¿À»ƒ
k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÔlkL‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ ‡e‰L ÔnL À»À»ƒ«¬≈≈«À»∆À»≈…

,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz ‡e‰L ,‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰«¿ƒ∆»«≈»∆¿ƒ«¿≈≈«ƒ

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ e‰ÊÂ .ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆≈∆∆«««ƒ
ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L∆»¿≈ƒ«¿ƒ∆≈∆…«¿ƒ
ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»¿«¿ƒ∆≈≈»¿ƒ∆

.ÌÈÚn‰«≈«ƒ

.é.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
B‡ ËeÁ ÏÎÂ .Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»
CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿∆»«¿
- ÈÏˆÏ ÔÎÂ .BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿¿≈¿»ƒ
¯eÒ‡ ‡e‰L Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ .(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡)≈»ƒ¿»¿¿»¿∆»
BÏËÏ CÈ¯ˆ - ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»¿

.‰Ó‰a‰ ÔÓƒ«¿≈»

.àé,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL :ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««
,¯eÒ‡ - Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ÏBÁh‰«¿«»ƒ»»»≈¿»«¿»

.ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ»»

.áéÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙¯k»≈

.âéÈÁl‰ ÈËeÁÂ ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ „i‰ ÈËeÁÂ ·l‰ ÈËeÁ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈«¿ƒ
ÔÈËeÁ‰ ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL ÔBzÁz‰««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈«ƒ
LÈ·kÚ ˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L ÔÈwc‰««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈«»ƒ
Ìe¯˜e ,„˜„waL Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«∆«»¿…¿

.Ìc ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL∆««≈ƒ«…¬ƒƒ»

.ãé- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï .‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓÀ»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ
Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰«»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«
ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ

.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

.åèÔÈ‡ - ÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
.Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»∆»

.æèÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ«»
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˙kÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎaƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆∆»««
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ,¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó«¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»ƒ«»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»»

.æéÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ ÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…
ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe ,¯Oa da CzÁÈ«¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
:ÔÈÈkÒ LÏL ÔÈ˜˙‰Ï Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .¯Oa Ba»»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»«ƒƒ
,¯Oa da CzÁnL - ˙Á‡Â ,da ËÁBML - ˙Á‡««∆≈»¿««∆¿«≈»»»

.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â¿««∆¿«≈»¬»ƒ

.çé¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa«¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

.èé¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ O¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,Áah‰««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
.¯Oa‰ ¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ el‡‰»≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡««»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ∆…

.‰OÚÈ«¬∆

.ë˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»
B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â .eÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ

.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

.àëËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
ÏÊÏÊÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…¿«¿≈
‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
ÏÚ ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ˙ec¯Ó«¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

ה'תשע"ו  תשרי ט"ז ג' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
טרפה 1) שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר

ואם  דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.àÔÈ¯B‰h‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰·a ‚‰B ‰Lp‰ „Èb2elÙ‡Â , ƒ«»∆≈ƒ¿≈»¿«»«¿ƒ«¬ƒ
,ÔÈLc˜Ó·e ÏÈÏLa ‚‰BÂ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·aƒ¿≈¿≈∆»∆¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÏL C¯Èa ‚‰BÂ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .Ï‡ÓO ÏL C¯È·e ÔÈÓÈ ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»≈∆¿…¿≈»
¯L‡ :¯Ó‡pL ,„·Ïa C¯i‰ Ûk ÏÚL ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»∆«««»≈ƒ¿«∆∆¡«¬∆

Ûk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL „Èb‰ ¯‡L Ï·‡ .C¯i‰ Ûk ÏÚ«««»≈¬»¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ««
¯eÒ‡ BÈ‡ - „Èb‰ ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ ,BÙBÒ „Ú ‰hÓlLÂ¿∆¿«»«¿≈≈∆∆««ƒ≈»
ÈÓÈt‰ :Ô‰ ÔÈ„Èb ÈLe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡3 ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ≈«¿ƒƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ - ÌˆÚÏ CeÓq‰4Blk ÔBÈÏÚ‰Â ,5- «»»∆∆»ƒ«»¿»∆¿À
Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡6. »ƒƒ¿≈∆

יאכלו 2) לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
נאסר  יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב אלא נאמר והוא 3)בסיני הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד

פנימי. לה קורא הכף.4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף.6) בשר בתוך מובלע אלא הכף על שאינו

.á- Ûk‰ ÏÚL ÌB˜nÓ ÈÓÈt‰ ‰Lp‰ „ÈbÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ«»∆«¿ƒƒƒ»∆«««
B‡ ÈÓÈt‰ „Èb‰ ¯‡MÓ B‡ BaÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ

ÔBˆÈÁ‰ ÏkÓ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -7¯eÚL ‰nÎÂ . ƒ»«ƒ«ƒ«««¿¿«»ƒ
Û‡ ,Blk Ûk‰ ÏÚL „Èb‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ?‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«ƒ¿ƒ»««ƒ∆«««À«

‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ8‰i¯·k ‡e‰L ÈtÓ , «ƒ∆≈¿«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
.dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»

סופרים.7) מדברי איסור על ששמו 8)כעובר דבר שכל 
נקרא  שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא  עליו
חתיכת  אלא גיד קרוי אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה",

גיד.

.âÏ‡ÓO ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊÎe ÔÈÓÈ ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡9, »«¿«ƒƒƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒ∆¿…
˙ÈÊk Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈ„È‚ ÈL ÏÎ‡L B‡∆»«¿≈ƒƒÀ»««ƒ∆≈»∆¿«ƒ
(.„È‚Â „Èb Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ‡e‰ ÔÎÂ) .ÌÈBÓL ‰˜BÏ -∆¿ƒ¿≈∆«»ƒ»ƒ

עצמה.9) בפני ואכילה אכילה כל על כשהתרו ומדובר

.ãBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰Lp‰ „Èb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈∆≈
C¯È Ûk10BÎ¯iL ÛBÚ ‡ˆÓ Ì‡Â .C¯‡ BÎ¯È ‡l‡ , «»≈∆»¿≈»…¿ƒƒ¿»∆¿≈

,¯eÒ‡ BlL ‰Lp‰ „Èb - Ûk BÏ LiL ‰Ó‰a‰ C¯Èk¿∆∆«¿≈»∆≈«ƒ«»∆∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â11‰Ó‰a ÔÎÂ .12C¯‡ dÎ¯È ÛkL ¿≈ƒ»»¿≈¿≈»∆«¿≈»»…

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ dlL ‰Lp‰ „Èb - ÛBÚ ÏLk¿∆ƒ«»∆∆»»¿≈ƒ»»

עגול.10) אינו אבל כף, לו שלא 11)שיש בעייא שהיא
הספק. על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה

בגמרא.12) נפשטה שלא בעייא זו גם

.ä- ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
‰Ó‰·a ‡l‡ ,‰‡ÓËa ‚‰B BÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿≈»

˙¯zÓ dlkL13ÔÈ‡L ,dÙeb ¯‡MÓ ÏÎB‡k BÈ‡Â . ∆À»À∆∆¿≈¿≈ƒ¿»»∆≈
·ÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ÏÏkÓ ÌÈ„Èb‰«ƒƒƒ¿««»»¿∆≈«¿¿ƒ»«≈≈∆

d¯OaÓ ÏÎB‡k ‰Ê È¯‰ - „Èb‰ ÏÚL14. ∆««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



`zexeqקעב zelk`n zekld - dyecw xtq - ixyz f"h 'b mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איסור 13) שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
בהמה  איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד
טומאה  איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה

טמאה.14)כלל. בהמה משום וחייב

.åÏL B‡ ‰Ù¯Ë ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆∆¿≈»∆¿≈»∆
ÌÈzL ·iÁ - ‰ÏBÚ15¯eq‡a ÏÏÎpL CBzÓ .16¯‡L »«»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒBÂ „Èb‰ Ìb ÏÏÎ ,¯zÓ ‰È‰L dÙeb»∆»»À»ƒ¿«««ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡17. «≈

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד משום
איסור.16) על חל כולל מוסיף,17)ואיסור איסור זה אין

כולל. איסור אלא

.æ‡lL „Ú ÂÈ¯Á‡ ËhÁÏ CÈ¯ˆ ‰Lp‰ „Èb ÏËBp‰«≈ƒ«»∆»ƒ¿«≈«¬»«∆…
,‰Lp‰ „Èb ÏÚ Áah‰ ÔÓ‡Â .ÌeÏk epnÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆¿¿∆¡»««»«ƒ«»∆
ÏkÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .·ÏÁ‰ ÏÚ ÔÓ‡pL ÌLk¿≈∆∆¡»««≈∆¿≈¿ƒ»»ƒ»

ÁaË18- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓe ¯Lk Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «»∆»ƒ»»»»»≈À¿»¿«¿
¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ËÁBML ‡e‰19.ÔÓ‡Â ∆≈¿«¿≈¿∆¡»

כאן),18) משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור
מה"ג  ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא
המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי
חשודים  ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש:
ורק  הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל
כאן  תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין
היינו  "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת
ודין  שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת
הראב"ד  השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר
חוץ  איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו, על
הדברים  ששת שכל מבאר, שם משנה ובמגיד ממעשרות,
המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו
ונראה  מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים
כשר  אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר
בהלכות  זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק

אחר 19)שחיטה. ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם אבל
ימכור. והוא

.çı¯‡Ï ‰ˆeÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na20Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»»∆¬»
ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - Ï‡¯OÈÏ dlkL ÔÓÊa Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»

.Ì„‡»»

או 20) גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין שמעורבים
הגוי. מן שיקנו

.èB‡ ‰Ï· ¯Oa ‡ˆÓÂ ,¯Oa ¯kÓÏ ÔÓ‡p‰ ÁaË«»«∆¡»ƒ¿…»»¿ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰Ù¯Ë ¯Oa21 ¿«¿≈»≈ƒ««»«¬ƒ∆«»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe B˙B‡ ÔÈ˙nLÓe ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ,¯Oa epnÓ ÁwÏ ÌÏBÚÏ ‰wz«»»¿»ƒ«ƒ∆»»«∆≈≈¿»
B‡ ,·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»¿»»»
;·eLÁ ÔBÓÓa BÓˆÚÏ ‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈÂ BÓˆÚÏ ËBÁLÈƒ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿«¿¿»»

‰Ó¯Ú‰ ‡Ïa ‰·eLz ‰OÚ È‡ceL22. ∆««»»¿»¿…«¬»»

הבשר.21) שאכלו פי על ספק 22)ואף יש אם אבל
מועילה. תשובתו אין שהערים,

.éÈ¯‰ - ı¯‡‰ ÈnÚÓ „Á‡ „Èa BÁlLÂ ¯Oa Á˜Bl‰«≈«»»¿ƒ¿¿«∆»≈«≈»»∆¬≈
- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ‰Ê∆∆¡»»»¿««ƒ∆≈À¿»¿«¿

ÛÈÏÁÈ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡23È„·Ú elÙ‡Â . ≈¿ƒ∆»«¬ƒ«¬ƒ«¿≈
Ï‡¯OÈ24‰Ê ¯·„a ÔÈÓ‡ Ô‰È˙B‰Ó‡Â25‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿»≈¿«¿≈∆∆¡»ƒ¿»»∆¬»…

ÛÈÏÁÈ ‡nL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26. ¿≈»ƒ«»∆»«¬ƒ

של 23) הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
בזה  מרוויח אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, ויחליפו חבירו

לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו נכרים 24)למה
נאמן  אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו

נאמנין. שפחה או עבד מקום 25)אפילו שבכל פי על אף
נאמנים  כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע

הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני נאמן אינו שגוי

.àé˙Á‡Â ‰ËeÁL ¯Oa ˙B¯ÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ ¯OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó ¯Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ· ˙¯ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
- Úe·˜ ÏkL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ ¯Oa Ï·‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
˜eMa28‡a¯Ó - L¯Ùc ÏÎc ;·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
L¯t29ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈ·ÎBk È„·BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

- Ï‡¯OÈ ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.¯zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו מן 29)ואין פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו הרוב,
אם  ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו
חנות  או שחוטה מוכרת חנות הייתה לקח שממנו המקום
במקום  הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת

עיר.30)קביעות. אותה של

.áé˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ¯Oa ÔÎÂ¿≈»»«ƒ¿»¿«≈»ƒ«»
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È BÈ‡Â31¯Oa‰ È¯ÎBÓ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»«ƒƒ»«ƒ»¿≈«»»

Ï‡¯OÈ32e¯Ò‡ ¯·Îe .‰¯Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .¯zÓ - ƒ¿»≈À»∆ƒ»¿»»¿
ÌÈÓÎÁ33„·BÚ „Èa ÔÈa ˜eMa ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ¯Oa‰ Ïk ¬»ƒ»«»»«ƒ¿»≈«≈¿«≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk34ÔÈËÁBM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,35ÏÎÂ »ƒ«»««ƒ∆»«¬ƒ¿»
¯Oa Á˜Bl‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡¯OÈ ÔÈ¯ÎBn‰36 «¿ƒƒ¿»≈¿…∆»«≈«»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eÒ‡ - ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚÂ B˙È·a BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿≈¿∆¿«ƒ»«ƒ»∆»ƒ≈
ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë Ba BÏ ‰È‰L B‡ ,ÔÓÈÒ Ba BÏ ‰È‰37‡e‰Â »»ƒ»∆»»¿ƒ««ƒ¿

.Ìe˙ÁÂ ¯e¯ˆ ‰È‰L B‡ ,‰Ê ‡e‰L È‡cÂ B¯ÈkÓ«ƒ««∆∆∆»»»¿»

הבשר.32)הגוי.31) מוכרי רוב כבשר 33)כלומר,
העין. מן רב,34)שנתעלם אסר לא גוי ביד בנמצא

המשתמר  בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י פירש והטעם
אבל  כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא
החליפוהו. עורבים שמא נשמר] שאינו [=סתם, המונח בשר
מפני  העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל
שרב  ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך
אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר
להכריז  נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף
מותר  גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
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הגמרא  סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן
אפילו  כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם,
גוי  ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו רק 35)אסור, ולא
בכשרות.36)רובם. שהוחזק שכל 37)מאדם ומשמע

תלמיד  אינו ואפילו בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם
סומכין  אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם,
כי  הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי

.âéeÏÙÂ ÈÏk‰ ¯aLÂ ,¯Oa ˙BÎÈ˙Á ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰Ïz»»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿
Ô‰a BÏ ÔÈ‡Â ˙BÎÈ˙Á ‡ˆÓe ‡·e ,ı¯‡Ï ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ»»∆»»»¬ƒ¿≈»∆
:¯ÓBÏ LiL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë ‡ÏÂ ÔÓÈÒƒ»¿…¿ƒ««ƒ¬≈∆»∆≈«
‰ÊÂ ,ı¯L B‡ ‰iÁ ez¯¯b ÈÏka ‰È‰L ¯Oa B˙B‡»»∆»»«¿ƒ¿»««»∆∆¿∆

.‡e‰ ¯Á‡ ¯Oa»»«≈

.ãé‰‡‰a ¯zÓ ‰Lp‰ „Èb38Ì„‡Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ . ƒ«»∆À»«¬»»¿ƒ»À»¿»»
‰Lp‰ „ÈbL C¯È ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÁÏLÏƒ¿…«¿≈»ƒ«»»≈∆ƒ«»∆
ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ÈÙa ‰ÓÏL C¯i‰ BÏ Ô˙BÂ .dÎB˙a¿»¿≈«»≈¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

ÔÈLLBÁ39‰Ê Ï‡¯OÈ ‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL40Ì„˜ ¿ƒ∆»…«ƒ∆»ƒ¿»≈∆…∆
¯k BÓB˜Ó È¯‰L ,„Èb‰ ÏËpiL41‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«ƒ∆¬≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰pzÈ ‡Ï - ‰Îe˙Á C¯i‰«»≈¬»…ƒ¿∆»¿≈»ƒ«»
,„Èb‰ ÏhiL „Ú Ï‡¯OÈ ÈÙa‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ…«ƒ∆»…«ƒ∆»

Ï‡¯OÈ42. ƒ¿»≈

במכירה.38) או כלומר,40)בשלימה.39)במתנה
יקנה  מישראל הגוי] [=לידי לידו באה שהירך שראה ישראל

ויאכל. הגוי  הגיד.41)מן ניטל שישראל 42)אילו
ניכר. המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה

.åè‡Ï ,ÏÎ‡˙ ‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»……«…
‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ „Á‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡…̇¿……¿……«∆»ƒ¬ƒ»
·e˙k‰ EÏ Ë¯ÙiL „Ú ,ÚÓLna ‰‡‰ ¯eq‡ „Á‡Â¿∆»ƒ¬»»««¿»«∆ƒ¿…¿«»
EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ,‰Ï·pa EÏ Ë¯tL C¯„k¿∆∆∆»«¿«¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ·ÏÁÎe ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»«≈∆∆∆¡«≈»∆¿»
‡e‰L ‰t ÏÚaL ‰¯Bza L¯t˙iL „Ú B‡ .‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿»≈«»∆¿«∆∆
ÔÓ ¯·‡Â Ì„Â ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔB‚k .‰‡‰a ¯zÓÀ»«¬»»¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈∆ƒ
ÈtÓ ‰‡‰a ÔÈ¯zÓ el‡ ÏkL ,‰Lp‰ „È‚Â ÈÁ‰««¿ƒ«»∆∆»≈À»ƒ«¬»»ƒƒ

.‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Ïaw‰««»»««ƒ∆≈¬ƒ«¬ƒ»

.æè‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈ·ÏÎÏ43˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈ¯zÓ ÌÈÓc‰Â45¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

¯eÒ‡ - ‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ¯·„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L ,·ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏ·a ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓ¯a ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני

דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
משמע, רבינו ומדברי מותרים, אחרים אבל מדמיהם,

בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק, לקבוע
אמרה  התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן

לנכרי". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו
סחורה  שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר שבחלב התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב. מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר
שהרי  מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.æé,Ô„ˆÂ ÌÈ‡ÓË ‚„Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ BÏ encÊpL „iv‰««»∆ƒ¿«¿«»¿»¿≈ƒ¿»»
Ï·‡ .Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ - ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈ‡ÓË BÏ e„BvpL B‡∆ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»¿»¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯zÓe .ÌÈ‡ÓhÏ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡Ï…¿«≈¿«¿«¿≈ƒÀ»«¬¿»
Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL ·ÏÁa¿»»∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÈ·‚·e e‰‡B¯49‡ˆBiÎÂ ≈ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«»¿«≈
.Ô‰a»∆

לעשות 49) ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי
[ולמה  הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה, בהם
כותב  והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו
מפני  בסחורה? מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה
בהם  נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר
אין  כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן
איסור  עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה

סחורה]. איסור לא אבל אכילה,

.çé‰¯Bz‰ ÔÓ B¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50¯eÒ‡ - ∆«¿»…∆ƒƒ«»»
¯zÓ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ;‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»

.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק ואפילו

ה'תשע"ו  תשרי י"ז ד' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחה  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.àÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ
¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏM·iL ÈÓe .ÔÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ
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.Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - „Á‡k¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
·ÏÁ‰Â ¯Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»
.ÏM· ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ - „Á‡k eÏMa˙pL∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

.áÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Ò‡lÓ ·e˙k‰ ˜˙L ‡Ï…»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :¯ÓBÏk .ÏeMa‰ ¯Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
¯Á‡Ó ˙a‰ ¯Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a ¯Ò‡L∆»««««

.â‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈
,ÊÚ‰ „ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ ¯BM‰ „ÏÂ ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .Bn‡ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«»≈
·ÏÁa È„b ¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b ¯Ó‡ÈÂ Ë¯ÙiL „Ú«∆ƒ¿…¿…«¿ƒƒƒ¿…∆¡«¿ƒ«¬≈
‰Ó‰a ¯Oa Ï·‡ .‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ ,Bn‡ƒ∆»∆ƒ≈«»¿…∆¬»¿«¿≈»
¯Oa B‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁa (BÏMaL) ‰¯B‰Ë¿»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿≈»¿«
¯zÓ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa (BÏMaL) ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿»À»

·ÏÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a ¯zÓe ,ÏM ¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»ƒ
.·ÏÁa ¯Oa»»¿»»

.ã·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe BÏM·Ï¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ
·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ»»¿»»
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL∆»¿…¿¿«¿≈»¿»«¬≈¿≈»
Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡ ·e˙k‰ ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈≈ƒ¿««»∆»¿ƒ«¬≈ƒ

.·ÏÁa ¯Oa Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ«»¿ƒ»»¿»»»¿»»

.äÛBÚ ËÁBM‰Â .·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
.·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

.åÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
·ÏÁa B‡ ·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈
,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ ,¯ÎÊ ·ÏÁa B‡ ‰˙Ó≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
Ï·‡ .·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»
- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ÛÈÒBÓ ¯eq‡ƒƒ¿…ƒ«««

.æÏ·‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ .·iÁ - ·ÏÁa ÏÈÏL ÏM·Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
ÌÈ¯˜ È¯wÚÂ ˙BÓˆÚÂ ÔÈ„È‚Â ¯BÚ B‡ ‡ÈÏL ÏM·Ó‰«¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈«¿«ƒ
.¯eËt - ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯eËt - ·ÏÁa ÌÈk¯‰ ÌÈÙÏËe¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»»

.çCB˙Ï ÏÙpL ·ÏÁ B‡ ·ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL ¯Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
?„ˆÈk .ÌÚË Ô˙Ba B¯eÚL - BnÚ ÏMa˙Â ¯Oa‰«»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
- ·ÏÁ ÏL ˙Á˙B¯ ‰¯„˜Ï ‰ÏÙpL ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»

¯„w‰ ˙‡ È¯Îp‰ ÌÚBËÌÚË da LiL ¯Ó‡ Ì‡ :‰ ≈«»¿ƒ∆«¿≈»ƒ»«∆≈»««
- ‰ÎÈ˙Á d˙B‡Â .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆¿»¬ƒ»
˙‡ ‡ÈˆB‰Â Ì„wL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯eÒ‡¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÏaL ·ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰«¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…
·ÏÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈMLa d˙B‡ ÌÈ¯ÚLÓ - ˜lÒƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»
.·ÏÁ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Â ‡ˆÈ ¯Ò‡Â da ÚÏ·pL∆ƒ¿«»¿∆¡«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»»

.è˙‡ ÔÈÓÚBË - ¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ»«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL ‰ÎÈ˙Á‰«¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»
ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Ètƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««ƒ
.‰ÎÈ˙Á d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ¿≈»«»««»»∆∆¿»»¬ƒ»
ÔÓ ‰¯„wa LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ :dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈«¿≈»ƒ
‰È‰zL È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰ - Ïk‰ ÔÓ ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…«¬ƒ»¬»

.¯zÓ ¯‡M‰Â¿«¿»À»

.é‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
Ï·‡ ;‰qk ‡ÏÂ ,ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»¬»
‰ÏÈÙ ˙ÚMÓ ‰qkL B‡ ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
·ÏÁ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«»»
BÊ È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»
- ·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ
¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»

.àé.·ÏÁ da ÏM·È ‡Ï - ¯Oa da ÏMaL ‰¯„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
Ì‡Â.ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa ¿ƒƒ≈¿≈««

.áé¯Oa ÔÈ‡L ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ÏÁk‰«¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈»»
BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ËeÁL ·ÏÁa ÏMa˙pL∆ƒ¿«≈«¬≈¿»»ƒ«»¿
¯zÓ - BaL ·ÏÁ‰ ˜¯Óe BÚ¯˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆»»∆À»
Ï˙ka BÁËÂ ·¯ÚÂ È˙L BÚ¯˜ Ì‡Â .BÏÎ‡Ïe B˙BÏˆÏƒ¿¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ»≈∆¿»«…∆
ÌÚ BÏM·Ï ¯zÓ - ·ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ¯‡L ‡lL „Ú«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»¿«¿ƒ
‰˜È‰ ‡lL ‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ¯˜ ‡lL ÏÁÎe .¯Oa‰«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»∆…≈ƒ»
BÏM·e ¯·Ú Ì‡Â .BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏB„b ÏL ÔÈa≈∆¿»»¿«¿¿ƒ»«ƒ¿
¯Á‡ ¯Oa ÌÚ BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»«≈

.ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ -¿«¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.âéÏÁka ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ«¿»
˙BÁÙa ‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â ,¯eÒ‡ ÏÁk‰ -«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»¿»
ÏÙ Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓƒƒƒ«…»≈»≈»ƒ»«
ÌÈMLa Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ïƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ¿ƒƒ
‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ;‰BL‡¯·k¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈«¬»«¬ƒ»
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קעה zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - ixyz g"i 'd mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Úa ‡e‰L ˙BÓk ‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â .‰¯eÒ‡‰»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»¿∆¿≈
.ÏÙpL ‰ÚLa ‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL∆ƒ¿«≈…¿∆»»¿»»∆»«

.ãé¯Oa‰ ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] BÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ«»»
.¯zÓ Ïk‰ - e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa¿«¿ƒ»»«…À»

.åè,·ÏÁ BÈ‡L ;˙¯zÓ - daL ·ÏÁa dÏMaL ‰·≈̃»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈»»
.ÌÈÚna ‰pzLÈ È¯‰L ,˙ÙpËk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

.æè.‰ËeÁL ÏL ‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆¿»
ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈»««
„ÈÓÚn‰L ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈∆««¬ƒ
‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c»»«À»∆≈«¿»ƒ¿≈»∆»

,·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡Ï·‡ .ÌÚË Ô˙Ba B¯eÚML ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈««¬»
,‰‡ÓË ‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»¿≈»
‰¯Ò‡ - BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿∆∆¿»
ÈtÓe .·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»ƒ¿≈
BÓk ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.æé·¯Ú˙‰·e ,¯zÓ Bc·Ï ·ÏÁ‰Â ,¯zÓ Bc·Ï ¯Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈL e¯Ò‡È - ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ
ÌÁ ÏÙpL B‡ ,„ÁÈa Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆¿««∆»««
„Á‡ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÁ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÌÁ CB˙Ï¿«≈¿«¬»ƒ»«∆»
ÛÏB˜ - ÔBˆ ‡e‰Â ÈM‰ CB˙Ï ÌÁ ‡e‰Â Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿≈≈
ÏÙ Ì‡Â .¯‡M‰ ÏÎB‡Â ,·ÏÁ‰ Ba Ú‚pL Blk ¯Oa‰«»»À∆»«∆»»¿≈«¿»¿ƒ»«
CÎÈÙÏ .dÏÎB‡Â ‰ÎÈ˙Á‰ ÁÈ„Ó - ÔBˆ CB˙Ï ÔBˆ≈¿≈≈ƒ««¬ƒ»¿¿»¿ƒ»
‡lL ‡e‰Â ,˙Á‡ ˙ÁtËÓa ‰È·‚e ¯Oa ¯¯ˆÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…»»¿ƒ»¿ƒ¿««««¿∆…
ÁÈ„Óe ¯Oa‰ ÁÈ„Ó - eÚ‚ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê eÚbÈƒ¿∆»∆¿ƒ»¿≈ƒ««»»≈ƒ«

.ÏÎB‡Â ‰È·b‰«¿ƒ»¿≈

.çé‡e‰ È¯‰ - BÁÏÓ ˙ÓÁÓ ÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ»ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
BÈ‡ - Á˙ek‰ BÓk ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .Á˙B¯k¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»≈

.Á˙B¯k¿≈«

.èéBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
- ÈÏˆ Ì‡Â ;¯zÓe BÁÈ„Ó - ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :·ÏÁ»»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ
Ïa˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .BÙÏB˜¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»¿À»
.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙÂ ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆»

.ëÔÁÏM‰ ÏÚ ‰È·b‰ ÌÚ ÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
‡nL ,‰¯·Ú Ïb¯‰ ÌeMÓ ‰¯Êb .ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»∆»
¯eÒ‡ ·ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡È…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

.àë- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰È·b ‰ÊÂ ‰Ó‰a ¯Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.áë˙t‰ Ïk - LÏ Ì‡Â .·ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««
.¯Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»
˙t‰ Ïk - LË Ì‡Â .‰ÈÏ‡a ¯epz‰ ˙‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»««
.·ÏÁ da ÏÎ‡È ‡nL ,¯epz‰ ˙‡ ˜ÈqiL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆«ƒ∆««∆»…«»»»
‡lL È„k ,˙¯k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙¯eˆa ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈∆…

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ ‡ÏÂ ¯Oa ‡Ï da ÏÎ‡È…«»…»»¿…»»¬≈∆À»

.âë¯Oa‰ ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â ,ÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t«∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ«»»
eÏM·e ¯Oa da eÏÎ‡L ‰¯Ú˜ .·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»»»ƒ¿

.Á˙eÎa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡ - ÌÈ‚c da»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»¿»

.ãëÔBˆ da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÈÏˆ ¯Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ«ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»¿
.Á˙eÎa ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ»¿»¿»¿»
B‡ ˙eM˜ da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ ,¯Oa da C˙Á Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»»¿»«¿»«»ƒ
.·ÏÁa ¯‡M‰ ÏÎB‡Â C˙Á‰ ÌB˜Ó „¯Bb - ÁÈh·‡¬«ƒ«≈¿«¬»¿≈«¿»¿»»

.äë,CÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
‰Ê ÁÏÓa ¯Oa‰ ÏM·Ó ‡ˆÓÂ ,epnÓ ·‡BML ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈«»»¿∆«∆
„k „ˆa ıÓÁ‰ „k ÁÈpÓ Ï·‡ .·ÏÁ‰ ÌÚË Ba LiL∆≈««∆»»¬»«ƒ«««…∆¿««

.epnÓ ·‡BL ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,CÓk‰«»»∆≈«…∆≈ƒ∆

.åëÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰lÁz ·ÏÁ B‡ ‰È·b ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…
ÔÈa ÂÈt Áp˜ÈÂ ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈ¯ˆÂ .„iÓ ¯Oa ÂÈ¯Á‡«¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ≈

·b‰B‡ ˙Ùa ?ÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È «¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

.æë;‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯O·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰È·b‰ ÏÎ‡L ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

.çëÔÈa ‰Ó‰a ¯Oa ÔÈa ,‰lÁza ¯Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
Ô‰ÈÈa ‰È‰iL „Ú ·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ÏÎ‡È ‡Ï - ÛBÚ ¯Oa¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆≈≈∆
ÈtÓ ,˙BÚL LL BÓk ‡e‰Â ,˙¯Á‡ ‰cÚÒ ¯eÚL È„k¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈»ƒ¿≈

.Áep˜a ¯Ò BÈ‡L ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL ¯Oa‰«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»¿ƒ«

ה'תשע"ו  תשרי י"ח ה' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נוהגים 1) ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר

בארץ  נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ
או  מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו;

.àLÈÂ .‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰ e¯Ó‡L ÔÈ¯eq‡ Ïk»ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı¯‡‰ Ú¯Êa ‰¯Bz ÏL ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

.‰Ï¯Ú‰Â ,Ï·h‰Â ,Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»
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.á‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
¯ÓÚ‰ ·¯˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ïaƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .eÏÎ‡…̇¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆
ı¯‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»¿»¿«≈»»∆
ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa≈¿»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈
¯ÓÚ‰ ·¯˜iMÓ - Lc˜Ó LiL ÔÓÊaL ‡l‡ .˙Èa‰««ƒ∆»∆ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»…∆

ÓB˜n‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa L„Á‰ ¯z‰ÔÈ¯zÓ ÔÈ˜BÁ¯‰ ˙B À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ
¯Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,˙BˆÁ ¯Á‡««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk - Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À
ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓf·e .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ¿≈
¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈ Ïk ¯eÒ‡ L„Á‰ - ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ,·¯ÚÏ „Ú ÔÒÈa¿ƒ»«»∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

.â„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk ,ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰»≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»¿∆»
ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ;˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ -∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆
ÔÈÂ‡Ïa ÔzLÏML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»¿»ƒ

.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ¬ƒ∆ƒ∆

.ãÛ‡ ,¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z Ïk»¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙¯zÓ - ·¯wL ¯Á‡ ‡l‡ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆
¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·˙e .¯ÓÚ‰ ·¯wMÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
·¯wL Ì„˜ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓÚ‰ ·¯wL∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«
‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯˜iL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
.‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰«»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

.äÔÓ Ú¯ÊÂ ,d¯ˆ˜e ,¯ÓÚ‰ ¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«ƒ
ÔÈ„ÚÂ ‡a‰ ¯ÓÚ‰ ·¯˜ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»«¬«ƒ
¯ÓÚ‰ Ô¯Èz‰ Ì‡ ˜ÙÒ el‡ È¯‰ - Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰«ƒƒ««¿«¬≈≈»≈ƒƒƒ»»…∆
ÈtÓ Ô˙B‡ ¯ÈzÈ ‡Ï B‡ ,„Îa ÔÈÁpÓ eÈ‰ el‡k¿ƒ»À»ƒ¿«…«ƒ»ƒ¿≈
BÈ‡ - ÏÎ‡Â Ì‰Ó Ë˜Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ú˜¯wa eÏËaL∆»¿««¿«¿ƒ»ƒ»«≈∆¿»«≈
‰‡È·‰L ˙ÏaL ÔÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆∆≈ƒ»
·¯wL ¯Á‡ dÏ˙Le d¯˜ÚÂ ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ LÈÏL¿ƒƒƒ¿≈»…∆«¬»»¿»»««∆»«
‰¯eÒ‡ ‰È‰z Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ,¯ÓÚ‰»…∆¿ƒ»¬≈»≈ƒƒ¿∆¬»
‰È‰z ‡Ï B‡ ,‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú ˙ÙÒBz‰ ÈtÓƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»…ƒ¿∆

.¯ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰ È¯‰L ,‰¯eÒ‡¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

.åÈÈÓ B‡ ‰‡e·z ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ì¯k‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa Ï‡¯OÈ Ú¯fL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚ¯ÊpL ˙B˜¯È¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,È¯Î Ú¯fLÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
.‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ˜¯i‰ CB˙a¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»
Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»
.Ì‰ÈL ¯Ò‡˙Â ˜Á¯˙z Ôt :¯ÓBÏk .Ì¯k‰ ˙‡e·˙e¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

.æÔÓ ÔÈa ˜¯i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈ƒ
‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈLe .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈ·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ∆

.‰Ê ÌÚƒ∆

.ç;Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯ÊpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì¯k‰ È‡Ïk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆ƒ¿≈«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏÎa ¯eÒ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»¿ƒ¿≈
È˙Óe ,¯Ò‡È C‡È‰Â ,¯eÒ‡ BÈ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡Â Ì¯k‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â Lc˜Ó ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯Ò‡È≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈

.è˙B¯t Ïk - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰Ï¯Ú‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
Ô‰ È¯‰ ÚËpMÓ ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈
‰È‰È ÌÈL LÏL :¯Ó‡pL ,‰‡‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒƒ¿∆
- ˙ÈÊk Ì‰Ó ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ»∆¬≈ƒ…≈»≈¿»»≈≈∆¿«ƒ

.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ∆ƒ«»

.é,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
¯eq‡ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»ƒ
,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú»¿»¿»»»∆¬»»¿∆ƒƒ«
d˜ÙÒe ,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL∆««»»¿»¿»»»∆¬»¿≈»
ÌÈ¯·c ¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e .¯zÓÀ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

.àé- Ï‡¯OÈ ı¯‡a :Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
.¯zÓ - „Âc L·kL ˙Bˆ¯‡ ‡È‰Â ,‡È¯eÒa ;¯eÒ‡»¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»
,BÏ ‰ˆeÁ ˙B¯kÓ ÌÈ·ÚÂ ‰Ï¯ÚÂ Ì¯k ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
‡nL ,BÏ ‰ˆeÁ ¯kÓ ˜¯ÈÂ BÎB˙a Úe¯Ê ˜¯È ‰È‰»»»»»«¿¿»»ƒ¿»»∆»
.¯zÓ ‡È¯eÒa - ¯Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ epnÓƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
Ì¯kÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈ·Ú‰ ‰‡¯ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆
‡e‰Â ;Ô‰Ó Á˜BÏ - Ì¯k‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜¯È B‡ ,‰Ï¯Ú»¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆¿
˜¯i‰ Ë˜BÏ B‡ ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯ˆBa B˙B‡ ‰‡¯È ‡lL∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈«»»

.B„Èa¿»

.áéı¯‡a :ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡ ‰Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L Ì¯k∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ¿∆∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ - ‡È¯eÒ·e ,¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿¿»À»¿≈»ƒ«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆

.âé- ‰Ï¯Ú ÏL Òc¯Ùa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙È·Á»ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
·Bb ·pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙¯zÓe ‰i˙La ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈
ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·Ú Ï·‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡ -¬ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ãéÌ‡ :‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ È¯Î»¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ È¯Îp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈
¯z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡¯OÈÂ ‰Ï¯Ú»¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï¯Ú‰ ÈL „‚k¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…
e‡·È ‡lL „·Ï·e .¯eÒ‡ - ‰lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÏÎ‡ ˙B¯t ‰nk ·LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔBaLÁÏ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«
„‚k Ï‡¯OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰Ï¯Ú ÈLa È¯Îp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È¯‰L ,¯eÒ‡ - ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙B¯t‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰Ï¯Ú ˙B¯t ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.åè‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,ı¯‡Ï»»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿
¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿
BÓk ,ÈÚ·¯ ÚËa ˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·eƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ¿

a˙iL‡Ï - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆…
Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
ÈÚ·¯ Ì¯kL ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙaƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa B˙B‡ ÔÈ„Bt Bc·Ï¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

.æèÔ‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - dlk ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t≈»»¿ƒƒÀ»»∆¡…≈∆
ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e .e„tiL „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Â ,ÔBÈ„t ÈËtLÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ¬ƒ»»≈≈»«ƒ

.ÈÚ·¯ÏÂ ‰Ï¯ÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

.æé¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó Ô˙B‡ ÛÒB‡L∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»
CÈÏLÓe .BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙Á‡««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»«¿ƒ
‰ÂL ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ .ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡»¿»¿»«∆«¿«¿»«»∆
˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
el‡ ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ el‡ ÌÈhÁ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰»≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ≈
‰Ï˜˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿«»»

.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈»«≈

.çé˙B¯t ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»≈
ÒkzL „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«∆ƒ»≈
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»¿≈»∆ƒ
‰M·e :·e˙kL ÈÙÏ :ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ∆»«»»
‡l‡ ·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â .BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿««»∆»
ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»

.BÊ ‰‡¯B‰Ï LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁÀƒ∆»»¿≈»»¿»»

.èéLÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ï·h‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,Ï·Ë ‡¯˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :¯ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ
ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„»̃»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
‰Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ Ï·h‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«∆∆…∆∆«¿ƒƒ∆¿»
;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚¿»¿««¬≈«»ƒ»ƒ≈»«ƒ
Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈

.‰ÓL‡ ÔBÚ Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿ƒƒ»¬«¿»

.ë‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ ‰ÏhpL ¯·cÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»

,˙B¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ Ba ¯‡L ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆∆
‰˙ÈÓ ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬ƒ»

.¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

.àëepnÓ eÓ¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ÏÏÎa - ˙B¯OÚÓ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
‰Óe¯˙a ·iÁ ¯·„ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ˙B¯OÚÓe««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»
‡e‰ ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯eËt ¯·„ ‰Ê È‡Â ˙B¯OÚÓ·e¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰È¯·c ÏL Ï·hÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈkÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ï¯ÚÂ Ì¯k‰«∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

.áë˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ï·h‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
Ô‰È˙B¯tÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ‰Ï¯Ú‰Â ÌÈ‡Ïk‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆
ÔÓLÂ ÔÈiÓ ıeÁ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,Ì˙BÓk ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ»∆∆
C¯„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ ‰Ï¯Ú ÏL∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¬≈∆¿∆∆

˜BlL.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ ∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

.âëÔlÎÂ ,˙BÏÎ‡Óa ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ ÌÈL„˜a LÈÂ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓe¯z ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰¯Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈ¯eq‡Â ,ÈL ¯OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈ¯ek·eƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.ãë˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»
ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
‡ˆBÈ ¯eq‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ≈
¯‡a˙È CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»ƒ¿»≈
Èe‡¯‰ BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»

.BÏ

ה'תשע"ו  תשרי י"ט ו' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביין 1) שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר

וגר  וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא
ומעט  דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא

.àÔÈÈ2,‰È‰a ¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙·¯˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4¯OaÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙B¯tÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆
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ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ -∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿
¯ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין

בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי
החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל
מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף

זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה
כזבח. דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה,

.áÍq˙pL ÔÈÈ¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ «ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
Ì¯Á‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.âCq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8¯eÒ‡ - …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈ¯ÙBÒ ˙B¯ÊbÓ ‰Ê ¯·„Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום

שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו
התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו

ו  לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: יביא בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.ãÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„·BÚ‰ ˙·LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»
z„ÓÏ16ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ

.‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc - ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע בכוונה בו נגע אם

זרה.15)יין. עבודה בפני שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי
שלא  ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי.

.ä‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»

˜BÈz ÔÎÂ18¯eÒ‡ - ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»
‰i˙La19‰È‰a ¯zÓe20È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„·Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈

ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ - eÏ·ËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La ¯zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬

Ì‰ÈtÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.åe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏ·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡¯OÈ ˙eL¯a22ÌÈÏB„b‰ - ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈ¯ÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים,

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים

.æBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ïk»≈»ƒ«»∆≈≈¬«

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡ ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk28ÔÈÈ - »ƒ«»¿≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»
.ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿≈»«¿ƒ
Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡¬»»»¿ƒ¬«»ƒ«»¿«

.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בלבד  בשתייה בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
בסתם  הנאה איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו
גזרו  לא ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם

בלבד. זרה עבודה בעובד מה 26)אלא זמן בחנותם מניח
עבודה  עובד שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד
לנגוע  אחר לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה,

בזה. הנאה כל לו אין שהרי לזמן 27)ולנסך, בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה,

לחילוף. חוששים אין מועט רבינו 28)בזמן שכתב ומה
ומשמע  מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
אסור  בלבד זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
זרה, עבודה עובדת אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה,
אסור  אינו זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל

חברים. שלושה בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו
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קעט zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - ixyz h"i 'e mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ç‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,¯eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ
BÏÏ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
- ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡ Ì‡Â ;‰È‰a«¬»»¿ƒ≈≈¬«»ƒ«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .„·Ïa ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»»∆∆¡«

„·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò È¯Î.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.èÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
e¯ÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
¯eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ e¯Ê‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏM·Ó ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31‚eÊÓ ÔÈÈ Ï·‡ .„Á‡ ÒBÎa32 »≈»ƒ«»¿∆»¬»«ƒ»
‰˙MiL ¯LÙ‡Â ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈÂ33Ba Ú‚ Ì‡ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»∆ƒ»∆ƒ»«

.¯Ò‡ -∆¡»

האש.30) גבי על משהרתיח מבושל? נקרא מאימתי
בשתייה 31) יינם על שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב

בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום
מצוי  שאינו ובדבר כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר
אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא

לבבות.] לקירוב ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,
נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.éÏ‡¯OÈ ÔÈÈa ·¯Ú˙ Ì‡L ,·¯Ún‰ ÈB‡‚ e¯B‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡O ËÚÓ B‡ L·c ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34¯ÎLk B‡ ÏM·Ók ‡e‰ È¯‰ -35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר  אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום
מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא

לשתותו.

.àé?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.áé,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ C¯cL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ È¯‰Â40Ï‡¯OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Áa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע שלא לבדו.41)ומשמרו

.âé,‰È‰a ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»«¬»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈»ƒ
ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««ƒ∆««ƒ
‰È‰ .CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Û»̂««≈»»≈¿ƒƒ≈∆∆»»

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡42Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»»
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba43ÔÈ‡ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ≈

CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ44. ∆≈∆∆

לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ רומי בדפוס
נכון. וכן מנתז. שם: גוי 44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי על אף לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת

.ãé- ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈ¯eÒ‡45L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk46¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰· ‰¯‡L ‡ÏÂ eL·È ¯·k - L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
¯Á‡Ï eL·iL ÔÈÈ ÏL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ¯ Ô‰a ¯‡L ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ¯ÙÚk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם
כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים

חודש. י"ב לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י"ב משמע
תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.åèÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
¯eÒ‡ - ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á ¯OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
¯e‡Ï Ô¯ÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t¯˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡¯OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»
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ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ¯‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא שהחזירן 49)ואז
האש. הכלים.50)לכבשן שנתלבנו סימן וזהו שבפנים

כזה,51) בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין אם
מתרפה. הזפת היה מזופתים היו יהיו 52)שאילו שהמים

לעת. מעת ימים שלושה נראה 53)בכלים רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן שאפילו

.æè¯ÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓe54¯Èˆ B‡55ÒÈ¯eÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ ¯zÓe .ÌeÏÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈ¯en‰ B‡ ¯Èv‰ Ô˙BpL ¯Á‡58.ÔÙ¯BO ÁÏn‰L , ««∆≈«ƒ«¿»∆«∆«¿»

היין.54) של טעמו מבטל השכר מדגים 55)כי המתמצה
דגים.56)שנמלחו. של שלא 57)שומן פי על ואף

בכלים  הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, מילאוהו
אותו. מפני 58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר

.æéÈ„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

- ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
ÔÁÈ„Ó60ÌÈL„Á Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,61e˙pL ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿««ƒ∆≈¬»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿

Ìei˜Ï BÒÈÎÓ ÔÈ‡Â CÒ ÔÈÈ Ba62ÛOBÁL ÈÏk ÔB‚k , ≈∆∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆≈
Ba63‡ˆBiÎÂ CtLn‰ B‡BÎLÎLÓ - d·64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«ƒ

.Bi„Â¿«

הדחה.59) צריכים שלוש 60)ואין מים עירוי צריך ואין
אחרת  כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים,
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא

כחדשים.61) נראים יין 62)כלומר, בהם מכניס אינו הגוי
רב. זמן בהם לשהותו מנת שדולים 63)על כלי

הבור. מן בו מספיק 64)[=שואבים] ישנים, שהם למרות
שכשוך.

.çéÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ

BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆
ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆

Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.èéÌÈÚeM‰ Ò¯Á ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ¯·‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈

ÌÈn„‡ B‡ ÌÈ·Ï eÈ‰ Ì‡ :CÒ72- ÌÈ¯ÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ
ÔÈ¯zÓ73ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈw¯È eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈

Ò¯Á ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈
ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈw¯È ÔÈa ÌÈ·Ï76.ÔÈÚÏBa Ì‰L ÈtÓ , ¿»ƒ≈¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

Ìei˜Ï Ì‰a BÒpkLa ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ77; ¿≈»∆ƒ∆≈«»»∆»¿∆ƒ¿»∆¿ƒ
Ì‰ elÙ‡Â ÔÈ¯zÓe ÔÁÈ„Ó - Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈

Ò¯Á ÏL78. ∆∆∆

יפה.71) ומצופים לבנים 72)חלקים רק נזכר בגמרא
בלבד.73)ושחורים. דמיצריף".74)בהדחה "משום

צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש
הגעלה  שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו
או  ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון
ולבנים  דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל

ויישון. עירוי בהם שמועיל בקעים 75)בוודאי שיש היינו
בציפוי. מועילות 76)וסדקים אינן הדחות כמה ואפילו

יישון. או לעת מעת ג' ועירוי מילוי כלומר,77)וצריכים
שמכניסו  דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים
ושחורים  ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום
מותרים  לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין
מצופים  שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך
לקיום  במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר,
די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין

חרס.78) של שהם פי על אף פירוש:

.ëÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ıÚ ÏLÂ Ô·‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ d˙tfL Ô·‡ ÏL ˙‚ B‡ , «»«∆∆∆∆ƒ¿»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe80ÔÁÈ„Ó - da C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÌÈÓa «»««ƒ∆…»«»¿ƒ»¿«ƒ

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¯Ù‡·e82Ì‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .Ô‰a C¯B„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
¯Ù‡‰ ÌÈc˜Ó - ˙ÈÁeÏÁÏ83- Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי 80)ואינם יין מעט בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר 81)להעביר כדי

די  שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי
בה  דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך

אפר.82) פעמים ושתי מים פעמים שתי כלומר,
ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן

ואפר. מים

.àë˙ÙtÊÓ Ô·‡ ÏL ˙b85ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da C¯cL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ - da86¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â .˙Ùf‰ ˙‡ »»ƒƒ¿…∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»
BÈ‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da Ô˙ B‡ L„Á…∆»«»«ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈≈

‰¯eÓÁ ˙b‰ ‰È‰z ‡Ï .ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ87ÔÓ ¯˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ d¯Èz‰Ï ‡l‡ ÛÏ˜È ¯Ó‡ ‡Ï .ÌÈp˜w‰88. ««¿«ƒ…∆¡«ƒ¿…∆»¿«ƒ»ƒ»

הגוי.85) בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת שאפילו
עץ.86) של בגת את 87)אפילו מעכבים אין בגת שהרי

בקנקנים. כמו כך כל ועירוי.88)היין יישון בלי
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.áëÒ¯Á ÏL ˙b89- ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C¯„Ï ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰t¯iL90Ô˙ B‡ L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי 89) הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב"ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד

.âë˙¯nLÓ91Ì‡ :˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»ƒ
ÚO ÏL ‰˙È‰¯92dÁÈ„Ó -93‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe »¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ»¿»

¯Óˆ ÏL94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«¿»ƒ
ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»∆

LL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈÓ - ≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈ¯eÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎ¯BcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó - ÌÈÏ·Áa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
¯Ù‡a ÔÁÈ„Ó - ‰L˜101Ô·bÓe ,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÌÈÓ·e »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ - ÔzLÙa ˙B¯eÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»

שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער בולע
ניגוב.95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר

בקשרים. נבלע צמח.98)שהיין סיבים 99)מין
הדקלים. סביב קלועים.100)הנכרכים סלים

יותר.101) מתעכב שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.ãëÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡¯Oi‰ Ô‰a C¯„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈ·Ïel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó -105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈ¯Ò ÏL :107ÏL ;Ô·bÓ - »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ - ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á ¯O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙B¯a ÔÏÈÚ‚Ó - „iÓ Ô¯‰ËÏ ‰ˆ»̄»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.äëeÈ‰ - Ï‡¯OÈÏ dlk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf·e ;˙e¯LÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰È·b‰Â ¯Oa‰ ÔÎÂ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.åë,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯‡˙n‰«ƒ¿»≈«≈∆««««ƒ¿»»¿»¿«
È¯‰ - ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·‚ B‡ ¯Oa B‡ ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Â¿≈ƒ«ƒ»»¿ƒ»«¬ƒ«»¬≈

¯zÓ ‰Ê114Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„·Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,B¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ∆»≈«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
¯eÒ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ˜c˜„Ó ‡ÏÂ ¯Lk BÈ‡L ˜ÊÁ‰À¿«∆≈»≈¿…¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈»
BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙Â ¯·Ú Ì‡Â .BÏˆ‡ Á¯‡˙‰Ï¿ƒ¿»≈«∆¿¿ƒ»«¿ƒ¿»«∆¿≈
Ì„‡ BÏ „ÈÚiL „Ú ÂÈt ÏÚ ÔÈÈ ‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡≈»»¿…∆«ƒ«ƒ«∆»ƒ»»

.Ì‰ÈÏÚ ¯Lk»≈¬≈∆

אבל 114) אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
בזמן  ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים לוקחים אין
אינם  הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה
מהגוי  קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור לפני על מקפידים
דבר  יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם

איסור.

ה'תשע"ו  תשרי כ' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
אי 1) וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה, היא כיצד יבאר

לעשות  לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי
גדוד  ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם שוהה היה צרכיו;
בנהר  שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס

ישראל. שרובה עיר כנגד

.àÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da ¯ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
ÔÈa B„Èa ÔÈa ,BÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰ ˙BÏÊÓe«»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ .CLÎLÈÂ ,Ô‰a CqÏ Ôk¯cL ÂÈ¯·È‡ ¯‡Laƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»ƒ
‡ÏÂ d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â ,˙È·ÁÏ B„È ËLt»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»¿…

Ùe ,d„ÈÈ„¯ÈÂ ÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙È·Á‰ eÁ˙ ¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ¿»«
Áe˙t ÈÏk ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¯Ò‡ ‡Ï - B„iÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»«
‡ÏÂ ÈÏk‰ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿…

.ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÔÈia Ú‚»«««ƒ∆¡«««ƒ

.áÈt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ B‰Èa‚‰Â ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏË»«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««ƒ
dÈa‚‰ .BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L ;¯Ò‡ - CLÎL ‡lL∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…ƒ¿ƒ«

.¯zÓ - Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…»«À»

.â,Ú˜¯wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
„„ Ì‡Â .¯zÓ ÔÈi‰ - ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

.ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

.ã˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ìe˙Ò ÈÏk¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ«»
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`zexeqקפב zelk`n zekld - dyecw xtq - ixyz 'k w"y mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡L ;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈∆≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»¿»
B‡ ‡ÏÓ „Bp‰ ‰È‰L ÔÈa ,B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â¿≈ƒ«¿»≈∆»»«»≈
ÈÏk ¯È·Ú‰ .„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈∆¡ƒ¿ƒ
‰È‰ Ì‡Â .Ba Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«¿ƒ»»

.BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ - ¯ÒÁ»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

.ä‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk .„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«
˙Ó ÏÚ ˙È·ÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ ,ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»

.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

.å‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
.‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek«»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
,¯Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓL B‡ ¯ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

.æ˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
- ÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·Ï¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ
.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â ,Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡»∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

.çÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ì„˜Â ,dk¯‡Ï ‰˜cÒpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÌÈÒ¯Á‰ e„¯t˙È ‡lL È„k d˜·ÁÂ ˙BÏÊÓe«»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈∆
˜„qa ÒÙ˙Â ,daÁ¯Ï ‰˜cÒ Ì‡ Ï·‡ .‰È‰a ¯zÓÀ»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»««∆∆
È¯‰L ;‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»∆¬≈

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

.èÔÈÈ ÏL ¯B·Ï ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL ¯Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ
,‰˜a ÂÈÏÚÓ ‰Ú¯v‰Â ·e·f‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ ,‰˜a¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»¿»∆
ÁezL È„k ˙Á˙B¯‰ ˙È·Á‰ Èt ÏÚ ÁtËÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««¿≈∆»«
È¯‰ - ¯BaÏ B˙ÓÁa d˜¯Êe ˙È·Á ÏËpL B‡ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»«¬»«¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ÏÚ Ì‡Â .„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ‰Ê∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ»»»≈»ƒ

.‰È‰a ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ÈÁ ˙BÏÊÓe«»«««ƒ»«¬»»

.é,·˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ·˜ ‰È‰L ˙È·Á»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
·˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙È·Á‰ L‡¯nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

.‰i˙La ¯zÓ - ·˜p‰ ˙ÁzLÂ ,¯eÒ‡ - ·˜p‰«∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

.àéB‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL ,‰ÙeÙk ˙˜ÈÓ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡¯ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙È·ÁÏ ıeÁ ¯Á‡‰ L‡¯‰Â ˙È·ÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
„·BÚ‰ ‡·e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C¯„k „¯ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ
‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙È·ÁaL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - „¯ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈

.BÁkÓ ‡·k Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,B„È ÈÏeÏ ¯¯‚Â¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»«…¿»ƒ…

.áéÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - ˙BÏÊÓe«»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈
ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa ¯aÁÓ ˜Bvp‰ „enÚ‰»««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈»ƒ
˜¯ÊÈ B‡ ‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»ƒ¿…
‰Ó ÂÈÏÚ ¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k ,‰˜È¯Ê¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…»»«

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

.âéLÈ Ì‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ba „„nL CtLÓ«¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ≈
„Ú Ï‡¯OÈÏ Ba „cÓÈ ‡Ï - ÔÈÈ ˙·ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜aƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…¿ƒ¿»≈«
.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .·bÈÂ epÁÈ„iL∆¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ…≈ƒ«¬≈∆»

.ãéBÓk ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk¿ƒ∆≈¿ƒ¿≈√»ƒ¿ƒƒ∆¿
„Èa ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈÏËBpL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ∆»»»≈«ƒ¿«
,‰Ê ÌËÁÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»ƒ¿»≈≈¿∆≈…∆∆
ÌËÁ‰ ÔÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆
˜ÒÙÈÂ ÈÏ‡¯Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿…
˜ÒÙiMnL ;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆∆ƒ∆ƒ¿…
ÌËÁa ¯‡MiL ÔÈi‰ ¯ÊÁÈ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»«¬…««ƒ∆ƒ»≈«…∆
ÔÈi‰ ‡a È¯‰L ,Ba ¯‡MiM ‰Ó Ïk ¯Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈∆¬≈»««ƒ

.BÁkÓƒ…

.åè˙È·Á‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
¯ÊÁÈ - ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - ˙˜ÈÓa¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…
¯Ò‡ÈÂ ˙È·ÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…

.Ïk‰«…

.æèÏ‡¯OÈ ÌÚ ¯È·ÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
,Ô¯ÓLÏ Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆¿»¿»
;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÏÈÓ È„k epnÓ e‚ÈÏÙ‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈≈À»
‰‡¯ÈÂ eÈÙÏ ‡ˆÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈¿»≈¿ƒ¿∆
- ÌÎÈ¯Á‡ ‡B·‡ È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ»«¬≈∆
e¯ÊÁÈÂ „k‰ Èt eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿ƒ««¿«¿¿
;‰i˙La ¯eÒ‡ Blk ÔÈi‰ È¯‰ - ·b˙Â d˙B‡ eÙÈ‚ÈÂ¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

.¯zÓ - ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ƒ»ƒ»À»

.æéÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
;¯zÓ ÔÈi‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Ètƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»
ÛBbÈÂ ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
ÔB¯˜a BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈¿»
¯ÈÚÏ ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«»ƒ
‡e‰L BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ∆
¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…««ƒ»
Ï·‡ ;˙BÓe˙Ò ˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙Laƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ¿¬»
‡e‰L ÔÚÈ„B‰L ¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùaƒ¿¬ƒ…»»≈««∆ƒ»∆

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ«¿ƒ««ƒ»

.çéÁÈp‰Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
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‡ˆÈÂ È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ«ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»
Ì‡Â .¯zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ ,¯eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL -∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
.¯eÒ‡ ˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk - ‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ»

.èé‰˙BL ‰È‰ÏB˜ ÚÓLÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.¯zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡ - ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙È·a ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»
,‰¯‰Óa ‡B·ÈÂ ÔÈi‰ ¯kÊÈ ‰zÚ :¯ÓB‡ È¯Îp‰L∆«»¿ƒ≈«»ƒ¿…««ƒ¿»ƒ¿≈»
,BÓB˜nÓ ÊÊ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,BÈÈa Ú‚B È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ∆≈»ƒ¿

.„·Ïa ÂÈÙlM ‰Ó ‡l‡ ¯Ò‡ ÔÈ‡Â¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

.ë,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔÈ¯„ eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
¯ÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡¯Ï ‰Ï‰·a Ì‰ÈL e‡ˆÈÂ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«
È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ck ¯Á‡Â ,Á˙t‰ ¯‚ÒÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈¬≈
¯‚Ò ‡lL ;B¯z‰a Ï‡¯OÈ ˙È·aL Áe˙t‰ ÔÈi‰««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«
ÈÏ‡¯Oi‰ ÒÎ ¯·kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ¯‡L ‡ÏÂ B˙È·Ï¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆

.BÓ„¿̃»

.àë,„Á‡ ˙È·a ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙ÈaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎÂ ,˙BÁe˙t ˙Bi·Á eÈ‰Â¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ
ÔBlÁ LÈ Ì‡Â .ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡B¯Â Á˙t‰ È¯BÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆
ÔnLÂ ,˙B¯zÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙Bi·Á‰ Ïk - Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B¯‰ ÔÓ „ÁÙÓ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

.áë„·BÚ‰ Á¯·e ,Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;¯zÓ ÔÈi‰ - ˙BÁe˙t‰ ˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ‡nL :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B¯∆ƒ¿∆∆«

.âëLÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙Bi·Á eÈ‰L ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡»∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
‡ˆÓÂ ,˜ct‰ B˙B‡a ˙B¯Á‡ ˙Bi·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»¿ƒ¿»
:˙BÁe˙t‰ Ï‡¯OÈ ˙Bi·Á ÔÈa „ÓBÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈«¿
¯zÓ ÔÈi‰ - ·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰· Ì‡ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»««ƒÀ»

Ì‡Â ;CqÏ È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡¯ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙Laƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«¿«≈¿ƒ
ÔÈi‰ - ÌL ÁËBa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·p‚k Ot˙ ‡Ï…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«»««ƒ
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .¯eÒ‡»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈»≈»

.¯zÓ ÔÈi‰ Ïk -»««ƒÀ»

.ãë˙Bi·Á‰ Ïk - ÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
.˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡ ˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰«¿∆«¬À¬¿À»
- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«

.CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ el‡Â el‡≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

.äë:ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈»»

.‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - ‰ÂÏÓƒ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

.åëÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ Ï·‡ .Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;¯zÓÀ»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»ƒ¿¿≈ƒ
,¯eÒ‡ ‰ÈÏÎa ‰ÈÙlL dÈÈ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙aÒÓaƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»¿≈∆»»

.dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

.æëÌL LÈ Ì‡ :˙b‰ ˙È·a ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
ÛÎÏ Ûk‰ ÏÏ·zL „Ú Ûk‰ ÏÏ·Ï È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««¿«
Â‡Ï Ì‡Â ;·bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈ¯ˆ - ‰iL¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ«

.‰¯˙È ‰˜Á¯‰ BÊÂ .„·Ïa ÁÈ„Ó -≈ƒ«ƒ¿«¿«¿»»¿≈»

.çëda¯L ¯ÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :¯‰a ‰ÙvL ˙È·Á»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ∆À»
È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ „‚k ;‰È‰a ˙¯zÓ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»¿≈

.‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬»

.èë,ÌÈÏ‡¯OÈ Ba ÔÈi‰ È¯ÎBÓ ·¯ eÈ‰L ÌB˜Ó»∆»…¿≈««ƒƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÏk Ì‰Â ,ÔÈÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏB„b ÌÈÏk Ba e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿≈≈ƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈi‰ Ì‰a ÒÎÏ Ìc·Ï ÔÈ¯ÎBn‰ C¯cL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈
È·pb ·¯ Ì‡ :ÌÈ·p‚ ‰eÁ˙tL ˙È·Á .‰È‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈
.¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰»ƒƒ¿»≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«»
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ה'תשע"ו  תשרי י"ד ראשון יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰¯ .„¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" ֿ יּכה "וכי ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
(.gl):ּדכתיב ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ֿ המׁשחרר "ּכל :ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ
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― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו ֿ ּפי ֿ על אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca wivdl)אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעבד

ּבאחד ֿ יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיתעּלה:
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי(fi ,my):ּבֹו ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְְִֶֶַַָָ

יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"לא
ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ּבאֹונאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלאו
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ׁשליׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ֿ הּגר ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמן
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
ֿ הּתֹורה, את עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb).
יום שני ֿ חמישי ט "ו ֿ י "ח תשרי 

ְֵֵֶֶַ

ה'תשע"ו  תשרי ט"ו שני יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור ֿ רעהּו h)אל ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

ה'תשע"ו  תשרי ט"ז שלישי יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: eh)אמרֹו ,ck mixac)ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ
לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּכל .(glx)ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּגֹוי(iw:)מציעא ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר
ֿ ּבקר" עד אּת bi)ׂשכיר ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ֿ ּבקר"; ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עד
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ֿ הּיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
הּׁשמׁש" עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה dpynּולׁשֹון h wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`iּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ

היא, אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּובאּו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלאוין

וׁשם מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו ׁשּזה(iw`:)מצוה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ּבׂשכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמיחד
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ֿ תעׂשה: ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלא

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תשע"ו  תשרי י"ז רביעי יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ו  תשרי י"ח חמישי יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
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קפה ixyz 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא
יום שישי ֿ שבת קודש י "ט ֿ כ 'תשרי 

ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ו  תשרי י"ט שישי יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ֿ הּבהמה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,

והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום
ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ

אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר
ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ו  תשרי כ' קודש שבת יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מר פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי, וכיון אשר שמא מילתא היא ושייך לגזע רבנו הזקן 

גזע צור  בנגלה דתורה( תקותי חזקה אשר  )פוסק  ערוך  והשולחן  )פוסק בנסתר דתורה(  בעל התניא 

מחצבתו ניכר במעשה ובפועל, ז.א. אשר נוסף על הנהגה הנדרשת מכל אחד ואחד מבני ישראל לדתו 

ותורתו, הרי בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר בזה כמובן, וזכות אבותיהם מסייעתם למלאות 

גם את זה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

אתענין לדעת אם נשמר מהוריו )או ששמע( ומקרוביו איזה זכרונות ימי קדם, בכתב ידם או 

רשימות מאחרים, ות"ח על ההודעה בזה.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

לשאלתו סדר יחוסו במשפחה שניאורסאהן - מהנכון שיברר על אתר באה"ק ת"ו זהות אביו 

ע"ה עם המובא בס' תולדות משפחת הרב מליאדי - )למ.ש. סלונים( חיים בן פנחס )נפטר בירושלים 

תרס"ח( בן הר"ר נחום יוסף ושרה רבקה בת הרה"ח וכו' וכו' משה בן רבנו הזקן.
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i"yx
.˙¯Ó‡Â זאת:(‡) בי.‡Í„Â.בראותך אנפת כי

אפך  וישב עוני נרצה ועתה עלי גלותי וכפר והגליתני
כן  ועל לך חטאתי כי ה' אודך תרגם ויונתן ותנחמני
אפך  לשוב כדאי הייתי לא רחמיך ולולי בי אנפת

ממני: אפך שב והנה ‰'.ולנחמני ‰È ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚ (·)
לישועה, לי היה הוא הקדושֿברוךֿהוא של ושבח עז
נקוד  עזי במקרא מצינו שלא שלי עוז עוזי לפרש ואין
שהוא  מקומות משלש חוץ עזי שורק אלא קמץ חטף
על  אלא וזמרתי כמו וזמרת ולא וזמרת אצל סמוך
אני  לכך אחריו של לתיבה הוא דבוק וזמרת כרחך
סנה  שוכני של יו''ד כמו אלא עזי של יו''ד שאין אומר

לג) Â‰È‰.:(דברי' ‰È ובמפלתו חלוק שמו היה הנה עד
יה  כס על יד כי אומר הוא וכן שלם נעשה עמלק של

יז) שתהא (שמות עד שלם השם ואין שלם הכסא אין
בעמלק: לה' ÚÂ˘ÈÏ‰.מלחמה ÈÏ È‰ÈÂ לי היה כמו

לבו  שם לא ואשר כמו כן לדבר מקראות ודרך לישועה
ט') בדברי (שם ועוד מקנהו ואת עבדיו את ויעזוב וגו'

י')הימים וימלוך (ב יהודה בערי היושבים ישראל ובני
רחבעם: עליהם מלך לומר לו היה רחבעם עליהם

.Ì˙·‡˘Â חדת:(‚) אולפן ‰ÚÂ˘È‰.ותקבלון ÈÈÚÓÓ
להם  ויתגלו להם הבאה ישועה ידי על לבם ירחיב כי
הצרות: ידי על בבבל שנשתכחו התורה רזי

.ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ הוא:‰Â¯ÈÎÊ.מעלליו:(„) נשגב כי לשבח
.Ï·· ‡˘Ó בבל:(‡) שעל פורענות ‰¯משא ÏÚ (·)
.Ò Â‡˘ ‰Ù˘ בשופי ובוטח שקט הר על להקבץ

עליו: שיבואו לנקבצים קול והרימו לגוים נס שאו
.ÂÙÈ‰ ויראו לשמוע יכולים שאין לרחוקים יד. להם

בבל: שרי של נדיבי' בפתחי ויבואו היד הנפת אות
.ÈÁ˙Ùאביה בית ותשב בפתחי לא)כמו הנסתר (בראשית

והמה  כמו חרבות פתר סרוק בן ומנחם אביה בבית
נה)פתיחות È˘„Â˜ÓÏ.:(תהלים È˙ÈÂˆ È‡ שיבאו (‚)

כורש  אנשי ומדי פרס והם בם להתגרות ויתחילו
לכך: שזמנתים ÈÙ‡Ï.ודריוש È¯Â·‚ È˙‡¯˜ לעשות

בהם: מתפאר שאני גאותי עליזי שהם בהם אפי חרון

cec zcevn
(‡).È· ˙Ù‡ ÈÎעווני נרצה ועתה עלי גלותי וכפר והגליתני

הטובה: בהבאת ותנחמני אפך  מעלי ‡Ï(·)וישוב ‰‰
.È˙ÚÂ˘È: עוד אפחד  ולא  בטח אשכון ישועתי  אל ועמי הואיל

.'ÂÎÂ ÈÊÚ ÈÎ ר ''ל לישועה לי  הי' המקום של  והשבח העוז
בשבחו: אזמר  ולמען  חזקו הראות למען  היתה (‚)התשועה

.ÔÂ˘˘· ÌÈÓ Ì˙·‡˘Âהנובע המעין מן מים  השואב  כמו ר''ל 
תשאבו כן המים יכלה  פן ידאג לא כי בששון הוא שואב הנה
התשועה תופסק  לא כי הישועה ממעיני הישועה  את בששון

תקצר: לא ה ' יד  זרוז:Ì˙¯Ó‡Â.(„)כי דרך  לזה  זה תאמרו
.ÂÚÈ„Â‰: הנס שבחי‰Â¯ÈÎÊ.לפרסם זה את זה  מזכירים היו 

שבחיו: להזכיר  כן אם ומהראוי שמו  נשגב  כי (‰)המקום 
.'‰ Â¯ÓÊ:בו להתגאות הראוי דבר עשה  כי ה ' אל  זמרו

.˙‡Ê ˙Ú„ÂÓ: הארץ בכל ומפורסמת נודעת  ההיא  (Â)הגאוה 
.ÈÏ‰ˆ: מסורס מקרא  והוא שמו נתגדל בקרבך  שעשה  הנפלאות  ע''י ר''ל בקרבך  גדול  ישראל  קדוש כי  ברנן  קולך  (‡)הרימי

.Ï·· ‡˘Ó: בבל על  הנבואה Ù˘‰.(·)זו ¯‰ ÏÚפרס לאנשי רם  בקול  וקראו  למרחוק נראה  שיהא גבוה הר  על  נס הרימו
È„.ומדי: ÂÙÈ‰: בבל נדיבי בפתחי ויבואו ללכת שימהרו להם  לרמז 

oeiv zcevn
(‡).˙Ù‡:( ב (תהלים  יאנף פן  כמו  עניןÈÊÚ.(·)כעסת

יתירה : והיו''ד ושבח:ÓÊÂ¯˙.חוזק  זמר  ÈÏ.מלשון È‰ÈÂכמו
עזב: ומשפטו ט ) (שמות  עבדיו את  ויעזב וכן  לי (‚)היה

.Ì˙·‡˘Â:שאיבה נקראת  המים ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ.(„)לקיחת 
צהליˆ‰ÈÏ.(Â)חזק :˘‚·.מעשיו: וכן קול הרמת ענין

י): (לעיל גלים בת ע ''שÓ˘‡.(‡)קולך  הנבואה נקראת כן 
האדם: בפי נשאת הנבואה:ÊÁ‰.שהיא  במראה ראה 

(·).‰Ù˘לקמן) נהרות  שפיים  על אפתח  כמו גבהות ענין
יקÈÁ˙Ù.מא): כן נדיבים, ע ''פבפתחי כי  העושר בעלי ראו

לב: נדיבי  המה התקדשוÈ˘„˜ÓÏ.(‚)רוב כמו הזמנה ענין
יא): (במדבר  שדיÈÊÈÏÚ.למחר יעלוז  כמו שמחה  ענין

צז): (תהלים
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(ÂÎ).Ì‡ ÁÈ¯·È ·‡ „„˘Ó:אם È·Ó˘מבריח Ô·
.¯ÈÙÁÓÂ המצרית הגר בן את שרה שראת' ע''י דרכיו

שנשתלח' זה גרם עריות וגילוי גלולים לעבודת משחק
אברהם בעיני מאד הדבר וירע כא)אמו :(בראשית

(ÊÎ).'Â‚Â ÚÂÓ˘Ï È· Ï„Á וזהו מ הוא קצר קרא
לשמוע  בשביל דעת מאמרי לשגות בני חדל פירושו
לעשות  וחדל וכן מלשגות, כמו לשגות חדל מוסר,

ט)הפסח לספור(במדבר חדל כי מא)וכן :(בראשית
(ÁÎ).ËÙ˘Ó ıÈÏÈ ÏÚÈÏ· „Ú מליצת לאדם יעיד

ומיתה: יסורין ‡ÔÂ.משפטי ÚÏ·È ÌÈÚ˘¯ ÈÙÂ האון
ÌÈˆÏÏ.(ËÎ)יבלעהו: ÂÂÎ שפטים לו זימן הקב''ה

הרע: בלשון המספר הלץ לזה צרעת Ì‰(·)של

.Â¯·Ú˙Ó ÍÏÓ ˙ÓÈ‡ ¯ÈÙÎÎ:מכעיסו(‚)˘È‡Ï „Â·Î
.·È¯Ó מריב ˘·˙ שבת שאינו אויל וכל ממריבה לנוח

קלונו: ÁÈ¯˘.(„)תגלה ‡Ï ÏˆÚ Û¯ÁÓ הצנה מפני
בתורה: עוסק ואינו מלאכה עושה ואינו העצל יושב

(‰).˘È‡ ·Ï· ‰ˆÚ ÌÈ˜ÂÓÚ ÌÈÓ חכם בלב הלכה
Ï„È‰.סתומה: ‰Â·˙ ˘È‡Â ודלה בא נבון ותלמיד

ממעיו: Â„ÒÁ.(Â)אותה ˘È‡ ‡¯˜È Ì„‡ הרבה ¯·
אותם  המבטיחים אוהביהם אל הבוטחים אדם בני יש

דוחקם: בעת להם וקוראים Â„ÒÁ.חסד ˘È‡ המבטיח
חסד: לעשות ÓÈˆ‡.לו ÈÓ ÌÈÂÓ‡ ˘È‡Â המבטיח

„ÔÈ.(Á)ועושה: ‡ÒÎ ÏÚ ·˘ÂÈ ÍÏÓ יש או כפשוטו.
אמת: שופטי כנגד לפרשו ויש הקב''ה. כנגד לפרשו

cec zcevn
(ÂÎ).'Â‚Â ·‡ „„˘Óגורם אביו פני ומחפיר מביש  שהוא הבן 

יבזבז ובע''כ הזה  בדרך  הדריכתו  אשר על  לאמו מגרש  שאביו
דמי אביו את  גוזל  ההוא הבן והרי כתובתה לה לתת נכסיו

ממנו: אמו את ומבריח  Â‚Â'.(ÊÎ)הכתובה  È· Ï„Áלפעמים
אמריו ויפתח  כוזבות  בראיות דעת  מאמרי  לשגות מסית  ימצא
דעת מאמרי  להדיח  ישוב כי עד  בו יאמינו למען השכל  במוסר 
מאמרי לשגות להסית  הבא של  המוסר  לשמוע בני חדל  ואמר
תהיה כי נקבל לא הרע  ואת  נקבל הטוב  את תאמר  ולא דעת

בפתויו: ËÙ˘Ó.(ÁÎ)נלכד  ıÈÏÈבמיטב אמריו  יתקן במשפט 
לו: ויאמינו הלב על  יקובלו למען ‡ÔÂ.המליצה ÚÏ·Èדברי

ידבר: תומו שלפי  יחשבו כי ההוא האון דבר על  הכוונה שעצם  ירגישו לבל  בבליעה יאמר יסורים:(ËÎ)האון  משפטי שפטים.
.˙ÂÓÂÏ‰ÓÂ: הכסילים לגוף  נכונו המשברות ‰ÔÈÈ.(‡)מכות ıÏ וכל בשכרותו ויצעק יהמה השכר ושותה  לץ הוא היין  שותה

אם אף  כי יתחכם לא  באמת הנה בשתייתו א''כ  הרבה מפקח והיין הואיל לחשוב בדעתו בו  שישגה מי כל ר''ל  בו השוגה
קשה : רובו  יפה , כיÌ‰.(·)מיעוטו נפשו מחסר והמכעיסו עליו יכעס אשר מי על המלך  פחד  מאוים כן הכפיר כנהמת 

ומלך: בני  ה' את  ירא על ועובר בעצמו המריבהÂ·Î„.(‚)יסתכן בעת  יתגלה אויל וכל  לאיש כבוד  הוא המריבה  מן הבטלה 
לכל : אולתו יגולה אמרים  ירבה  כאשר שואל Û¯ÂÁÓ.(„)כי הקציר ובעת שדהו  את העצל  יחרוש  לא החורף צנת מסיבת

חרשה: ולא  הואיל שדהו צמחה  לא כי ואיננה  ÌÈ˜ÂÓÚ.(‰)תבואה ÌÈÓלזולתו ויקשה  הלב בעומק עצתו להסתיר  החכם  דרך 
ויוכל  העליוני' ישאוב מתחלה  כי ידלנה  תבונה איש  אבל  התחתונים המים לשאוב אפשר  שאי עמוקים כמים היא הרי להשיגה 

בלב: הטמונה העצה את  יבין אשר עד המסתעפי' הדברים יחקור מתחלה  ור''ל התחתוני' את אח''ז ‡„Ì.(Â)לשאוב רוב¯·
ישקרו: רבים כי אמונים  איש בהם ימצא מי אבל  בזה ויתפאר הבריות  עם שעושה החסד איש כל יכריז אדם ‡˘¯È(Ê)בני

.ÂÈ·:זכותו בצל יחסו  כי מותו אחרי  לבניו רעותÍÏÓ.(Á)אשרי כל  בעיניו ושטוח מפוזר אז דין כסא על  ה' יושב  כאשר
בסתר : עשאום  אם אף האדם  Ó‡È¯.(Ë)בני ÈÓובהירה זכה לבי  הנה ולומר  להכחיש  יוכל  מי לפניו גלוי והכל הואיל  ר''ל 

עליה : תשובה  עשיתי כי  מחטאתי עצמי  טהרתי  כבר ואני עון סיג Ô·‡Â.(È)מבלי Ô·‡וקטנה גדולה משקל  אבני  שני העושה
בה: לשקול  ולא  לרמות  רק עשויה הגדולה  גם  כי שניהם גם  ה ' תועבת הנה בקטנה ושוקל הגדולה את מראה

oeiv zcevn
(ÂÎ).„„˘Ó: וגזלה שדידה  בושה:ÈÙÁÓÂ¯.מלשון ענין
(ÊÎ).˙Â‚˘Ï:ומשגה שגגה מליצה:ıÈÏÈ.(ÁÎ)מל' מל '
(‡).‰ÓÂ‰:צעקה שגגה:˘Â‚‰.ענין נקראÌ‰.(·)מל ' כן

האריה : ופחד:‡ÓÈ˙.שאגת אימה עברהÂ¯·Ú˙Ó.מל ' מל '
ולאËÂÁ‡.וכעס : השערה  אל  באבן קולע  כמו חסרון ענין
כ'):יחטיא  בה ''א:ÚÏ‚˙È.(‚)(שופטים יתגלה Ï„È‰.(‰)כמו 

לנו דלה דלה כמו  שאיבה ב):ענין עניןÊÓ¯‰.(Á)(שמות
הרשת  מזורה חנם  כי  כמו ושטיחה א):פרישה È˙ÈÎÊ.(Ë)(לעיל

ונקי: זך  סאים:‡ÙÈ‰.(È)מל ' ג ' בת מדה  שם
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i"yx
.˙¯Ó‡Â זאת:(‡) בי.‡Í„Â.בראותך אנפת כי

אפך  וישב עוני נרצה ועתה עלי גלותי וכפר והגליתני
כן  ועל לך חטאתי כי ה' אודך תרגם ויונתן ותנחמני
אפך  לשוב כדאי הייתי לא רחמיך ולולי בי אנפת

ממני: אפך שב והנה ‰'.ולנחמני ‰È ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚ (·)
לישועה, לי היה הוא הקדושֿברוךֿהוא של ושבח עז
נקוד  עזי במקרא מצינו שלא שלי עוז עוזי לפרש ואין
שהוא  מקומות משלש חוץ עזי שורק אלא קמץ חטף
על  אלא וזמרתי כמו וזמרת ולא וזמרת אצל סמוך
אני  לכך אחריו של לתיבה הוא דבוק וזמרת כרחך
סנה  שוכני של יו''ד כמו אלא עזי של יו''ד שאין אומר

לג) Â‰È‰.:(דברי' ‰È ובמפלתו חלוק שמו היה הנה עד
יה  כס על יד כי אומר הוא וכן שלם נעשה עמלק של

יז) שתהא (שמות עד שלם השם ואין שלם הכסא אין
בעמלק: לה' ÚÂ˘ÈÏ‰.מלחמה ÈÏ È‰ÈÂ לי היה כמו

לבו  שם לא ואשר כמו כן לדבר מקראות ודרך לישועה
ט') בדברי (שם ועוד מקנהו ואת עבדיו את ויעזוב וגו'

י')הימים וימלוך (ב יהודה בערי היושבים ישראל ובני
רחבעם: עליהם מלך לומר לו היה רחבעם עליהם

.Ì˙·‡˘Â חדת:(‚) אולפן ‰ÚÂ˘È‰.ותקבלון ÈÈÚÓÓ
להם  ויתגלו להם הבאה ישועה ידי על לבם ירחיב כי
הצרות: ידי על בבבל שנשתכחו התורה רזי

.ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ הוא:‰Â¯ÈÎÊ.מעלליו:(„) נשגב כי לשבח
.Ï·· ‡˘Ó בבל:(‡) שעל פורענות ‰¯משא ÏÚ (·)
.Ò Â‡˘ ‰Ù˘ בשופי ובוטח שקט הר על להקבץ

עליו: שיבואו לנקבצים קול והרימו לגוים נס שאו
.ÂÙÈ‰ ויראו לשמוע יכולים שאין לרחוקים יד. להם

בבל: שרי של נדיבי' בפתחי ויבואו היד הנפת אות
.ÈÁ˙Ùאביה בית ותשב בפתחי לא)כמו הנסתר (בראשית

והמה  כמו חרבות פתר סרוק בן ומנחם אביה בבית
נה)פתיחות È˘„Â˜ÓÏ.:(תהלים È˙ÈÂˆ È‡ שיבאו (‚)

כורש  אנשי ומדי פרס והם בם להתגרות ויתחילו
לכך: שזמנתים ÈÙ‡Ï.ודריוש È¯Â·‚ È˙‡¯˜ לעשות

בהם: מתפאר שאני גאותי עליזי שהם בהם אפי חרון

cec zcevn
(‡).È· ˙Ù‡ ÈÎעווני נרצה ועתה עלי גלותי וכפר והגליתני

הטובה: בהבאת ותנחמני אפך  מעלי ‡Ï(·)וישוב ‰‰
.È˙ÚÂ˘È: עוד אפחד  ולא  בטח אשכון ישועתי  אל ועמי הואיל

.'ÂÎÂ ÈÊÚ ÈÎ ר ''ל לישועה לי  הי' המקום של  והשבח העוז
בשבחו: אזמר  ולמען  חזקו הראות למען  היתה (‚)התשועה

.ÔÂ˘˘· ÌÈÓ Ì˙·‡˘Âהנובע המעין מן מים  השואב  כמו ר''ל 
תשאבו כן המים יכלה  פן ידאג לא כי בששון הוא שואב הנה
התשועה תופסק  לא כי הישועה ממעיני הישועה  את בששון

תקצר: לא ה ' יד  זרוז:Ì˙¯Ó‡Â.(„)כי דרך  לזה  זה תאמרו
.ÂÚÈ„Â‰: הנס שבחי‰Â¯ÈÎÊ.לפרסם זה את זה  מזכירים היו 

שבחיו: להזכיר  כן אם ומהראוי שמו  נשגב  כי (‰)המקום 
.'‰ Â¯ÓÊ:בו להתגאות הראוי דבר עשה  כי ה ' אל  זמרו

.˙‡Ê ˙Ú„ÂÓ: הארץ בכל ומפורסמת נודעת  ההיא  (Â)הגאוה 
.ÈÏ‰ˆ: מסורס מקרא  והוא שמו נתגדל בקרבך  שעשה  הנפלאות  ע''י ר''ל בקרבך  גדול  ישראל  קדוש כי  ברנן  קולך  (‡)הרימי

.Ï·· ‡˘Ó: בבל על  הנבואה Ù˘‰.(·)זו ¯‰ ÏÚפרס לאנשי רם  בקול  וקראו  למרחוק נראה  שיהא גבוה הר  על  נס הרימו
È„.ומדי: ÂÙÈ‰: בבל נדיבי בפתחי ויבואו ללכת שימהרו להם  לרמז 

oeiv zcevn
(‡).˙Ù‡:( ב (תהלים  יאנף פן  כמו  עניןÈÊÚ.(·)כעסת

יתירה : והיו''ד ושבח:ÓÊÂ¯˙.חוזק  זמר  ÈÏ.מלשון È‰ÈÂכמו
עזב: ומשפטו ט ) (שמות  עבדיו את  ויעזב וכן  לי (‚)היה

.Ì˙·‡˘Â:שאיבה נקראת  המים ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ.(„)לקיחת 
צהליˆ‰ÈÏ.(Â)חזק :˘‚·.מעשיו: וכן קול הרמת ענין

י): (לעיל גלים בת ע ''שÓ˘‡.(‡)קולך  הנבואה נקראת כן 
האדם: בפי נשאת הנבואה:ÊÁ‰.שהיא  במראה ראה 

(·).‰Ù˘לקמן) נהרות  שפיים  על אפתח  כמו גבהות ענין
יקÈÁ˙Ù.מא): כן נדיבים, ע ''פבפתחי כי  העושר בעלי ראו

לב: נדיבי  המה התקדשוÈ˘„˜ÓÏ.(‚)רוב כמו הזמנה ענין
יא): (במדבר  שדיÈÊÈÏÚ.למחר יעלוז  כמו שמחה  ענין

צז): (תהלים

kÎhi wxt ilyn - miaezk

èé éìùîhkÎek

åë:øétçîe Léáî ïa íà çéøáé áà-ãcLîæëì éða-ìãçì øñeî òîL:úòã-éøîàî úBâLçëãò §©¤¨ −©§¦´©¥®¥¹À¥¦¬©§¦«£©§ −¦¦§´Ÿ©¨®¦ ¹§À¥«¦§¥¨«©¥´
:ïåà-òláé íéòLø éôe ètLî õéìé ìòiìaèë:íéìéñk åâì úBîìäîe íéèôL íéölì eðBëð § −¦©©¨¦´¦§¨®¦¬§¹¨¦À§©©¨«¤¨´©¥¦´§¨¦®¹©£ªÀ§¥´§¦¦«

ë éìùîiÎ`

à:íkçé àì Ba äâL-ìëå øëL äîä ïéiä õìá:BLôð àèBç Bøaòúî Cìî úîéà øéôkk íäðâãBák ¥´© −©¦Ÿ¤´¥¨®§¨¬Ÿ¤¹À´Ÿ¤§¨«©´©©−§¦¥´©¤®¤¦¹§©§À¥¬©§«¨´
:òlbúé ìéåà-ìëå áéøî úáL Léàìã:ïéàå øéöwa ìàLå (ìàùé) Løçé-àì ìöò óøçîäíéwîò íéî ¨ −¦¤´¤¥¦®§¨¡¹¦À¦§©¨«¥ −Ÿ¤¨¥´Ÿ©£®Ÿ§¨©−©¨¦´¨¨«¦©´¦£−ª¦

:äpìãé äðeáz Léàå Léà-áìá äöòå:àöîé éî íéðeîà Léàå Bcñç Léà àø÷é íãà-áøæCläúî ¥¨´§¤¦®§¦−§¨´¦§¤«¨¨¨À̈¦−§¨¦´©§®§¦¬¡¹¦À¦´¦§¨«¦§©¥´
:åéøçà åéðá éøLà ÷écö Bnúaç:òø-ìk åéðéòá äøæî ïéã-àqk-ìò áLBé Cìîèéaì éúékæ øîàé-éî §ª´©¦®©§¥−¨¨´©£¨«¤À¤¥¬©¦¥¦®§¨¤−§¥¨´¨¨«¦«−Ÿ©¦¦´¦¦¦®

:éúàhçî ézøäèé:íäéðL-íb äåäé úáòBz äôéàå äôéà ïáàå ïáà ¹̈©À§¦¥©¨¦«¤´¤−̈¤¤¥¨´§¥¨®£©¬§¹À̈©§¥¤«
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(ÂÎ).Ì‡ ÁÈ¯·È ·‡ „„˘Ó:אם È·Ó˘מבריח Ô·
.¯ÈÙÁÓÂ המצרית הגר בן את שרה שראת' ע''י דרכיו

שנשתלח' זה גרם עריות וגילוי גלולים לעבודת משחק
אברהם בעיני מאד הדבר וירע כא)אמו :(בראשית

(ÊÎ).'Â‚Â ÚÂÓ˘Ï È· Ï„Á וזהו מ הוא קצר קרא
לשמוע  בשביל דעת מאמרי לשגות בני חדל פירושו
לעשות  וחדל וכן מלשגות, כמו לשגות חדל מוסר,

ט)הפסח לספור(במדבר חדל כי מא)וכן :(בראשית
(ÁÎ).ËÙ˘Ó ıÈÏÈ ÏÚÈÏ· „Ú מליצת לאדם יעיד

ומיתה: יסורין ‡ÔÂ.משפטי ÚÏ·È ÌÈÚ˘¯ ÈÙÂ האון
ÌÈˆÏÏ.(ËÎ)יבלעהו: ÂÂÎ שפטים לו זימן הקב''ה

הרע: בלשון המספר הלץ לזה צרעת Ì‰(·)של

.Â¯·Ú˙Ó ÍÏÓ ˙ÓÈ‡ ¯ÈÙÎÎ:מכעיסו(‚)˘È‡Ï „Â·Î
.·È¯Ó מריב ˘·˙ שבת שאינו אויל וכל ממריבה לנוח

קלונו: ÁÈ¯˘.(„)תגלה ‡Ï ÏˆÚ Û¯ÁÓ הצנה מפני
בתורה: עוסק ואינו מלאכה עושה ואינו העצל יושב

(‰).˘È‡ ·Ï· ‰ˆÚ ÌÈ˜ÂÓÚ ÌÈÓ חכם בלב הלכה
Ï„È‰.סתומה: ‰Â·˙ ˘È‡Â ודלה בא נבון ותלמיד

ממעיו: Â„ÒÁ.(Â)אותה ˘È‡ ‡¯˜È Ì„‡ הרבה ¯·
אותם  המבטיחים אוהביהם אל הבוטחים אדם בני יש

דוחקם: בעת להם וקוראים Â„ÒÁ.חסד ˘È‡ המבטיח
חסד: לעשות ÓÈˆ‡.לו ÈÓ ÌÈÂÓ‡ ˘È‡Â המבטיח

„ÔÈ.(Á)ועושה: ‡ÒÎ ÏÚ ·˘ÂÈ ÍÏÓ יש או כפשוטו.
אמת: שופטי כנגד לפרשו ויש הקב''ה. כנגד לפרשו

cec zcevn
(ÂÎ).'Â‚Â ·‡ „„˘Óגורם אביו פני ומחפיר מביש  שהוא הבן 

יבזבז ובע''כ הזה  בדרך  הדריכתו  אשר על  לאמו מגרש  שאביו
דמי אביו את  גוזל  ההוא הבן והרי כתובתה לה לתת נכסיו

ממנו: אמו את ומבריח  Â‚Â'.(ÊÎ)הכתובה  È· Ï„Áלפעמים
אמריו ויפתח  כוזבות  בראיות דעת  מאמרי  לשגות מסית  ימצא
דעת מאמרי  להדיח  ישוב כי עד  בו יאמינו למען השכל  במוסר 
מאמרי לשגות להסית  הבא של  המוסר  לשמוע בני חדל  ואמר
תהיה כי נקבל לא הרע  ואת  נקבל הטוב  את תאמר  ולא דעת

בפתויו: ËÙ˘Ó.(ÁÎ)נלכד  ıÈÏÈבמיטב אמריו  יתקן במשפט 
לו: ויאמינו הלב על  יקובלו למען ‡ÔÂ.המליצה ÚÏ·Èדברי

ידבר: תומו שלפי  יחשבו כי ההוא האון דבר על  הכוונה שעצם  ירגישו לבל  בבליעה יאמר יסורים:(ËÎ)האון  משפטי שפטים.
.˙ÂÓÂÏ‰ÓÂ: הכסילים לגוף  נכונו המשברות ‰ÔÈÈ.(‡)מכות ıÏ וכל בשכרותו ויצעק יהמה השכר ושותה  לץ הוא היין  שותה

אם אף  כי יתחכם לא  באמת הנה בשתייתו א''כ  הרבה מפקח והיין הואיל לחשוב בדעתו בו  שישגה מי כל ר''ל  בו השוגה
קשה : רובו  יפה , כיÌ‰.(·)מיעוטו נפשו מחסר והמכעיסו עליו יכעס אשר מי על המלך  פחד  מאוים כן הכפיר כנהמת 

ומלך: בני  ה' את  ירא על ועובר בעצמו המריבהÂ·Î„.(‚)יסתכן בעת  יתגלה אויל וכל  לאיש כבוד  הוא המריבה  מן הבטלה 
לכל : אולתו יגולה אמרים  ירבה  כאשר שואל Û¯ÂÁÓ.(„)כי הקציר ובעת שדהו  את העצל  יחרוש  לא החורף צנת מסיבת

חרשה: ולא  הואיל שדהו צמחה  לא כי ואיננה  ÌÈ˜ÂÓÚ.(‰)תבואה ÌÈÓלזולתו ויקשה  הלב בעומק עצתו להסתיר  החכם  דרך 
ויוכל  העליוני' ישאוב מתחלה  כי ידלנה  תבונה איש  אבל  התחתונים המים לשאוב אפשר  שאי עמוקים כמים היא הרי להשיגה 

בלב: הטמונה העצה את  יבין אשר עד המסתעפי' הדברים יחקור מתחלה  ור''ל התחתוני' את אח''ז ‡„Ì.(Â)לשאוב רוב¯·
ישקרו: רבים כי אמונים  איש בהם ימצא מי אבל  בזה ויתפאר הבריות  עם שעושה החסד איש כל יכריז אדם ‡˘¯È(Ê)בני

.ÂÈ·:זכותו בצל יחסו  כי מותו אחרי  לבניו רעותÍÏÓ.(Á)אשרי כל  בעיניו ושטוח מפוזר אז דין כסא על  ה' יושב  כאשר
בסתר : עשאום  אם אף האדם  Ó‡È¯.(Ë)בני ÈÓובהירה זכה לבי  הנה ולומר  להכחיש  יוכל  מי לפניו גלוי והכל הואיל  ר''ל 

עליה : תשובה  עשיתי כי  מחטאתי עצמי  טהרתי  כבר ואני עון סיג Ô·‡Â.(È)מבלי Ô·‡וקטנה גדולה משקל  אבני  שני העושה
בה: לשקול  ולא  לרמות  רק עשויה הגדולה  גם  כי שניהם גם  ה ' תועבת הנה בקטנה ושוקל הגדולה את מראה

oeiv zcevn
(ÂÎ).„„˘Ó: וגזלה שדידה  בושה:ÈÙÁÓÂ¯.מלשון ענין
(ÊÎ).˙Â‚˘Ï:ומשגה שגגה מליצה:ıÈÏÈ.(ÁÎ)מל' מל '
(‡).‰ÓÂ‰:צעקה שגגה:˘Â‚‰.ענין נקראÌ‰.(·)מל ' כן

האריה : ופחד:‡ÓÈ˙.שאגת אימה עברהÂ¯·Ú˙Ó.מל ' מל '
ולאËÂÁ‡.וכעס : השערה  אל  באבן קולע  כמו חסרון ענין
כ'):יחטיא  בה ''א:ÚÏ‚˙È.(‚)(שופטים יתגלה Ï„È‰.(‰)כמו 

לנו דלה דלה כמו  שאיבה ב):ענין עניןÊÓ¯‰.(Á)(שמות
הרשת  מזורה חנם  כי  כמו ושטיחה א):פרישה È˙ÈÎÊ.(Ë)(לעיל

ונקי: זך  סאים:‡ÙÈ‰.(È)מל ' ג ' בת מדה  שם
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אגרות קודש

 ב"ה,  אסרו חג הסוכות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן

 רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתב כת"ר בהוספה על המברק ע"ד החזית שבין אגו"י ופאג"י, ות"ח על שימת 

לבבו, ומפני קדושת המועד נתעכב האישור עד עתה, ואתו רב סליחה.

ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, ימלא תפקידו מתוך מנוחת נפש ושמחת 

לבב להרמת קרן ישראל סבא והפצת היהדות בתוככי חוגים ההולכים ומתרחבים, עד שכל אחד ואחת 

מבני ישראל יהיו חדורים ברוח התורה וקיום המצוות בפועל בחיים היום-יומיים, ובזה כמובן וגם 

פשוט - אור ומאור פנימיות התורה שנתגלתה על ידי הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד שיפוצו 

מעינותיו חוצה ויקויים היעוד שניתן להבעש"ט בעלית נשמתו, אז קאתי מר מלכא משיחא, בגאולה 

האמיתית והשלימה.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

בנוגע להבחירות, הנה כמו לבחירות הקודמות דשנת תשט"ו הברקתי דעתי והוראותי להנהלת 

אגו"ח באה"ק ת"ו, ובודאי פרסמוה מכבר.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ומבררת: הברייתא תוספתìBëéממשיכה בזמן מלאכה ììëaשהעושה àäé àì ¨Ÿ§¥¦§¨
øäæeî àäé ìáà ,LðBòבלאוøîBì ãeîìz .äëàìî úôñBz ìò(כח כג (שם ¤£¨§¥§¨©¤¤§¨¨©§©

,'äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî ìëå' ש àeäלמדנו íBé ìL Bîevéò ìò §¨§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤©¦¤
øäæeî,מלאכה לעשות äëàìîשלא úôñBz ìò øäæeî Bðéàå, מצות־עשה אלא §¨§¥§¨©¤¤§¨¨

הברייתא: מבררת äëàìîשאכןìBëéהיא. úôñBz ìò øäæeî àäé àì כפי ¨Ÿ§¥§¨©¤¤§¨¨
מהפסוק, øäæeîשמשמע àäé ìáàבלאו.éepéò úôñBz ìò:הברייתא משיבה £¨§¥§¨©¤¤¦

àeä ïéãå,בקל־וחומר ללמוד יש עינוי תוספת על מוזהר שאינו -äëàìn äîe שהיא §¦©§¨¨
גםúâäBpLחמורה, äéìòאיסורה øäæeî Bðéà ,íéáBè íéîéå úBúaLa בתוספת ¤¤¤§©¨§¨¦¦¥§¨¨¤¨

הכפורים, ממנה,éepéòיום קל Bðéàשהוא ,íéáBè íéîéå úBúaLa âäBð BðéàL ¦¤¥¥§©¨§¨¦¦¥
åéìò øäæeî àäé àlL ïéc. ¦¤Ÿ§¥§¨¨¨

עינוי  על לאו איסור שיש מדרשה מבואר שם הברייתא, סוף את הגמרא מביאה כעת

'תוספת', על לאו איסור שאין התבאר כאן עד הברייתא: מבררת הכפורים. ¨£ìáàביום
äøäæà[לאו-]íBé ìL éepéòìהכפורים.ïéépî eðãîì àì ,Bîöò:הברייתא מבארת ©§¨¨§¦¤©§Ÿ¨©§¦©¦

להקשות יש שכן בגזירה־שוה, נלמד זה øîàéדבר àìהכתובa LðBòעושהäëàìî,הכפורים עונשו øîâcביום ללמוד שיש - ŸŸ©¤§§¨¨§¨©
כרת.éepéòîבקל־וחומר בו éepéòשיש äîe,קל Leðòשהוא ,íéáBè íéîéå úBúaLa âäBð BðéàLעליוúøk,הכיפורים ביום ¥¦¨¦¤¥¥§©¨§¨¦¦¨¨¥

äëàìî,החמורהïkL-ìk àì ,íéáBè íéîéå úBúaLa úâäBpL. וänìאכןøîàðכרחך על אלא במלאכה, äðôeîעונש §¨¨¤¤¤§©¨§¨¦¦Ÿ¨¤¥¨¨¤¡©§¤
כדי אלא נאמר ולא הוא, מיותר -epnî ïeãìå Léwäì ב.äåL-äøæb ש LðBòלפי øîàðכרתLðBò øîàðå ,éepéòa כרת §©¦§¨¦¤§¥¨¨¨¤¡©¤§¦§¤¡©¤

Lðò àì äëàìn äî ,äëàìîaהכתובøéäæä ïk íà àlàשנאמר בלאו, ז)תחילה כט תעׂשּו',(במדבר לא מלאכה 'ּכל ¦§¨¨©§¨¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦ְֲַָָָֹ

,øéäæä ïk íà àlà Lðò àì éepéò óà.אזהרה בה נכתב כאילו זה הרי עונש, בה שמפורש וכיון ©¦Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
הגמרא: Cøôéîìמקשה àkéàשכן ב'עינוי'], מעונש ב'מלאכה' [עונש האמור וחומר' ה'קל éepéòlאת äî שאינה חומרא בו שיש ¦¨§¦§©©§¦

Bììkîבמלאכה, øzeä àlL,כרת עליו ענוש ולפיכך אופן, בכל נוהגת שמצוותו -äëàìîa øîàz,ממנו אופן Lהקלה יש ¤Ÿ©¦§¨Ÿ©¦§¨¨¤
dììkîש  äøzeä'שוה ה'גזירה ואין לגופו הפסוק הוצרך כן ואם היום, קרבנות בהקרבת מלאכה לעשות מותר שהרי מאיסורה, - §¨¦§¨¨

מופנה.

להיפך: הברייתא שכוונת הגמרא מבארת שכןàlà,לפיכך מנין, בעינוי øîàéאזהרה àìהכתובøîâc ,éepéòa LðBò עונשו ¤¨ŸŸ©¤§¦§¨©
äëàìnו äëàìnî.בקל־וחומר äî,הקלהdììkî äøzeäL,היום éepéòעליהLeðòבקרבנות ,úøk,החמורøzeä àlL ¦§¨¨©§¨¨¤§¨¦§¨¨¨¨¥¦¤Ÿ©

ïkL-ìk àì ,Bììkî ו כרת. øîàðשענוש änìכרחך על בעינוי, כדיäðôeîעונש äpnîהוא, ïeãìå Léwäì ב.äåL-äøéæb ¦§¨Ÿ¨¤¥¨¨¤¡©§¤§©¦§¨¦¤¨§¥¨¨¨
.øéäæäå Lðò éepéò óà ,øéäæäå Lðò äëàìn äî ,äëàìîa LðBò øîàðå éepéòa LðBò øîàð¤¡©¤§¦§¤¡©¤¦§¨¨©§¨¨¨©§¦§¦©¦¨©§¦§¦

הגמרא: Cøôéîìמקשה àkéà,זה קל־וחומר äëàìîlגם äî,חמורה øîàzשהיא ,íéáBè íéîéå úBúaLa úâäBð ïkL ¦¨§¦§©©¦§¨¨¤¥¤¤§©¨§¨¦¦Ÿ©
éepéòaהקל.íéáBè íéîéå úBúaLa âäBð BðéàL,שניהם את לכתוב התורה צריכה בחבירו, שאין קולא יש אחד שבכל וכיון §¦¤¥¥§©¨§¨¦¦

מופנים. ואינם

הגמרא: àpz,מתרצת éàä ,àðéáø øîà ד øîbמגזירה־שוה 'íöò' 'íöò'נאמר עינוי בעונש בעינוי. כט)אזהרה כג (ויקרא ¨©¨¦¨©©¨¤¤¤¤¨©
מלאכה בעונש גם וכן הּזה', הּיֹום ל)'ּבעצם כג שתיבת (שם מוכרח הגמרא: ומוסיפה כן. בעינוי אף הזהיר, שבמלאכה כשם לפיכך, . ְֶֶֶַַ

Cøôéîìהיא.äðôeî'בעצם' àkéà ,äðôeî àì éàcזו גזירה־שוה בשבתות ïðéëøôãkעל שנוהגת לפי חמורה שמלאכה לעיל, §¤§¦Ÿ§¤¦¨§¦§©¦§©§¦¨
הגמרא: מבארת עינוי. על ממנה ללמוד ואין טובים, אכן,ééàìוימים -äðôeî ééeðôàשהרי aהיא. éáéúk éàø÷ äMîç איסור ¨¥©§¥§¤£¦¨§¨¥§¦¥§

äëàìî,הכפורים נאמרãçביום ãçåפסוק ,àîîéc äøäæàìנאמרàéìéìc äøäæàì,הכפורים יום ליל -LðBòì ãçå §¨¨©§©§¨¨¦¨¨§©§©§¨¨§¥§¨§©§¤
àéìéìc LðBòì ãçå ,àîîécå החמישיãçאילו. הפסוק -ééeðôàì ו לייתור, -øîâîì ב לאו בגזירה־שוה éepéòממנו ¦¨¨§©§¤§¥§¨§©§©§¥§¦§©¦

ïéa ,äëàìnîעינויîîécà וàéìéìc ïéa. ¦§¨¨¥¦¨¨¥§¥§¨
הכפורים: ביום עינוי לאזהרת אחר àðzמקור ìàòîLé éaø éác,בגזירה־שוה נלמד בעינוי ïàkשאזהרה øîàð הכפורים ביום §¥©¦¦§¨¥¨¨¤¡©¨

ïläì øîàðå ,'éepéò'המאורסה רעהּו''éepéò'בנערה אׁשת את עּנה אׁשר ּדבר כד)'על כב Lðò,(דברים àì ïläl äî סקילה ¦§¤¡©§©¨¦ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָ©§©¨Ÿ¨©
øéäæä ïk íà àlàøéäæä ïk íà àlà Lðò àì ïàk óà ,. ¤¨¦¥¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦

עינוי: לאזהרת אחר éìéמקור ,øîà á÷òé øa àçà áøóבגזירה־שוה בעינוי ïBúaL'אזהרה úaL' הכפורים ביום שנאמר ©©¨©©£Ÿ¨©¨¥©©©¨
לא) טז ב î',(ויקרא האמור שבתון' úéLàøaשבת úaM(טו לא ïläl.(שמות äî,בראשית Lðòבשבת àì המלאכה על ¦©©§¥¦©§©¨Ÿ¨©

øéäæä ïk íà àlà,תחילהïàk óàהכפורים Lðòביום àìעינוי øéäæäעל ïk íà àlà. ¤¨¦¥¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦

i"yx

øäæåî àäé .à ãåîò àô óã:e`la .
'åëå éåðéòì äî.yper xnelk

m`y `ed dpten e`l dk`lnc
aiydl yi iepirn ecnll z`a
lv` dzvwn dxzed dk`ln

:deabéáéúë éàø÷ äùîç
äëàìîázxke oie`l drax` .

xeyra j` 'tae zen ixg`a cg`
:(micewtd ynegay)ùðåòì ãçå

àéìéìãdxdf`l oipr epi` m`c .
:yper oiprl edpzóã ïìäì øîàðå

éåðéò :á ãåîò àôxy` xac lr .
:(ak mixac) edrx zy` z` dpr



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc xifp(oey`x meil)

,øîà éøéòæ,xeqi`l sxhvn xzidy ycgzd xifp ixeqi`a wx `l §¦¦¨©
`l`óàoicaøBàNxeq`y'eøéè÷z ìá'axn`p gafnd lr ©§§©©§¦

zif ivge xe`y zif ivg xihwd m` okle ,xeqi`l sxhvn xzidy
.dwel ,enr dvn
:`xnbd zl`eyïàîk-,ixirf ixac exn`p in zrckøæòìà éaøk §©§©¦¤§¨¨

Léøãcdaizd z`'ìk'xen`dn yxec `ed o`k mb okle ,a `xwie) §¨¦¨
(`ixzidy ''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

,xe`y zxhwda xeqi`l sxhvnéëä éàixirfl did jk m` - ¦¨¦
y xnelõîç ïéðòìgqtaénðmy mb ixdy ,xeqi`l sxhvn xzid §¦§©¨¥©¦

xn`p(k ai zeny)xfrl` iax yxece 'Elk`z `l zvngn lM'¨©§¤¤ŸŸ¥
.gqta ung xeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy 'lk' zaizn

:`xnbd daiynénð éëä ïéàmby xaeq ixirf ok` - ¥¨¦©¦
,xeqi`l sxhvn xzid gqta ung oicaàlàoic hwpy mrhd ¤¨

`wec xe`y zxhwdéiaàî é÷etàìiia` ly ezrcn `ivedl - §©¥¥©©¥
øîàcyúéfkî úBçôa äøè÷ä Léxe`y zif ivg xihwnd ezrcle §¨©¥©§¨¨§¨¦©©¦

,xac ea axern oi` xy`k mb dwel envr iptaïì òîLî à÷ixirf ¨©§©¨
`l` ,ok `lyî úBçôa äøè÷ä ïéàúéfkivg enr sxivyk wx okle ¥©§¨¨§¨¦©©¦

.xeqi`l sxhvn xzidy meyn dwel dvn zif
xzid oi` dxezay mixeqi`d lkay opgei iax ixaca dpc `xnbd

:xeqi`l sxhvnáéúéayi -àzòîL àäì dì øîà÷å ,éîéc áø- ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
opgei iax ly `xnind z` dpyeéiaà déáéúéà ,lr iia` dywd - ¥¦¥©©¥

dpyna epipy ,eixac(b"n a"t mei leah)ät÷näare ietw liyaz-] ©¦§¨

[`qiic enk [jinq-]ïîMäå íeMäå ,äîeøz ìLoilazl ea mipezpd ¤§¨§©§©¤¤
mdïéleç ìL,ea mixkip mpi`y cr ahid liyaza miaxerneòâðå ¤¦§¨©

íBé ìeáèïúö÷îa,liyazd zvwna -ïlek úà ìñtlk z` - §§¦§¨¨¨©¤¨
,da milha oilegde xwird `id dtwndy oeik ,liyazdm` la`

d dzidäîeøz ìL ïîMäå íeMäå ,ïéleç ìL ät÷î`vnpe ,od ¦§¨¤¦§©§©¤¤¤§¨
,dnexz `ed herinde oileg `ed aexdy,ïúö÷îa íBé ìeáè òâðå§¨©§§¦§¨¨

Bòbî íB÷î àlà ìñt àì.dlqtp `l dtwnd x`y la` ,da ïðéeäå Ÿ¨©¤¨§©¨Â§©¦¨¨
el`ye ,dpynd ixaca daiyia epzpe e`ype -éànà Bòbî íB÷î§©¨©©

ìeñtdnexzd ly onyde meyd `lde ,lqtp erbn mewn recn - ¨
rbp eay mewnd mby `vnpe ,oileg `idy dtwnd aexa elha

,`ed oilegíòh äî ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàåmewny §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©
,leqt erbnúéfka äéìò ä÷Bì øæå ìéàBäzifk lk`iy xfy oeik - ¦§¨¤¨¤¨§©©¦

meyn epiide ,dnexz zifk lk`y xf oick zewln aiigzi ef dtwnn
my dtwnd lr yiy oeike ,aexa dlha dnexzd oi` dxezd ony
d`neh oiprl mb ok lr ,dlke`d xfl zewln aeig oiprl dnexz
miiqne .erbna mei leah dze` lqet okle ,dnexz my dilr yi

le`yl yi `lde ,inic ax lr eziiyew z` iia`déîòè éàîedn - ©©§¥
e`l zngn dwel ef dtwnn zifk lk`y xfy opgei iax ly enrh
`id dnexzd ixdy ,dnexzd on zifk lk` `l `lde ,'zexf' ly
lkn j` ,oilega dlha dpi`y mpn`e ,dtwndn hren wlg wx

,dnexzdn mly zifk lek`l jixv zewll ick mewn
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל ז"ע מכתבו מכ"ח אלול )שכנראה הלך בדואר הרגיל(.

ובמ"ש אודות סדר זמנים שלו, מובן שצריך תקון מעיקרא, כוונתי פשוטה, שיתחיל להרבות 

בלימוד התורה בפועל, ומובטחים רז"ל על דבריהם ופס"ד, שהמקיים את התורה מעוני )בזמן( סופה 

לקיימה מעושר )בזמן(. והרי מובן זה ג"כ מדברי רז"ל במשנתם, שכל המקבל עליו עול תורה מעבירין 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהודגש בזה הענין דעול תורה דוקא, ולא כשיש הרבה זמן והרבה 

חשק וכו' והאריכות בזה אך למותר.

הקביעות  שומר  וכן  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  על  ששומר  תקותי 

בלימוד תורת החסידות שמזכיר נוסף על הלימוד ביום הש"ק, ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל 

שאז בש"ק ההכרח בלימוד פנימיות התורה )שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות(.

בעתה  זחו"ק  ותלד  ובנקל  כשורה  הריונה  ימי  ימלא  השי"ת  תחי',  זוגתו  ממצב  ולהודעתו 

ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז, שזוגתו תחי' מנצלת כשרונותי' להפצת היהדות המסורתית 

ועניני' ובפרט בשטח החינוך שחוננה בזה מהשגחה העליונה בכשרון מיוחד כפי שראתה בפועל בעבר.

miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtxifp
åøéè÷ú ìáá øåàù óà øîà éøéòæÐ zifkl enilyn dqire ,zifk xe`ya oi` eli`y Ð

.(a `xwie) "exihwz `l yac lke xe`y lk" xn`py meyn xaere ,aiig `edyéáøë ïàîë
ìë ùéøãã øæòìà,e`la eaexir lre :ipzwc ,"gqta oixaer el`" wxta ,ung iabl Ð

.(ai zeny) "elk`z `l zvngn lk" aizkc .xfrl` iax ixacéëä éàoke :ixirf `nil Ð

,eaexir lr aiig `di gqta ung oiprl inp

!"lk" dia aizkc meynéîð éëä ïéàoiprlc Ð

iaxke ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ung

meyn Ð xe`y iab xn`wc i`de .xfrl`

dxhwd yi zegpn zkqna xn`c ,iia`c iwet`l

sexiv opiracn ,ol rnyn `w .zifkn zegta

aiig oi`e ,zifkn zegta dxhwd oi`cdilr

xzid `diy e` ,zifk ea `di ok m` `l`

.zifkl enilynäîåøú ìù äô÷îdieyrd Ð

.ahex = dtwn .dnexz ly oiinïîùäå íåùäå
.oileg ly od ,oilaz meyn ekezl oipzepy Ð

ïúö÷îá íåé ìåáè òâðåmeyn :ixn`c `ki` Ð

.(oilegc) dtwna `l la` ,dnexz ly onye

dyer ipy oi`e ,ipy opax edeiey mei leahc

i`n :ixn`c zi`e .dnexza `l` iyily

oeikc ,oileg ly dtwna elit` Ð "ozvwna"

rbpc o`nk dil inc Ð `pn cga iaixrc

.dnvr dnexzaåòâî íå÷îá ìñô éàîà äá ïðéåäåzegta oilke` z`neh oi`c Ð

.dviakníòè äîåzifka eilr dwel Ð?!`xeriy `kil `de
àìà
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,dil opiyxc daixe hrine daixa Ð cegl daixe hrina `d ?ipd` i`nl `xza hrin ,hrine

,icin ipdn `l `nw daixc xn` inp daixe hrine daixc it lr s`e !mz epiax yxitck

,"rvxnd zgwle" enk ,ea ligzdl `xwc digxe` Ð `nw daix :xninl `ki` mzd `nlya

o`nl elit` ,dxeza dcn dpi` xnel jixv jklid .ikd xninl `kil `xza hrin la`

hxta dil opiyxc Ð iherine ieaixa dil yixcc

uxt iax axd epxen oeyl o`k cr .hxte llke

.ocr eznyp

[a,dl scl jiiy]ïéàxeqi`l sxhvn xzidÐ

,xya zif ivg lk` m`

.aiig epi` Ð alg zif ivge

[õåç]zxyn lke dxez dxn` ixdy xifpn

dxy m`y ,xnelk .dzyi `l miapr

Ð [zifk] sxvl ick oiine ztn ea yie oiia ezt

oiin zifk `ki` i`c .jenqa opiyxc ikd .aiig

"zxyn"c `xezine ?il dnl `xw Ð dicegl

dn qexbl oi`e ."lk"n `le ,ikd dil opiyxc

rnyn didc ,zxyn lke zxyn :mixtqa aezky

eda` iaxc` jextl ok m`c .dil opiyxc "lkn"c

elit`e ."lk" yixcc ,xfrl` iaxk Ð o`nk :inp

lr s` "zxyn lke" iyxc opaxc xnel ivniz m`

:onwl jixt i`n mewn lkn Ð "lk" iyxc `lc ab

"lk" meyn dicic `nrh `nil ?`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

."lke"n `le "zxyn"n dicic zernyn i`ce `l` !"lke"éøéòælaa xe`y s` xn`

]`l xe`y lk" meyn ,sxhvn Ð dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xihwd m`y Ð [exihwz

."exihwzïàîëlk yixcc xfrl` iaxklk" :(`,an migqt) "oixaer el`" wxta Ð

yac lke xe`y lk ik" :"dvn ze`a zegpnd lk" wxtc `ziixad yxtn ixirfc "oixaer el`" wxta i"yx yxite .eilr opax ibilte .icnd xkye ilaad gzek zeaxl Ð "elk`z `l zvngn

xnel cenlz Ð oiipn zif ivg ,oiipn ezvwn ,zif lk `l` il oi` :yexit ."lk ik" xnel cenlz oiipn eaexir ,"lk" xnel cenlz Ð oiipn ezvwn ,elek `l` il oi` :mzd [`ipzc] ,"exihwz `l

zegpn) "zegpnd lk" wxta (`nzqac) iia` yxtny enk `ziixal ixirf yxtn Ð ok m`c :eyexitl dywe .dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xnel dvexe ,xeqi`l sxhvn xzid epiide "lk"

.(a,bn migqt) "oixaer el`"a xn` ikde ,iyxc "lk ik" Ð "lk" iyxc `l opaxc idpc .zeidl leki opaxl mb ?xfrl` iaxk o`nk :jixt i`n ,dyw cere !iia`cn iwet`l :xn`w `kde ,(`,gp

mewn lkn ,xfrl` iaxk "lk [ik"n] iyxc `l [dpexg`] `yxc opaxc idpc !"xe`y lk ik"n dvn zif ivge xe`y zif ivg yexit iedc ,"oiipn ezvwna" dpey`x `yxc eyxci inp opax ok m`e

lk yexit ,elek `l` il oi` :mzd [`ax] yxitck "zegpnd lk" wxta `ziixad yxtn ixirfc d`xp jkl !"lk ik"n dl iyxc opax ,"lk"n xfrl` iax yixcc xzei dheytd [dpey`x] `yxc

epiidc ,dvnc zif ivge xe`yc zif ivg epiidc ,oiipn eaexir ."lk" xnel cenlz Ð zifk `edy unewd ivg yexit ,oiipn ezvwn .mizif ipyn zegt unew oi` :xaqwc ,mizif ipy epiidc ,unewd

epiidc ,eaexirl Ð "lk ik" ,dil iziinc unewd ivgl `z` "lk"c xity opixn` ;"lk" yixcc xfrl` iaxk o`nk :xn`c ,xity iz` `zyde ."lk ik" xnel cenlz Ð xeqi`l sxhvn xzid

opirny `l sexiv Ð xeqi`l sxhvn xzid epiidc ,eaexir la` ,mly zif `edy unewd ivgl epiidc ,ezvwnl ["lk ik" wx] "lk" iyxc `lc opaxl la` .ziyixtck ,xeqi`l sxhvn xzid

xeqi`ac ,xeqi`l (sxhvn) xzid sxvl eaexir jixv oi` iia`l `de ?oipn eaexir xn`w i`n ,zifkn zegta dxhwd dil `xiaqe ,zif ivg epiid oipn ezvwn yixcc iia`l :xn`z m`e .llk

yxit oke .xkip epi`y ,[iegn] `l` dipira epi` elit` `tiqae ,dipira zif ivg daxn `ziixac `yixac ,iegn epiidc Ð "oiipn eaexir" yxti `edc :xnel yie !ziyixtck aiign dicegl

.zegpna qxhpewdéàgqta ung oiprl ikdzvngn lk" aizk inp mzdc ,xeqi`l sxhvn xzid inp xfrl` iaxlc Ð."elk`z `lïéàiia`cn iwet`l `l` inp ikdxe`yc :xn`w ikd Ð

,zifk :yexit Ð elek `l` il oi` :"zegpnd lk" wxtc `ziixal dil yxtn ikde .`l Ð `l i`e ,oi` Ð sexiv `ki` i`e ,'ek dxhwd oi`c ol rnyn `w `de ,iia`k `lc opireny`l `ticr

,sexiv jiiy oi` dicicle ."lk ik" xnel cenlz Ð lhazi xzida axerne li`ed `pin` jzrc `wlqc ,axern xe`y hren epiidc Ð oiipn eaexir .dil zi` ikdc ,zif ivg :yexit Ð ezvwn

aizkc ,ung iab ip`yc :xnel yie ?xfrl` iaxl zifkn zegta eilr aiigl ung inp yixc `l i`n` ,zifkn zegtl "xe`y lk"n yixcc iia`l :xn`z m`e .aiig xe`y zifkn zegta s`c

.zifkn zegta dlik` oi`e ,dlik` diaàäì`zrny.xeqi`l sxhvn xzid oi` oixeqi` x`yac ,eda` iaxc Ðäô÷îädnexz lyea oezpy onyde ,`qiic oirk ietwe ar liyaz Ð

`l Ð ezvwna mei leah rbpe ,dnexz ly onyde meyde oileg ly dtwnd .dnexzd lqet mei leahe ,dnexz ly `ide xwir `edc ,elek z` lqt zvwna mei leah rbpy .oileg ied oilaz

.cala erbn mewn `l` lqtéëälqet i`n` erbn mewn :i"yx qxbd`ne cga dnexzc `de ,liha ixza cg `ziixe`cnc ,xnelk ,xeq`c `ed opaxcn renic xaqwc !oilaz ezliha `d Ð

.`ed opaxc Ðøîàzifka eilr dwel xfe li`ed `ed `ziixe`cn dpg xa xa daxdnvr dnexzk `xing `l ,edine .[dlr dnexz my inp d`neh iabl jkld] ,dilr dnexz myc meyn Ð

mei leah rbpe :[ipzwc] ,ikd rnyn `le .lhazn oi` oira `edy xacc ,oira epi` onyde meydy rnyn ,`aexa lihale :jixtcnc :mz epiaxl dywe .[migqta] i"yx oeyl .olek leqtil

iax xn` (b dpyn ipy wxt) mei leah zkqna dpyn jdc `tiqc :eze !oira onyde meydy ixiinc rnyn ok m` ."dzvwna" ipzw `lcn ,dtwn` `le ,i`w onyde mey`c rnyn ,ezvwna

:mixne` oerny iaxe iqei iax ,mei leaha lqtp epi` dnexza zrncpy dqir mzd opzc :xy` xa wgvi epiaxl dyw cere .oira `edy ixii`c rnyn .dxrwa yeb mdy onfa izni` :dcedi

onyde meydy ixii`c :mz epiax yxit jkl !ixy dleka Ð ixyc o`ne ,dleka xq` Ð xq`c o`n `l` ,erbn mewn `lyl erbn mewn oia biltn `l xkip epi`e axernd rnca `nl` .zlqtp

z` ze`ian ody (`,giw oileg) `nlra opixn` oilke` zeciac ,d`nehl zecik ied onyde meydc xnel yi ,oileg dilek onye meye dnexz ly dtwna `yixe .oixkpe dtwnd lr oixfetn

z`f dxyi `l i"yx ipirae !dviak ied `l `d ?lqt i`n` erbn mewn da opiede :opiqxb ikde .ea rbpy onye mey `l` lqt `l Ð dnexz ly onye meye oileg ly dtwn la` .d`nehd

xnel cenlz Ð `edy lka mixg`l s` leki ,`edy lka `nhny cnln Ð "`nhi lke`" :mipdk zxeza opiyxcck ,`edy lka elit` d`neh lawn lke`y yxit zenewn dnkay ,`qxibd

ra `zknq`c xne` mz epiaxe .dviak epiide ,zg` zaa lk`pd lke` ,"lk`i xy`"`nhd llkd df :`tiq ipzwe .oilke` dviakn zegt :opz (d dpyn bi wxt) zeld` zkqnac ,`ed `nl

oi`y ,`ed zg` onye mey ixde ?jixt i`ne :xn`z m`e .jixt mey` `l` ,ziriaxn zegta oi`nhn oiwync ,wiic ony` e`lc xnel jixv Ð dviak ied [`l] `de :wiicc `de .hrnn epi`

!opaxcn xnel dvex liqtc `d ?jixt i`ne ,i`nhn opaxcn mewn lkn Ð `ziixe`cn d`neh oilawn oi`c ab lr s`e .xity ilqt mewn lkn ,`ziixe`cn dviakn zegt d`neh oilawn

dzid eli` zifka eilr dwel xfe li`ed :xn`w ikd `l` .opaxcn mey znexz `dc ,dwel hwp `wec e`le .zifka eilr dwel xfc li`ed :ipyne .`ziixe`cn rnyn lqtc `pyilc :xnel yie

.dtwnd ab` lhazi `le ,daiygdl `ed oic Ð `ziixe`c dnexz

[a cenrl jiiy]íåùîxeqi`l sxhvn xzidc:wgvi epiax xne`e !zifk myn xaeve hwln did m` ,zifka eilr dwel xfe li`ed `nile :xn`z m`e .zifka eilr dwel `diy `vnp oi`c Ð

.dtwnd ab` lhazi `ly xninl ol zil `nrh jd meyne ,jka ezlik` jxc oi`c

éàîxeqi`l sxhvn xzidc meyn e`l `nrh.xifpa `weec [zxn` z`e] ,xeqi`l sxhvn xzid edl zi` inp oixeqi` x`ya elit` `nl` Ð
xn`
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קצז
miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtxifp

åøéè÷ú ìáá øåàù óà øîà éøéòæÐ zifkl enilyn dqire ,zifk xe`ya oi` eli`y Ð

.(a `xwie) "exihwz `l yac lke xe`y lk" xn`py meyn xaere ,aiig `edyéáøë ïàîë
ìë ùéøãã øæòìà,e`la eaexir lre :ipzwc ,"gqta oixaer el`" wxta ,ung iabl Ð

.(ai zeny) "elk`z `l zvngn lk" aizkc .xfrl` iax ixacéëä éàoke :ixirf `nil Ð

,eaexir lr aiig `di gqta ung oiprl inp

!"lk" dia aizkc meynéîð éëä ïéàoiprlc Ð

iaxke ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ung

meyn Ð xe`y iab xn`wc i`de .xfrl`

dxhwd yi zegpn zkqna xn`c ,iia`c iwet`l

sexiv opiracn ,ol rnyn `w .zifkn zegta

aiig oi`e ,zifkn zegta dxhwd oi`cdilr

xzid `diy e` ,zifk ea `di ok m` `l`

.zifkl enilynäîåøú ìù äô÷îdieyrd Ð

.ahex = dtwn .dnexz ly oiinïîùäå íåùäå
.oileg ly od ,oilaz meyn ekezl oipzepy Ð

ïúö÷îá íåé ìåáè òâðåmeyn :ixn`c `ki` Ð

.(oilegc) dtwna `l la` ,dnexz ly onye

dyer ipy oi`e ,ipy opax edeiey mei leahc

i`n :ixn`c zi`e .dnexza `l` iyily

oeikc ,oileg ly dtwna elit` Ð "ozvwna"

rbpc o`nk dil inc Ð `pn cga iaixrc

.dnvr dnexzaåòâî íå÷îá ìñô éàîà äá ïðéåäåzegta oilke` z`neh oi`c Ð

.dviakníòè äîåzifka eilr dwel Ð?!`xeriy `kil `de
àìà
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,dil opiyxc daixe hrine daixa Ð cegl daixe hrina `d ?ipd` i`nl `xza hrin ,hrine

,icin ipdn `l `nw daixc xn` inp daixe hrine daixc it lr s`e !mz epiax yxitck

,"rvxnd zgwle" enk ,ea ligzdl `xwc digxe` Ð `nw daix :xninl `ki` mzd `nlya

o`nl elit` ,dxeza dcn dpi` xnel jixv jklid .ikd xninl `kil `xza hrin la`

hxta dil opiyxc Ð iherine ieaixa dil yixcc

uxt iax axd epxen oeyl o`k cr .hxte llke

.ocr eznyp

[a,dl scl jiiy]ïéàxeqi`l sxhvn xzidÐ

,xya zif ivg lk` m`

.aiig epi` Ð alg zif ivge

[õåç]zxyn lke dxez dxn` ixdy xifpn

dxy m`y ,xnelk .dzyi `l miapr

Ð [zifk] sxvl ick oiine ztn ea yie oiia ezt

oiin zifk `ki` i`c .jenqa opiyxc ikd .aiig

"zxyn"c `xezine ?il dnl `xw Ð dicegl

dn qexbl oi`e ."lk"n `le ,ikd dil opiyxc

rnyn didc ,zxyn lke zxyn :mixtqa aezky

eda` iaxc` jextl ok m`c .dil opiyxc "lkn"c

elit`e ."lk" yixcc ,xfrl` iaxk Ð o`nk :inp

lr s` "zxyn lke" iyxc opaxc xnel ivniz m`

:onwl jixt i`n mewn lkn Ð "lk" iyxc `lc ab

"lk" meyn dicic `nrh `nil ?`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

."lke"n `le "zxyn"n dicic zernyn i`ce `l` !"lke"éøéòælaa xe`y s` xn`

]`l xe`y lk" meyn ,sxhvn Ð dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xihwd m`y Ð [exihwz

."exihwzïàîëlk yixcc xfrl` iaxklk" :(`,an migqt) "oixaer el`" wxta Ð

yac lke xe`y lk ik" :"dvn ze`a zegpnd lk" wxtc `ziixad yxtn ixirfc "oixaer el`" wxta i"yx yxite .eilr opax ibilte .icnd xkye ilaad gzek zeaxl Ð "elk`z `l zvngn

xnel cenlz Ð oiipn zif ivg ,oiipn ezvwn ,zif lk `l` il oi` :yexit ."lk ik" xnel cenlz oiipn eaexir ,"lk" xnel cenlz Ð oiipn ezvwn ,elek `l` il oi` :mzd [`ipzc] ,"exihwz `l

zegpn) "zegpnd lk" wxta (`nzqac) iia` yxtny enk `ziixal ixirf yxtn Ð ok m`c :eyexitl dywe .dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xnel dvexe ,xeqi`l sxhvn xzid epiide "lk"

.(a,bn migqt) "oixaer el`"a xn` ikde ,iyxc "lk ik" Ð "lk" iyxc `l opaxc idpc .zeidl leki opaxl mb ?xfrl` iaxk o`nk :jixt i`n ,dyw cere !iia`cn iwet`l :xn`w `kde ,(`,gp

mewn lkn ,xfrl` iaxk "lk [ik"n] iyxc `l [dpexg`] `yxc opaxc idpc !"xe`y lk ik"n dvn zif ivge xe`y zif ivg yexit iedc ,"oiipn ezvwna" dpey`x `yxc eyxci inp opax ok m`e

lk yexit ,elek `l` il oi` :mzd [`ax] yxitck "zegpnd lk" wxta `ziixad yxtn ixirfc d`xp jkl !"lk ik"n dl iyxc opax ,"lk"n xfrl` iax yixcc xzei dheytd [dpey`x] `yxc

epiidc ,dvnc zif ivge xe`yc zif ivg epiidc ,oiipn eaexir ."lk" xnel cenlz Ð zifk `edy unewd ivg yexit ,oiipn ezvwn .mizif ipyn zegt unew oi` :xaqwc ,mizif ipy epiidc ,unewd

epiidc ,eaexirl Ð "lk ik" ,dil iziinc unewd ivgl `z` "lk"c xity opixn` ;"lk" yixcc xfrl` iaxk o`nk :xn`c ,xity iz` `zyde ."lk ik" xnel cenlz Ð xeqi`l sxhvn xzid

opirny `l sexiv Ð xeqi`l sxhvn xzid epiidc ,eaexir la` ,mly zif `edy unewd ivgl epiidc ,ezvwnl ["lk ik" wx] "lk" iyxc `lc opaxl la` .ziyixtck ,xeqi`l sxhvn xzid

xeqi`ac ,xeqi`l (sxhvn) xzid sxvl eaexir jixv oi` iia`l `de ?oipn eaexir xn`w i`n ,zifkn zegta dxhwd dil `xiaqe ,zif ivg epiid oipn ezvwn yixcc iia`l :xn`z m`e .llk

yxit oke .xkip epi`y ,[iegn] `l` dipira epi` elit` `tiqae ,dipira zif ivg daxn `ziixac `yixac ,iegn epiidc Ð "oiipn eaexir" yxti `edc :xnel yie !ziyixtck aiign dicegl

.zegpna qxhpewdéàgqta ung oiprl ikdzvngn lk" aizk inp mzdc ,xeqi`l sxhvn xzid inp xfrl` iaxlc Ð."elk`z `lïéàiia`cn iwet`l `l` inp ikdxe`yc :xn`w ikd Ð

,zifk :yexit Ð elek `l` il oi` :"zegpnd lk" wxtc `ziixal dil yxtn ikde .`l Ð `l i`e ,oi` Ð sexiv `ki` i`e ,'ek dxhwd oi`c ol rnyn `w `de ,iia`k `lc opireny`l `ticr

,sexiv jiiy oi` dicicle ."lk ik" xnel cenlz Ð lhazi xzida axerne li`ed `pin` jzrc `wlqc ,axern xe`y hren epiidc Ð oiipn eaexir .dil zi` ikdc ,zif ivg :yexit Ð ezvwn

aizkc ,ung iab ip`yc :xnel yie ?xfrl` iaxl zifkn zegta eilr aiigl ung inp yixc `l i`n` ,zifkn zegtl "xe`y lk"n yixcc iia`l :xn`z m`e .aiig xe`y zifkn zegta s`c

.zifkn zegta dlik` oi`e ,dlik` diaàäì`zrny.xeqi`l sxhvn xzid oi` oixeqi` x`yac ,eda` iaxc Ðäô÷îädnexz lyea oezpy onyde ,`qiic oirk ietwe ar liyaz Ð

`l Ð ezvwna mei leah rbpe ,dnexz ly onyde meyde oileg ly dtwnd .dnexzd lqet mei leahe ,dnexz ly `ide xwir `edc ,elek z` lqt zvwna mei leah rbpy .oileg ied oilaz

.cala erbn mewn `l` lqtéëälqet i`n` erbn mewn :i"yx qxbd`ne cga dnexzc `de ,liha ixza cg `ziixe`cnc ,xnelk ,xeq`c `ed opaxcn renic xaqwc !oilaz ezliha `d Ð

.`ed opaxc Ðøîàzifka eilr dwel xfe li`ed `ed `ziixe`cn dpg xa xa daxdnvr dnexzk `xing `l ,edine .[dlr dnexz my inp d`neh iabl jkld] ,dilr dnexz myc meyn Ð

mei leah rbpe :[ipzwc] ,ikd rnyn `le .lhazn oi` oira `edy xacc ,oira epi` onyde meydy rnyn ,`aexa lihale :jixtcnc :mz epiaxl dywe .[migqta] i"yx oeyl .olek leqtil

iax xn` (b dpyn ipy wxt) mei leah zkqna dpyn jdc `tiqc :eze !oira onyde meydy ixiinc rnyn ok m` ."dzvwna" ipzw `lcn ,dtwn` `le ,i`w onyde mey`c rnyn ,ezvwna

:mixne` oerny iaxe iqei iax ,mei leaha lqtp epi` dnexza zrncpy dqir mzd opzc :xy` xa wgvi epiaxl dyw cere .oira `edy ixii`c rnyn .dxrwa yeb mdy onfa izni` :dcedi

onyde meydy ixii`c :mz epiax yxit jkl !ixy dleka Ð ixyc o`ne ,dleka xq` Ð xq`c o`n `l` ,erbn mewn `lyl erbn mewn oia biltn `l xkip epi`e axernd rnca `nl` .zlqtp

z` ze`ian ody (`,giw oileg) `nlra opixn` oilke` zeciac ,d`nehl zecik ied onyde meydc xnel yi ,oileg dilek onye meye dnexz ly dtwna `yixe .oixkpe dtwnd lr oixfetn

z`f dxyi `l i"yx ipirae !dviak ied `l `d ?lqt i`n` erbn mewn da opiede :opiqxb ikde .ea rbpy onye mey `l` lqt `l Ð dnexz ly onye meye oileg ly dtwn la` .d`nehd

xnel cenlz Ð `edy lka mixg`l s` leki ,`edy lka `nhny cnln Ð "`nhi lke`" :mipdk zxeza opiyxcck ,`edy lka elit` d`neh lawn lke`y yxit zenewn dnkay ,`qxibd

ra `zknq`c xne` mz epiaxe .dviak epiide ,zg` zaa lk`pd lke` ,"lk`i xy`"`nhd llkd df :`tiq ipzwe .oilke` dviakn zegt :opz (d dpyn bi wxt) zeld` zkqnac ,`ed `nl

oi`y ,`ed zg` onye mey ixde ?jixt i`ne :xn`z m`e .jixt mey` `l` ,ziriaxn zegta oi`nhn oiwync ,wiic ony` e`lc xnel jixv Ð dviak ied [`l] `de :wiicc `de .hrnn epi`

!opaxcn xnel dvex liqtc `d ?jixt i`ne ,i`nhn opaxcn mewn lkn Ð `ziixe`cn d`neh oilawn oi`c ab lr s`e .xity ilqt mewn lkn ,`ziixe`cn dviakn zegt d`neh oilawn

dzid eli` zifka eilr dwel xfe li`ed :xn`w ikd `l` .opaxcn mey znexz `dc ,dwel hwp `wec e`le .zifka eilr dwel xfc li`ed :ipyne .`ziixe`cn rnyn lqtc `pyilc :xnel yie

.dtwnd ab` lhazi `le ,daiygdl `ed oic Ð `ziixe`c dnexz

[a cenrl jiiy]íåùîxeqi`l sxhvn xzidc:wgvi epiax xne`e !zifk myn xaeve hwln did m` ,zifka eilr dwel xfe li`ed `nile :xn`z m`e .zifka eilr dwel `diy `vnp oi`c Ð

.dtwnd ab` lhazi `ly xninl ol zil `nrh jd meyne ,jka ezlik` jxc oi`c

éàîxeqi`l sxhvn xzidc meyn e`l `nrh.xifpa `weec [zxn` z`e] ,xeqi`l sxhvn xzid edl zi` inp oixeqi` x`ya elit` `nl` Ð
xn`
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קצח
miwxt dyelyaa cenr el sc ± iriax wxtxifp

.xeqi`l sxhvn xzid opixn`c meyn `l`äéì øîàxfe li`ed `nrh epiid `kd Ð

`ied eli`k dl aiyg Ð qxt zlik` icka zifk dnexz `ki`c ,zifka eilr dwel

.erbn mewn lqt Ð ea rbpy oeike ,dnexzàúééøåàã äì éåä éî ñøô úìéëà éãëá úéæë
.zewln dlr aiiginc Ðçúåëá øæòìà éáøã äéìò ïðáø éâéìô éàîà éëä éà ïéà äéì øîà

éìááäwxta ,`ndpc `zipnew dia zi`c Ð

lre :xn`wc ,(`,bn migqt) "oixaer el`e"

melk `lea eaexir?ied `lc xyt` `l `d

!zifk xeriy qxt zlik` ickaçðä äéì øîà
éãëá úéæë äéá úéìã éìááä çúåëìñøô úìéëà

éøù à÷ã éàóøùéî ócr lke`e rneby Ð

.qxt zlik` icka epnn rnebyåúòã äìèá
íãà ìë ìöàoi`y ,jka dlik` jxc oi`y Ð

sixg `edy itl ,dipira elke`l libx mc`

.dlik` jxc `l` dxez ezaiig `le ,xzeiaéàå
øèù à÷ øèùîoztl myl ezit da laehy Ð

dwel ikdl dnexz ly onye meya la` .lke`e

qxt zlik` icka zifk `ki`c ,zifka

.`ziixe`cúåëåãî.oilaz ekezl oikecipy Ð

éåä ñøô úìéëà éãëá úéæë êúòã à÷ìñ éàå
àúééøåàãî áéùçilek eda oiliwn i`n` Ð

dnexz jezl dnexz xne` ip`y" zxn`c ,i`d

"oileg jezl `le dltp?`ny yginl `ki`de

!qxt zlik` icka zifk `ki`e ,oileg lya dltp

íúä øåñéàì óøèöî øúéä úøîà éàî àìàå
øîåà éðàù úøîà éàîà éîðyginl `ki`de Ð

zifka dnexz ipyd [dxicwa] `ki` `nlic

!zifkl enilyn xzide ,edyn zegtçðä àìà
ïðáøã ïéìáú úîåøúìzifka eda opiwiic `le Ð

opixngn `le ,od opaxcnc ,qxt zlik` icka

.i`d ilek dia
àîìùá
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øîà`l dilmeyne ,qxt zlik` icka zifk zi`c oebk Ð xn`wc eilr dwel i`n Ð

qxbc i"yx zqxibl `gip `d :xn`z m`e .dwel envra xeqi`d on dlik`c

,`xeqi` oiprl liha `l `nl` Ð xeqi`d lr dwelc `pifgc oeik :ipyn `zydc ,"lihaile"

on dviak `ied `l `de :jixtc ,mz epiax zqxibl la` .d`neh iab lhail `lc oicd `ede

li`ed :`zyd ipyn i`n ,dplqti ji`e ,dnexzd

?qxt zlik` icka dicegl xeqi`d lr dwel xfe

[j`id] xzidde dnexzl lqet ikid mewn lkn

oi` zewln oiprl `de ?rbn oiprl xeqi`l sxhvn

epiax yexitlc :xnel yie !xeqi`l sxhvn xzid

ipdn zewln oiprlc oeik :xn`w ikdc ,`gip mz

m` ixdy ,eilr zewll xeqi`l sxhvn xzidd

elke`e dtwnd jezn xeqi`d (eilr) hwln did

jka dlik` jxc oi`y ,eilr dwel did `l Ð

mr elke`y xzidd ipdn `nl` ,epyxitck

ln xeqi`l etxvl dtwndlirei inp ikd Ð zew

it lr s` ,ileqt`l xeqi`l sxhvdl xzidd

.mebnb .dviak erbn mewna oi`yàì`ki`c

xeriy epnn lke` m`y .qxt zlik` icka zifk

,dnexz zifk el yi Ð mivia rax` ody ,qxt

.liha `le aiig ikdleúéæëåqxt zlik` icka

`id `ziixe`cab lr s`c :m"xd xn` Ð

milke` lk :(a,ai) zezixka `id oizipznc

leqtl ilin ipd Ð qxt zlik` icka mitxhvn

oi`e li`ed ,zeaexrzay la` .dipira `edy alg

did m` mbc ,lhazi Ð xeqi`l sxhvn xzid

icka dipira elke`e xzidd jezn xeqi`d hwln

lr s`e ,dicegl xeqi`d lr aiigin qxt zlik`

ike :dnzn ok lre .enr sxhvn xzidd oi`y it

i`dka elit` `ziixe`c qxt zlik` icka zifk

:xi`n oa l`eny epiaxl dyw mewn lkne ?`peeb

qxt zlik` icka zifk did `l elit` ?jixt i`n

`dc .xwirk mrh meyn dil wetiz ,`ziixe`c

,xwirk mrh ozil Ð "zxyn" jenqa iziin edi`

oky lke ,lhazn epi`e mrh ozepa xqe` `nl`

zaa elke`e zt mizif ipya oii zifk rilady [oebk] ,zg` zaa mrhd on zifk lke` ok m` `l` aiig epi` xwirk mrhc iia`l dil `xiaq `zydc :uxize !lhazn `l envr xwirdy `kd

.zg` zaa elke` m` `l` aiig epi`y `zyd dil `xiaq envr xwirde ,xwird on xeng mrh didi `ly `ed `xaqe .zg`éàilaad gzeka xfrl` iaxc dilr opax ibilt i`n` ikdÐ

opaxl la` ,"lk" yixcc xfrl` iaxl epiide ,xeqi`l sxhvn xzidc mrhn dil rnyn dtwn `iddc ,`gip i`ce dicicle .ilaad gzeka qxt zlik` icka zifk ea yic `pin` jzrc `wlqc

xfrl` iaxc dilr opax ibilt ikc `nile :xn`z m`e .i`pz ibiltc ogky` `l `dae ,`xaq meyn opgei iaxl xn`wc dwelc xn` la` .dilr ibilt (`lc) dil `hiyt "lk" iyxc `lc

zifk my didy jk lk lk` m` la` ,xeqi`l sxhvn xzid Ð "lk" yixcc aiign xfrl` iaxe .xeqi`d on zifk lk` `ly ,mvnevn zifk wx gzekd on lke` epi`yk epiid Ð ilaad gzeka

on lk` elit` rnyn ,melk `lea Ð eaexir lr ,zxk yepr xenb obc ung lr :(`,bn migqt) "oixaer el`" wxta mzd xn`wcnc :xnel yie !aiiginc xity opax ecen Ð qxt zlik` icka

.aiigin `lc opixn` daxd gzekdçðädil sixy sxyin i`c qxt zlik` icka zifk `kilc ilaad gzekl.mc` lk lv` ezrc dlha .(a,hk dxf dcear) dig dtxey enk ,renib oeyl Ð

.ixii` `l ikdae ,aiigc ecenc ikd inxzn i`c mewn lkn [d`xpe] .dlik` jxc df oi`y ,xhtn Ð ikd inxzn i`e :i"yx yxit (`,cn) migqtaéàådil xhy xhyin[ekxck] ea lahn Ð

i`c .qxt zlik` icka oitevx zeqek jk lk epnid zezyl jxc oi` Ð cgia ezezyl jxcc .ab lr s` mzd ,inp biltnc icnd xky iab inp `peeb i`dke .qxt zlik` icka zifk `kil Ð

.mc` lk lv` ezrc dlha Ð oitevx edl izyéúùekecnzjezl dltp dnexz i`c oeik ?"xne` ip`y" xn` i`n` Ð `ziixe`c qxt zlik` icka zifk jzrc `wlq i`e .oilaz oda yie Ð

.qxt zlik` icka zifk ea oi`y xnel cenlzdl `xaq oi`y .lwdl zelzl epl did `l Ð dlke`d df dzin aiigin oileg lyúéài`n` xeqi`l sxhvn xzid i`n `l` :iqxbc mixtq

xne` ip`y xn`dil `gip `lc :xnel yie !"lk" iyxc `lc opaxk jde ,"lk" yixcc ,xfrl` iaxk epiid Ð xeqi`l sxhvn xzid dtwnc `idda xn` ik s` :iia` ipyil :[xn`z m`e] Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc xifp(oey`x meil)

åàìdf oi` m`d -øeqéàì óøèöî øzéäc íeMîoilegd oitxhvne ¨¦§¤¥¦§¨¥§¦
`vnpe ,cgi mdipyn zifk lr dwele dnexzd xeriy z` milydl
mixeqi` x`ya mb xeqi`l sxhvn xzidy o`kn gkeny

.dxezay
:`xnbd dgecdéì øîàinic axúéfk éàî ,àìdwel xfy exn`y ¨©¥Ÿ©©©¦

ote`a xaecn ,dtwndn df xeriya dlik` lràkéàcliyaza §¦¨
lk`y `vni epnn lk`i m`y efk dnexz zenkúéfkmly ©©¦

dcal dnexzdn¯ éãëaonf xeriyaly'ñøt' úìéëà`edy] ¦§¥£¦©§¨
xeqi` zifk zlik`a ddeydy `ed oicde ,[mivia rax` xeriy

nfn xzei dteq cr dlik`d zligzn did `le'qxt' zlik` ly o
dwel okle ,dwele zg` zaa zifkd lk z` lk` eli`k `ed ixd
xzidy iptn `le ,dcal dnexzdn epiidc ,ezlik`a zifk lr

.xeqi`l sxhvn
,inic axl l`ye iia` xfgúìéëàåly onf xeriya lk`n zifk ©£¦©

,ñøtm`d¯ àéä àúééøBàczaygpe ztxhvny `id dxezd on §¨§©§¨¦
.dilr miwely xne` dz`y ,zg` dlik`ldéì øîà,inic axïéà ¨©¥¦

.`ed dxezd on ,ok -
,inic axl dywde iia` xfgéëä éà-dxezd ony jixack m` ¦¨¦

ly xeriya dzid m` s` ztxhvn zifk ly dkex` dlik`
,dyw ,qxt zlik`déìò ïðaø éâéìt éànàminkg miwleg recn - ©©§¦¥©¨¨£¥

lrcly eixaøæòìà éaøxn`yéìáaä çzekagqta elke`dy §©¦¤§¨¨§¨©©§¦
mb `ld ,dwel epi` mdixacly ,ung zaexrz xeqi` meyn dwel
`ly s`e ,axern ung zifk ea yiy meyn zewll el yi mdixacl

ld ,zg` zaa elk`.qxt zlik` ick ly xeriya elk` `
déì øîà,iia`l inic axéìáaä çzekì çpä,epnn dywz l`e ¨©¥©©§¨©©§¦

oeiknàkéìclke`dy ick cr jk lk dlecb ung zenk ea oi`y - §¥¨
lk`y ecia dlri gzekdnúéfkecal ungdnéãëaly xeriya - ©©¦¦§¥

,ñøt úìéëà,jytp dnn ixdyéàxaecn m` -éøL à÷cdéì ó £¦©§¨¦§¨¨¦¥
óøLéîicka ungdn zifk rnb zn`a f`e ,`edy zenk ernby - ¦§©

ixd ,qxt zlik`,íãà ìk ìöà Bzòc äìèazlik` jxc ef oi`y ¨§¨©§¥¤¨¨¨
jxc ef oi` ok dyr m`e ,ezetixg zngn jk ernbl mc` ipa

,dilr aiigzdl dlik`eøèL à÷ øèLéî éàgzeka laih m`e - ¦¦§©¨¨©
,ekxckúçkLî àìlk`y `vnz `l -,ñøt úìéëà éãëa úéfk Ÿ©§©©©©¦¦§¥£¦©§¨

.eaiigl oi` okle
:inic ax ixac lr ztqep `iyewdéáéúéàepipy ,inic axl iia` ¥¦¥

eid m`y `ziixaaúBëBãî ézL,oilaz mkeza miyzeky milk - §¥§
,mipilaz mda eide,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìL úçàåéðôìeiptl - ©©¤§¨§©©¤¦§¨¨

eid zekecndúBøéã÷ ézL,miliyaz mrúçàå äîeøz ìL úçà §¥§¥©©¤§¨§©©
,ïéleç ìLelà CBúì elà eìôðåjezl zekecnay mipilazd - ¤¦§¨§¥§¥

ltp dxicw dfi`l reci oi`e ,zxg` dxcwl dkecn lk ,zexcwd
,oileg ly oilazd ltp dxicw dfi`le dnexz ly oilazdïäézL§¥¤

,úBøzeî,xnelkzxicwy ,oxzida zex`yp zexcwd izy ¨
,mixfl s` zxzen oilegd zxicwe mipdkl zxzen dnexzditl

éðàLe ,lwdl dlezøîBàdyCBúì äîeøúe ,eìôð ïéleç CBúì ïéleç ¤£¦¥¦§¦¨§§¨§
.äìôð äîeøz,dyweCzòc à÷ìñ éàåzlik`y dnyúéfkdkex` §¨¨§¨§¦¨§¨©§¨©©¦

éãëaly onf xeriya -àúééøBàc ,ñøt úìéëàztxhvny `id ¦§¥£¦©§¨§©§¨
,zg` dlik` zaygpeøîBà éðàL' ïðéøîà éànàoileg jezl oileg ©©©§¦¨¤£¦¥

ea yiy dxez xeqi`a miliwne ,'dltp dnexz jezl dnexze eltp
jezl ltp dnexz oilazdy i`cea reci did m` ixd ,dzin yper
m`] dzin aiig zaexrzd z` lk`y xf did ,oilegd ly liyazd
ewitqa lwdl jiiy ji`e ,[qxt zlik` icka dnexzdn zifk lk`
icka zifky jgxk lr `l` ,eltp oileg jezl oilegy zelzle
m` mb okle ,zg` dlik`l dxezd on sxhvn epi` qxt zlik`
`l oileg liyazd jezl ltp dnexz oilazdy xexiaa reci did
ewitqa miliwn okle ,dzin aiigzn liyazd z` lke`d xf did

.eltp oileg jezl oilege ,dltp dnexz jezl dnexzy mileze
,xne`e iia` ly eziiyew z` inic ax dgecéàî àlàjixacl - ¤¨©

mrhd ok m` ,dxezd on dpi` qxt zlik` icka zifk zlik`y
ly onye mey da yiy oileg ly dtwnd zlik` lr dwel xfy

dxez ixeqi` x`ya mby meyn `ed ,lirl xen`k ,dnexzøzéä¤¥
,øeqéàì óøèöîdywi jixacl mb ok m`øîBà éðàL' ïðéøîà éànà ¦§¨¥§¦©©©§¦¨¤£¦¥

did m` jzrcl mb ixd ,'dnexzl dnexze oilegl oileg eltpy
oilegdn lke`d xf aiigzi oileg lyl dltp dnexzy epl xexa
xeqi` wtqa miliwn ji`e ,xeqi`l sxhvn xzid ixdy ,dzin

,dxezàlàjzrcl oiae izrcl oiaïéìáz úîeøúì çpädywz l`e ¤¨©©¦§©©§¦
y meyn ,dpnnàéä ïðaøcaeig oi` ixdy ,dnexz dpi` dxezd one §©¨¨¦

.da eliwd okle ,xdvie yexiz obca `l` dxezd on dnexz
:inic ax ixac lr ztqep `iyewdéáéúéà,inic axl iia`epipy ¥¦¥

`ziixaaúBte÷ ézL,d`eaz okezae ,obc z`eaz ly zelecbúçà §¥©©
Lïäéðôìå ,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìzegpenïéàñ ézLizy - ¤§¨§©©¤¦§¦§¥¤§¥§¦

,[d`eaz ly dphw dcn] d`q ly zeienkìL úçàå ïéleç ìL úçà©©¤¦§©©¤
,äîeøz,elà CBúì elà eìôðåm`d reci oi`e ,zetewd jezl oi`qd §¨§¨§¥§¥

,jtidd e` ,dnexzd jezl dnexzde oilegd jezl eltp oilegd
,ïéøzeî ïäéðLly dtewde mipdkl zxzen dnexz ly dtewd §¥¤¨¦

itl ,mixfl s` zxzen oilegéðàLe ,lwdl dlezøîBàdyïéleç ¤£¦¥¦
,eìôð ïéleç CBúìdeäìôð äîeøz CBúì äîeøzCzòc à÷ìñ éàå . §¦¨§§¨§§¨¨§¨§¦¨§¨©§¨

ly dkex` dlik`yéãëa úéfkly onf xeriya -ñøt úìéëà ©©¦¦§¥£¦©§¨
àúééøBàc] (øåñà)[,zg` dlik` zaygpe ztxhvny `idéànà §©§¨©©

øîBà éðàL' ïðéøîà'dnexzl dnexze oilegl oileg eltpy ©§¦¨¤£¦¥
,dxez xeqi`a miliwne
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc xifp(oey`x meil)

åàìdf oi` m`d -øeqéàì óøèöî øzéäc íeMîoilegd oitxhvne ¨¦§¤¥¦§¨¥§¦
`vnpe ,cgi mdipyn zifk lr dwele dnexzd xeriy z` milydl
mixeqi` x`ya mb xeqi`l sxhvn xzidy o`kn gkeny

.dxezay
:`xnbd dgecdéì øîàinic axúéfk éàî ,àìdwel xfy exn`y ¨©¥Ÿ©©©¦

ote`a xaecn ,dtwndn df xeriya dlik` lràkéàcliyaza §¦¨
lk`y `vni epnn lk`i m`y efk dnexz zenkúéfkmly ©©¦

dcal dnexzdn¯ éãëaonf xeriyaly'ñøt' úìéëà`edy] ¦§¥£¦©§¨
xeqi` zifk zlik`a ddeydy `ed oicde ,[mivia rax` xeriy

nfn xzei dteq cr dlik`d zligzn did `le'qxt' zlik` ly o
dwel okle ,dwele zg` zaa zifkd lk z` lk` eli`k `ed ixd
xzidy iptn `le ,dcal dnexzdn epiidc ,ezlik`a zifk lr

.xeqi`l sxhvn
,inic axl l`ye iia` xfgúìéëàåly onf xeriya lk`n zifk ©£¦©

,ñøtm`d¯ àéä àúééøBàczaygpe ztxhvny `id dxezd on §¨§©§¨¦
.dilr miwely xne` dz`y ,zg` dlik`ldéì øîà,inic axïéà ¨©¥¦

.`ed dxezd on ,ok -
,inic axl dywde iia` xfgéëä éà-dxezd ony jixack m` ¦¨¦

ly xeriya dzid m` s` ztxhvn zifk ly dkex` dlik`
,dyw ,qxt zlik`déìò ïðaø éâéìt éànàminkg miwleg recn - ©©§¦¥©¨¨£¥

lrcly eixaøæòìà éaøxn`yéìáaä çzekagqta elke`dy §©¦¤§¨¨§¨©©§¦
mb `ld ,dwel epi` mdixacly ,ung zaexrz xeqi` meyn dwel
`ly s`e ,axern ung zifk ea yiy meyn zewll el yi mdixacl

ld ,zg` zaa elk`.qxt zlik` ick ly xeriya elk` `
déì øîà,iia`l inic axéìáaä çzekì çpä,epnn dywz l`e ¨©¥©©§¨©©§¦

oeiknàkéìclke`dy ick cr jk lk dlecb ung zenk ea oi`y - §¥¨
lk`y ecia dlri gzekdnúéfkecal ungdnéãëaly xeriya - ©©¦¦§¥

,ñøt úìéëà,jytp dnn ixdyéàxaecn m` -éøL à÷cdéì ó £¦©§¨¦§¨¨¦¥
óøLéîicka ungdn zifk rnb zn`a f`e ,`edy zenk ernby - ¦§©

ixd ,qxt zlik`,íãà ìk ìöà Bzòc äìèazlik` jxc ef oi`y ¨§¨©§¥¤¨¨¨
jxc ef oi` ok dyr m`e ,ezetixg zngn jk ernbl mc` ipa

,dilr aiigzdl dlik`eøèL à÷ øèLéî éàgzeka laih m`e - ¦¦§©¨¨©
,ekxckúçkLî àìlk`y `vnz `l -,ñøt úìéëà éãëa úéfk Ÿ©§©©©©¦¦§¥£¦©§¨

.eaiigl oi` okle
:inic ax ixac lr ztqep `iyewdéáéúéàepipy ,inic axl iia` ¥¦¥

eid m`y `ziixaaúBëBãî ézL,oilaz mkeza miyzeky milk - §¥§
,mipilaz mda eide,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìL úçàåéðôìeiptl - ©©¤§¨§©©¤¦§¨¨

eid zekecndúBøéã÷ ézL,miliyaz mrúçàå äîeøz ìL úçà §¥§¥©©¤§¨§©©
,ïéleç ìLelà CBúì elà eìôðåjezl zekecnay mipilazd - ¤¦§¨§¥§¥

ltp dxicw dfi`l reci oi`e ,zxg` dxcwl dkecn lk ,zexcwd
,oileg ly oilazd ltp dxicw dfi`le dnexz ly oilazdïäézL§¥¤

,úBøzeî,xnelkzxicwy ,oxzida zex`yp zexcwd izy ¨
,mixfl s` zxzen oilegd zxicwe mipdkl zxzen dnexzditl

éðàLe ,lwdl dlezøîBàdyCBúì äîeøúe ,eìôð ïéleç CBúì ïéleç ¤£¦¥¦§¦¨§§¨§
.äìôð äîeøz,dyweCzòc à÷ìñ éàåzlik`y dnyúéfkdkex` §¨¨§¨§¦¨§¨©§¨©©¦

éãëaly onf xeriya -àúééøBàc ,ñøt úìéëàztxhvny `id ¦§¥£¦©§¨§©§¨
,zg` dlik` zaygpeøîBà éðàL' ïðéøîà éànàoileg jezl oileg ©©©§¦¨¤£¦¥

ea yiy dxez xeqi`a miliwne ,'dltp dnexz jezl dnexze eltp
jezl ltp dnexz oilazdy i`cea reci did m` ixd ,dzin yper
m`] dzin aiig zaexrzd z` lk`y xf did ,oilegd ly liyazd
ewitqa lwdl jiiy ji`e ,[qxt zlik` icka dnexzdn zifk lk`
icka zifky jgxk lr `l` ,eltp oileg jezl oilegy zelzle
m` mb okle ,zg` dlik`l dxezd on sxhvn epi` qxt zlik`
`l oileg liyazd jezl ltp dnexz oilazdy xexiaa reci did
ewitqa miliwn okle ,dzin aiigzn liyazd z` lke`d xf did

.eltp oileg jezl oilege ,dltp dnexz jezl dnexzy mileze
,xne`e iia` ly eziiyew z` inic ax dgecéàî àlàjixacl - ¤¨©

mrhd ok m` ,dxezd on dpi` qxt zlik` icka zifk zlik`y
ly onye mey da yiy oileg ly dtwnd zlik` lr dwel xfy

dxez ixeqi` x`ya mby meyn `ed ,lirl xen`k ,dnexzøzéä¤¥
,øeqéàì óøèöîdywi jixacl mb ok m`øîBà éðàL' ïðéøîà éànà ¦§¨¥§¦©©©§¦¨¤£¦¥

did m` jzrcl mb ixd ,'dnexzl dnexze oilegl oileg eltpy
oilegdn lke`d xf aiigzi oileg lyl dltp dnexzy epl xexa
xeqi` wtqa miliwn ji`e ,xeqi`l sxhvn xzid ixdy ,dzin

,dxezàlàjzrcl oiae izrcl oiaïéìáz úîeøúì çpädywz l`e ¤¨©©¦§©©§¦
y meyn ,dpnnàéä ïðaøcaeig oi` ixdy ,dnexz dpi` dxezd one §©¨¨¦

.da eliwd okle ,xdvie yexiz obca `l` dxezd on dnexz
:inic ax ixac lr ztqep `iyewdéáéúéà,inic axl iia`epipy ¥¦¥

`ziixaaúBte÷ ézL,d`eaz okezae ,obc z`eaz ly zelecbúçà §¥©©
Lïäéðôìå ,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìzegpenïéàñ ézLizy - ¤§¨§©©¤¦§¦§¥¤§¥§¦

,[d`eaz ly dphw dcn] d`q ly zeienkìL úçàå ïéleç ìL úçà©©¤¦§©©¤
,äîeøz,elà CBúì elà eìôðåm`d reci oi`e ,zetewd jezl oi`qd §¨§¨§¥§¥

,jtidd e` ,dnexzd jezl dnexzde oilegd jezl eltp oilegd
,ïéøzeî ïäéðLly dtewde mipdkl zxzen dnexz ly dtewd §¥¤¨¦

itl ,mixfl s` zxzen oilegéðàLe ,lwdl dlezøîBàdyïéleç ¤£¦¥¦
,eìôð ïéleç CBúìdeäìôð äîeøz CBúì äîeøzCzòc à÷ìñ éàå . §¦¨§§¨§§¨¨§¨§¦¨§¨©§¨

ly dkex` dlik`yéãëa úéfkly onf xeriya -ñøt úìéëà ©©¦¦§¥£¦©§¨
àúééøBàc] (øåñà)[,zg` dlik` zaygpe ztxhvny `idéànà §©§¨©©

øîBà éðàL' ïðéøîà'dnexzl dnexze oilegl oileg eltpy ©§¦¨¤£¦¥
,dxez xeqi`a miliwne
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חה"ס תשרי, תש"כ

ברוקלין.

למסור לכל אנ"ש בתוככי כל ישראל ברכות זמן שמחתנו, ובהתחלתו מבצע ארבע מינים באופן 

דופרצת לכל ארבע הסוגים דבני ישראל, לאחד אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם, כהוראת 

רבן של כל ישראל הבעש"ט, שנכנסנו בשנת המאתים להילולא שלו, ויפוצו מעינותיו חוצה וייתי מר 

מלכא משיחא. חג שמח ולבשורות משמחות,

מנחם שניאורסאהן



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc xifp(ipy meil)

éãéãì àîìLaizrcl -àðéîàczlik` lr dwel xfy izxn`y - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
`ed dnexz ly onye mey da axerny oileg ly dtwndíeMî¦

,øeqéàì óøèöî øzéäcxaecny meyn miliwny o`k ayiil yi §¤¥¦§¨¥§¦
éLéôðc ïBâkeaxy -ïéleçmewnae ,dltpy d`qd lr dteway §¦§¦¥¦

m` s`y ,xeqi`l sxhvn xzidy mixne` oi` xziddn aex yiy
on xeq` did `l oilegd jezl dltp dnexzdy epl xexa did
wtq xaca yiy oeike ,opaxcn m` ik zaexrzd z` lek`l dxezd
dnexzd jezl dltp dnexzdy mileze opaxc xeqi`a miliwn

,oilegd jezl eltp oilegdeCãéãì àlà,inic ax -zøîàc ¤¨§¦¨§¨§©§
`ed dtwnd zlik` lr miwely mrhdyàkéàc íeMîyiy - ¦§¦¨

ezlik`aúéækxeqi`dnñøt úìéëà éãëaztxhvn efk dlik`e - ©©¦¦§¥£¦©§¨
ixdy ,`ziixad ixac z` jk ayiil lkep `l ,dxezd onéLéôð ék¦§¦¥

éåä éàî ïéleço`k yi mewn lkn ixd ,oilegd eaxy lirei dn - ¦©¨¥
icka zifkjezl dnexzd dltp ok` m`y `vnpe ,qxt zlik`

zelzle dfa lwdl ozip ji`e ,dxez xeqi` o`k yi oilegd
.oilegd jezl eltp oilegde dnexzd jezl dltp dnexzdy

déì øîà,iia`l inic axäfä ïîfa äîeøúì çpäznexz elit`y ¨©¥©©¦§¨©§©©¤
n wx daeig obc,ïðaøcm` mb `linne ,dlha ux`d zyecwy itl §©¨¨

on xeqi` lr xeari `l oilegd jezl dltp dnexzdy epl xexa
dltp dnexz jezl dnexzy zelzle lwdl yi okle ,dxezd

.eltp oileg jezl oilege
:cer iia` dywnéiaà déì øîà,inic axléànîopgei iaxl oipn - ¨©¥©©¥¦©

éàäcaezkdy -úøLî','dYWi `l miaprìy epcnlóøèöî øzéä §©¦§©£¨¦Ÿ¦§¤§¤¥¦§¨¥
øeqéàìxifp ixeqi`aàúàc àeä,`a `ed -àîìéc`ny -ïzéì §¦§¨¨¦§¨¦¥

y oicíòèxeqi`døwéòkxeqi`dàúàc àeämby ,aezkd `a - ©©§¦¨§¨¨
xeqi`d enk epic ,dwyna e` lk`na oii ly mrh wx rlap m`
elit` xeqi`l sxhvn epi` xzid la` ,eilr xifpd dwele envr

.xifp ixeqi`a
:iia` ixac lr ddnz `xnbdéiaàìe,ezrc jtd ji` ,dyw §©©¥

éîéc áø øîà÷c éàî déì àéL÷ à÷ àøwéòîeywed okl mcew - ¥¦¨¨¨©§¨¥©§¨¨©©¦¦
,opgei iax mya inic ax ixac iia`lïéìä ìk déì áéúBî à÷å§¨¦¥¨¨¥

àzáeézdvxe ,lirl epnpy zeiyewd lk z` mdilr dywde - §§¨
lka s` `l` xeqi`l sxhvn xzid xifpa wx `ly gikedl

dzre ,dxezay mixeqi`øãäe eixacn ixnbl ea xfg -déì øîà £©¨©¥
cnln 'zxyn'y,øwéòk íòè ïzéìxzid oi` xifpa elit`y `vnpe ¦¥©©§¦¨
.xeqi`l sxhvn

:`xnbd zayiindéì épLc øúaz` inic ax ayiiy xg`l - ¨©§©¥¥
sxhvn xzid mewn lkay gikedl dvx odn ,iia` ly eizeiyew

e ,ok gikedl oi`y iia` dced ,xeqi`ldéì øîà,inic axlàîìéc ¨©¥¦§¨
'zxyn' aezkd,àúàc àeä øwéòk íòè ïzéìxzidy jl oipne ¦¥©©§¦¨§¨¨

,xifp ixeqi`a elit` xeqi`l sxhvnàéðúãëì,`ziixaa xen`ke - §¦§©§¨
lke'úøLîaezkd `a ,'dYWi `l miapríàL ,øwéòk íòè ïzéì §¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤¦¥©©§¦¨¤¦
äøLxifpdïäa Léå íéîa íéáðòmina -áéiç ,ïéé íòèxifpd ¨¨£¨¦§©¦§¥¨¤©©©¦©¨

,mnvra xeqi`l mind eyrpy ,mindn zifk ziizy lr zewln
,odn zifk ziizy lr aiig okleïàkîexifp oicn -c äzàïlwa ¦¨©¨¨

l xnegeäøBzaL ïéøeqéà ìk,xwirk mrh oic didi mda mbyäîe ¨¦¦¤©¨©
øéæplw exeqi`yBøeqéà ïéàLoiiaøeqéàlíìBòonfd itk wx `l` ¨¦¤¥¦¦¨

,envr lr laiwyåokBøeqéà ïéàoiiaäàðä øeqéàxeqi` `l` §¥¦¦£¨¨
,dizyåxeqi`d onf jeza mbLély zexyt`Bøeqéàì øzéälr §¥¤¥§¦

z`f lkae ,mkgl dl`y iciBa äNòy df oic aezkdíòèxeqi`d ¨¨©©
øwéòk,ok m` ,xeqi`díøkä éàìk,egnve mxka mi`lk rxf m` - §¦¨¦§¥©¤¤

xzei xeng `edy ,md mixeq`yøeqéà ïøeqéàLlïøeqéàå ,íìBò ¤¦¨¦¨§¦¨
äééðä øeqéà,dlik` xeqi` wx `le d`pd xeqi` -åokïéà ¦£¨¨§¥

zexyt`,ïøeqéàì øzéäikeïéc Bðéàzpzep oicd zxey oi` - ¤¥§¦¨¥¦
ïécä àeäå ,øwéòk íòè Ba äNòiLxifpn cenll yi ef jxcay ¤¥¨¤©©§¦¨§©¦

äìøòìxifpn dxeng `idy itl ,xwirk mrh oic da didiyíézLa §¨§¨¦§©¦
dxeqi`l xzid oi`ye d`pda dxeq`y ,zexkfpd zexnegdn
zcneld `ziixad ixac o`k cr .xeqi`d zepy zyely jeza
'zxyn'n cenll opgei iaxl oipn dywe ,xwirk mrhy 'zxyn'n

.xeqi`l sxhvn xzidy
:`xnbd zayiinïðaøî àeää déì øîà,iia`leäaà éaøxn`y ¨©¥©¥©¨¨©¦©¨

,opgei iax mya z`føîà÷ ék`ed xn`y dn -àáé÷ò éaøì ¦¨¨©§©¦£¦¨
`id z`ady `ziixade ,xifpa xeqi`l sxhvn xzidy xaeqd
mrh oic aezkdn micnel md okle eilr miwlegd minkg zrck

.xwirk
:`xnbd zxxanàáé÷ò éaø éäok xaeq `aiwr iaxy epivn okid - ¥©¦£¦¨

àîéìéàixacaàëäc àáé÷ò éaøepizpyna eixaca -(:cl),,ïðúc ¦¥¨©¦£¦¨§¨¨¦§©
äøL eléôà ,øîBà àáé÷ò éaøxifpdBa Léå ,ïééa Bzétoiia -éãk ©¦£¦¨¥£¦¨¨¦§©¦§¥§¥

,áéiç ,úéæk óøöì,zifk xeriyl mitxhvn ztde oiidy dpeekde §¨¥©©¦©¨
,xifpa xeqi`l sxhvn xzidy xaeqy gkeneéànîejl oiipn - ¦©

,ok xnelàîìécdpyna oecipd `ny -àðéòa úéæk àkéàc àeä- ¦§¨§¦¨©©¦§¥¨
yick' `aiwr iax hwpy dne ,zifk xeriy envr ipta oiia yi

etqe`le etxvl jixve zta rela oiidy meyn `ed ,'zifk sxvl
,zifk xeriyl eicgiàîéz éëådywze xn`z m`e -àøîéîì éàî §¦¥¨©§¥§¨

yi ,xeriyk oii dzyy oeik aiigy i`ce `lde ,jka yecigd dn -
`aiwr iax `ay xnelé÷etàì`ivedl -îzrcøîàc àn÷ àpz §©¥¦©¨©¨§¨©

oii ziizy lr aiig xifpd oi`y,ïéé úéòéáø äzLiL ãòiax `ae ©¤¦§¤§¦¦©¦
.zifka exeriyy xnel `aiwr

àlàixaca ok epivnàáé÷ò éaø ,àéðúc ,àúééøác àáé÷ò éaø ¤¨©¦£¦¨§¨©§¨§©§¨©¦£¦¨
,áéiç ,ïéiîe útî úéæk ìëàå ïééa Bzt äøML øéæð ,øîBàyxetne ¥¨¦¤¨¨¦§©¦§¨©©©¦¦©¦©¦©¨

.xifp ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy xaeqy
:xwirk mrha minkge `aiwr iax zhiy z` zxxan `xnbdøîà̈©

íé÷Bî à÷c àáé÷ò éaøì ,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦§©¦£¦¨§¨¦
éàäì déìaezkdn ieaixd z` cinrny -ì 'úøLî ìëå'oicøzéä ¥§©§¨¦§©§¤¥

øeqéàì óøèöîixeqi`aok m` ,xifpäéì àðî øwéòk íòè ïzéì- ¦§¨¥§¦¦¥©©§¦¨§¨¥
.xwirk mrh dxezay mixeqi`d lkay el oiipn

:`xnbd daiynéìéóz`f `ed cnel -îxq`py dnøNalyazpy ¨¥¦¨¨
åàì ,áìça,xeqi`l jka mxebd ,xyaa rlapy algd oi` m`d - §¨¨¨

àeä àîìòa íòèå ,ok it lr s`øeñàxwirk aygp mrhy meyn ©©§¨§¨§¨
,xeqi`dénð àëädxezd ipic x`ya.àðL àì ¨¨©¦Ÿ§¨

:`xnbd zx`anïðaøå`le ,'zxyn'n xwirk mrhy ecnly §©¨¨
y meyn `ed ,alga xyanïðéøîb àì áìça øNaîozip `l - ¦¨¨§¨¨Ÿ©§¦©

,z`f cenllàeä Lecéçcmrhy dn mb `ny okle ,df xeqi` §¦
:`xnbd zxxan .ea wx yecig `ed xwirkdéLecéç éàîedn - ©¦¥

,eay yecigdàîéìéà`ed yecigdy xn`p m` -déãeçì éàäc ¦¥¨§©§¥
øeñà éããä éãäáe éøL déãeçì éàäåcg` lk ,xyade algdy - §©§¥¨¥©£¥£¨¥¨

`le ,exq`p cgi eaxrzpyk wxe ,dlik`a xzen envr ipta mdn
ixd ,dfk xac dxezd xeq`zy epivnéøL déãeçì éàä énð íéàìk¦§©¦©¦©§¥¨¥
øeñà éããä éãäáe éøL déãeçì éàäåepivn mi`lk xeqi`a mb - §©§¥¨¥©£¥£¨¥¨

ipta cg` lk otbde dhigdy ,mxkd i`lka oebke ,dfa `veik
.mixq`p cgia mrxfyk wxe ,mixzen envr

àlàyecigd`edàáìça àîBé élek déì eøz éàcexy m` s`y - ¤¨§¦¨¥¥¨©£¨¨
,mly mei jyna alga xyad z`éøL,dxezd on mlk`l xzen - ¨¥

,xyaa mrh algd ozpy s`éìeMa déì ìéMáîeelya m` eli`e - §©¥¥©¥
mze`,øeñàxeqi`y oeik okle .dxez dxq` leyia jxcy meyn ¨

.xwirk mrhy mixg` zenewnl epnn cenll oi` `ed yecig df
:`xnbd zl`eyénð àáé÷ò éaøå`ld ,dyw ezhiyl mb -øNa §©¦£¦¨©¦¨¨
àeä Lecéç áìça.xwirk mrhy mewn lkl epnn cnl ji`e §¨¨¦

:xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨
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miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtxifp
àðéîàã éãéãì àîìùá`kil `kd Ð xeqi`l sxhvn xzid inp dxezay oixeqi` lkac Ð

`kid `l` xeqi`l sxhvn xzidc opixn` `l op`e ,oileg iyitpc meync ,ikd xninl

s` ,dkecne dtwnn lirl opikxtc `de .`xzid dil milyn `we ,`xeqi`c icin `yitpc

iaiyg Ð iciarc `ed `gixe `nrhl oilaze li`ed ,ip`y oilaz Ð oileg iyitpc ab lr

.iyitpc o`nk iede ,ilha `le edlêãéãì àìà
éåä éàî ïéìåç éùéôð éë 'åëyginl `ki` `d Ð

!`ziixe`c qxt zlik` icka zifk `ki`cçðä
ïðáøã äæä ïîæá äîåøúìdil opiyiig `lc Ð

zlik` icka zifkl.qxtíòè ïúéì àîìéã
àúàã àåä ø÷éòëmina miapr dxy m`y Ð

lr enk mrhd lr aiig `di Ð oii mrh ea yie

iia` miiqnc inwne .miapr ly ixtd xwir

.ikextl cenlzd dil micwn ,dizlinlééáàìå
éîéã áø øîà÷ã éàî äéì àéù÷ àø÷éòîÐ

sxhvn xzidc ixn`c `ed cegla xifpac

oixeqi` x`yac iia` dil aizen `we ,xeqi`l

`kdc dil xn` xcde ,ikd opixn` inp dxezay

`l` ,`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl e`l

.xwirk mrh oziläéì éðùã øúáinic ax Ð

sxhvn xzid opixn` `l oixeqi` x`yac

:iia` dil xn` ,cala xifp xeqi`a `l` xeqi`l

ozil ick `l` `z` `l xifp iabl elit` `nlic

.'ek mina miapr dxy m`y ,xwirk mrhäîå
íìåò øåñéà åøåñéà ïéàù øéæðxzid yiy Ð

.miyly xg`l exeqi`løåñéà åøåñéà ïéàå
äàðä.oiia xifpl oiaxrny Ðåøåñéàì øúéä ùéå

.miyly xg`l xzed eiykr el xq`py oiidy Ð

íìåò øåñéà åøåñéà ïéàù.miyly cr `l` Ð

exeqi` oi`y `l` .exeqi`l xzid yi epiid

Ð exeqi`l xzid yie ,eteba ixiin mler xeqi`

.onf xg`l el xzen eiykr el xeq`y df oiiy

íøëä éàìëxeqi` oxeqi`y ,ovxge dxery Ð

ot" (ak mixac) aizkc ,d`pd xeqi`e mler

.y` cwez ot :(`,ehw oileg) opixn`e ,"ycwz

íéúùá äìøòì ïéãä àåäåxeqi` exeqi`y Ð

da xnel oi` la` ,exeqi`l xzid oi`e d`pd

yly xg`l ixdy ,mler xeqi` exeqi`cmipy

.dxzedïðáøãî àåää äéì øîà,inp ikd oi` Ð

`ail`e xwirk mrh ozil `z` ik "zxyn"c

iaxc `ail` Ð xn`w ik eda` iaxe ,opaxc

.sxhvn xzid :xn`c ,`aiwràîìéãåoiin Ð

zta rlaen dia iedilc ira `wc `ed dicegl

.zifkéàî ïééî úéæë àëéà éà àîéú éëå
àøîéîì!aiiginc `hiyt Ðàðúãî é÷åôàì

àî÷ziriax dzyiy cr aiig epi` :xn`c Ð

.`aiwr iax `z` ,oiiàìà`aiwr iax Ð

[a cenrl jiiy] .'ek `ipzc `ziixacéìåòéâî]
[íéåâxy` xac lk" oicn ilka dxez dxn`c Ð

i`n`e ,'ebe "y`a `ai?`l` eda `kil `de

`xninl `l` !oda lyazpy xeqi` mrh

.xwirk Ð mrh ozepc xeqi`cäøåúä ìë àäã
øúåî íâôì íòè ïúåð äìåëdl opixnbc Ð

xbl die`x dpi`ye ,dliap diexw Ð xbl die`xd :(a,fq dxf dcear) xn xn`c ,dliapn

.xzen mbtl mrh ozepc lkc ,zxzene ,dliap diexw dpi` Ð
éáøìå

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

!xingdl minkgl odl yiy ,epin epi`yk xeqi`l sxhvn xzidc :inp wgvi epaxl dyw dide

`edy oeik ,epina oin mb zvw jiiy qxt zlik` icka zifk aeigc ,inc `lc :x"nxd xne`e

zlik` icka zifkc oeik ,dxezd on eilr aiig did Ð xkip did m`c .xeqi`d on zvw lke`

m` elit`y ,oileg iyitpa mlerl jiiy `lc ,xeqi`l sxhvn xzid la` .`ziixe`c qxt

.dxezd on aiig did `l xkip did

àìàopaxc dfd onfa dnexzl gpd[`l`] Ð

sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

cenlzd [la`] !xwirk mrh ozil `nlic ?xeqi`l

i`d dil dyw `xwirn ,iia`le :zeywdl wiqtd

,xnelk Ð `zaeiz jpd lk dil aize`e inic axc

xzidc xninl opira ixeqi` x`ya elit`c

mrh ozil dil xn` [xcde] ,xeqi`l sxhvn

mewn meyac xnel dvex dzre ,xnelk Ð xwirk

xzal :ipyne !xeqi`l sxhvn xzidc xn`p `l

[f`] ,eizei`x inic ax dil [iziine] dil ipyc

[`pn] :el dywne ,el dcedinic axl oipn dil

,xeqi`l sxhvn xzidl zxyn iz`c `pz meyl

!xwirk mrh ozil `nlicäøù'ek miaprÐ

d`xp `l` ,"`ipzc" mixtqa daezk oi` o`k

,`ziixad rcei did `ly iia` ixacn df lky

qxt zlik` icka zifke :lirl dnzn `wc oeik

zlik` icka zifk ied diciclc rnyn ?`ziixe`c

,edine .opaxc xwirk mrh oky lke ,opaxc qxt

.`gip ziyixtc i`n itlïéàùxeqi` exeqi`

mlerexeqi` oi`e .mei miyly zexifp mzqc Ð
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le`yl lekiy Ð exeqi`l xzid yie .oiia xifpl

oxeqi`y ('ek) mxkd i`lk .exfp inia elit` mkgl

ot" aizkc Ð d`pd xeqi` oxeqi`e mler xeqi`

.y` cwez ot :opiyxce "rxfd d`lnd ycwz
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i`cec il d`xpe .mlerl exzei `l dlxr ly yly

enk exeqi`l xzid yi la` ,mler xeqi` exeqi`
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axd oa aeh mei epiax axde .dlxr mxkn e`ay it
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.rela
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רי
miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtxifp

àðéîàã éãéãì àîìùá`kil `kd Ð xeqi`l sxhvn xzid inp dxezay oixeqi` lkac Ð

`kid `l` xeqi`l sxhvn xzidc opixn` `l op`e ,oileg iyitpc meync ,ikd xninl

s` ,dkecne dtwnn lirl opikxtc `de .`xzid dil milyn `we ,`xeqi`c icin `yitpc

iaiyg Ð iciarc `ed `gixe `nrhl oilaze li`ed ,ip`y oilaz Ð oileg iyitpc ab lr

.iyitpc o`nk iede ,ilha `le edlêãéãì àìà
éåä éàî ïéìåç éùéôð éë 'åëyginl `ki` `d Ð

!`ziixe`c qxt zlik` icka zifk `ki`cçðä
ïðáøã äæä ïîæá äîåøúìdil opiyiig `lc Ð

zlik` icka zifkl.qxtíòè ïúéì àîìéã
àúàã àåä ø÷éòëmina miapr dxy m`y Ð

lr enk mrhd lr aiig `di Ð oii mrh ea yie

iia` miiqnc inwne .miapr ly ixtd xwir

.ikextl cenlzd dil micwn ,dizlinlééáàìå
éîéã áø øîà÷ã éàî äéì àéù÷ àø÷éòîÐ

sxhvn xzidc ixn`c `ed cegla xifpac

oixeqi` x`yac iia` dil aizen `we ,xeqi`l

`kdc dil xn` xcde ,ikd opixn` inp dxezay

`l` ,`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl e`l

.xwirk mrh oziläéì éðùã øúáinic ax Ð

sxhvn xzid opixn` `l oixeqi` x`yac

:iia` dil xn` ,cala xifp xeqi`a `l` xeqi`l

ozil ick `l` `z` `l xifp iabl elit` `nlic

.'ek mina miapr dxy m`y ,xwirk mrhäîå
íìåò øåñéà åøåñéà ïéàù øéæðxzid yiy Ð

.miyly xg`l exeqi`løåñéà åøåñéà ïéàå
äàðä.oiia xifpl oiaxrny Ðåøåñéàì øúéä ùéå

.miyly xg`l xzed eiykr el xq`py oiidy Ð

íìåò øåñéà åøåñéà ïéàù.miyly cr `l` Ð

exeqi` oi`y `l` .exeqi`l xzid yi epiid

Ð exeqi`l xzid yie ,eteba ixiin mler xeqi`

.onf xg`l el xzen eiykr el xeq`y df oiiy

íøëä éàìëxeqi` oxeqi`y ,ovxge dxery Ð

ot" (ak mixac) aizkc ,d`pd xeqi`e mler

.y` cwez ot :(`,ehw oileg) opixn`e ,"ycwz

íéúùá äìøòì ïéãä àåäåxeqi` exeqi`y Ð

da xnel oi` la` ,exeqi`l xzid oi`e d`pd

yly xg`l ixdy ,mler xeqi` exeqi`cmipy

.dxzedïðáøãî àåää äéì øîà,inp ikd oi` Ð

`ail`e xwirk mrh ozil `z` ik "zxyn"c

iaxc `ail` Ð xn`w ik eda` iaxe ,opaxc

.sxhvn xzid :xn`c ,`aiwràîìéãåoiin Ð

zta rlaen dia iedilc ira `wc `ed dicegl

.zifkéàî ïééî úéæë àëéà éà àîéú éëå
àøîéîì!aiiginc `hiyt Ðàðúãî é÷åôàì

àî÷ziriax dzyiy cr aiig epi` :xn`c Ð

.`aiwr iax `z` ,oiiàìà`aiwr iax Ð

[a cenrl jiiy] .'ek `ipzc `ziixacéìåòéâî]
[íéåâxy` xac lk" oicn ilka dxez dxn`c Ð

i`n`e ,'ebe "y`a `ai?`l` eda `kil `de

`xninl `l` !oda lyazpy xeqi` mrh

.xwirk Ð mrh ozepc xeqi`cäøåúä ìë àäã
øúåî íâôì íòè ïúåð äìåëdl opixnbc Ð

xbl die`x dpi`ye ,dliap diexw Ð xbl die`xd :(a,fq dxf dcear) xn xn`c ,dliapn

.xzen mbtl mrh ozepc lkc ,zxzene ,dliap diexw dpi` Ð
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!xingdl minkgl odl yiy ,epin epi`yk xeqi`l sxhvn xzidc :inp wgvi epaxl dyw dide

`edy oeik ,epina oin mb zvw jiiy qxt zlik` icka zifk aeigc ,inc `lc :x"nxd xne`e

zlik` icka zifkc oeik ,dxezd on eilr aiig did Ð xkip did m`c .xeqi`d on zvw lke`

m` elit`y ,oileg iyitpa mlerl jiiy `lc ,xeqi`l sxhvn xzid la` .`ziixe`c qxt

.dxezd on aiig did `l xkip did

àìàopaxc dfd onfa dnexzl gpd[`l`] Ð

sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

cenlzd [la`] !xwirk mrh ozil `nlic ?xeqi`l

i`d dil dyw `xwirn ,iia`le :zeywdl wiqtd

,xnelk Ð `zaeiz jpd lk dil aize`e inic axc

xzidc xninl opira ixeqi` x`ya elit`c

mrh ozil dil xn` [xcde] ,xeqi`l sxhvn

mewn meyac xnel dvex dzre ,xnelk Ð xwirk

xzal :ipyne !xeqi`l sxhvn xzidc xn`p `l

[f`] ,eizei`x inic ax dil [iziine] dil ipyc

[`pn] :el dywne ,el dcedinic axl oipn dil

,xeqi`l sxhvn xzidl zxyn iz`c `pz meyl

!xwirk mrh ozil `nlicäøù'ek miaprÐ

d`xp `l` ,"`ipzc" mixtqa daezk oi` o`k

,`ziixad rcei did `ly iia` ixacn df lky

qxt zlik` icka zifke :lirl dnzn `wc oeik

zlik` icka zifk ied diciclc rnyn ?`ziixe`c

,edine .opaxc xwirk mrh oky lke ,opaxc qxt

.`gip ziyixtc i`n itlïéàùxeqi` exeqi`

mlerexeqi` oi`e .mei miyly zexifp mzqc Ð

oiaxrn :(a,ek oiaexir) `ipzc Ð d`pd xeqi`
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oxeqi`y ('ek) mxkd i`lk .exfp inia elit` mkgl

ot" aizkc Ð d`pd xeqi` oxeqi`e mler xeqi`

.y` cwez ot :opiyxce "rxfd d`lnd ycwz

àåäåmizya dlxrl oicd:qxhpewd yxit Ð

jez Ð exeqi`l xzid oi`e ,d`pd xeqi` exeqi`y

i`cec il d`xpe .mlerl exzei `l dlxr ly yly

enk exeqi`l xzid yi la` ,mler xeqi` exeqi`

el yiy ,dilk` xcde dilg`c ziriaxd dpya

lr s`y ,ipy xyrnk oeict ici lr zexitl dpwz

axd oa aeh mei epiax axde .dlxr mxkn e`ay it

xzeny Ð exeqi`l xzid yiy :yxit dcedi iax

didi m` s` oli` rehpl oebk ,exeqi` mexbl

mc`l xzen oke ,mxkd i`lka ok oi`y dn ,dlxr

.xifpa xecil

àåä`aiwr iaxk xn`cxzid dil zi`c Ð

`idde ,"zxyn"n xifpl xeqi`l sxhvn

.`id opax Ð xwirk mrh ozil "zxyn"n yixcc

ùéåaiig zifk sxvl ick eaxeaq did Ð

oiin `nlic .oiine ztn sxvl :yexitd

rela oii zifk ea yiy `wece Ð dicegl

`edy itl cgi etqe`l sexiv jixve ztd jeza

.rela

éëå`xninl i`n `nizmrh i`c :yexit Ð

!inp xeqi` x`ya ,opireny`l `z` xwirk

é÷åôàìdzyiy cr xn`c `nw `pzn

oii ziriax.zifka aiigc xnel ,xifpa opireny` `aiwr iaxe Ð
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רב
miwxt dyelyaa cenr fl sc ± iriax wxtxifp

àåä ùåãéç àä éîð àáé÷ò éáøìådipin opixnb ikide Ð?àééç øá àðåä áø øîà`l Ð

mrh ozep e`lc ,`nei za dxcwl `l` 'ebe "y`a `ai xy` xac lk" `aiwr iaxl dkxvp

opixnb Ð xwirk mrh dia xqzine ,`ed yecig e`le li`ede .`ed yecig e`le ,`ed mbtl

.dxezay oixeqi` x`yl dipinïðáøådnbt `lc xyt` i` :ixaq ,dipin itli `lc Ð

.`ed yecige ,`zxetäéøá àçà áø äéì øîà
éùà áøì àéåà áøãiaxl zxn` `nrh i`n Ð

xzidc dxezay oixeqi` x`ya dil zil `aiwr

xeqi`l sxhvn?`aiwr iaxl rnyp opaxcn

.'ekäøùáá òâé øùà ìë àéðúã àéä éàî úàèç
ùã÷é äøùáá øîåì ãåîìú òìá àì åìéôà ìåëé

ìñôú àéä äìåñô íàù äåîë úåéäìm`y Ð

oebk ,dleqt z`hgd,meie dlil eilr xary

minly xya `di Ð minly xya ea lyazpe

.edenk xeq`äøùë íàåeze` xar `ly Ð

on miptl ,z`hgay xengk lk`z Ð meid

aezk .cala dlile meil dpedk ixkfl mirlwd

sxhvn xzidl edl wetiz opaxl :mixtqa

mbtl mrh ozepl inp mzd .z`hgn xeqi`l

,xwirk mrh ozepl `ni` zirai`e .`z`c `ed

ikde .'ek `pngx azk i`c ,dil ikixv jxvine

oixeqi` x`yl edl wetiz opaxe :eyexit

,z`hgn xeqi`l sxhvn xzid `diy dxezay

,xeqi`l ztxhvn xzidy z`hga epivn dnc

oicd `ede ,dpnid rlay "dxyaa" opixn`ck

iabl inp mzd !dxezay oixeqi` x`yl inp

:zxn` i`e .`z`c `ed mbtl mrh ozepl z`hg

opirny xak `d Ð mbtl mrh ozep meyn i`

`eddc .iga `cge ,lyeana `cg !dliapn dil

lyia m`y ,lyeanc icina opireny` dliapc

[dliap] xya ea lyazpy ilka dhegy xya

mbtl mrh ozepc ,xzen Ð `ed ea mrh ozepe

xyaa z`hg iab inp opireny`e .xzene ,`ed

xya rbp elit`c ,ig xyaae zlyean z`hg

z`hg ea lyazpy ilka lyean epi`y minly

zpzepe ,dnvr zlyean z`hg xyaa e` ,(`ed)

:`ni` zirai`e .denk zeidl ycwi Ð mrh da

`ed xwirk mrh ozil z`hgc `idd elit`

oiaezk ipy edl eed ok m` :zxn` i`e .`z`c

oixeqi` x`yl odn cenli `le ,cg`k oi`ad

azk i`c ,dil ikixv jxvin edpd Ð oiaezky

iz` `l Ð xwirk mrh ozepc z`hg iab `pngx

iqxb `lc zi`e :'ek xifpc meyn ,dipin xifp

,`aiwr iaxl ixcdnwc `ed opax xnelk ,i`dl

oi`ad oiaezk ipy edl eed z`hge xifp xn`c

oiaezk ipy e`l i`ce jpd :dil ixn`e ,cg`k

azk i`c ;ikixv jxvinc ,edpip cg`k oi`ad

Ð xeqi`l sxhvn xzidc z`hg iab `pngx

.'ek xifpc meyn ,dipin iz` `l xifpéáâ áåúëì
äéðéî íéùã÷ éúéìå øéæðlkl `zydc Ð

xifpn ixnb oixeriy dnka dxezay oixeqi`

dn :(a,gv oileg) "dypd cib" wxta opixn`ck

miycw ,'eke dlya rexf`l` .oky lk `l

.ziyixtck ,ipyil izxzl ,cg`k oi`ad oiaezk ipy iedc meyn dpin rny Ð z`hg `pngx azk xcdcnøåñéàì óøèöî øúéä äéì øîàxg` dfa la` .zg` zaa eita epzepyk Ð

.sxhvn df ixd Ð xg` xeqi` ly zif ivg lk`e xfge ,erlae zif ivg lk` elit` ,xeqi`l xeqi` la` .`l Ð df
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éìåòéâîmieb.mieb ileribn xnel xvwn o`kae .alga xyan sili (a,cn) migqtae Ð

sxhvn) xzid oi` oky mieb ileribl dn :mlyexi yi` iqei epiax axd dywde

exq`pc ,oiin oirlapy oze`l s` ,dlrbd aezkd jixvd oicn ilk edlekac :uxize !(xeqi`l

oii oda elya mipicndy milk oze`e ,aizk milk edleka `xwc .oda ynzydl l`xyi ixifp

`pngx xn` mlek`c ,l`xyi ixifpl ixiq` ied

.y`a exiarz

ïúåðxzen mbtl mrh`xza wxta opixn`ck Ð

die`x dpi`y dliap :(a,fq) dxf dcearc

.xqe` aezkd `kde ,dliap diexw dpi` xbl

åàìãixn`c opaxle `ed mbtl mrh ozep

dnbt `lc xyt` i` `ed yecig

]enbtc ikid ik xninl dil dede Ð [`zxet

.ixy inp hren mbt elit` Ð `pngx ixy daexn

éáøìxzidl zxyn i`dl iwenc inp `aiwr

lkl oc dz` o`kn `nil ,xeqi`l sxhvn

]xn`w i`n`e Ð ['eke?xifp ixeqi`n ueg lirl

íàùlqtz `id dleqtminly :yexit Ð

dleqt z`hgd m` ,z`hga erbpy

.elqtp minlyd mb Ð xzepa lebitaìëàú
,dpedk ixkfl epiidc ,day xnegk drlap z`f

.z`hg oick ,dlile meile ,mirlwd on miptle

yic rnyn "oday xnegk" iqxbc mixtqle

oebk m`vnze ,z`hga dpi`y minlya `xneg

cr minlyd onfc ,lenz`n minlyd ehgypy

dpnf meid dhgypy z`hgde ,xzei `le [dlild]

.minlyd xnegk z`hgd lk`z dzre ,dlild lk

,xeqi`l sxhvn xzidc z`hga `pngx ilb ixd

ivg jeza oney zif ivg rlapc opiwqr `l inc

mrhlc ,jixhvi` ikdl ixdy .minlyc zif

lka mieb ileribn opitli xak `d ,xwirk

.mixeqi`

éëä.'ek ikixv jxvn opaxe :opiqxb

àìàÐ oiid otbn dyri xy` lkn `ipzc `d

(a,cl) lirl dil opiyxcc ab lr s`e

elit` ."lkn" aizkcn yixc `kd ,hxte llka

s` ,[inp i`] yixc "lkn" ,"lk" yixc `lc o`nl

.["lkn"] yixc `aiwr iax

øúéäxeqi`lztn zif ivge ovxg zif ivg Ð

.`wec cgiaåìéôàÐ df xg` dfa

.qxt zlik` ick jeza `diy calae
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,éîð àáé÷ò éaøìe ¯ .øeñà íéBâ éìeòéb éaâå ,øzeî¨§©¥¦¥¦¨§©¦£¦¨©¦
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc xifp(ipy meil)

`aiwr iaxéìéócnl -îdxez dxq`y dnéìeòébzhilt - ¨¥¦¦¥
ilka relad xeqi`díéáëBk éãáBò,àðîçø øîàcmilkd oipra §¥¨¦§¨©©£¨¨

,oicn znglna lly l`xyi ipa elhpy(bk `l xacna)øLà øác ìk'¨¨¨£¤
Làa àáéeyinyzy ilk lky weqtd xe`iae ,'xdhe W`a ExiarY ¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥

zrila z` heltiy ick y`a edexiari ,y`d ici lr `ed reawd
,xeqi`déøéñàc àøîéîì.`ed xeq`y xnel -íéáëBk éãáBò éìeòéb §¥§¨©£¦¥¦¥§¥¨¦

miakek icaer ilk zhilt -åàìoi` m`d -,àeä àîìòa àîòè ¨©§¨§¨§¨
,xeqi`d ly zeynn ea oi` ixdyénð àëä ,øeñàåmb jk - §¨¨¨©¦

dxezay mixeqi` lke xifp ixeqi`aàðL àìmipey mpi` - Ÿ§¨
.xwirk mrh mda xq`pe ,miakek icaer ileribn

,iy` axl `g` ax dywnïðaøìemixeqi` lkay micnely §©¨¨
,xifp iabl xn`py 'zxyn'n xwirk mrh dxezayeäì ÷etéz énð©¦¥§

df oic md mb ecnli -íéáëBk éãáBò éìeòébîekxved recne , ¦¦¥§¥¨¦
.'zxyn'n z`f cenlldéì øîàmixaeq opax ,`g` axl iy` ax ¨©¥

y meyn miakek icaer ileribn cenll oi`yàeä Lecéç [éîð] íúä̈¨©¦¦
xyt` i`e ,miakek icaer ly milkd zhilt z` dxez dxq`y

,eyecig edne ,dxezay mixeqi` lkl epnn cenllìëa àäc§¨§¨
dlek äøBzäilka relad m`ïúBðlyaznd lke`aeaíâôì íòè ©¨¨¥©©¦§¨
,mebt mrh -øzeî,liyazdåeli`øeñà íéáëBk éãáBò éìeòéb éaâ ¨§©¥¦¥§¥¨¦¨

ilka lyazdy liyazd z` dxez dxq` ixdy ,mebt mrh elit`
ly leyiad f`n dlil ilkd ddyy it lr s` miakek caer ly
aeye ,lwlwzpe ilkd ipteca relad mrhd xak mbtpe xeqi`d

.liyazd z` giayn epi`
:`xnbd zl`eyénð àáé÷ò éaøìemixkp ileribn cenll ozip ji` §©¦£¦¨©¦

dxezay mixeqi` lkl xwirk mrh oicàämixkp ilerib oic ixd - ¨
.àeä Lecéç:`xnbd daiyn,àéiç øa àðeä áø øîà`aiwr iax ¦¨©©¨©¦¨

y xn`iäøBz äøñà àì`la miakek icaer ilka ynzydl Ÿ¨§¨¨
dlrbdàlàwxàîBé úa äøéã÷ìixkpd da lyiay dxicw - ¤¨¦§¥¨©¨

,mei eze`acdxicwa reladàeä íâôì íòè ïúBð åàì`l oiicr ik , §¨¥©©¦§¨
k oi`e ,mbtplkl epnn cenll ozip jk meyne ,df xeqi`a yecig l

.xwirk mrhy dxezay mixeqi`dïðaøåcenll oi`y mixne`y §©¨¨
y mixaeq ,`ed yecigy meyn dxezd lkl mixkp ileribnäøéã÷§¥¨

énð àîBé úamei eze`a ixkpd da lyiay dxicw mb -øLôà éà ©¨©¦¦¤§¨
àzøet äîât àìcs`e ,edyn xeqi`d mrh mbtp `ly okzi `l - §Ÿ¨§¨§¨

cenll oi`e `ed yecige ,relad mrhd z` dxezd dxq` ok it lr
mrh oic z` cenll ekxved okle ,dxezay mixeqi` lkl epnn

.'zxyn'n dxezd lka xwirkxzid oica oecl zxfeg `xnbd Â
`aiwr iaxly xn` opgei iaxy lirl epcnl .xeqi`l sxhvn

:`xnbd dywn .cala xifp ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidøîà̈©
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì`ldïðaøcîixacn - ¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦¦§©¨¨

,xwirk mrh oic 'zxyn'n micnely ,minkgòîLðmb cnlpe ¦§©
ìzrcàáé÷ò éaø,ïðaø éøîà åàìny minkg exn` `l ike -éàä §©¦£¦¨¨¨§¥©¨¨©

úøLî'micnl xifpa xn`py 'miaprøwéòk íòè ïzéì,xifpaïàkîe ¦§©¦¥©©§¦¨¦¨
äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzàok m` ,xwirk mrh didi mda mby ©¨¨§¨¦¦¤©¨

éàäì déì íé÷Bî à÷c ,énð àáé÷ò éaøìdf weqt z` cinrny - §©¦£¦¨©¦§¨¦¥§©
øeqéàì óøèöî øzéäì 'úøLî',àîéìy xen` -ìëì ïc äzà ïàkî ¦§©§¤¥¦§¨¥§¦¥¨¦¨©¨¨§¨

äøBzaL ïéøeqéàopgei iax xn` recne ,xeqi`l sxhvi xzidy ¦¦¤©¨
.dxez ixeqi` x`ya xeqi`l sxhvn xzid oi` `aiwr iaxl s`y

:`xnbd daiyndéì øîàiax itly mrhd ,`g` axl iy` ax ¨©¥
,dxezay mixeqi` lka xeqi`l sxhvi xzidy micnl `l `aiwr

`ed,úàhçå øéæð éåäc íeMîxzidy dxez dxn` mdipyay ¦§¨¥¨¦§©¨
,oldl x`eank ,xeqi`l sxhvnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðLizy - §¥§¦©¨¦§¤¨

,oic eze` zecnlnd zeiyxtãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëåxy`k - §¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,ddf oic xn`p dxeza zeiyxt izyaïéàmdïéãnìîmewnl eze` ¥§©§¦

lkl cenll yi odny mixne` ep` oi`y epiidc ,a` oipaa xg`
okle ,dxezd z`f dxn` oda wxy mixne` ,daxc` `l` ,mewn
mixeqi` lkay o`kn cenll xyt` i`y `aiwr ax xaeq

wxy ep` mixne` daxc` `l` ,xeqi`l sxhvn xzid dxezay
.zenewn x`ya `le `ed ok z`hge xifpa

:el` ipy md okid `xnbd zxxan,øéæðeay xzidy xewnd ¨¦
epiid ,xeqi`l sxhvnïøîàc àäz`f cnly lirl epxn`y dn - ¨©£¨¨

la` ,'zxyn' aezkdn `aiwr iaxàéä éàî úàhçdzaix okid - ©¨©¦
,df xac dxezd eaàéðúcz`hg oaxw zyxta xn`p ,`ziixaa §©§¨

(k e `xwie)ìk'lk`n xac,'Lc÷é døNáa òbé øLàxn`py oeik Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨
'rBi xW`'ìBëéy xnel iziidòìa àlL eléôà`l` z`hgdn £¤¦©¨£¦¤Ÿ¨©

,z`hgk epic didi ,da rbp wx'døNáa' øîBì ãeîìz`ly cnll ©§©¦§¨¨
`l` df oic xn`p,døNáa òìaiL ãòxn`pe,'Lc÷é'lr cnll ©¤¦¨©¦§¨¨¦§¨

dxyaa rbpy lk`n eze`äBîk úBéäì,z`hgd enk -íàL ¦§¨¨¤¦
,àéä äìeñt,xzep e` lebit zngn dleqt `idy oebk ,z`hgd §¨¦

ìñté,dpnn rlay dn s`äøLk íàå,z`hgd `idìëàzef mb ¦¨¥§¦§¥¨¥¨¥
dpnn drlaydaL øeîçkzxzeny dxengd z`hgd oick - ¤¨¤¨

,mirlwd on miptl wx dlk`l xzene ,dpedk ixkfl wx dlik`a
sxhvn xzidy o`k dxezd dycigy `vnp .dlile meil wxe

.xeqi`l
:`xnbd zx`an,ïðaøåxzid oic z` z`hg iabl micnel mpi`y §©¨¨

oi` xwirk mrh micnel 'zxyn'ny mzrcly s` ,xeqi`l sxhvn
mzrcly meyn df ixd ,cg`k mi`ad miaezk ipy o`kéëéøöipy §¦¥

pa miaezkdxyt` i`e ,xwirk mrh oic mdn cenll z`hgae xif
meyn ,ipydn cg` cenll didàðîçø áúk éàcxwirk mrh oic §¦¨©©£¨¨

úàhç éab,calaàðéîà äåäydpéî éúà àì øéæðxne` iziid - ©¥©¨£¨£¦¨¨¦Ÿ¨¥¦¨
xifpa xwirk mrh oic myn cenll oi`yàì íéLãwî øéæðc íeMî¦§¨¦¦¨¨¦Ÿ

ïðéôìémixeng miycw ixdy ,miycw ipicn xifp ipic cenll oi` - ¨§¦©
mrhy xnel dxez dxingd miycwa wxy okzie oilegn xzei
,dxezd ea dxingd `l `ed oilegy xifpa ok oi`y dn ,xwirk

.xifpa xwirk mrh oic aezkl dxezd dkxved jkleáúk éàå§¦¨©
àðîçøl wx xwirk mrh oicïðéôìé àì øéæpî àðéîà äåä ,øéæð éab ©£¨¨©¥¨¦£¨£¦¨¦¨¦Ÿ¨§¦©

z`hgl xifpn cenll oi`y xne` iziid -déøeqéà øéîçc íeMî- ¦©£¦¦¥
,z`hga oi`y zcgein dxneg xifpa epivny meynïöøç eléôàc©£¦©§¨

,déì øéñàe ,dlik` jxc dpi` ovxg zlik`y s`àéúà àì Ckìä £¦¥¦§¨Ÿ¨§¨
dépéîaezkl dxezd dkxved jkl ,xifpn z`hg cenll oi` okle - ¦¥

cvdn cenll ozip `linne ,z`hga mbe xifpa mb xwirk mrh oic
.xwirk mrhy dxezd lkl mday deyd

àáé÷ò éaøå,cg`k mi`ad miaezk ipy md z`hge xifpy xn`y §©¦£¦¨
éëéøö éàîì ,Cì øîà`ld ,miaezkd ipy ekxved dn myl - ¨©¨§©§¦¥
àðîçø áúk éà àîìLaa xeqi`l sxhvn xzidøéæð øîb àì ,úàhç ¦§¨¨¦¨©©£¨¨©¨Ÿ¨©¨¦

dpéî,ok oicd xifpa mby myn cenll mileki epiid `l ok` - ¦¨
meynàðîçø áBzëì àlà ,ïðéøîb àì íéLãwî ïéleçcdf oic,øéæða §¦¦¨¨¦Ÿ©§¦©¤¨¦§©£¨¨§¨¦

dépéî úàhç éúéúå,z`hgl epnn cnlpe -ïéøeqéà ìk àäc §¥¥©¨¦¥§¨¨¦¦
éøîb à÷ äøBzaLmicnlp -øéæpîsxhvn xzid oic mb ok m`e , ¤©¨¨§¨¥¦¨¦

oic dxezd dazky dnn jgxk lr `l` ,xifpn z`hga xeqi`l
mi`ad miaezk ipy md ixd z`hgae xifpa xeqi`l sxhvn xzid

.dxezd lkl mdn cenll xyt` i`e cg`k
,Cì éøîà ïðaøåcenll ozipy `aiwr iax zxaqk xeaqp m` elit` §©¨¨¨§¥¨

,cg`k mi`ad miaezk ipy o`k oi` jkly xnel yi ,xifpn z`hg
iab xn`py aezkdy meynúàhçcnll `aóøèöî øzéäì ©¨§¤¥¦§¨¥

å ,øeqéàìy meyn dxezd lkl myn micnl `làì íéLãwî ïéleç §¦§¦¦¨¨¦Ÿ
ïðéøîb,miycwa exn`py zexneg oilegl micnl oi` -'úøLî'e ©§¦©¦§©

cnll `a xifp iab xn`pyòè ïzéìøwéòk íe ,xifpaïàkîxifpn - ¦¥©©§¦¨¦¨
äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà.xwirk mrhyàáé÷ò éaøåxne`y ©¨¨§¨¦¦¤©¨§©¦£¦¨

y xaeq dxezd lkl xifpn cenll oi`yeäééåøzze`xwnd izy - ©§©§
z`hgae xifpaìoicøeqéàì óøèöî øzéä,exn`på`linneäì eåä §¤¥¦§¨¥§¦§¨§

.ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä ïéáeúk éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
xifp ixeqi`ay xaeqy `aiwr iax ixaca oecl zxfeg `xnbd

:xeqi`l sxhvn xzidàéðúc àä àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¤¨¨§©§¨
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המשך בעמרד וטר



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc xifp(iyily meil)

óeøéö déì úéìcick xifp ixeqi` sxvl jxev oi`y xaeqy - §¥¥¥
`edy lk zlik` lr mb ezrcl ixdy ,zewln mdilr aiigzdl

,dyw ,zewln aiig xifp ixeqi`ndéa Léøc éàî 'äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤©¨¦¥
:`xnbd daiyn .df weqtn yexci dn -Cì øîà,oerny iaxàeää ¨©¨©

déì éòaéîy ,epcnll `a df weqt -øéfiL ãò øéæð Bðéà íìBòì ¦¨¥¥§¨¥¨¦©¤©¦
,ïlekîlr laiw ok m` `l` zlren zexifpd zlaw oi` xnelk ¦¨

wx yxit m` la` ,oiie d`neh ,zglbz zexifpd ipic lk z` envr
epi` 'mipvxgd on xifp ipixd' xn`y oebke ,zexifpd ipicn wlg

.xifp
:xeqi`l sxhvn xzida drc cer,øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨

äøBzaL úBiòéáø ìk,ziriaxa oxeriyy dizy ixeqi` lka -ïéà ¨§¦¦¤©¨¥
øeqéàì óøèöî øzéäziizyl ztxhvn xzid ziizy oi` - ¤¥¦§¨¥§¦

,dilr zewll ick ziriax xeriyl enilydl xeqi`dî õeçxeqi` ¥
ziizyúéòéáøoii,øéæðaLmilydl xeqi`l sxhvn xzid eay §¦¦¤§¨¦

,exeriyläøBz äøîà éøäL(b e xacna)lke'úøLî`l miapr ¤£¥¨§¨¨§¨¦§©£¨¦Ÿ
oii ziriaxn zegta ezt dxy m`y epcnll aezkd `ae 'dYWi¦§¤

:`xnbd zl`ey .zewln eaiigl exeriy milydl ztd sxhvnéàî©
àkéàlcadd edn -ïðçBé éaø ïéaxn`y(:dl lirl)mixeqi` lkay ¦¨¥©¦¨¨

,xifp xeqi`a caln xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezayéaøì§©¦
øæòìà:`xnbd daiyn .ziriax xeriyl sexiv iabl df oic xn`y ¤§¨¨

eäééðéa àkéà,mdipia lcaddéaøî ïðçBé éaøcsxhvn xzid oic ¦¨¥©§§©¦¨¨¥©¥
xeqi`leléôàaïéìëBàe` bf mr zt lk`y oebke ,xifpl mixeq`d £¦§¦

,exeriyl enilyde ovxgåeli`øæòìà éaø,xaeqïéà ïé÷Lî- §©¦¤§¨¨©§¦¥
,enilydl xeqi`l sxhvn xzid xifp ly dizy ixeqi`a `weec

la` ,mine oii oebkàðéøçà éãéî,xifp ly dlik` ixeqi`aàì ¦¦©£¦¨Ÿ
rcl okle ,xeqi`l xzid sxhvnmr e` bf mr ztxhvn zt oi` ez

dlrnl xen`d ab` :zewln aeig xeriyl mnilydl ovxg
:dxezay ziriaxd ixeriy x`y oipra xn`n `xnbd d`ianøîà̈©

,ïä úBiòéáø øNò ,øæòìà éaøipic minrt xyr dxeza epivny ©¦¤§¨¨¤¤§¦¦¥
,ziriax xeriya dizydéãéa àðäk áø èé÷ðågwl `pdk ax - §¨¦©©£¨¦¥

.el` zeiriax xyr egkzyi `ly ick ,mipniq eciaLîç̈¥
od el` zeiriaxnàú÷îeñoda xn`py oiwynd ravy ,zenec` - §¨¨

,oii e` mc oebk ,mec` `ed df xeriyLîçåod el` zeiriaxn §¨¥
àúøåeéç,oal `ed df xeriy oda xn`py oiwynd ravy ,zepal - ¦©§¨

.ony e` min oebkLîçd zeiriaxdàú÷îeñmdipniq ,zenec`d - ¨¥§¨¨
,md.eúîe ,Lc÷na ,eøBäL ,çñt äNBòå ,øéæð̈¦§¤¤©¤©¦§¨¥

:mipniqd z` zx`an `xnbd,'øéæð'ly xeriyì ïéé úéòéáøoipr ¨¦§¦¦©¦§
a eziizy xeqi`,øéæðepizpyna x`eank(my)dpyn zhiyl ¨¦

.dpey`xúBñBk òaøà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,'çñt äNBò'¤¤©§¨©©§¨¨©§¥©§©
eìlä,gqt ly oey`x lila zezyl minkg epwizyéøöàäiL C ©¨¨¦¤§¥
ïäaodn cg` lka -éãkxeriyúéòéáø.oii,'eøBäL'm`yäúL ¨¤§¥§¦¦¤¨¨

mc`äøBé ìà ,ïéé úéòéáø.dkld,'Lc÷na'm`yäúLodkd §¦¦©¦©¤©¦§¨¨¨
å ,ïéé úéòéáødzyy ixg`,'eúîe' .äúéî áéiç ,Lc÷nì ñðëðdn §¦¦©¦§¦§©©¦§¨©¨¦¨¥

àéðúc,`ziixaaíéúî éðMî äàöBiL íc úéòéáøì ïépî,cgia §©§¨¦©¦¦§¦¦¨¤§¨¦§¥¥¦
,dpnn zvwn `vi zn lknyàéäLef ziriaxy -äànèî , ¤¦§©§¨

az`neh,ìäà,mizn ipyn `idy it lr s`øîàpL(`i `k `xwie) §Ÿ¤¤¤¡©
,'àáé àì úî úBLôð ìk ìòå'oixcdpq zkqna `aiwr iax cnele §©¨©§¥Ÿ¨Ÿ

(.c)mc ziriaxy ld`a `ady ,'`ai `l' df weqta xn`py dnnŸ¨Ÿ
'zFWtp' aezky dnne ,ld` z`neha `nhp ,ea z`vnp znd on©§
dnne ,zeytp izyn `viy mca xaecny rnyn ,miax oeyla
zg` ytpy xeriya xaecny rnyn ,cigi oeyla 'zn' aezky
,mc ziriax ly cg` xeriyy epcnle .mc ziriax `ede ,ea dielz

. .`nhn ,mizn ipyn `viyÂÄ
ynga `dpk ax ozpy mipniqd z` `xnbd zhxtn dzr

:zepald zeiriaxdLîçåd zeiriaxdàúøåeéçodipniq ,zepald - §¨¥¦©§¨
,md' .úaLa ,eìñôpL ,òøBöîe ,øéæð ,úlç,'úlçly xeriyúéòéáø ©©¨¦§¨¤¦§§§©¨©©§¦¦
ïîLmipzepyìd ipinälçzelg miyelyay .dcez oaxw ly ¤¤§©¨

xyr ,zelg ipin dyely eid ,dcez oaxw mr cgi mi`iany zevn
bel ivg mda ozep dide ,zekeax xyre ,oiwiwx dxyr ,zelg mdn
,oiwiwxae zelga ozep did beld ziriax epiidc epnn ivg ,ony

.zekeaxa ozep did dipyd ziriaxd z`e,'øéæð'ly xeriy ¨¦

ì ïîL úéòéáød `ian didy dlgd ipinøéæðmr ezexifp meiqa §¦¦¤¤§¨¦
oiwiwxe zelg `ian didy ,eizepaxw(eh e xacna)oda ozep dide ,

.ony ziriax,'òøBöî'ly xeriyíéî úéòéáømigwel eidy miig §¨§¦¦©¦
òøBöîìzg` hgey odkde ,mixetiv izy `iadl jixvy ,`txpy ¦§¨

ipye aef`de fx`d z`e digd xetivd z` laehe ,miig min lr odn
xdhpd rxevnd lr dfne ,miigd minay dhegyd mca ,zrlezd

(f-c ci `xwie),mda xkip xetivd mcy `ed miigd mind xeriye ,
dheq zkqna minkg mexriye(:fh).ziriaxa,'eìñôpL'lïðúc ¤¦§§¦§©

dlirn zkqna(:fi),ïé÷Lnä ìk øàLed,ïéàîèmr df mitxhvn §¨¨©©§¦§¥¦
e dfäéiåbä úà ïéìñBtodkd seb z` -úéòéáøamdn dzy m` - §¦¤©§¦¨¦§¦¦

d`nehd clen e`nhpy oiwyn dzy odk m`y epiidc ,ziriax
.xdhiy cr dnexza lek`ln lqtp ,d`nehl ipy eyrpe,'úaLa'§©¨

lïðúczay zkqna(:er)cigid zeyxn zaya d`ved xeqi` oipra ¦§©
,jtidle miaxd zeyxlïé÷Lnä ìk øàLe,yac ,alg ,oiin ueg §¨¨©©§¦

`ed mz`ved xeqi` xeriy ,mine ,onyìk øàLe ,úéòéáøa¦§¦¦§¨¨
íéëôBMä`ed mz`ved xeqi` xeriy md mb ,migexq min - ©§¦
úéòéáøa. ¦§¦¦

recn zx`ane ,ziriaxa mxeriyy mitqep mixac d`ian `xnbd
:`xnbd dywn .epiipna mze` hwp `l xfrl` iaxàkéì eúå- §¥¨

,ziriaxa mxeriyy mitqep mixac oi` m`dàkéàäåyi `lde - §¨¦¨
mici zkqna x`eand xeriyd z`(`"n `"t),úéòéáøîilkn - ¥§¦¦

ziriax xeriya min wifgndíéãiì ïéìèBðoileg zlik` jxevl §¦©¨©¦
a,dnexza dribple ,dxdhìmc`ì eléôàå ,ãçàíéðLmilhepd §¤¨©£¦¦§©¦

xeriyn zegt ipyl x`ype ,mind mze`n df xg` dfa mdici
,min ziriax ly sqep xeriya ipyd lehiy jixv oi` ,ziriax
xeriyn exiizyp ,oey`xd zlihp xg`l ex`ypy mindy meyn
xeriy xfrl` iax `iad `l recn ,dyw ok m`e .dxdhl lirend

.epiipna df ziriax
:`xnbd zvxznàzâeìôami`pz zwelgn mda yiy mixaca - ¦§§¨

éøééî à÷ àìmici zlihp ly df xeriye ,xfrl` iax xaic `l - Ÿ¨©§¦
`edy ,zwelgna iepy ,cg` mc`n xzei xear zg` min ziriaxa
ipyd mby ,iqei iax zrc la` ,my dpyna minkg zrcl `weec

.min ziriaxa eici lehil jixv
:`xnbd dywnàkéà àäå,ziriax ly sqep xeriy yi ixde - §¨¦¨

dheq zkqna epipyy enk ,dheqd in oiprl(:eh),äéäodkdàéáî ¨¨¥¦
éìéétilk -,íéî âBì éöç dëBúì ïúBðå ,ñøç ìLgwel didyïî ©§¦¤¤¤§¥§¨£¦©¦¦

øBikä,ycwnd ziaa,øîBà äãeäé éaøåly dcn qekl ozep did ©¦§©¦§¨¥
úéòéáøxeriy xfrl` iax dpn `l dnl dywe .xeikd on min beld §¦¦

exn`py ziriaxd ixeriy llka dcedi iaxl ziriax ly df
.dxeza:`xnbd zvxznàzâeìôazwelgn mda yiy mixaca - ¦§§¨
mi`pzéøééî à÷ àìly df xeriyy oeike ,xfrl` iax xaic `l - Ÿ¨©§¦

.e`pn `l my zwelgna iepy dheq ina beld ziriax
:`xnbd dywnàkéàäå,ziriax ly sqep xeriy yi ixde - §¨¦¨

ly [qxg ilk-] hiar cil lltzdl xeqi`d iabl `ziixaa xkfend
,`ziixad zl`eye ,xzen min ekezl epzp m`e ,milbx iníéî änk©¨©¦

dëBúì ïúBðmixac xnele lltzdl lkeiy icka hiard jezl - ¥§¨
elit` ,el jenqa dyecwayàeäL ìkdidie ekezl zzl leki ¨¤

,mcil lltzdl xzen,øîBà éàkæ éaømin ekezl zzl jixvy ©¦©©¥
xeriyaúéòéáødywe .mcil lltzdl xzen didiy ick ,`weec §¦¦

.i`kf iaxl ziriax ly df xeriy xfrl` iax dpn `l dnl
:`xnbd zvxznàzâeìôami`pz zwelgn mda yiy mixaca - ¦§§¨

éøééî à÷ àìmiwlegd minkg itly oeike xfrl` iax xaic `l - Ÿ¨©§¦
ick min hrn elit` milbx ind jezl zzl leki ,i`kf iax lr
df xeriy xfrl` iax dpn `l okl ,mcil lltzdl xzen didiy

.ziriaxd ixeriy oia
:`xnbd dywnàkéàäåy sqep xeriy yi ixde -iabl ziriax l §¨¦¨

,äå÷îoda liahdl miie`x ,ziriax xeriy mda yiy dewn iny ¦§¤
.zeixepve oihgn:`xnbd zvxznàéääî øa,df xeriyn ueg - ©¥©¦

,ezepnl oi` epiidcïðaø äeìhác`ny ,dfk lceba miliahn oi`y §¦§¨©¨¨
xeriy ekixvde ,d`q mirax`n zegta milecb milk s` eliahi

:zeixepve oihgn zxdhl elit` d`q mirax`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtxifp
óåøéö äéì úéìã ïåòîù éáøålirlc oiwxita opixn`ck ,aiigin `edy lka elit` Ð

.oaxw oiprl `l` zifk exn` `le ,zeknl `edy lk :oerny iax xaqwc (`,c)øéæéù ãò
ïìåëîone d`nehd on rnync (a,b) lirl opiyxte ,"mzq xifp ipixd" xn`c oebk Ð

.oleka aiig Ð zg`n `l` xfp `l elit` ,opaxl eli`e .oiid one zglbzdúåéòéáø ìë
äøåúáùoi` ,ld`a `nhny mc ziriax oebk Ð

lkn cg` oi`y Ð xeqi`l sxhvn xzid

ziriaxn ueg ,ziriaxl dnr sxhvn oiwynd

.'ek xifp lyïðçåé éáøìdil iaxn inp Ð

sxhvny ,apre bfe ovxg oebk ,xifpay milke`l

.zifka odnr xg` xacïéà ïé÷ùî øæòìà éáøå
la` .`xw yxtn dicicac meyn ,oitxhvn Ð

xzid oi` Ð oilke`a oebk ,`pixg` icina

.odnr sxhvnïä úåéòéáø øùò øæòìà éáø øîà
xeriy dxez oda dpzp zenewn dxyra Ð

.ziriaxàú÷îåñ ùîç.mce oii Ðùîçå
àúøååéçxifp" `qxibl `pniq :onye min Ð

.'ek "gqt dyereåììä úåñåë òáøàepwizy Ð

,ig oii bel ziriax olek oia `diy jixv ,minkg

lk cenrie epbfniy ick ,dvgne dvia epiidc

ziriax raexlr ixcc oebke ,ziriax ick eay

.mzd yxtnck ,`in `zlz cgäúù åøåäù
äøåé ìà ïéé úéòéáøl` xkye oii" aizkck Ð

`xwie) "zexedle licadle" dil jinqe ,"zyz

.dzyi `l inp d`xed oiprlc rnync ,(iñðëðå
áééç ùã÷îìl` xkye oii" xn`py meyn Ð

.'ebe "zyzàáé àì úî úåùôð ìë ìòåÐ

,ytp dil ixw .ziriax mizn ipyn :rnync

izzp mc ziriax :(a,`l zay) mzd opixn`ck

mc ziriax `kd dil rnync `de .mka

ikdc dil `wec e`l Ð mizn ipyn d`veid

opixn` oke .ixiinw `l `zbeltac meyn ,`ed

,opax `le `id `aiwr iax `kd `de .jenqa

eli`c ,(`,c) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck

on d`veiy mc ziriax d`nhn dpi` opaxl

i`de .cala cg` znn d`veiyk `l` znd

Ð `aiwr iaxc `ail` cenlzd dl aiqp `wc

`we ziriax dia zi`c icii` `l` ,`wec e`l

lkd ixacle ,cenlzd dil aiqp ,`xw dia yixc

.[`xeriy] ied ziriaxaàúøåéç ùîçå`pniq Ð

."zaya elqtpy rxevn xifp zlg" `qxibl

.dlgl ony ziriax Ð zlg :opiqxb ikde

aizi :(`,gt) zegpn zkqna mzd opixn`cke

dnl ycwna ziriax ,dil `iyw `we iax

dgynp?i`e ,`ed ueg Ð rxevn meyn i`

`ianc lecb odk iziagl :`iig iax dil xn` .iycwc `ed li` zhigya Ð xifp meyn

`ian dide ,axra dzivgne xwaa dzivgn zelg dxyr mizy ea dyere ,mei lka

.dcez zlg ly ony ziriax :iqxbc zi`e ."izvr wgxnn yi`" dilr ixw .ony ziriax

oiwiwxe zelgl dvgn ,edvege bel ivg `ian :(`,ht my) "zecn izy" wxta opixn`ck

iziid `l onya meid lk yxec dz` elit` :dixfr oa xfrl` iax dil xn` :mzd opixn` `icdac ,ok epi`e ,`ed zerhe .ziriax ick da zi` dkeaxc dvgn ji`de .dkeaxl dvgne

wiwxe dvn zlg dcezay oipin dylyl ony ziriax `l` ,jl rney.'ek dcp mcl dcp mc oiay mei xyr cg`e ,dkeaxeøéæðì ïîù úéòéáø øéæð.xifp iwiwxl Ðíéî úéòéáø òøåöî
òøåöîì.ziriax Ð dnke ,oda xkip xetv mc `diy ick Ð ea ozep `di min dnk :opixn`e ,"miig min lr qxg ilk l` zg`d xetvd z` hgye" :(a,fh) dheq zkqna xn`ck Ðìë

ïéàîè ïé÷ùî.qxt zlik` icka oze` dzeyyk ziriaxa diiebd z` leqtle ,ziriax oda `diyk mixg` oiwyn `nhl oitxhvn Ðïéëôåùä ìë.mipaxd zeyxl oze` oikteyy Ð

àëéà àäå àëéì åúå.dlihp xeriy ick dia ded oey`xle li`ed ,ipyl ziriax ick eda zilc ab lr s`e ,mipyl elit`e cg`l ziriaxn micil oilhep :mici zkqna opzc `d Ð

éøééî÷ àì àúâåìôá.mipyl `le cg`l :ixn`e ,iqei iaxc dilr ibltinw `dc Ðñøç ìù éìééô àëéàäåone" aizkck ,okynd zirwxwn xtr ozep did eay qxg ly rexb ilk Ð

.i`w (a,eh) dheq zkqnae .dheqd z` zewydl ,"okynd rwxwa didi xy` xtrdïðúã àä àëéàäå.`edy lk Ð milbx inin ly hiar jezl ozep min dnk :(a,dk) zekxaa Ðéáø
úéòéáø øîåà éàëæ.`zlinc `nrh yxtn mzde Ðäå÷î àëéàäå.dewnd z` oilqet oiae`y min ziriax :xne` xfril` iax ,opzc Ðïðáø äåìèáãoibel dylyn zegtc exn`e Ð

rwxwa zxn`c `d :`tt ax xn` ,(a,fi) `nw wxta migqt zkqna opixn`ck ,zeixepve oihgn ea liahdl ie`x ziriax wifgnd dewn :xn`c ,dewn `ki`de :`pixg` `pyil .ilqt `l

elit` d`q mirax` opirac ixn`e ,opax delhac `iddc dpin xa .'ek oixedhzxtetyk eita oi`y ilka zeixepve oihgn liahi `ny dxifb :(a,`k) dbibga opixn`ck ,zeixepve oihgnl

cr ziriax ihan`d daeb zlawn m` mixne` minkge :(i dpyn e wxt) ze`ewn zkqna opzc ,dewn `ki`de :`pixg` `pyil .d`q mirax` ly dewn opira ilin lkl ,`nl` .cepd

opax delha `kid :il `iywe .dxend itn .opax delhae ,leqt Ð e`l m` ,xyk Ð wia`l eribi `ly?xfrl` iax dilr ipzw `dc ,jinq `d` Ð opax delha xn`wc `d :xnel yie

o`k yi m`y ,dkynde diiaxa ziriaxa zxdhn dai`ydy opzck ,dewn `ki` `de :`pixg` `pyil .xyk Ð `edy lk wia`d lawn m` ,dewnl axernd lk :oiwxta wecv xa

xa .d`q mirax` oda yi `dc ,dewnd jezl mind ekyniy ick mewn eze` iptl owxefe ,ziriax xqg oi`q mixyr oiirnd on `lnne jled Ð minyb inn ziriaxe d`q mixyr

.minyb inn d`q zg`e mixyr da yiy :`yix ipzw `dc Ð opax delhac `iddn
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úéìãsexiv diliaxl xn`z m`e .[zeknl] `edy lk dil zii`c ,sexiv ira `l ,xnelk Ð

wetiz Ð xwirk mrhl `niz ike !jixhvi` `l sexivl ?il dnl "zxyn" ,oerny

`l :(a,fq) dxf dcear zkqna xn` edi`c ,yecig e`lc ,oerny iaxl mieb ileribn dil

dnbt `lc xyt` i` inp diciclc zeidl lekic xnel yie !`nei za dxcw `l` dxez dxq`

ixwn xitye ,aezkd dxq` ikd elit`e ,`zxet

mbtl daexn mbt oia aezkd wlgy Ð yecig

jixhvi` xityc :ocr eznyp uxiz cere .hren

`edyk epiid Ð `edy lk xn`wc `dc ,sexivl

jzrc `wlq `l Ð axern `edyk la` ,dipira

:(`,gp) zegpna iia` xn` `peeb i`d ike .xqinl

`xwn opiaxnc xzac ,'ek `l` il oi` `ziixa

.eaexirl `xw jixvn Ð zif ivg epiidc ezvwn

øîàoixeqi` lk xfrl` iax xn` eda` iax

'ek dxezay.'ek zeiriax lk :[iqxbc zi`e] Ð

ly e` ,dlxr ly oii ziriax oebk :yxtl `ki`e

.mxkd i`lk

åìéôàiaxn oilke`rnyn "zxyn"c meyn Ð

`edc opgei iaxl dil `xiaqe ,oiine ztn

fp ixeqi` lk oicdxfrl` iaxe .bfe ovxg oebk ,xi

`kide ,oii `wec rnyn "zxyn"c dil `xiaq

.ilb Ð ilbcøéæðxifpl oii ziriaxepiide Ð

xn`wc ab lr s` .(a,cl xifp) dpey`x dpynl

.`zxeeig iab epiid Ð ixiinw `l `zbelta onwl

ìò`ai `l zn zeytp lkrnyn "zeytp" Ð

mc ziriax `ede ,cg` xeriy rnyn "zn"e ,ixz

:(a,`l zay) xn`ck ,ea ielz ytpdy ,ytpl

.'ek mka izzp mc ziriax

úìçony ziriaxeidy ,ixiin dcez zelga Ð

zelg dxyr ,dvnn oipin dyly ea

.bel ivg oiperhe ,oiwiwx dxyre oikeax dxyre

eivge zelgle oiwiwxl eivg edivege :xn`e

.(`,fr zegpn) "dcezd" wxta opixn`ck ,dkeaxl

øéæðxifpl ony ziriaxzelg ,oipin ipy yiy Ð

.(`,gr my) "dcezd" wxta opixn`ck ,oiwiwxe

òøåöîrxevnl min ziriaxlahe" aizkc Ð

xetvd mca digd xetvd z`e mze`

wxta dheqa xn`e ,"miigd mind lr dhegyd

xkip xetvd mcy Ð "mca" :(a,fh) "`ian did"

.ziriax Ð od dnke ,oda

äéäiliit `ianbel ivg ea ozepe ,ilk :yexit Ð

.dheqd z` zewydl xeikd onäîëmin

dkezl ozeplkeiy ,milbx in ly hiara Ð

.my lltzdlàäådewnc ziriaxea ifgc Ð

migqta opixn`ck ,zeixepve oihgn liahdl

.(a,fi)øáileha dilhac `eddn.zeixepve oihgnl elit` d`q mirax` ekixvd :yexit Ð

.dewnl d`q mirax` `ira mlerl mc`ae
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óåøéö äéì úéìã ïåòîù éáøålirlc oiwxita opixn`ck ,aiigin `edy lka elit` Ð

.oaxw oiprl `l` zifk exn` `le ,zeknl `edy lk :oerny iax xaqwc (`,c)øéæéù ãò
ïìåëîone d`nehd on rnync (a,b) lirl opiyxte ,"mzq xifp ipixd" xn`c oebk Ð

.oleka aiig Ð zg`n `l` xfp `l elit` ,opaxl eli`e .oiid one zglbzdúåéòéáø ìë
äøåúáùoi` ,ld`a `nhny mc ziriax oebk Ð

lkn cg` oi`y Ð xeqi`l sxhvn xzid

ziriaxn ueg ,ziriaxl dnr sxhvn oiwynd

.'ek xifp lyïðçåé éáøìdil iaxn inp Ð

sxhvny ,apre bfe ovxg oebk ,xifpay milke`l

.zifka odnr xg` xacïéà ïé÷ùî øæòìà éáøå
la` .`xw yxtn dicicac meyn ,oitxhvn Ð

xzid oi` Ð oilke`a oebk ,`pixg` icina

.odnr sxhvnïä úåéòéáø øùò øæòìà éáø øîà
xeriy dxez oda dpzp zenewn dxyra Ð

.ziriaxàú÷îåñ ùîç.mce oii Ðùîçå
àúøååéçxifp" `qxibl `pniq :onye min Ð

.'ek "gqt dyereåììä úåñåë òáøàepwizy Ð

,ig oii bel ziriax olek oia `diy jixv ,minkg

lk cenrie epbfniy ick ,dvgne dvia epiidc

ziriax raexlr ixcc oebke ,ziriax ick eay

.mzd yxtnck ,`in `zlz cgäúù åøåäù
äøåé ìà ïéé úéòéáøl` xkye oii" aizkck Ð

`xwie) "zexedle licadle" dil jinqe ,"zyz

.dzyi `l inp d`xed oiprlc rnync ,(iñðëðå
áééç ùã÷îìl` xkye oii" xn`py meyn Ð

.'ebe "zyzàáé àì úî úåùôð ìë ìòåÐ

,ytp dil ixw .ziriax mizn ipyn :rnync

izzp mc ziriax :(a,`l zay) mzd opixn`ck

mc ziriax `kd dil rnync `de .mka

ikdc dil `wec e`l Ð mizn ipyn d`veid

opixn` oke .ixiinw `l `zbeltac meyn ,`ed

,opax `le `id `aiwr iax `kd `de .jenqa

eli`c ,(`,c) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck

on d`veiy mc ziriax d`nhn dpi` opaxl

i`de .cala cg` znn d`veiyk `l` znd

Ð `aiwr iaxc `ail` cenlzd dl aiqp `wc

`we ziriax dia zi`c icii` `l` ,`wec e`l

lkd ixacle ,cenlzd dil aiqp ,`xw dia yixc

.[`xeriy] ied ziriaxaàúøåéç ùîçå`pniq Ð

."zaya elqtpy rxevn xifp zlg" `qxibl

.dlgl ony ziriax Ð zlg :opiqxb ikde

aizi :(`,gt) zegpn zkqna mzd opixn`cke

dnl ycwna ziriax ,dil `iyw `we iax

dgynp?i`e ,`ed ueg Ð rxevn meyn i`

`ianc lecb odk iziagl :`iig iax dil xn` .iycwc `ed li` zhigya Ð xifp meyn

`ian dide ,axra dzivgne xwaa dzivgn zelg dxyr mizy ea dyere ,mei lka

.dcez zlg ly ony ziriax :iqxbc zi`e ."izvr wgxnn yi`" dilr ixw .ony ziriax

oiwiwxe zelgl dvgn ,edvege bel ivg `ian :(`,ht my) "zecn izy" wxta opixn`ck

iziid `l onya meid lk yxec dz` elit` :dixfr oa xfrl` iax dil xn` :mzd opixn` `icdac ,ok epi`e ,`ed zerhe .ziriax ick da zi` dkeaxc dvgn ji`de .dkeaxl dvgne

wiwxe dvn zlg dcezay oipin dylyl ony ziriax `l` ,jl rney.'ek dcp mcl dcp mc oiay mei xyr cg`e ,dkeaxeøéæðì ïîù úéòéáø øéæð.xifp iwiwxl Ðíéî úéòéáø òøåöî
òøåöîì.ziriax Ð dnke ,oda xkip xetv mc `diy ick Ð ea ozep `di min dnk :opixn`e ,"miig min lr qxg ilk l` zg`d xetvd z` hgye" :(a,fh) dheq zkqna xn`ck Ðìë

ïéàîè ïé÷ùî.qxt zlik` icka oze` dzeyyk ziriaxa diiebd z` leqtle ,ziriax oda `diyk mixg` oiwyn `nhl oitxhvn Ðïéëôåùä ìë.mipaxd zeyxl oze` oikteyy Ð
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éøééî÷ àì àúâåìôá.mipyl `le cg`l :ixn`e ,iqei iaxc dilr ibltinw `dc Ðñøç ìù éìééô àëéàäåone" aizkck ,okynd zirwxwn xtr ozep did eay qxg ly rexb ilk Ð

.i`w (a,eh) dheq zkqnae .dheqd z` zewydl ,"okynd rwxwa didi xy` xtrdïðúã àä àëéàäå.`edy lk Ð milbx inin ly hiar jezl ozep min dnk :(a,dk) zekxaa Ðéáø
úéòéáø øîåà éàëæ.`zlinc `nrh yxtn mzde Ðäå÷î àëéàäå.dewnd z` oilqet oiae`y min ziriax :xne` xfril` iax ,opzc Ðïðáø äåìèáãoibel dylyn zegtc exn`e Ð

rwxwa zxn`c `d :`tt ax xn` ,(a,fi) `nw wxta migqt zkqna opixn`ck ,zeixepve oihgn ea liahdl ie`x ziriax wifgnd dewn :xn`c ,dewn `ki`de :`pixg` `pyil .ilqt `l

elit` d`q mirax` opirac ixn`e ,opax delhac `iddc dpin xa .'ek oixedhzxtetyk eita oi`y ilka zeixepve oihgn liahi `ny dxifb :(a,`k) dbibga opixn`ck ,zeixepve oihgnl

cr ziriax ihan`d daeb zlawn m` mixne` minkge :(i dpyn e wxt) ze`ewn zkqna opzc ,dewn `ki`de :`pixg` `pyil .d`q mirax` ly dewn opira ilin lkl ,`nl` .cepd

opax delha `kid :il `iywe .dxend itn .opax delhae ,leqt Ð e`l m` ,xyk Ð wia`l eribi `ly?xfrl` iax dilr ipzw `dc ,jinq `d` Ð opax delha xn`wc `d :xnel yie

o`k yi m`y ,dkynde diiaxa ziriaxa zxdhn dai`ydy opzck ,dewn `ki` `de :`pixg` `pyil .xyk Ð `edy lk wia`d lawn m` ,dewnl axernd lk :oiwxta wecv xa

xa .d`q mirax` oda yi `dc ,dewnd jezl mind ekyniy ick mewn eze` iptl owxefe ,ziriax xqg oi`q mixyr oiirnd on `lnne jled Ð minyb inn ziriaxe d`q mixyr

.minyb inn d`q zg`e mixyr da yiy :`yix ipzw `dc Ð opax delhac `iddn
àðú

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

úéìãsexiv diliaxl xn`z m`e .[zeknl] `edy lk dil zii`c ,sexiv ira `l ,xnelk Ð

wetiz Ð xwirk mrhl `niz ike !jixhvi` `l sexivl ?il dnl "zxyn" ,oerny

`l :(a,fq) dxf dcear zkqna xn` edi`c ,yecig e`lc ,oerny iaxl mieb ileribn dil

dnbt `lc xyt` i` inp diciclc zeidl lekic xnel yie !`nei za dxcw `l` dxez dxq`

ixwn xitye ,aezkd dxq` ikd elit`e ,`zxet

mbtl daexn mbt oia aezkd wlgy Ð yecig

jixhvi` xityc :ocr eznyp uxiz cere .hren

`edyk epiid Ð `edy lk xn`wc `dc ,sexivl

jzrc `wlq `l Ð axern `edyk la` ,dipira

:(`,gp) zegpna iia` xn` `peeb i`d ike .xqinl

`xwn opiaxnc xzac ,'ek `l` il oi` `ziixa

.eaexirl `xw jixvn Ð zif ivg epiidc ezvwn

øîàoixeqi` lk xfrl` iax xn` eda` iax

'ek dxezay.'ek zeiriax lk :[iqxbc zi`e] Ð

ly e` ,dlxr ly oii ziriax oebk :yxtl `ki`e

.mxkd i`lk

åìéôàiaxn oilke`rnyn "zxyn"c meyn Ð

`edc opgei iaxl dil `xiaqe ,oiine ztn

fp ixeqi` lk oicdxfrl` iaxe .bfe ovxg oebk ,xi

`kide ,oii `wec rnyn "zxyn"c dil `xiaq

.ilb Ð ilbcøéæðxifpl oii ziriaxepiide Ð

xn`wc ab lr s` .(a,cl xifp) dpey`x dpynl

.`zxeeig iab epiid Ð ixiinw `l `zbelta onwl

ìò`ai `l zn zeytp lkrnyn "zeytp" Ð

mc ziriax `ede ,cg` xeriy rnyn "zn"e ,ixz

:(a,`l zay) xn`ck ,ea ielz ytpdy ,ytpl

.'ek mka izzp mc ziriax

úìçony ziriaxeidy ,ixiin dcez zelga Ð

zelg dxyr ,dvnn oipin dyly ea

.bel ivg oiperhe ,oiwiwx dxyre oikeax dxyre

eivge zelgle oiwiwxl eivg edivege :xn`e

.(`,fr zegpn) "dcezd" wxta opixn`ck ,dkeaxl

øéæðxifpl ony ziriaxzelg ,oipin ipy yiy Ð

.(`,gr my) "dcezd" wxta opixn`ck ,oiwiwxe

òøåöîrxevnl min ziriaxlahe" aizkc Ð

xetvd mca digd xetvd z`e mze`

wxta dheqa xn`e ,"miigd mind lr dhegyd

xkip xetvd mcy Ð "mca" :(a,fh) "`ian did"

.ziriax Ð od dnke ,oda

äéäiliit `ianbel ivg ea ozepe ,ilk :yexit Ð

.dheqd z` zewydl xeikd onäîëmin

dkezl ozeplkeiy ,milbx in ly hiara Ð

.my lltzdlàäådewnc ziriaxea ifgc Ð

migqta opixn`ck ,zeixepve oihgn liahdl

.(a,fi)øáileha dilhac `eddn.zeixepve oihgnl elit` d`q mirax` ekixvd :yexit Ð

.dewnl d`q mirax` `ira mlerl mc`ae
xn`e
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רו
miwxt dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtxifp

åäì éîãî àì àî÷ àðú.ziriaxa oiie zifka miapr eli`c ,dizyl xifp ixeqi` lkl Ð

ìëàé àì íéáðòå áéúëã ïåéëaiigin miapr ody onfay mykc ,`z`c `ed `zln lkl Ð

.zifka ,oii ody onfa ,xifpay xeqi` lk s` Ð zifka odilrãçà ïéî àåäùcg`c Ð

.od miapr oin miyaie miglúåîù éúù àåäå.ovxge bf :edl ixn`e yaie gl Ðééåúéàì
éáðéòå àúãç àøîçoin ody it lr s`y Ð

li`ed ,miaprk wezn ycg oiidy ,cg`ipye

.zg`e zg` lk lr aiig Ð odl yi zenyøîà
ùìù ä÷åì ïöøçå âæ ìëà ééáàlkn" zg` Ð

zg`e ,mipvxg lr zg`e ,"oiid otbn dyri xy`

.i`w edlek` "lk`i `l"c ,bf lrìëà øîà àáø
úçà àìà ä÷åì åðéà ïöøçå âælk` ik elit` Ð

:ipzc ,dinrhl oizipzn uxzn iia` .ovxge bf

,mibfd lre ,onvr ipta mipvxgd lr aiige

inp oke .cgia odizy z` lke`yk elit`

df lre ,envr ipta df lr aiigl ipzc `zipznl

.zg` zaa ovxge bf lke`yk elit`e envr ipta

`l` lk` `lc oebk Ð dinrhl uxzn `axe

miyaie migl lk`iy cr `niz `lc .mdn cg`

elit` `l` ,iccda mibfe mipvxge ,iccd icda

Ð cala miyai e` cala migl `l` lk` `l

e` miyaie migl lk` m` mlerle .zg` dwel

iiez`l `le .zg` `l` aiig epi` Ð ovxge bf

lr aiige :ipz inp oizipzne .iapire `zcg `xng

dil lik`c cr `niz `lc ,'ek envr ipta oiid

,edine .dwel oedpn cg lk` i`ce `l` ,edlekl

oipr .zg` `l` aiig epi` cgi olek inp lik` ik

icigi bf lke`yk Ð zg` `l` dwel epi` :xg`

."dyri xy` lk" meyn dwel epi`e ,ovxg e`

.lirl opipyck ipd lkl iiepyl jixv `leïéàã
úåììëáù åàì ìò ïé÷åìdnk lrc ,i`d oebk Ð

`zi` m`e .cg e`l `l` eda zil ixeqi`

ipzil "oiid otbn dyri xy` lk" meyn dwelc

.yy dwelåøáã ìçé àì øééùinp iwlc Ð

.dicic`íééðéáä ïéáã øééù àäåopixn`ck Ð

.miipiad oia iiezi`l Ð "bf cre" :(a,cl) lirl

ùîç éãéî àðú àì àôô áø øîà àìà`l` Ð

,dinrh ik iia`l ivexzl `ki`e .mzq "dwel"

.`piipn dil azkp `le li`ed ,dinrh ik `axle

`nrh i`n ,`ipz `lc xg`ne `xnbd xcdnwe

yng diaze`?
øîà
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lk elit` oiirna oihgn liahdl lekie ,delha `l oiirnc ziriax mewn lknc :iax xn`e

ipzwcne .`edy lka oiirne d`q mirax`a dewn :(ipiny zyxt mipdk zxez) opzc ,`edy

Ð d`q mirax`a dewn.ziriaxa xedh dewnd mb Ð okl mcew i`c ,delhac xza jgxk lr

,mc`ae ixii` lehia mcewc xninl `kile .`edy lk oiirna xn`we ,xn`w lehia xza `l`

mb [ok m`] d`q mirax` Ð opira dewn `dc

min opirac ,`edy lka mc` xdhn `l oiirnd

`xza wxta xn` inp ikde .oda dqkzi eteb lky

,`lglgn ileglg `rx` `dc (`,ak) dbibgc

opira oiirnc `nl` .d`q mirax` opirae

oi`e .ixii` mc`a zegtd lkle ,d`q mirax`

diipzl oiirnc ziriax elha [`l i`] :denzl

.oiirna ibq ziriaxn zegta oicd `edc !`ki`c

åðéàåzifk miaprd on lk`iy cr aiig`ede Ð

iaxke ,dpexg` dpynk epiide ,dizya oicd

dzyiy cr dpey`x dpyn .jenqac `aiwr

.ziriaxa dlik`l oicd `ede :yexit ,oii ziriax

ixeb` zif oi`ian ?oixryn cvik zifka dizye

m` ,[epnn `veiy oiide] ,oii `ln qeka erweye

opixryn dlik`e .zifk epiid Ð ea `veik dzey

m` ,oii `ln qeka oipzep miaprd on lk`y enkc

dywe .ziriaxk lk` ixd Ð ziriax oiid on `vei

meya `pzd jxc oi`c ,[df] yexit [lr] mz epiaxl

dpey`x dpynl dpexg` dpyn micwdl mewn

epiidc ,zifk hwp dligznc :dyw cere .xcqa

dpyna da wiqtne ,`aiwr iaxk dpexg` dpyn

`edy `aiwr iax ixac xnel xfeg aeye ,dpey`x

el did [df] itlc :dyw cere ![dpexg`] dpynk

oeik ,ziriax lk`iy cr dpey`x dpyna zepyl

rnyn oizipznc `pyilc ,ibilt dlik`ac

irac ikid ikc :dyw cere !ibilt `l dlik`ac

weqt `iany ,`aiwr iax ixacl `nrh cenlzd

ozil el did Ð dlik`l dizy dncny `xnba

dizy) incn i`n` ,dpey`x dpynl mrh

:mz epiaxl d`xp okl !dizyl dlik` (dlik`l

miaprd on lk`iy cr `yixa ipzwc oizipznc

dlik`ac ,[`nlr ilekc] `ail` epiid Ð zifk

c ecen `nlr ilek,dizya `l` ibilt `le .zifka

lk jxck ziriax dzyiy cr dpey`x dpync

lkn] .(a,ai) ["el exn`" wxta zezixka] ,dizy

jixvne ,[dlik`c] dipin xnb `l dizy [mewn

miapr" aizkc oeik ,`aiwr iaxe .ziriaxa dizy

`zyde ."dzyi `l miapr zxyn lke" dipin lirl aizkc dizy epiidc ,zifka xifp ixeqi` lk s` ,yixcw e"ie "miapre"n .zifka mixeqi` lk s` Ð zifka dlik` dn "lk`i `l miyaie migl

dzyiy cr `pzc ,dizyl xifpc ixeqi` lk incn `nw `pz :`xnba opiqxb `nw yexitle .zifka lirl aezkd dizy inp ikd Ð zifka miaprc ikid ikc ,lirlc lr sqen "miapre"c e"ie

.ziyixtck ,dlik`n dizy silie :yexit .dlik`l xifp ixeqi` lk [dncn] `aiwr iaxe ,ziriaxìòåenvra df.rnyna miyaie migl iedemiapr aezkle ,`ed `xizi `xw "miyaie migl" Ð

.zeny ipy mdy oeik ,[cg`] mrhe cg` oin od elit`e ,mizy dwel Ð "miapr lk`z l`" exzdy ,zg` d`xzda miyaie migl miapr lk` m`y ,envra df lr aiigl `l`éëäopiqxb

iapire izcg `xng xifp ixeqi` lkl oc dz` o`kne :`xnba`icda aizk iapre izcg `xngc dil wetiz :xn`z m`e .mizy dwel Ð zeny ipy `edy li`ed ,dey mnrhy it lr s` Ð

mrhk enrh oi` xvay mini dyly xg`c ,mei [drax`] oebk `zcg `"d "xifi"n i`c :xnel yie !aizk "miapr"e .wizre [zcg] xngn :[opinbxzne] "xifi xkye oiin" aizkc ,oie`l ixza `xwa

.ol rnyn `w ,`cg `l` aiign `l `ni` Ð ynn [ycg] oii la` .miaprïöøçmizy dwel."oiid otbn dyri xy` lkn" meyne ,"lk`i `l ovxg" meyn Ðïéàzellkay e`l lr oiwel

.xac mey yxtn epi`e ,rnyn ilin lk "otbn dyri xy` lkn"c Ðåøîàdzyz l` el.zezyl dvex didy mrte mrt lk lr ea exzdy Ðìëàoibfe mipvxge miyaie migl miaprÐ

.oii dzey meyne ,mipvxg zifke ,oibf zifke ,miyai zifke ,migl miapr zifk meyn ;yng dwel dzeye miapr leky` hgqa mbe .cg` lkn zifk ,xnelké÷ìéìå'ebe xy` lkn yym`e Ð

.mday zeiwlnd lk zepnl yi `pzd aiygc jpda la` .dipin xiiyn `l` ,`ed `xeiy e`l `dc :xnel yie !unege xky `pzd inp aeygle :xn`zøééùlgi lala" meyn inp iwlilc Ð

`lc meyn ikd xn`wc :xnel yie ?iia`l zeywdl ick ok xn`p ike :xn`z m`e .inp mixcp x`ya jiiy "lgi la" la` ,xifpa `l` oixeqi` x`ya `zilc `zlin ipzw ik .`xeiy e`l :"lgi

.`ed `xeiy e`l xtek ivg meyn i` iab (`,eh) `nw `aac `nw wxta wgvi epax yxtn ikdc `inec .ok `xnbd xne` ,lgi la xiiyc ,xiiy i`dc xiiy i`n `axl iywzàäåoia xiiy

mipiaddlik`a `pzc,miphw miapr epiid mipiad oiac (`,dl lirl) yxitc mz epiax yexitl gpizd :xn`z m`e ?mipiad oia xiiy i`n` xeiy ied `l "lgi `l"c xn`c o`nl ,`ed `iyew Ð

xiiy `l `pzc ixd Ð miaprd [seb] epiid miipiadc ,lirl yxity ipy yexitl `l` .xity jixt jkld ,o`pn `ly miphw [leky`l] xiiye ,rnyn miphw oia milecb oia miapr lk`e ,ipzwck

lke`d hwln la` ,miapr milke`y jxck minly olke`yk epiid Ð miapr aeigc e`lc ,dicic e`l xiiy yexit eze`l mbc :xnel yie !cg` e`l miapr meyn epiid ,yng dwel ipzwc melk

oipr lka rnyn miapr lke`c ,hewil jxc miipiad z` lk`e dpyy rnyn inp `pzd oeylny it lr s`e .exiiy `pzde ,miipiad oia ly xg` e`l edfÐ ok lek`l jxc oi`y ,ipiae ipiay

.yy iwlil ok `l m`c ,xiiy dicic e`l ikd elit` Ð hewila elit`àìyng icin ipz,yng `kil `ziixad oeyla Ð.yy yxtl lkeze ,mzq dwel `l`
`de
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ì øéæð éøeqéà ìëì ïBäì énãî àì àn÷ àpz.äiúL ©¨©¨¨§©¥§§¨¦¥¨¦¦§¦¨

àì íéLáéå íéçì íéáðòå" áéúëc ïåék :àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥¨¦§¦©£¨¦©¦¦¥¦Ÿ
.úéfk ïéøeqéà ìk óà ¯ úéfk äìéëà äî ,"ìëàéŸ¥¨£¦¨©©¦©¨¦¦©©¦

.['åë "Bîöò éðôa ïéiä ìò áéiçå"]íéáðòå" :ïðaø eðz §©¨©©©¦¦§¥©§¨©¨©©£¨¦
,Bîöò éðôa äæ ìò áéiçì ¯ "ìëàé àì íéLáéå íéçì©¦¦¥¦ŸŸ¥§©¥©¤¦§¥©§
ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî .Bîöò éðôa äæ ìòå§©¤¦§¥©§¦¨©¨¨§¨¦¦
,úBîL éðL ïäå ãçà ïéî àeäL ,ïàk äî :äøBzaL¤©¨©¨¤¦¤¨§¥§¥¥
óà ¯ Bîöò éðôa äæ ìòå Bîöò éðôa äæ ìò áéiçå§©¨©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§©
äæ ìò áéiç ,úBîL éðL ïäå ãçà ïéî àeäL ìk̈¤¦¤¨§¥§¥¥©¨©¤
àzãç àøîç ééeúéàì .Bîöò éðôa äæ ìòå Bîöò éðôa¦§¥©§§©¤¦§¥©§§¦¥©§¨£©¨
ìëà ,íézL ä÷Bì ¯ ïöøç ìëà :ééaà øîà .éáðéòå§¦§¥¨©©©¥¨©©§¨¤§©¦¨©

ìL ä÷Bì ¯ âæå ïöøç ìëà ,íézL ä÷Bì ¯ âæ.L ¨¤§©¦¨©©§¨§¨¤¨
,úçà àlà ä÷Bì Bðéà :øîà àáøåàlà ä÷Bì BðéàL ¨¨¨©¥¤¤¨©©¤¥¤©¨

øéæð :øîBà øæòéìà éaø :àtt áø áéúî .úBììëaL¤¦§¨§¦©©¨©¦¡¦¤¤¥¨¦
.úçà àlà áéiç Bðéà ¯ íBiä ìk ïéé äúBL äéäL¤¨¨¤©¦¨©¥©¨¤¨©©
¯ äúBL àeäå "äzLz ìà" "äzLz ìà" Bì eøîà̈§©¦§¤©¦§¤§¤
,íéLáéå íéçì íéáðò ìëà .úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©¨©£¨¦©¦¦¥¦
¯ äúLå íéáðò ìL ìBkLà èçñå ,íébæå íépöøç©§©¦§©¦§¨©¤§¤£¨¦§¨¨

ìò úçà ,LL é÷ìéì ¯ éëä éà .Lîç ä÷Bììkî" ¤¨¥¦¨¦¦§¥¥©©©¦Ÿ
?øéiL éàäc øéiL éàî ¯ .øéiLå àðz ¯ !"äNòé øLà£¤¥¨¤§¨§¦¥©¦¥§©¦¥
åàì ¯ éàä íeMî éà ¯ ."Bøác ìçé àì" øéiL ¯¦¥Ÿ©¥§¨¦¦©¨
àzëeãa déúéà àìc écéî éðú÷ ék ,àeä àøeiL¦¨¦¨¨¥¦¥§¨¦¥§§¨
déì øîà .íéøãða déúéà "Bøác ìçé àì" ,éúéøçà©£¦¦Ÿ©¥§¨¦¥¦§¨¦£©¥
íééðéaä ïéác øéiL àäå :éLà áøì àé÷æøtî àðéáø! ¨¦¨¦©§©§¨§©©¦§¨¦¥§¥©¥©¦

àäå ¯ .Lîç éãéî àéðz àì :àtt áø øîà àlà¤¨£©©©¨¨©§¨¦¥¨¥§¨
äéáúåà
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נזיר. שלשה מינין - פרק שישי דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc xifp(iyily meil)

,dpyna epipyàlà áéiç Bðéàå,'eëå úéæk íéáðòä ïî ìëàiL ãò §¥©¨¤¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦§
xne` `aiwr iax ,oii ziriax dzyiy cr zxne` dpey`x dpyn

:aiig zifk sxvl ick da yie oiia ezit dxy elit`
:ewlgp dna zx`an `xnbdàn÷ àpzdpynd z` dpyy ©¨©¨

`ed xeqi`d xeriy dizya oiae dlik`a oiay ,dpey`xd
,ziriaxaàì)ìëì ïBäì énãî (lk z` deyn -ì ,øéæð éøeqéàäiúL Ÿ§©¥§§¨¦¥¨¦¦§¦¨

y xeqi`l -mb jk ,ziriaxa dxeriy oii ziizyy myke ,oiid ziiz
,ziriaxa dxeriy miapr zlik`àáé÷ò éaøåy xaeqáéúëc ïåék §©¦£¦¨¥¨¦§¦

xifpd ixeqi`a(b e xacna)xeqi` lr ,'dYWi `l miapr zxWn lke'§¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
aezk weqtd jyndae ,dizyd,'ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå'lr ©£¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥

'miapre' dlnd ly e"`e ze`dy yexcl yi ,dlik`d xeqi`
,dlik`n cenll lirl xen`d oey`xd oiprd lr dtiqenäî̈

a,äìéëàa `ed xeqi`d xeriyìk óà ,úéækdïéøeqéà,xifpd ly £¦¨©©¦©¨¦¦
a `ed exeriy ,dizyd xeqi` s` xnelkúéæk:dpyna epipyáéiçå] ©©¦§©¨

'eë Bîöò éðôa ïéiä ìòipta mipvxgd lre onvr ipta miaprd lre ©©©¦¦§¥©§
onvr ipta mibfd lre onvr:[

:oicd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdn ¨©¨¨
aezky(b e xacna),'ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå'zeaiz dxe`kly ©£¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥

migl mdy oia rnyn miapr mzq ixdy ,zexzein 'miyaie migl'
jkn cenll yi ,miyai oiaeìò áéiçìly ezlik`äæmiapr - §©¥©¤

miglìòå ,Bîöò éðôaly ezlik`äæmiyai miapr -,Bîöò éðôa ¦§¥©§§©¤¦§¥©§
xg`l mlk` m` s` ,miinrt dwel mipind ipy z` lk`yke
s`y ,dmiapr zlik` xeqi` lr xeari `ly zg` mrt ea exzdy
miaygp mewn lkn ,dey mnrh mbe ,miapr ly cg` oin mdy
dwele ,zeny ipy mdy oeik mipey mixeqi` ipy md eli`k

.miinrt
:`ziixad dtiqenïàkîdf oicn -ìëì ïc äzàdïéøeqéàly ¦¨©¨¨§¨¦¦

xifpdLexn`päøBzaïàk äî ,,miyaie migl miapra -àeäL- ¤©¨©¨¤
mdipyyãçà ïéî,dey mnrhe ,miapr lyåy oeik ok it lr s`ïä ¦¤¨§¥

,úBîL éðLmyd z` yi ipyle ,'gl' myd z` yi cg`ly epiidc §¥¥
,'yai'áéiçåzewlnìòzlik`äægld -ìòå ,Bîöò éðôazlik` §©¨©¤¦§¥©§§©

äæyaid -ìk óà ,Bîöò éðôaote`a elit` ,xifpd ixeqi` x`y ¤¦§¥©§©¨
àeäLwxïäå ,ãçà ïéîmd m` -úBîL éðL,oldlckeáéiçzewln ¤¦¤¨§¥§¥¥©¨

ìòmyìòå ,Bîöò éðôa äæmy.Bîöò éðôa äæ ©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§
d`a `ziixad :`xnbd zx`anééezéàìea exzdy ote` zeaxl - §©§¥

dzye ,miapr xeqi` meyn zg` mrtàzãç àøîç,ycg oii -åmb ©§¨©§¨§
lk`éáðéòmnrh mbe ,miapr ly cg` oin mdipyy s`y ,miapr ¦§¥

dwel ,'miapr'e 'ycg oii' ,zeny ipy mdy oeik mewn lkn ,dey
miinrt

mixac lke`d xifp dwel minrt dnk zwelgn d`ian `xnbd
:eilr mixeq`d,éiaà øîàm`ìëàxifpd,ïöøçly oirxbd `edy ¨©©©¥¨©©§¨

,aprdíézL ä÷Bìm` oke ,miinrt -,âæ ìëàly dtilwd `edy ¤§©¦¨©¨
,gaprd,íézL ä÷Bìxn`py ,envr e`ld meyn zg` mrtxacna) ¤§©¦

(c esqep e`l meyn dipyd mrtde ,'lk`i `l bf cre miPvxgn'¥©§©¦§©¨ŸŸ¥
xn`py(my)e`l `edy ,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ,¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥

m`e .xifpd ly dlik` ixeqi` lk lr xn`py ,illkìëàmb xifpd ¨©
å ïöøçmbìL ä÷Bì ,âæLzlik` xeqi` meyn zg` mrt ,minrt ©§¨§¨¤¨

meyn ziyily mrte ,bfd zlik` xeqi` meyn dipy mrt ,ovxgd
xW` lMn'.'oiId otBn dUrie,øîà àáømipinn cg` lk` m` ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¨¨¨©

,hel`àlà ä÷Bì Bðéàmrt,úçàepi`e ,ea yxetnd e`ld meyn ¥¤¤¨©©
xW` lMn' ly e`ld lr dwel,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥

meynåàlà ä÷Bì BðéàL[e`l lr-]úBììëaLlleky e`l-] ¤¥¤©¨¤¦§¨
z` llek df e`le ,[dfk e`l lr miwel oi`e ,cg`k miax mixeqi`

miwel `l okle ,dlik`a mixeq`y otbd on mi`veid mixacd lk
.eilr

:iia` ixac lr `iyewáéúîdywd -àtt áøiia` zhiy lr ¨¦©¨¨
,`ziixan,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð ,øîBà øæòéìà éaø`le ©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¨¨¤©¦¨©

,zg` mrt `l` df xeqi` lr ea exzdáéiç Bðéàzewlnàlàmrt ¥©¨¤¨
úçàdzyy mrt lk iptl ea exzd m` la` .e,'äzLz ìà' Bì eøîà ©©¨§©¦§¤

å ,'äzLz ìà'ok it lr s`àeädidäúBLlk ixg` oii ziriax ©¦§¤§¤
,d`xzdáéiçzewlnúçàå úçà ìk ìòxifp .dzyy zeiriaxdn ©¨©¨©©§©©

yìëàzifkå íéçì íéáðòmiapr zifk,íéLáézifk lk` okeíépöøç ¨©£¨¦©¦§§¥¦©§©¦
åzifkå ,íéâæmbäúLå íéáðò ìL ìBkLà èçñepnn `veid z` §¨¦§¨©¤§¤£¨¦§¨¨

,ziriax xeriyaLîç ä÷Bìxeqi` ly zeny yng meyn ,minrt ¤¨¥
zifk ,miyain zifk ,migl miaprn zifk lk` ixdy ,xary
cxtp my yi mdn cg` lkle ,oii dzy oke ,mibfn zifk ,mipvxgn

,dyw dzrne .xeqi` lyéëä éàs` miwely ,iia` zhiyk m` - ¦¨¦
dzye lk`y ,`ziixaa xaecnd ote`a ok m` ,illkd e`ld lr

,mixeqi` ly zeny dyngé÷ìéìzewll eilr -LLyng ,minrt ¦§¥¥
mrt cere ,xary xeqi`d zeny lk lrìò úçàly e`ldìkî' ©©©¦Ÿ

äNòé øLà.'oiId otBn £¤¥¨¤¦¤¤©©¦
:`xnbd zvxznøéiLå àðzdwely zewlndn wlg dpy `pzd - ¨¨§¦¥

dpy `l recn zeywdl oi` okle ,olek z` dpy `l la` ,df ote`a
:`xnbd zl`ey .'oiid otBn dUri xW` lMn' meyn dwelyéàî ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦©

øéiL éàäc øéiLjk iptny ,e`pn `le `pzd xiiy sqep e`l dfi` - ¦¥§©¦¥
.bixen`d e`ld z` mb xiiyy xnel lkep

`pzd :`xnbd daiynøéiLmbly e`ld z`'Bøác ìçé àì'xacna) ¦¥Ÿ©¥§¨
(b llaiwy xcpd z` miiwl eilr didy meyn ,eilr s` dwely ,

.zexifp envr lrdywi dzry `l``pzd dpn `l recn ,`axl
e`l lr oiwel oi`y ezhiyl ixdy ,'FxaC lgi `l' e`ld z` s`Ÿ©¥§¨
epi` `pzdy epxn`e ,df e`l wx xiiy `pzdy `vnp zellkay

.cg` e`l xiiyn
:xeiy lk o`k oi` `axly `xnbd zxne`åàì ,éàä íeMî éà¦¦©¨

àeä àøeiL,'FxaC lgi `l' ly e`ld z` `pzd dpn `ly dn - ¦¨Ÿ©¥§¨
y meyn ,eppiiprl xeiy aygp epi` dféðz÷ ékz` `pzd dpyyk - ¦¨¨¥

wx dpy ,`ziixaa oie`ldéúéøçà àzëeãa déúéà àìc éãéîe`l - ¦¦§Ÿ¦¥§§¨©£¦¦
ly e`ld la` ,mixg` mipicae xg` mewna eilr xaer epi`yàì'Ÿ

,'Bøác ìçéixdíéøãða déúéàokle ,mixcpd lka s` eilr xaer - ©¥§¨¦¥¦§¨¦
dpn `ly dn la` ,xifpa df e`l ly zewlnd z` `pzd dpn `l
df ,'oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld zngn zewlnd z`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
.`ax ixacke ,zellkay e`l `ed ik ,eilr miwel oi` ok`y meyn

:`xnbd dywnàäå ,éMà áøì àé÷æøtî àðéáø déì øîàixde - ¨©¥¨¦¨¦©§©§¨§©©¦§¨
øéiL`pzddpn `lezewlnd z`¯ íééðéaä ïéáclr dwely ¦¥§¥©¥©¦

micizr mpi`e milecb miapr oia milcby miphw miapr zlik`
lirl x`eank ,dng ipt mi`ex mpi`y meyn lyazdl(:cl)

aezky dfn micnely(c e xacna)mipvxg' `le 'bf cre miPvxgn'¥©§©¦§©¨
,df e`l xiiy recne ,'miipiad oia' zlik` lr sqep e`l zeaxl ,'bfe
otBn dUri xW` lMn' ly e`ld z` mb xiiyy xn`py `l m`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤
e`ld z` xiiy `ly s`e ,iia` zrck eilr dwel mlerle ,'oiId©©¦
envr `tt ax uxzn ,`ax lr ef `iyew gkn .'FxaC lgi `l' lyŸ©¥§¨

:`ziixadn eziiyew lr xg` uexizàéðz àì ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨Ÿ©§¨
Lîç éãéîyng dwely llk `ziixaa `pzd dpy `l zn`a - ¦¦¨¥

mb dwely yxtl xyt` iia` zrcle ,mzq dwely `l` ,zeiwln
xyt` `ax zrcle ,'oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld meyn¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

.df e`l meyn dwel epi`y yxtl
:`xnbd dywnàäå§¨
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc xifp(iyily meil)

,dpyna epipyàlà áéiç Bðéàå,'eëå úéæk íéáðòä ïî ìëàiL ãò §¥©¨¤¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦§
xne` `aiwr iax ,oii ziriax dzyiy cr zxne` dpey`x dpyn

:aiig zifk sxvl ick da yie oiia ezit dxy elit`
:ewlgp dna zx`an `xnbdàn÷ àpzdpynd z` dpyy ©¨©¨

`ed xeqi`d xeriy dizya oiae dlik`a oiay ,dpey`xd
,ziriaxaàì)ìëì ïBäì énãî (lk z` deyn -ì ,øéæð éøeqéàäiúL Ÿ§©¥§§¨¦¥¨¦¦§¦¨

y xeqi`l -mb jk ,ziriaxa dxeriy oii ziizyy myke ,oiid ziiz
,ziriaxa dxeriy miapr zlik`àáé÷ò éaøåy xaeqáéúëc ïåék §©¦£¦¨¥¨¦§¦

xifpd ixeqi`a(b e xacna)xeqi` lr ,'dYWi `l miapr zxWn lke'§¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
aezk weqtd jyndae ,dizyd,'ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå'lr ©£¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥

'miapre' dlnd ly e"`e ze`dy yexcl yi ,dlik`d xeqi`
,dlik`n cenll lirl xen`d oey`xd oiprd lr dtiqenäî̈

a,äìéëàa `ed xeqi`d xeriyìk óà ,úéækdïéøeqéà,xifpd ly £¦¨©©¦©¨¦¦
a `ed exeriy ,dizyd xeqi` s` xnelkúéæk:dpyna epipyáéiçå] ©©¦§©¨

'eë Bîöò éðôa ïéiä ìòipta mipvxgd lre onvr ipta miaprd lre ©©©¦¦§¥©§
onvr ipta mibfd lre onvr:[

:oicd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdn ¨©¨¨
aezky(b e xacna),'ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå'zeaiz dxe`kly ©£¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥

migl mdy oia rnyn miapr mzq ixdy ,zexzein 'miyaie migl'
jkn cenll yi ,miyai oiaeìò áéiçìly ezlik`äæmiapr - §©¥©¤

miglìòå ,Bîöò éðôaly ezlik`äæmiyai miapr -,Bîöò éðôa ¦§¥©§§©¤¦§¥©§
xg`l mlk` m` s` ,miinrt dwel mipind ipy z` lk`yke
s`y ,dmiapr zlik` xeqi` lr xeari `ly zg` mrt ea exzdy
miaygp mewn lkn ,dey mnrh mbe ,miapr ly cg` oin mdy
dwele ,zeny ipy mdy oeik mipey mixeqi` ipy md eli`k

.miinrt
:`ziixad dtiqenïàkîdf oicn -ìëì ïc äzàdïéøeqéàly ¦¨©¨¨§¨¦¦

xifpdLexn`päøBzaïàk äî ,,miyaie migl miapra -àeäL- ¤©¨©¨¤
mdipyyãçà ïéî,dey mnrhe ,miapr lyåy oeik ok it lr s`ïä ¦¤¨§¥

,úBîL éðLmyd z` yi ipyle ,'gl' myd z` yi cg`ly epiidc §¥¥
,'yai'áéiçåzewlnìòzlik`äægld -ìòå ,Bîöò éðôazlik` §©¨©¤¦§¥©§§©

äæyaid -ìk óà ,Bîöò éðôaote`a elit` ,xifpd ixeqi` x`y ¤¦§¥©§©¨
àeäLwxïäå ,ãçà ïéîmd m` -úBîL éðL,oldlckeáéiçzewln ¤¦¤¨§¥§¥¥©¨

ìòmyìòå ,Bîöò éðôa äæmy.Bîöò éðôa äæ ©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§
d`a `ziixad :`xnbd zx`anééezéàìea exzdy ote` zeaxl - §©§¥

dzye ,miapr xeqi` meyn zg` mrtàzãç àøîç,ycg oii -åmb ©§¨©§¨§
lk`éáðéòmnrh mbe ,miapr ly cg` oin mdipyy s`y ,miapr ¦§¥

dwel ,'miapr'e 'ycg oii' ,zeny ipy mdy oeik mewn lkn ,dey
miinrt

mixac lke`d xifp dwel minrt dnk zwelgn d`ian `xnbd
:eilr mixeq`d,éiaà øîàm`ìëàxifpd,ïöøçly oirxbd `edy ¨©©©¥¨©©§¨

,aprdíézL ä÷Bìm` oke ,miinrt -,âæ ìëàly dtilwd `edy ¤§©¦¨©¨
,gaprd,íézL ä÷Bìxn`py ,envr e`ld meyn zg` mrtxacna) ¤§©¦

(c esqep e`l meyn dipyd mrtde ,'lk`i `l bf cre miPvxgn'¥©§©¦§©¨ŸŸ¥
xn`py(my)e`l `edy ,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ,¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥

m`e .xifpd ly dlik` ixeqi` lk lr xn`py ,illkìëàmb xifpd ¨©
å ïöøçmbìL ä÷Bì ,âæLzlik` xeqi` meyn zg` mrt ,minrt ©§¨§¨¤¨

meyn ziyily mrte ,bfd zlik` xeqi` meyn dipy mrt ,ovxgd
xW` lMn'.'oiId otBn dUrie,øîà àáømipinn cg` lk` m` ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¨¨¨©

,hel`àlà ä÷Bì Bðéàmrt,úçàepi`e ,ea yxetnd e`ld meyn ¥¤¤¨©©
xW` lMn' ly e`ld lr dwel,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥

meynåàlà ä÷Bì BðéàL[e`l lr-]úBììëaLlleky e`l-] ¤¥¤©¨¤¦§¨
z` llek df e`le ,[dfk e`l lr miwel oi`e ,cg`k miax mixeqi`

miwel `l okle ,dlik`a mixeq`y otbd on mi`veid mixacd lk
.eilr

:iia` ixac lr `iyewáéúîdywd -àtt áøiia` zhiy lr ¨¦©¨¨
,`ziixan,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð ,øîBà øæòéìà éaø`le ©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¨¨¤©¦¨©

,zg` mrt `l` df xeqi` lr ea exzdáéiç Bðéàzewlnàlàmrt ¥©¨¤¨
úçàdzyy mrt lk iptl ea exzd m` la` .e,'äzLz ìà' Bì eøîà ©©¨§©¦§¤

å ,'äzLz ìà'ok it lr s`àeädidäúBLlk ixg` oii ziriax ©¦§¤§¤
,d`xzdáéiçzewlnúçàå úçà ìk ìòxifp .dzyy zeiriaxdn ©¨©¨©©§©©

yìëàzifkå íéçì íéáðòmiapr zifk,íéLáézifk lk` okeíépöøç ¨©£¨¦©¦§§¥¦©§©¦
åzifkå ,íéâæmbäúLå íéáðò ìL ìBkLà èçñepnn `veid z` §¨¦§¨©¤§¤£¨¦§¨¨

,ziriax xeriyaLîç ä÷Bìxeqi` ly zeny yng meyn ,minrt ¤¨¥
zifk ,miyain zifk ,migl miaprn zifk lk` ixdy ,xary
cxtp my yi mdn cg` lkle ,oii dzy oke ,mibfn zifk ,mipvxgn

,dyw dzrne .xeqi` lyéëä éàs` miwely ,iia` zhiyk m` - ¦¨¦
dzye lk`y ,`ziixaa xaecnd ote`a ok m` ,illkd e`ld lr

,mixeqi` ly zeny dyngé÷ìéìzewll eilr -LLyng ,minrt ¦§¥¥
mrt cere ,xary xeqi`d zeny lk lrìò úçàly e`ldìkî' ©©©¦Ÿ

äNòé øLà.'oiId otBn £¤¥¨¤¦¤¤©©¦
:`xnbd zvxznøéiLå àðzdwely zewlndn wlg dpy `pzd - ¨¨§¦¥

dpy `l recn zeywdl oi` okle ,olek z` dpy `l la` ,df ote`a
:`xnbd zl`ey .'oiid otBn dUri xW` lMn' meyn dwelyéàî ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦©

øéiL éàäc øéiLjk iptny ,e`pn `le `pzd xiiy sqep e`l dfi` - ¦¥§©¦¥
.bixen`d e`ld z` mb xiiyy xnel lkep

`pzd :`xnbd daiynøéiLmbly e`ld z`'Bøác ìçé àì'xacna) ¦¥Ÿ©¥§¨
(b llaiwy xcpd z` miiwl eilr didy meyn ,eilr s` dwely ,

.zexifp envr lrdywi dzry `l``pzd dpn `l recn ,`axl
e`l lr oiwel oi`y ezhiyl ixdy ,'FxaC lgi `l' e`ld z` s`Ÿ©¥§¨
epi` `pzdy epxn`e ,df e`l wx xiiy `pzdy `vnp zellkay

.cg` e`l xiiyn
:xeiy lk o`k oi` `axly `xnbd zxne`åàì ,éàä íeMî éà¦¦©¨

àeä àøeiL,'FxaC lgi `l' ly e`ld z` `pzd dpn `ly dn - ¦¨Ÿ©¥§¨
y meyn ,eppiiprl xeiy aygp epi` dféðz÷ ékz` `pzd dpyyk - ¦¨¨¥

wx dpy ,`ziixaa oie`ldéúéøçà àzëeãa déúéà àìc éãéîe`l - ¦¦§Ÿ¦¥§§¨©£¦¦
ly e`ld la` ,mixg` mipicae xg` mewna eilr xaer epi`yàì'Ÿ

,'Bøác ìçéixdíéøãða déúéàokle ,mixcpd lka s` eilr xaer - ©¥§¨¦¥¦§¨¦
dpn `ly dn la` ,xifpa df e`l ly zewlnd z` `pzd dpn `l
df ,'oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld zngn zewlnd z`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
.`ax ixacke ,zellkay e`l `ed ik ,eilr miwel oi` ok`y meyn

:`xnbd dywnàäå ,éMà áøì àé÷æøtî àðéáø déì øîàixde - ¨©¥¨¦¨¦©§©§¨§©©¦§¨
øéiL`pzddpn `lezewlnd z`¯ íééðéaä ïéáclr dwely ¦¥§¥©¥©¦

micizr mpi`e milecb miapr oia milcby miphw miapr zlik`
lirl x`eank ,dng ipt mi`ex mpi`y meyn lyazdl(:cl)

aezky dfn micnely(c e xacna)mipvxg' `le 'bf cre miPvxgn'¥©§©¦§©¨
,df e`l xiiy recne ,'miipiad oia' zlik` lr sqep e`l zeaxl ,'bfe
otBn dUri xW` lMn' ly e`ld z` mb xiiyy xn`py `l m`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤
e`ld z` xiiy `ly s`e ,iia` zrck eilr dwel mlerle ,'oiId©©¦
envr `tt ax uxzn ,`ax lr ef `iyew gkn .'FxaC lgi `l' lyŸ©¥§¨

:`ziixadn eziiyew lr xg` uexizàéðz àì ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨Ÿ©§¨
Lîç éãéîyng dwely llk `ziixaa `pzd dpy `l zn`a - ¦¦¨¥

mb dwely yxtl xyt` iia` zrcle ,mzq dwely `l` ,zeiwln
xyt` `ax zrcle ,'oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld meyn¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

.df e`l meyn dwel epi`y yxtl
:`xnbd dywnàäå§¨
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc xifp(iriax meil)

déáúBà`ziixaa aezky dnn dywd envr `tt ax ixde - §¥
dwelyLîçrt,minàéðz àìc øçàîedwely `ziixaa,Lîç ¨¥¥©©§Ÿ©§¨¨¥

,mzq dwel `l`,dzr ayiiy enkdéáúBà àîòè éàîrecn - ©©§¨§¥
:`xnbd zvxzn .`ziixadn dywd dligzaàðà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¨

éøáñdUri xW` lMn' meyn s` dwely iia` ixacy izxaq ip` - ¨§¥¦Ÿ£¤¥¨¤
'oiId otBndéãéa àéä àøîb åàì,eizeaxn eicia zxeqn mpi` - ¦¤¤©©¦¨§¨¨¦¦¥

icka `ziixad oeyl z` izica jkle ,z`f xn` `xaqn `l`
`iyewd z` lawi ok` m` ze`xldéa øãäå`le ,ea xefgie - §¨©¥

,eixac itl `ziixad z` uxzl envr z` wegciàðòãé àìåj` - §Ÿ¨©§¨
izrci `ldéãéa àéä àøîâceicia `id zxeqn zn`ay - ¦§¨¨¦¦¥

,df e`l meyn mb dwely ,eizeaxnåokldéa øãä àìxefgi `l - §Ÿ¨©¥
xg`le .eixac itl `ziixad z` uxzl envr z` wegci `l` ,ea
lr mixacd z` izcnrd ,ecia `id dlaw ok`y izi`xe izpgay
`l` ,minrt yng dwely llk `ziixaa xn`p `ly ,zn`d

:mzq dwel
:dpyna epipy'eë øîBà äéøæò ïa øæòìà éaølk`iy cr aiig oi` ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

el` mipvxgd ,mibf od el`e mipvxg od el` .bfe mipvxg ipy
,xne` iqei iax .dcedi iax ixac ,miniptd el` mibfd ,mipevigd

:lapir iniptde bef oevigd ,dnda ly befk ,drhz `ly
:iqei iax zhiyk `ed mebxzdy d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

ïàîkdhiy efi`k -ïðéîbøúîaezky dn z` minbxzn ep` - §©§©§§¦©
xifpa miaprd zlik` xeqi`a(c e xacna)ote`a ,'bf cre miPvxgn' ,¥©§©¦§©¨

,df'ïéøevéò ãòå ïéðöøetî',`ed df mebxzkzhiy,éñBé éaøxaqy ¦§¨¦§©¦¦§©¦¥
mebxzd ixdy .miipevigd md mibfde ,miiniptd md mipvxgdy
ly mebxzde ,'mipirxb' `ed myexity ,'oipvxet' `ed mipvxg ly

:zipevigd dtilwd mdy ,'oixevir' `ed mibf

äðùî
úeøéæð íúñonf dnkl yxit `le zexifp envr lr laiwy in - §¨§¦

,laiwjynl zexifp eilr dlgìL,íBé íéLzexifp oi`y itl §¦
m`y ,sqep oic dler df oic jezne .jkn dzegtçléb` xifpdz ¦©

,ezexifp ini jeza exryøúBñ ,íéèñì eäeçlébL Bàezexifp inin ¤¦§¦§¦¥
zepnl ligzne ,dzr cr dpOWìL,íBé íéL,zexifpd meiqay ick ¤¨¨§¦

miyly jyna lcby xry el didi ,exry z` glbl aiegn `edy
,ezexifp ini z`lna zglbzd zevn meiwa `ed i`pzy itl .mei
jyna okl mcew exry lcb ok m` `l` zniiwzn ef devn oi`y

.xzeia dzegtd zexifp jyn xeriyk ,mei miylyzxaer dpynd
:gelibd xeqi` ihxt z` yxtlçlébL øéæðexry z`âeæa ïéa- ¨¦¤¦©¥§

,mixtqnøòúa ïéa,dcg oikq -óñôéqL Bàxryd z` xwry - ¥§©©¤¦§¥
wx elit` ,eciaàeäL ìk,zg` dxry -áéiçmeyn ,zewln ¨¤©¨

xn`py dyrz `l xeqi` lr xary(d e xacna)lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©
:'FW`xŸ

àøîâ
:ezlicb jxc `id j`id ,xryd ly eraha zwtzqn `xnbd

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -àéæî éàä`edyk ,xryd - ¦©§¨§©©§¨
,lcbéáø úçúlî,eyxey cvn ,lcb `ed dhnln m`d - ¦§©©¨¥

,dlcbe sebdn z`vei dxrydyìéòlî Bàdvwa ,dlrnln e` - ¦§¥
sebl xaegnd wlgd la` ,zklede my zkx`zn `idy ,zexryd
:`xnbd zxxan .zniiw dxrydy onf lk mlerl enewna x`yp

dpéî à÷ôð éàîì,df wtq dpyn oic dfi`l -ìiabeäeçlébL øéæð §©©§¨¦¨§¨¦¤¦§
íéèñéì,egxk lraå`l` yxeyd cr eizexry z` eglib `leøéiL ¦§¦§¦§

Baeizexrya -eic jex` `edy xeriykóBëì éãkxyt`y - §¥¨
steklBLàøribiy [dxryd ly] xriy lyBøwéòì,eyxeyl - Ÿ§¦¨

yéáø úçúlî zøîà éà,eyxeyn lcb xrydy xn`z m`y - ¦¨§©§¦§©©¨¥
ok m` ,sebl xaegn `edy mewnad zexry z` ixdúeøéæðoze` - §¦

,zexifp envr lr laiwyk el eidy zexryddéì÷L àäixd - ¨©§¥
wgxzp okl mcew eilr didy xryd ixdy ,mihqild epnn egwl
iy`x z` mihqild egliby oeike ,eizgz xg` gnve sebd on
zlaw zra eilr eidy eizexry z` epnn elhpy `vnp eizexry

ycg xry wx eilr xzepe ,zexifp zyecw mdilr dlgy ,zexifpd
x`eand oick mei miyly xezql jixv jky oeikne ,jk xg` lcby

,dpynazøîà éà àlàxrydyéáø ìéòlî,dlrnln lcb - ¤¨¦¨§©§¦§¥¨¥
m` ,enewna x`yp sebl xaegnd wlgd la` jx`zne jled `edy

okLéc÷àc éàîdrya el didy ,zexryd ly oezgzd wlgd - ©§©§¦
,zexifp zyecw dlg eilre ,zexifp envr lr laiwyíéà÷ àä- ¨¨¥

xry eze` ly aeyg xeriy ey`xa yiy oeike ,miiw `ed ixd
leki ,zexifpd zlaw zra eilr didy [exwirl ey`x sekl ick-]
`xnbd .ezexifp xezql jixv oi` `linne ,zglbz zevn ea miiwl

:oeilrd edvwa lcb xrydy dgikenäiç àaðéà àäî òîL àz- ¨§©¥¨¦§¨©¨
,y`xd xrya dievnd dig dpiMn di`x cnle `aíéà÷c- ¦¦¨§¨¥

xicz ote`a zcneryàzðéác àá÷éòajenqy dxryd dvwa - §¦§¨§¦§¨
,y`xlåc ,eppiiprl dfn gikedl yiCzòc à÷ìñ éàdlri m` - §¦¨§¨©§¨

y xnel jzrcaéáø úçúlîm` ,oezgzd ewlgn lcb xrydy - ¦§©©¨¥
okí÷éîì éòa àzðéác àLéøay`xa zeidl dkixv dpikd dzid - §¥¨§¦§¨¨¥§¥©

onf xg`l ixd ,xryd zizgza dayi dligza m` s` ik .xryd
dzid `le enr dler dpikd dzide ,sebd on wgxzpe xryd lcb
wlgy gken dhnl dievn `idy oeikne .sebl jenq dhnl zx`yp
dgec .jlede lcb edvw wxe enewna x`yp sebl jenqd xryd

:`xnbdíìBòìxnel xyt`yéáø úçúlîewlgn lcb xryd - §¨¦§©©¨¥
,enr zelrl dkixv dpikd dzid ok`e ,oezgzdåmle`àúeiç ábà §©©¦¨

àaðéà ìéæàå úéçðcinz dpikd zklede zcxei dzeig gkn - ¨¦§¨¦¦§¨
.xryd iyxey l` zxfegezelcb zexrydy dgiken `xnbd

:dhnlnàzðéác àLéøa äúî àaðéà ,òîL àzmi`ex ep` ixd - ¨§©¦§¨¥¨§¥¨§¦§¨
,sebd on wgexnd edvwa ,xryd y`xa z`vnp dzn dpiMWéàå ¤¦¨§¦

Czòc à÷ìñy xnel jzrca dlri m`e -éáø ìéòlîxrydy - ¨§¨©§¨¦§¥¨¥
ok m` ,jlede jx`zn edvwy ,oeilrd ewlgn lcbàzðéác àá÷éòa§¦§¨§¦§¨

í÷éîì éòa,y`xl jenq ,xryd zizgza cenrl dpikl dl yi - ¨¥§¥©
dpi`e ,dzn mye [dlrnl epxn`y itk] diiga dzid my ixdy
dhnln lcb xrydy gken `l` .zexryd daebl zelrl dleki
dgec .xryd y`xl dribn `id ok ici lre enr dler dpikde

:`xnbdénð íúälcb xryd zn`ay xnele zegcl yi dfa mb - ¨¨©¦
dpi`e xryd y`xl `id dler dznyk ok it lr s`e ,dlrnln

x`yp,dhnl zàìéç da úéìc íeMîdzn ixdy] gk da oi`y - ¦§¥¨¥¨
okl ,[`idìéæàå àâéøN éâeøN`edy ,xryd y`x cvl zhnyp - ¨¥§¦¨§¨¦

oi`e ,xryd yxeya qtzdl dleki dpi`y xg`n ,dhn itlk ielz
.dhnln lcb xrydy di`xzxg` dxeva dgiken `xnbd

:dhnln lcb xrydyíéiLeëc úéøBìaî òîL àzzixeladn - ¨§©¦§¦§¦¦
y`xd xry lk z` glbl mkxcy ,my`xa miiyekd milcbny
`edy cr ekxe` lkl eze` mirlewe ,hren xry wx migipne

,y`xl zekinqa eyxey lv` wcedne xeywdì ïéìcâîc øúác- §¨©¦§©§¦¨
zryn onf slegy xg`l xnelk ,zixelad z` mirlewy xg`ly

drilwdúçúlî àéôø ,yi dfne .y`xl jenqa wecidd stexzn - ©§¨¦§©©
zngn y`xl jenqa stexzn xywd i`cea ik ,eppiprl gikedl
:`xnbd dgec .relw epi` `edy ,my sqepe gnevy ycgd xryd

énð íúäzn`ay xnele zegcl yi ,miiyekd zixelaa mb - ¨¨©¦
df ,y`xl jenqa wecidd stexzny dne ,dlrnln lcb xryd

àéôø(c) àáëéMî àéä àèî÷c éãéiàzhnwzn drilwdy jezn - ©§¥§¨§¨¦¦¦§¨§©§¨
mewna xywd stexzn ,dilr ugel ey`xe mc`d akeyy zra
.dhnln zelcb zexrydy di`x jkn oi`e ,y`xl jenq wecidd

:dhnln zelcb zexrydy zxg` dxeva dgiken `xnbdàz̈
àúø÷qî ,òîLly oxry z` ea miraevy mec`d ravdn - §©¦¦§§¨

,cg` yebk cgi wacidl zexryl mxeb ravde ,zendadéôøc§¨¥
àøîòhrn xnvd dtxzn onf xg`ly -úçúlî-,dhnln ©§¨¦§©©

,sebd l` exeaig mewnaàéðúåxry zriav ly ef dlerte - §©§¨
zexeka zkqna diepy zendad(:gp)jixvy ,dnda xyrn iabl

dnda lk reavle ,xv gzta zg` zg` zendad z` xiardl
.dnda xyrnl dyicwdle [`xwiq-] mec` rava zixiyreúå- §

epivny dnn di`x cereïBäð÷éc àiáñ éòáö ãkmiyp` xy`k - ©¨§¥¨©¨¦§§
,xegy rava oald mpwf xry z` miraev mipwfonfd jynae §¥¦

ïøåeçmipalzn - ¦¨¨
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miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtxifp
éøáñ àðà àôô áø øîàÐ mizy aiig ovxg lik` ikc dicia `ed `xaq Ð

`xidp `lc meyn ,`zaeiz dil aize` :ixaqe ."dyri xy` lkn" lre ,ovxg lr

dia xcdile ,`zlin dil.äéãéá àéä àøîâã àðòãé àìåikd meyne ,diaxn Ð

.dia xcd `läéøæò ïá øæòìà éáømipvxg ipy xn`wcn ,iqei iaxk dil zi` Ð

.mipvxg ipy `ki` cg` bflc rnyn Ð bfe

ïéðöøåô`civxt elit` :oebk .inipt rnync Ð

zkqnc `nw wxt yixa xn`c ,`lw izezc

.oipirxb epiidc (`,c) ziprzïéøåöéòrnyn Ð

ziy`xa) aizkck ,dwyndn hgeqy mipevig

.oedzi zixvre :opinbxzne "mze` hgy`e" (n

äðùîïéèñéì åäåçìéâù åà çìéâ:rnyn Ð

oia ,ezexifp ini jeza ,oevxa oia qpe`a oia

.zhren zexifpa oia daexn zexifpaøúåñ
íåé íéùìùzegta xriy lecib oi`y itl Ð

.mei miylynàåäù ìë óñôéñù åàÐ

.xriyd y`xa zvw ylzyàøîâàéòáéà
éáø úçúìî àúðéá åäìzgzln xriy i`d Ð

ey`xe ,lcbe y`xd on `vei xyal jenqa ,iax

.i`w i`wckéáø ìéòìî åàxryd y`xy Ð

i`wck exwire ,lcbzne eili`n `veie lcbzn

.i`wïéèñéì åäåçìéâù øéæðì äðéî à÷ôð éàîì
åø÷éòì åùàø óåëì éãë åá åøééùåi` Ð

i`nl jklid ,iax zgzln `zpia i`dc zxn`

.ezexifp xzeqe ,dilwy Ð yicw`cúøîà éàå
éáø ìéòìîea sekl ick ea exiiye li`ed Ð

xninl `ki`c ,exwirl ey`xyicw`c i`nc

,devn zglbz carinl dil zi` izk` ,i`w

.xzeq epi`eäéç àáðéà éàäî òîù àúÐ

.mipik ivian `edc ,f"rla y"ixhpilàîéé÷ã
àúðéáã àá÷éòá.xyal jenq ,xriyd xwira Ð

êúòã à÷ìñ éàå,iax zgzln `zpia i`dc Ð

.xal `api` witp `xry witp ikc gkzyi`

í÷éîì äéì éòáéà àúðéáã àùéøá.`api` Ð

icda `api` `niiwcn dpin rny e`l `l`

i`wck `zpiaa `api`e ,iax lirlnc Ð `xyia

.i`wéáø úçúìî íìåòì`niiw `lc `de Ð

.`zpiac `yixaàúåéç áâàå.`xyia icdal zgzl dlf`e `zgp ,da zi`c Ðàú
àúðéáã àùéøá àîéé÷ äúî àáðéà éàäãî òîù`zpia i`dc jzrc `wlq i`e Ð

irai` inp ikd Ð `zpiac `xwira `niiw `xwirnc ikid ikc gkzyi` ,iax lirln

.`zpiac `xwira `zyd mwinl dlàìéç äá úéìã íåùî éîð íúäda oi`y Ð

.dzn `ied `dc ,gkàâøúùî à÷ éâåøù,`zpiac `yix itlk dlf`e `hnzyn Ð

.iax lirln mlerle ,mzd dl `niiw ikd meynøúáã íééùåë ìù úéøåìáî òîù àú
äì ïéìãâã.dfa df xriyd z` oirlwny Ðúçúìî àéôø`itxcne .xyal jenq Ð

meyn ,`vie xriyd upd zgzlnc dpin rny Ð lirln `le `xyia icdal zgzl

mzde ,iax lirln mlerl :`zpia jci`a irlwn `le ,zgzln ixry ipdl etxn ikd

akeyyk lcbd zngn dhnl envrn wgece zixela wcdny Ð `hnwc icii` inp

.dilråàéôøã àåä àáëéùîdl `itx ,zixelad lr akeyy ,`ed daiky zngn Ð

.zgzlnàéðúå úçúìî àøîò éôøã àúø÷ñîjl iyextl opira `zyd cr :xnelk Ð

oixweqc `dn rnyinl `ki` `zyd `l` ,`ipzc icina `ilz `lc ,`xaqc icinn

xzale ,`xwiq ly ravd zngn cgia xriyd lk xywznc ,xyrn meyl ixiyrd lr

,ikd xzal dil iax itxc `eddc meyn e`l Ð `nrh i`ne .zgzln `xnr `itx ikd
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øîàdicia ded `xnb e`l ixaq `p` `tt axoeyl lr iztqede ialn izica jkl Ð

f`c Ð dicic `xninl dxn` ezrcn m` ze`xl ,iia`l zeywdle ,yng `ziixad

`ziixad uxzl wegci `le ,eixacn xefgi lwa

opiaze`e ,dicia ded `xnbc `prci `le .eixacl
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epiid dhigqe ,zixvre :opinbxzn "hgy`e"

da yiy dpevigd dtilwd hegqiy ,dtilwa

.dipirxba `le ,zvw zigelgl

íúñmei miyly zexifpwxta df epipy xak Ð

e` glib ipznl irac icii`e ,(`,d) `nw

mzq inp ipz ,mei miyly xzeq mihql edeglby

Ð mei miyly xzeqc `nrhe .mei miyly [zexifp]

,devn ly zglbz el dlriy zexifp `irac meyn

mzqk lcbl ie`xy itk lcb exry `diy ick

meia edeglby ixiine .mei miyly epiidc ,zexifp

dnlÐ xzei e` (mipya) edeglb m` ixdy ,z`ln

?xak dpny dn dpnie xefgi ji` ?lkd z` xezqi

ick eizexry ediy cr xzeq :xn`w inp ikd ile`e

.wgvi epiax axd yexita `vnp jk ,mei miyly

meia edeglb m` ,[miyy] ly zexifpa jklde

lecib oiicr `ki`c ,melk xzeq epi` Ð miyly

elky xg` edeglb m`e ,zglbz mei mcew xry
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miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtxifp

éøáñ àðà àôô áø øîàÐ mizy aiig ovxg lik` ikc dicia `ed `xaq Ð

`xidp `lc meyn ,`zaeiz dil aize` :ixaqe ."dyri xy` lkn" lre ,ovxg lr

dia xcdile ,`zlin dil.äéãéá àéä àøîâã àðòãé àìåikd meyne ,diaxn Ð

.dia xcd `läéøæò ïá øæòìà éáømipvxg ipy xn`wcn ,iqei iaxk dil zi` Ð

.mipvxg ipy `ki` cg` bflc rnyn Ð bfe

ïéðöøåô`civxt elit` :oebk .inipt rnync Ð

zkqnc `nw wxt yixa xn`c ,`lw izezc

.oipirxb epiidc (`,c) ziprzïéøåöéòrnyn Ð

ziy`xa) aizkck ,dwyndn hgeqy mipevig

.oedzi zixvre :opinbxzne "mze` hgy`e" (n

äðùîïéèñéì åäåçìéâù åà çìéâ:rnyn Ð

oia ,ezexifp ini jeza ,oevxa oia qpe`a oia

.zhren zexifpa oia daexn zexifpaøúåñ
íåé íéùìùzegta xriy lecib oi`y itl Ð

.mei miylynàåäù ìë óñôéñù åàÐ

.xriyd y`xa zvw ylzyàøîâàéòáéà
éáø úçúìî àúðéá åäìzgzln xriy i`d Ð

ey`xe ,lcbe y`xd on `vei xyal jenqa ,iax

.i`w i`wckéáø ìéòìî åàxryd y`xy Ð

i`wck exwire ,lcbzne eili`n `veie lcbzn

.i`wïéèñéì åäåçìéâù øéæðì äðéî à÷ôð éàîì
åø÷éòì åùàø óåëì éãë åá åøééùåi` Ð

i`nl jklid ,iax zgzln `zpia i`dc zxn`

.ezexifp xzeqe ,dilwy Ð yicw`cúøîà éàå
éáø ìéòìîea sekl ick ea exiiye li`ed Ð

xninl `ki`c ,exwirl ey`xyicw`c i`nc

,devn zglbz carinl dil zi` izk` ,i`w

.xzeq epi`eäéç àáðéà éàäî òîù àúÐ

.mipik ivian `edc ,f"rla y"ixhpilàîéé÷ã
àúðéáã àá÷éòá.xyal jenq ,xriyd xwira Ð

êúòã à÷ìñ éàå,iax zgzln `zpia i`dc Ð

.xal `api` witp `xry witp ikc gkzyi`

í÷éîì äéì éòáéà àúðéáã àùéøá.`api` Ð

icda `api` `niiwcn dpin rny e`l `l`

i`wck `zpiaa `api`e ,iax lirlnc Ð `xyia

.i`wéáø úçúìî íìåòì`niiw `lc `de Ð

.`zpiac `yixaàúåéç áâàå.`xyia icdal zgzl dlf`e `zgp ,da zi`c Ðàú
àúðéáã àùéøá àîéé÷ äúî àáðéà éàäãî òîù`zpia i`dc jzrc `wlq i`e Ð

irai` inp ikd Ð `zpiac `xwira `niiw `xwirnc ikid ikc gkzyi` ,iax lirln

.`zpiac `xwira `zyd mwinl dlàìéç äá úéìã íåùî éîð íúäda oi`y Ð

.dzn `ied `dc ,gkàâøúùî à÷ éâåøù,`zpiac `yix itlk dlf`e `hnzyn Ð

.iax lirln mlerle ,mzd dl `niiw ikd meynøúáã íééùåë ìù úéøåìáî òîù àú
äì ïéìãâã.dfa df xriyd z` oirlwny Ðúçúìî àéôø`itxcne .xyal jenq Ð

meyn ,`vie xriyd upd zgzlnc dpin rny Ð lirln `le `xyia icdal zgzl

mzde ,iax lirln mlerl :`zpia jci`a irlwn `le ,zgzln ixry ipdl etxn ikd

akeyyk lcbd zngn dhnl envrn wgece zixela wcdny Ð `hnwc icii` inp

.dilråàéôøã àåä àáëéùîdl `itx ,zixelad lr akeyy ,`ed daiky zngn Ð

.zgzlnàéðúå úçúìî àøîò éôøã àúø÷ñîjl iyextl opira `zyd cr :xnelk Ð

oixweqc `dn rnyinl `ki` `zyd `l` ,`ipzc icina `ilz `lc ,`xaqc icinn

xzale ,`xwiq ly ravd zngn cgia xriyd lk xywznc ,xyrn meyl ixiyrd lr

,ikd xzal dil iax itxc `eddc meyn e`l Ð `nrh i`ne .zgzln `xnr `itx ikd
êééù]

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

àäådiaze` `nrh i`n `ipz `lc xg`ne yng diaze`envr `tt ax `lde ,xnelk Ð

?`ed diaze` `nrh i`n ,yng ipz `l `pz i`e ,iia`l dipin dywn did

øîàdicia ded `xnb e`l ixaq `p` `tt axoeyl lr iztqede ialn izica jkl Ð

f`c Ð dicic `xninl dxn` ezrcn m` ze`xl ,iia`l zeywdle ,yng `ziixad

`ziixad uxzl wegci `le ,eixacn xefgi lwa

opiaze`e ,dicia ded `xnbc `prci `le .eixacl

.dicia ded `xnbc izpga jkle ,dia xcd `le

íéðöøçîmipvxetnoke .oipirxbd epiidc Ð

:(a,cl) dxf dcear zkqna

.dtilwd epiid Ð oixevre .jqp oiic mipvxet

epiid dhigqe ,zixvre :opinbxzn "hgy`e"

da yiy dpevigd dtilwd hegqiy ,dtilwa

.dipirxba `le ,zvw zigelgl

íúñmei miyly zexifpwxta df epipy xak Ð

e` glib ipznl irac icii`e ,(`,d) `nw

mzq inp ipz ,mei miyly xzeq mihql edeglby

Ð mei miyly xzeqc `nrhe .mei miyly [zexifp]

,devn ly zglbz el dlriy zexifp `irac meyn

mzqk lcbl ie`xy itk lcb exry `diy ick

meia edeglby ixiine .mei miyly epiidc ,zexifp

dnlÐ xzei e` (mipya) edeglb m` ixdy ,z`ln

?xak dpny dn dpnie xefgi ji` ?lkd z` xezqi

ick eizexry ediy cr xzeq :xn`w inp ikd ile`e

.wgvi epiax axd yexita `vnp jk ,mei miyly

meia edeglb m` ,[miyy] ly zexifpa jklde

lecib oiicr `ki`c ,melk xzeq epi` Ð miyly

elky xg` edeglb m`e ,zglbz mei mcew xry

,opaxl [miyly] xzeq Ð xry lecib [oi`e] eini

.`xnba gkenck

øéæðoia glibysqtiqy e` mixtqna:yexit Ð

dwel Ð cg` xry elit` ,`edy lk ylz

on zigyne exwirn xriyd xwery ixiin .eilr

`l xrz"c `xwn dwelc ,xrz oirk yxeyd

.oixiarnd x`y `xnba opiaxnc "ey`x lr xeari

øòùiax zgzln`ed exwirn ,eyxyn Ð

Ð dlere xnzn lcb xrydy dn .lcbe diabn

jenq la` ,lcbe jled xryd y`xn Ð iax lirln e` .wegxa didi mini xg` y`xl jenqd

.enewnn [ff] oi` y`xlåøééùåexwirl ey`x sekl ick ea[`xeriy] .xrye xry lka Ð

.xry zeaiyg yi jkae ,mini draya xryd lcbil eay xn` jenqae ,`ed `nlraéàå
dilwy `d ezexifp iax zgzln zxn`,eglbe elhp df exfp meia yicwdy xriyd ,xnelk Ð

zlaw zryn el didy xryn df oi` Ð sekl ick ea exiiyy dfe,ok xg` ea gnv `l` ,exfp

i`n Ð iax lirln zxn` i`e .exfp zlawa didy xry eze`n xiizyp `ly ixg` ,xzeqe

xzeq epi`e aeyg xeriy ied jkae ,yicwdy xriy eze`n i`ce exiiyy eze`c ,i`w yicw`c

.melkàú`api` i`dn rnyxwira :yexit Ð `xwira i`wc .mipik ivia :yexit Ð

ikd meyne ,iax lirlnc dpin rny .xry leciba myn `vz `le ,y`xl jenq ,xriyd

mwinl ira `zpiac `yixa Ð iax zgzln i`c .i`w i`wck y`xl jenqy xryd

.dlrnle exwirn lcbe jled xryde,`api`dáâàlif`e zgp `zeigcxei `ed `api` Ð

.y`xd mexn dlrnln lcb xrydyk dhnlàùéøá`zpiacwegxa `l` ,`yixa e`l Ð
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רי
miwxt dyelyaa cenr hl sc ± iriax wxtxifp

[` cenrl jiiy]éáø úçúìî äðéî òîùå.`ipzc icina `ied `xaq `de Ðéòáöãî åúå
ïåäéð÷éã àéáñixwir mipalzn ,oedipwic ixeig ikd xzae ,`iwcxc efgzilc ikid ik Ð

irai`e ,dipin delwy xifp i`d yicw `wc i`ne Ð iax zgzlnc dpin rny .mpwf ixry

.xriy yecwilc ikid ik ,zxg` zexifp ipninle xzqinl diløéæð àéðúã àä àìà
åùàø óåëì éãë åá åøééùå íéèñì åäåçìéâù

øúåñ åðéà åø÷éòìxzeq epi` i`n`e Ð?
delwye iax zgzlnc opixn` `dc ,xezqil

cr glbl `ly yicw`c xriy `eddl dipin

i`na `kde ,iax zgzln mlerl !ezexifp seq

Ð z`ln xg` edegliby oebk Ð opiwqr

ipn `de ,glbl witqdy mcew ezexifpl miyly

in" wxta lirl xn`c ,`id xfril` iax Ð

z`ln xg` lkc (a,fh) "glbn xifp ipixd xn`y

iax ,cg`e d`n mei `nhp m`y .xzeq dray Ð

xg`l dray `l` xzeq epi` xne` xfril`

iaxiz mini dray el` jezac ikid ik ,zglbz

.exwirl ey`x sekl ick iedizc ikid ik ,`ifn

ey`x sekl ick dil eytc li`ed ,inp `kde

cin `l` ,melk xezqil jixv epi` Ð exwirl

.glbnøæòéìà éáøã àîòè éàîlk :xn`c Ð

`l eze xzeq mini dray z`ln xg`l?
dray xzeqc ,z`ln xg`l `nhp ik `nlya

iriaye iyily oda dpeny mini dray cbpk

zglbz :(a,cn) onwl `ipzck ,iriaya glbne

cvik d`nehd?glbne] iriayae iyilya dfn

dn ."epglbi iriayd meiae" aizkck ,[iriaya

xg`l glbn `nhpy xg`l Ð d`neh zglbz

xg`l dxdh zglbz s` Ð ziyixtcke ,dray

xg`l dray `l` zepnl jixv epi` z`ln

xriy zvw lcbl leki `diy ick ,zglbz

,`nwezin `l z`ln mcewe .dxdh zglbza

opiyxtcke ,miyly xzeq z`ln mcewc meyn

dxezd xfril` iax ixacl :(a,e) lirl `wxita

.xifp zxez el oz Ð z`ln meia `nhp dxn`

dil ibq Ð llk xriy ea egipd `ly ,ixnbl glbzp e` `nhp ,z`ln xg` lk `l`

ey`x sekl ick `ifn `lcb mini dray jpdac oeik ,opax xen`e .edc lk zglbza

xezqil jixv epi` Ð exwirl ey`x sekl ick ea exiiyc oeik ,`kd eli`e .`ibq Ð exwirl

.oiia xzene ,eizepaxw `iane ,xzl`l glbne ,llkùìú`l la` ,xyal jenqa xriy Ð

.d`xp exwiry oebke .ixnbl exwråèøéî.elecib mewnn ixnbl exwrc Ðóñôéñenk Ð

.seqäéäé ùåã÷ øîåì ãåîìú.rxt lcbl epgipie ,xac meya epxiyi `ly Ðáéúëäå
òøô ìãâ äéäé ùåã÷ (øîåà)ikdl ,xac meya epxiqi `ly Ð didi yecw rnync Ð

."yecw" azkäùòú àìå äùòá åéìò éà÷ øòúá åì çìéâ éëã àøîéîìyecw rnync Ð

.dyr Ð dyr llkn `ad e`le ,xrza epxiari `ly Ð didiìë óñôéñ èøéî ùìú
åùàø ìò øåáòé àì øîåì ãåîìú ïéðî àåäù.oixiarnd zeaxl Ðúåáøì åðéôåñù øçàîå

øáã ìë"xrz" xnel cenlz dn ,"xeari `l" aizkck ,xiarnd Ð?epcnl `ly itl

azk `ly itl ,xrza `diy zexifp ini melyz xg`l dxdh ly Ð dpexg`d zglbzl

z` glibe" `l`dze`y jcnll ,jixv epi`y ,o`k xrz jl azk jkl Ð "exfp y`x xry

xingdl xengn lw oipc oi`c xyt` i` rxevnn ecnll .xrza `l` `dz `l zglbz

exya lk `diy ick ,exry lk z` glbl jixv `edy itl ,xeng ied rxevnc Ð eilr

.xifpa oi`y dn ,zglbza
ïéàå

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

éá÷éòoednip`zxwqnc oicd `ede .iax zgzln `nl` ,oal d`xp xhpql jenqd mpwf Ð

.reav dndaa reavd xnvd seq oi` xnvd lcbykc ,ikd igeke`l ivn ded inp

øåúñì`l ok m`e ,iax zgzlnc epgked `dc :yexit .iax zgzln jzrc `wlq `dc

lirln dpin rny `l` .exwirl ey`x sekl ick zexifp zlaw zryn ea didy xryn x`yp

.`xwirnc eze` epiid x`ypy eze`e ,iaxïåâë
z`ln xg` edeglbyiaxÐ ipne .miyly meia Ð

dray Ð z`ln xg` lk :xn`c ,`id xfril`

m` oke .iriaye iyily dfiy cr ,`nhp m` ,xzeq

leki `ly ,dray xzeq miyly meia edeglb

.dray xg` cr exfp zglbz glbléàîå`nrh

xfril` iaxc`nrh i`n ,xnelk .[lirl`] i`w Ð

ibqc z`ln xg` edeglb ik xfril` iaxl zxn`

!mei miylyn zegt xriy lecib oi` `de ?draya

éìéódxdh zglbzici lr `idy dxizq Ð

ici lr d`ad dxizqn ,dxedh `idy zglbz

oiznn miyly meia `nhp ik zglbz dn .d`neh

edeglbyk ,dxdh zglbz jk Ð [`l eze] dray

dray Ð exwirl ey`x sekl ick ea exiiy `le

.`l ezeíé÷åoi` dray lkc opaxl edl

,melk xzeq epi` .sekl ick `l` oilicb zexryd

ick m` ik lecib epi` dray zxizq ly lecibac

didiy ezglbzl dray opira `l ok m` Ð sekl

xg` edeglb m`e .sekl ick `l` ey`x xrya

la` .xzeq epi` Ð sekl ick ea exiiye inp z`ln

mrhn ,onwlck ,xzeq z`ln jezc zglbz i`ce

oeik ,z`ln xg` edeglbyk la` .xry lecib

ie`xd miyly meia xry lecib epiptl didy

,edine .jka eic `ziixe`cn ,oxn`ck ,zglbzl

.d`neh zglbzn opitlie .oizndl el yi dray

oizndl jixv mzdc ,ixnbl inc `lc ab lr s`e

mewn lknÐ dxdha eizepaxw `iadl ick dray

z`ln xg`c zglbzl dxizq mzq minkg eey

[m`c] oeik i`ce ,opaxl la` .d`neh zxizql

opixn`ck ,mei miyly xzeq [z`ln xg`l] `nhp

zxizql z`ln xg`lc (d`nehc) zglbz lk opitli eed inp ikd ,(`,fh) iyily wxta

xg` inp edeglb ik ,mei miyly ly xry lecib zglbz zrya opirac ,d`neha enk ,miyly

ik ,exwirl ey`x sekl ick ea exiiyy enk ibq ded `le ,mei miyly xzeq didi Ð z`ln

i`ce la` .xfril` iaxk `wec opinwe` jkle .mei miylya lcbil ie`xy dn ea exiiy m`

opax exn` [dylye miyly e` miipye miyly meia] edeglby oebke ,inwe`l ivn inp opaxk

`nye .lirl izyxitck ,dray `l` xzeq epi`c mipye miyly meia `nhpc xfril` iaxl

xfril` iaxl `wece ,[melk xzeq epi`c] epaxw `iady z`ln xg` oirk ecenc xnel yi

ick mei miyly xzeq sekl ick ea exiiy `le mihql edeglb m`y ,`akrn zglbz xn`c

`akrn `l [z`ln xg`c] zglbzc ixn`c opaxl la` ,eizepaxw `iadle xefgle glbl

oerh inp opaxlc idpe .eizepaxw `iady xg` cin oii zezyl xzene ,melk xzeq epi`Ð

Ð exiiy `l m`c rnyn "xzeq [epi`"c] `pyil ,mini dray oizndl jixve devnl zglbz

,xg` xac meyl e` oiia zezyl xeq`y e` ,eilr zexifp gkn xeqi` mey yiy ,dxizq `ira

.eilr xeqi` mey ied `l opaxle .glibe xfg `lc dnk lkåðúxrz `l` il oi` opaxÐ

jenq ezligzn xryd xwry oia ,xrza `ly :yexit ,`edy lk da ylz .dwely `wec

cenlz ?xeq`c oipn ,ezvwn m` ik ixnbl exwr `ly oiae ,xrz oirk `ly ,edine ,ey`xl

cbl devny Ð "rxt lcb didi yecw" xnelik mb ,llk epnn glbn i` dyra xaere ,xry l

lka e`l `ki` Ð xrz oirk ixnbl exwirn uvewa la` exwirn .ixnbl evvew epi`

didi yecw" xninl `pz i`dl dil `gip la` .iccd` ibilt `lc ,`ziixa ipzck oixiarnd

.exwirn ixnbl uvew epi` xeqi` opirny dipinc ,"rxt lcbéáøxeht sqtiq ylz 'ek oi` xn` ozpei,xrz oirk elit` ,llk xaer epi` Ð exwirn ylz epi` oia ,exwirn ylz inp ik oia Ð

aiiginc ixn` i`pz x`y edlekle ,ikd dil zi` jpdn cgc xnel oiwewf [ep`] ok m` ,oixiarn x`ya aiig epi` xifp xfril` iaxlc ,onwlc `ibeqd rnyn oke .oixiarn x`ya `le xrza `l`

.ikd xaqc `ed ozpei iax ok m` Ð oixiarn x`yaáéúëäårxt lcb didi yecw`ly la` ,dyre e`l Ð ey`x xrza glbn ikc :ipyne .oixiarna `ki` `din dyr xeqi`c rnyne Ð

.dyr `le e`l `kil Ð lkd glib ik mb ,xrzaìë`edyeyxyn exwirn ,xrz oirk `diy calae ,oixiarnd lk zeaxl Ð "ey`x lr xeari `l" xnel cenlz ,[cg`] xry elit` yexit Ð

.ozpei iaxc `nw `pzke,`pz i`dk dil `xiaq inp oizipznc `pze .ixnbløçàîåxrz xnel cenlz dn oixiarn x`y elit` xac lk zeaxl epiteqyoirk opireny`l [`nil :dniz] Ð

!'eke zigyn zeaxl ,xrzéôìeilr xingdl xengn lw oicnel oi`y xyt` i` rxevnn ecnlle xrza `diy dpexg`d zglbz epcnl `ly`pz i`dl `hiyt `kidn opitli onwle Ð

[`,n scl jiiy] .yexita xrz aizk `l `de ,xrza rxevn zglbzcïéàùxengn lw oipcglbi iriayd meia dide" (ci `xwie) aizkc ,eteb xry lk zglbz oerhy ,xeng rxevndy Ð

glbl jixv epi`y ,lw `edy xifpa xn`z ,'ebe "epwf z`e ey`x z` exry lk z`xeqi`l oipr epi` m`e ,"xeari `l xrz" aizk [jkl] .xrz oerhi `l jkle ,`xwa `icda aizkck ,ey`x `l`

.xrza `l` epi`c ,ezexifp seq ly ezglbz zevnl ,zglbz oiprl edipz Ð iwl oixiarnd lka [edi`] `dc ,ezexifp jezay dxard
iax
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.dpéî òîL ,éáø úçúlî dpéî òîL ,ïBäîéð éá÷éò¦§¥¦§§©¦¨¦§©©¨¥§©¦¨
Ba eøéiLå íéèñì eäeçìébL øéæð :àéðúc àä àlàå§¤¨¨§©§¨¨¦¤¦§¦§¦§¦§
à÷ìñ éàå .øúBñ Bðéà ¯ Bøwéòì BLàø óBëì éãk§¥¨Ÿ§¦¨¥¥§¦¨§¨
øçà eäeçìébL ïBâk ¯ !øBzñéì ,éáø úçúlî Czòc©§¨¦§©©¨¥¦§§¤¦§©©

,àéä øæòéìà éaø ¯ épîe ,úàìîøçà ìk :øîàc §Ÿ©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©¨©©
¯ øæòéìà éaøc àîòè éàî .øúBñ äòáL ¯ úàìî§Ÿ¦§¨¥©©£¨§©¦¡¦¤¤

éìéúçìâz äî ,äàîeè úçìâzî äøäè úçìâz ó ¨¥¦§©©¨¢¨¦¦§©©§¨©¦§©©
eäì íé÷å .äòáL äøäè úçìâz óà ¯ äòáL äàîeè§¨¦§¨©¦§©©¨¢¨¦§¨§¦§

ìk :ïðaøìBLàø óBëì éãk àééæî àéúà ïéîBé äòáL §©¨©¨¦§¨¦¨§¨©§¨§¥¨Ÿ
óñôéqL Bà âBæa ïéa øòúa ïéa çlébL øéæð" .Bøwéòì§¦¨¨¦¤¦¥©¥§©©¥§¤¦§¥
àlà éì ïéà ,"øòz" :ïðaø eðz ."áéiç àeäL ìk̈¤©¨¨©¨©©©¥¦¤¨

ìz ,øòzãeîìz ¯ ïépî àeäL ìk óñôéñ èøéî L ©©¨©¥¥¦§¥¨¤¦©¦©§
éøác ,"BLàø øòN òøt ìcb äéäé LBã÷" øîBì©¨¦§¤©¥¤©§©Ÿ¦§¥
àlà éì ïéà ,"øòz" :øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥©©¥¦¤¨

ìz èøéî ,øòzáéúëäå .øeèt ¯ àeäL ìk óñôéñ L ©©¥¥¨©¦§¥¨¤¨§¨§¦
øòúa déì çléb íàc àøîéîì ¯ !"äéäé LBã÷"¨¦§¤§¥§¨§¦¦¥©¥§©©
,"øòz" :Cãéà àéðz .äNòz àìå äNòa déìò íéà÷̈¥£¥©£¥§Ÿ©£¤©§¨¦¨©©

ïéàìz ,øòz àlà éìàeäL ìk óñôéñ èøéî L ¥¦¤¨©©¨©¥¥¦§¥¨¤
øçàîe ."BLàø ìò øBáòé àì" øîBì ãeîìz ¯ ïépî¦©¦©§©Ÿ©£©Ÿ¥©©
øòz" øîBì ãeîìz äî ,øác ìk úBaøì eðéôBqL¤¥§©¨¨¨©©§©©©
úçìâzì eðãîì àlL éôì ?"BLàø ìò øBáòé àìŸ©£©Ÿ§¦¤Ÿ¨©§©¦§©©
,øLôà éà òøBönî Bãîìì ;øòúa äéäiL äðBøçàä̈©£¨¤¦§¤§©©§¨§¦§¨¦¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc xifp(iriax meil)

ïBäîéð éá÷éò,sebl oxeaig mewna ,mdizexry ly oezgzd owlg - ¦§¥¦§
dpéî òîLxriydy ,ef ze`ivnnéáø úçúlî,lcb `ed dhnln - §©¦¨¦§©©¨¥

d`xpe ,reav epi` my gnevy ycgd xriyde ,xeaigd mewna
did dlrnln lcb xriyd did eli` la` ,my ravd xqed eli`k

.sebd on wgexnd wlgd oialn
:dwiqn `xnbdpéî òîLdlcb xriydy jkn gkeeidl yi ok` - §©¦¨

rxken jk jezne .digc dl oi`e `id dgekp di`x ik ,dhnln
ick ea yiy xriy ea exiiye mihqil edegliby xifp iabl wtqd
dhnln lcb xriydy eprxkdy dn itly ,exwirl ey`x sekl
didy xriyd z` eglib mihqildy oeik ,lkd xezql xifpd aiig

:dywn `xnbd .zexifpd zlaw zrya eilràlàådyw dzrnàä §¤¨¨
àéðúc,`ziixaaBa eøéiLå íéèñì eäeçlébL øéæðyiy xriy §©§¨¨¦¤¦§¦§¦§¦§

ie`xd xeriy ekxe`aóBëì éãkz`øúBñ Bðéà ,Bøwéòì BLàø §¥¨Ÿ§¦¨¥¥
.mei miylyCzòc à÷ìñ éàå[eprxkdy itk] xnel jpevxa m`e - §¦¨§¨©§¨

xriydyéáø úçúlî`ed ie`x ok m` ,lcb `ed dhnln -øBzñéì ¦§©©¨¥¦§
,ezexifp z`zrya eilr didy xriyd z` eglib mihqild ixdy

.lirlcke ,zexifpd zlaw
`ziixad cinrdl yiy :`xnbd zvxznøçà eäeçlébL ïBâk§¤¦§©©

úàìîzeevnd z` miiwy mcew ,ezexifp ly miylyd meia - §Ÿ
,zepaxw z`ade gelib ,zexifpd on eze` zexhetdépîeezrcke - ©¦

,`ziixad zipyp in lyøîàc ,àéä øæòéìà éaølirl dpyna.fh) ©¦¡¦¤¤¦§¨©
(:fh,øúBñ äòáL ,úàìî øçà ìkzna `nhpy xifp lk ,xnelk ¨©©§Ÿ¦§¨¥

oick ezexifp lk z` xezql jixv epi` ,ezexifp ini enlypy xg`l
,cala mini dray oiznn `l` ,ezexifp ini jeza `nhpy xifp
z`ln xg`l exry z` egliby xifp ok enky xnel yi ezhiyle
miiwl lkeie mini dray `l` mei miyly oizni `l zexifpd ini
egipd m` la` ,llk xriy ey`xa egipd `l m` edfe] gelib zevn
`l` llk oizndl jixv oi` sekl ick ea yiy xeriya xriy ea

.[zklede zx`an `xnbdy itke ,cin glbi
:zxxan `xnbdøæòéìà éaøc àîòè éàîxg`l glbzp m`y ©©§¨§©¦¡¦¤¤

zevn miiwiy cr mini dray oizndl el ic ezexifp ini z`ln
lkeiy ick zexifp xeriyk mei miyly oizniy mixne` oi`e ,gelib

,gelib zevn exrya miiwléìéócnl -äøäè úçìâzzxizq - ¨¥¦§©©¨¢¨
bk ,gelib ici lr d`ay dxizq epiid] d`neh `la zexifpoe

,[d`neh ici lr `le ,mihqil edeglibyäàîeè úçìâzî- ¦¦§©©§¨
,d`neh ici lr d`ay zexifp zxizqnäàîeè úçìâz äîmyk - ©¦§©©§¨

oi` z`ln xg`l `nhp m`y dpic d`neh ly zexifp zxizqy
`l` oizndl jixväòáL,ezexifp miiqie eizepaxw `iai f`e ,mini ¦§¨

äøäè úçìâz óàlr `le gelib ici lr ezexifp dxzqpy in s` - ©¦§©©¨¢¨
wx xzeq ,zexifpd meiq meia ok el rxi` m`y epic ,d`neh ici

äòáL,miniïðaøì eäì íé÷åminkgl mdl recie -yäòáL ìk ¦§¨§¦§§©¨¨¨¦§¨
ïéîBémini dray jyna -àééæî àéúàxriy gneve ribn - ¦¨§¨©§¨

ea yiy xeriya,Bøwéòì BLàø óBëì éãkdxez dkixvdy oeike §¥¨Ÿ§¦¨
xeriyy jkn oaen ,ixnbl exry glbzpyk mini dray oizndl

dfay ,glbzdl xifpd lkeiy ick jxvp df,xriy zeaiyg el yi
ea miiwl leki mini dray ly xriy ea x`ypy ote`a ok m`e

:llk xzeq epi`e cin zglbz zevn
:dpyna epipyçlébL øéæðàeäL ìk óñôéqL Bà âeæa ïéa øòúa ïéa ¨¦¤¦©¥§©©¥§¤¦§¥¨¤

:áéiç©¨
:xifpa zglbz xeqi` ihxt lr `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

aezkd xikfdy dnn(d e xacna)øòz''FW`x lr xari `léì ïéà ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¥¦
zewln aiigy xewnàlàici lr glbnd xifpøòz,calam` la` ¤¨©©

ìzLe` ,exry z`èøéîe` ,mq ici lr exiqd -óñôéñexwr - ¨©¥©¦§¥
,eciaàeäL ìk,zg` dxry wx elit`e -ïépî,mixeq` el` mby ¨¤¦©¦

øîBì ãeîìzweqtd jynda,'BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷' ©§©¨Ÿ¦§¤©¥¤©§©Ÿ
eglib m`e ,rxt eplcbi `l` xac meya epxiqi `ly rnyny

el` ,rxt lecib zevn miiw `ly ,dyra xaer.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨
,øîBà ïúðBé éaødxeza xn`py oeiknéì ïéà ,'øòz'eaiiglàlà ©¦¨¨¥©©¥¦¤¨

aøòz,`weecm` la`èøéîe`ìzLe`øeèt àeäL ìk óñôéñ, ©©¥©¨©¦§¥¨¤¨
.dyra elit` xaer epi`e

dyra s` xaer epi` recn :ozpei iax zhiy lr dywn `xnbd
,xrz caln mixac x`ya exry glibykäéäé LBã÷' áéúëäålCB §¨§¦¨¦§¤©¥

elcbn epi` ixd exry jzeg `edy ote` lkae ,'FW`x xrU rxR¤©§©Ÿ
.diy`i iax xn`y enke rxt

xeq`l `a `l 'rxt lcb didi yecw' weqtd :`xnbd zvxzn
` mixiarnd mixac x`ya gelib`l` ,xriyd zàøîéîì`a - §¥§¨

xneldéìò íéà÷ ,øòúa déì çléb íàcmb eilr xaer -å äNòamb §¦¦©¥§©©¨¥£¥©£¥§
aäNòú àì. Ÿ©£¤

Cãéà àéðzdxeza xn`p ,df oipra diepy zxg` `ziixa -,'øòz' ©§¨¦¨©©
éì ïéàe`l xeqi`a xeq`làlàici lr gelib,øòzm` la`ìzL ¥¦¤¨©©¨©

e`èøéîe`ïépî ,àeäL ìk óñôéñ,df e`l lr xaeryøîBì ãeîìz ¥©¦§¥¨¤¦©¦©§©
,'BLàø ìò øáòé àì'ey`x lr xac mey xeari `ly rnyn dfny Ÿ©£Ÿ©Ÿ

.exry glblz` uvewy epiidc ,xrz oirk glbny ote`a edfe
.dyrz `l xeqi`a s` xq`p dfy ,ixnbl exwirn xriyd

:zl`ey `ziixadúBaøì eðéôBqL øçàîezeaizn'xeari `l'ìk ¥©©¤¥§©¨
øácok m` ,xrz wx `le ,xriyd z` xiarnyøîBì ãeîìz äî- ¨¨©©§©

yxtl aezkd jxved dnl,'BLàø ìò øáòé àì øòz'gzt dnl ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
.'ey`x xry xeari `l' xn`iy eic ,'xrz' zaiza

:`ziixad daiyneðãîì àlL éôì-micnl epiid `lúçìâúì §¦¤Ÿ¨©§§¦§©©
äðBøçàä,ezexifp ini z`lna zglbzd aeig iabl -øòúa äéäiL ¨©£¨¤¦§¤§©©

iabl 'xrz' aezkd yxity jezny ,z`f epcnl df weqtne ,`wec
lka ixdy ,o`k zxzein daiz `ide ,zexifpd jeza gelib xeqi`
gelibd zevn iabl dcinrdl yi ,xrza wx `le dwel mixiarnd

.xrza `wec dyrizy ,zexifpd seqao`kn cenll jxvp dnle
meyn ,xrza ziyrp xifpd ly dpexg`d zglbzdy `wec

yBãîììxifpaòøBönî,xrza ezxdh meia exry lk glbnyéà §¨§¦§¨¦
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc xifp(iriax meil)

ïBäîéð éá÷éò,sebl oxeaig mewna ,mdizexry ly oezgzd owlg - ¦§¥¦§
dpéî òîLxriydy ,ef ze`ivnnéáø úçúlî,lcb `ed dhnln - §©¦¨¦§©©¨¥

d`xpe ,reav epi` my gnevy ycgd xriyde ,xeaigd mewna
did dlrnln lcb xriyd did eli` la` ,my ravd xqed eli`k

.sebd on wgexnd wlgd oialn
:dwiqn `xnbdpéî òîLdlcb xriydy jkn gkeeidl yi ok` - §©¦¨

rxken jk jezne .digc dl oi`e `id dgekp di`x ik ,dhnln
ick ea yiy xriy ea exiiye mihqil edegliby xifp iabl wtqd
dhnln lcb xriydy eprxkdy dn itly ,exwirl ey`x sekl
didy xriyd z` eglib mihqildy oeik ,lkd xezql xifpd aiig

:dywn `xnbd .zexifpd zlaw zrya eilràlàådyw dzrnàä §¤¨¨
àéðúc,`ziixaaBa eøéiLå íéèñì eäeçlébL øéæðyiy xriy §©§¨¨¦¤¦§¦§¦§¦§

ie`xd xeriy ekxe`aóBëì éãkz`øúBñ Bðéà ,Bøwéòì BLàø §¥¨Ÿ§¦¨¥¥
.mei miylyCzòc à÷ìñ éàå[eprxkdy itk] xnel jpevxa m`e - §¦¨§¨©§¨

xriydyéáø úçúlî`ed ie`x ok m` ,lcb `ed dhnln -øBzñéì ¦§©©¨¥¦§
,ezexifp z`zrya eilr didy xriyd z` eglib mihqild ixdy

.lirlcke ,zexifpd zlaw
`ziixad cinrdl yiy :`xnbd zvxznøçà eäeçlébL ïBâk§¤¦§©©

úàìîzeevnd z` miiwy mcew ,ezexifp ly miylyd meia - §Ÿ
,zepaxw z`ade gelib ,zexifpd on eze` zexhetdépîeezrcke - ©¦

,`ziixad zipyp in lyøîàc ,àéä øæòéìà éaølirl dpyna.fh) ©¦¡¦¤¤¦§¨©
(:fh,øúBñ äòáL ,úàìî øçà ìkzna `nhpy xifp lk ,xnelk ¨©©§Ÿ¦§¨¥

oick ezexifp lk z` xezql jixv epi` ,ezexifp ini enlypy xg`l
,cala mini dray oiznn `l` ,ezexifp ini jeza `nhpy xifp
z`ln xg`l exry z` egliby xifp ok enky xnel yi ezhiyle
miiwl lkeie mini dray `l` mei miyly oizni `l zexifpd ini
egipd m` la` ,llk xriy ey`xa egipd `l m` edfe] gelib zevn
`l` llk oizndl jixv oi` sekl ick ea yiy xeriya xriy ea

.[zklede zx`an `xnbdy itke ,cin glbi
:zxxan `xnbdøæòéìà éaøc àîòè éàîxg`l glbzp m`y ©©§¨§©¦¡¦¤¤

zevn miiwiy cr mini dray oizndl el ic ezexifp ini z`ln
lkeiy ick zexifp xeriyk mei miyly oizniy mixne` oi`e ,gelib

,gelib zevn exrya miiwléìéócnl -äøäè úçìâzzxizq - ¨¥¦§©©¨¢¨
bk ,gelib ici lr d`ay dxizq epiid] d`neh `la zexifpoe

,[d`neh ici lr `le ,mihqil edeglibyäàîeè úçìâzî- ¦¦§©©§¨
,d`neh ici lr d`ay zexifp zxizqnäàîeè úçìâz äîmyk - ©¦§©©§¨

oi` z`ln xg`l `nhp m`y dpic d`neh ly zexifp zxizqy
`l` oizndl jixväòáL,ezexifp miiqie eizepaxw `iai f`e ,mini ¦§¨

äøäè úçìâz óàlr `le gelib ici lr ezexifp dxzqpy in s` - ©¦§©©¨¢¨
wx xzeq ,zexifpd meiq meia ok el rxi` m`y epic ,d`neh ici

äòáL,miniïðaøì eäì íé÷åminkgl mdl recie -yäòáL ìk ¦§¨§¦§§©¨¨¨¦§¨
ïéîBémini dray jyna -àééæî àéúàxriy gneve ribn - ¦¨§¨©§¨

ea yiy xeriya,Bøwéòì BLàø óBëì éãkdxez dkixvdy oeike §¥¨Ÿ§¦¨
xeriyy jkn oaen ,ixnbl exry glbzpyk mini dray oizndl

dfay ,glbzdl xifpd lkeiy ick jxvp df,xriy zeaiyg el yi
ea miiwl leki mini dray ly xriy ea x`ypy ote`a ok m`e

:llk xzeq epi`e cin zglbz zevn
:dpyna epipyçlébL øéæðàeäL ìk óñôéqL Bà âeæa ïéa øòúa ïéa ¨¦¤¦©¥§©©¥§¤¦§¥¨¤

:áéiç©¨
:xifpa zglbz xeqi` ihxt lr `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

aezkd xikfdy dnn(d e xacna)øòz''FW`x lr xari `léì ïéà ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¥¦
zewln aiigy xewnàlàici lr glbnd xifpøòz,calam` la` ¤¨©©

ìzLe` ,exry z`èøéîe` ,mq ici lr exiqd -óñôéñexwr - ¨©¥©¦§¥
,eciaàeäL ìk,zg` dxry wx elit`e -ïépî,mixeq` el` mby ¨¤¦©¦

øîBì ãeîìzweqtd jynda,'BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷' ©§©¨Ÿ¦§¤©¥¤©§©Ÿ
eglib m`e ,rxt eplcbi `l` xac meya epxiqi `ly rnyny

el` ,rxt lecib zevn miiw `ly ,dyra xaer.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨
,øîBà ïúðBé éaødxeza xn`py oeiknéì ïéà ,'øòz'eaiiglàlà ©¦¨¨¥©©¥¦¤¨

aøòz,`weecm` la`èøéîe`ìzLe`øeèt àeäL ìk óñôéñ, ©©¥©¨©¦§¥¨¤¨
.dyra elit` xaer epi`e

dyra s` xaer epi` recn :ozpei iax zhiy lr dywn `xnbd
,xrz caln mixac x`ya exry glibykäéäé LBã÷' áéúëäålCB §¨§¦¨¦§¤©¥

elcbn epi` ixd exry jzeg `edy ote` lkae ,'FW`x xrU rxR¤©§©Ÿ
.diy`i iax xn`y enke rxt

xeq`l `a `l 'rxt lcb didi yecw' weqtd :`xnbd zvxzn
` mixiarnd mixac x`ya gelib`l` ,xriyd zàøîéîì`a - §¥§¨

xneldéìò íéà÷ ,øòúa déì çléb íàcmb eilr xaer -å äNòamb §¦¦©¥§©©¨¥£¥©£¥§
aäNòú àì. Ÿ©£¤

Cãéà àéðzdxeza xn`p ,df oipra diepy zxg` `ziixa -,'øòz' ©§¨¦¨©©
éì ïéàe`l xeqi`a xeq`làlàici lr gelib,øòzm` la`ìzL ¥¦¤¨©©¨©

e`èøéîe`ïépî ,àeäL ìk óñôéñ,df e`l lr xaeryøîBì ãeîìz ¥©¦§¥¨¤¦©¦©§©
,'BLàø ìò øáòé àì'ey`x lr xac mey xeari `ly rnyn dfny Ÿ©£Ÿ©Ÿ

.exry glblz` uvewy epiidc ,xrz oirk glbny ote`a edfe
.dyrz `l xeqi`a s` xq`p dfy ,ixnbl exwirn xriyd

:zl`ey `ziixadúBaøì eðéôBqL øçàîezeaizn'xeari `l'ìk ¥©©¤¥§©¨
øácok m` ,xrz wx `le ,xriyd z` xiarnyøîBì ãeîìz äî- ¨¨©©§©

yxtl aezkd jxved dnl,'BLàø ìò øáòé àì øòz'gzt dnl ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
.'ey`x xry xeari `l' xn`iy eic ,'xrz' zaiza

:`ziixad daiyneðãîì àlL éôì-micnl epiid `lúçìâúì §¦¤Ÿ¨©§§¦§©©
äðBøçàä,ezexifp ini z`lna zglbzd aeig iabl -øòúa äéäiL ¨©£¨¤¦§¤§©©

iabl 'xrz' aezkd yxity jezny ,z`f epcnl df weqtne ,`wec
lka ixdy ,o`k zxzein daiz `ide ,zexifpd jeza gelib xeqi`
gelibd zevn iabl dcinrdl yi ,xrza wx `le dwel mixiarnd

.xrza `wec dyrizy ,zexifpd seqao`kn cenll jxvp dnle
meyn ,xrza ziyrp xifpd ly dpexg`d zglbzdy `wec

yBãîììxifpaòøBönî,xrza ezxdh meia exry lk glbnyéà §¨§¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc xifp(ycew zay meil)

äðùî
:minrt dnk eixeqi` lr xary xifp ly eiaeiga zwqer dpynd

äéäL øéæðe ezexifp lr xaeräúBLzeiriax dnkBðéà ,íBiä ìk ïéé ¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥
áéiçoaxwe zewlnàlàziriax lr,úçàziriax lkay it lr s` ©¨¤¨©©

ziriax lk lr ea exzd `ly iptn ,sqep xeqi` lr xar dzyy
ea exzdy dpey`xd ziriaxd lr wx aiige ,dnvr ipta ziriaxe

dzyy mrt lk iptl ea exzd m` la` .dilreìà' Bì eøîà̈§©
å ,'äzLz ìà' ,'äzLzok it lr s`àeädidäúBL,oii ziriaxáéiç ¦§¤©¦§¤§¤©¨

oaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòm` oicd oke .dzyy zeiriaxdn ©¨©©§©©

äéäe ezexifp lr xaerçlâîeizexryáéiç Bðéà ,íBiä ìkzewln ¨¨§©¥©¨©¥©¨
oaxweàlàzglbz lr.úçàmrt lk iptl ea exzd m` la` ¤¨©©

glibyeå ,'çlâz ìà' ,'çlâz ìà' Bì eøîàok it lr s`àeädid ¨§©§©¥©©§©¥©§
,çlâîáéiçoaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòoke .gliby minrtdn §©¥©©¨©¨©©§©©

m` oicdäéäe ezexifp lr xaeráéiç Bðéà ,íBiä ìk íéúîì ànhî ¨¨¦©¥©¥¦¨©¥©¨
oaxwe zewlnàlàd`neh lr.úçàlk iptl ea exzd m` la` ¤¨©©

e `nhpy mrtå ,'ànhz ìà' ,'ànhz ìà' Bì eøîàok it lr s`àeä ¨§©¦©¥©¦©¥§
didànhî,miznláéiçoaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìò ¦©¥©¨©¨©©§©©

:`nhpy minrtdn
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc xifp(iying meil)

itlïéðc ïéàLoica dkld efi` micnl oi`y -î ì÷dep`vny dn ¤¥¨¦©¦
oicaøeîçick `ed ef dkld cenil m`åéìò øéîçäìoicd lr - ¨§©§¦¨¨

micnl oi` ,xengd oicd ihxta dxez dxingd m`y xnelk ,lwd
exingd xengd oica wx `ny ik ,lwd oicd iabl mb ok xingdl
xifpd lr xingdl rxevnn cenll oi` okle ,ezxneg z`tn
z` glbl aiig `edy ,xifpn xeng rxevnd ik ,xrza glbl eilry
xikfd dfle ,ey`x z` wx glbl aiig xifp la` ,eizexry lk
xzein `edy ,ezexifp ini jeza gelib xeqi` iabl] 'xrz' aezkd
.xrza daeigy ,zexifpd xnba gelib zevn iabl cnlp dfny ,[my

éøö Bðéà ,øîBà éaøCxezin xifp ly dpexg` zglbzl cenll ©¦¥¥¨¦
`ide ,zxzein dpi` 'xrz' zaizy xnel yi `l` ,'xrz' zaiz

e ,xrza glbl xeq`y dheytk zyxtznep` aezkd oeyl jezn
y ,xrza ziyrp xifp ly dpexg` zglbzy cenll milekiàeä éøä£¥

úàìî ãò BLàø ìò øáòé àì øòz' øîBàdf ixde ,'xiGi xW` mnId ¥©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤©¦
eli`käøîà äøBzäy,úàìî øçà,devn zglbzaàäz àì ©¨¨§¨©©§ŸŸ§¥

døòúa àlà úçìâz. . ¦§©©¤¨§©©ÂÄ
,xrza glbl `ed xeqi`dy iax xn` ji` :`xnbd dywnáéúëäå§¨§¦

,'BLàø ìò øáòé àì øòz'`ziixad zligza epcnl dfne(:hl lirl) ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
:`xnbd zvxzn .e`la mdilr xaere mixeq` gelib ipte` lky

ick `ed 'xrz' xn`py dnåéìò øBáòì[xrza gelibd lr-]éðLa ©£¨¨¦§¥
,ïéåàì`l' e`ld caln sqep e`l yi xrza gelib lry epiidc ¨¦

xrz' zeaizn cnlp df sqep e`le ,`edy gelib lk xqe`d 'xeari
.dixg`le diptl zyxcp '`l' zaizy ,'`l

:gelib ixeriy z` zxxan `xnbdúB÷ìì ,àcñç áø øîàlr ¨©©¦§¨¦§
ic ,ezexifp inia gelib xeqi`adxry gliby dn.úçàmiiq m`e §©©

zexrydn wlg xi`yd m`y ,gelib zevnl exry glbne ezexifp
zexryd xeriy ,devnd miiw `lákòì`ed devnd meiw lr §©¥

íézLa.`ed epicy xeqi`a zexryd glib m`y oiprleøBzñìz` ¦§©¦¦§
,zexifpda àlà øúBñ Bðéàly gelibe .BLàø áBøel` mipic yely ¥¥¤¨§Ÿ

wx mdøòúá. §©©
:`xnbd dywnïéà øòúala` ,ok -àðéøçà éãéîa[xg` xaca-] §©©¥§¦¦©£¦¨

éðz÷äå ,àì,lirl `ziixaa epipy ixde -ìk úà úBaøì ïépî' Ÿ§¨¨¨¥¦©¦§©¤¨
,'ïéøéáònä:`xnbd zvxzn .xaer xrz `la glbn m` s`yàlà ©©£¦¦¤¨

àîéàglbn m` `l` xzeqe xaer epi`y ,dpeekd jk `l` -ïéòk ¥¨§¥
d zlert,øòzm` s`e ,eyxyn ezigyne xriyd z` xwery ©©

.xg` xac ici lr z`f dyer
:`cqg ax ixack `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,`ziixaaìzL øéæðáBøa àlà øúBñ Bðéà àeäL ìk óñôéñ èøéî L ¨¦¤¨©¥©¦§¥¨¤¥¥¤¨§
øòúáe BLàø,.'xrz oirk' yxtl jixv df mbeéaøäãeäé ïa ïBòîL Ÿ§©©©¦¦§¤§¨

Ba úBákòî úBøòN ézML íLk ,ïBòîL éaø íeMî øîBàmeiwa - ¥¦©¦¦§§¥¤§¥§¨§©§
,devnd miiw `l oxi`yd m`y ,zexifpd meiqa zglbzd zevnCk̈

úBøòN ézLezexifp ini jeza gliby,Ba úBøúBñglib m` wx `le §¥§¨§
.ey`x aex

:zepeyd zeglbzd zece` dpyn d`ian `xnbdíúä ïðzzkqna §©¨¨
mirbp(c"n c"it),ìLïéçlâî äL,glbl mikixv -,äåöî ïzçìâúå §¨§©§¦§¦§©§¨¦§¨

øéæð,ezexifp ini seqaòøBöîe,ezrxvn xdhpy zraíiåìezra ¨¦§¨§¦¦
.glbl ekxvedy ,okyna zxyl exgapyïleëåel` lk -eçlbL §¨¤¦§

úBøòN ézL eøéiML Bà ,øòúa àlL,meglib `lyàìå eNò àì ¤Ÿ§©©¤¦§§¥§¨Ÿ¨§Ÿ
.íeìk§

:dpynd z` zyxtn `xnbdøî øîà,dpynaìL'ïéçlâî äL ¨©©§¨§©§¦
åöî ïzçìâúå.'ä:`xnbd zl`eyàèéLt.:`xnbd zayiineäî §¦§©§¨¦§¨§¦¨©

àîéúãea eehvpy gelibdy xnele zerhl mewn did -íeMî §¥¨¦
àeä øòN éøeaòj`id dpyn df oi`e ezxqde xriyd zxard - ©¥¥¨

,epxiqieléôàåm`Cña exry z`àLðz` dxiqnd dgyn - ©£¦¨¨¨
,`wec xrza jxev oi`e ,ezeevn miiw ,xriydïì òîLî à÷`pzd ¨©§©¨

dpynaàìc.xrz `wec jixve §Ÿ
:xrza `weec mzglbz aeigy jkl xewnd z` zx`an `xnbd

éðz÷,dpyna epipy -øòúa àlL eçlébL ïleëå`le eyr `l 'eke ¨¨¥§¨¤¦§¤Ÿ§©©
.melkàîìLaløéæð éab,xrza glbl wewf `edy ep` mircei ¦§¨¨©¥¨¦

cáéúë(d e xacna)'BLàø ìò øáòé àì øòz'å ,l okáéúë íiåì éaâ §¦©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ§©¥§¦¦§¦
yxetna(f g xacna)òøBöî àlà ,'íøNa ìk ìò øòú eøéáòäå'§¤¡¦©©©¨§¨¨¤¨§¨

`weec glbl jixvyïìðî ,øòúa.àîéz éëåxn`z m`e -éúéz- §©©§¨¨§¦¥¨¥¥
rxevna gelib zevn cnlpîa gelib zevn,íiål,jk xn`peäî ¦§¦¦©

ïkL íiåìmdy -éðà óà ,øòúa àlà ïzçìâz ïéàå ,úçìâz ïéðeòè §¦¦¤¥§¦¦§©©§¥¦§©§¨¤¨§©©©£¦
å ,úçìâz ïeòè àeäL òøBönä úà àéáày miielk epic didiïéà ¨¦¤©§¨¤¨¦§©©§¥

,øòúa àlà Bzçìâzc ,ok cenll oi`Cøôéîì àkéàxyt`y - ¦§©§¤¨§©©¦¨§¦§©
,jextlíiålì äî,xeng mpicyïkLmdíôeâa äôeðz ïéðeòè- ©¦§¦¦¤¥§¦§¨§¨

dxezd mda dxingd okle ,miield z` sipn did odkd oxd`y
eglbiy,xrza `weecàìc ,òøBöîa øîàzef `xneg ea epivn Ÿ©¦§¨§Ÿ

eilr xingp `l mb okle ,epaxwa wx `l` eteba dtepz oerh epi`e
lka glbl lkeiy eilr lwp `l` ,xrza `weec glbl jixv didiy

.xacàlày xn`p `nyéúézrxevna gelib zevn cnlpy - ¤¨¥¥
îa gelib zevn,øéæpoky ,dfn df cenll oi` ,xifpk xrz jxhviy ¦¨¦

øéæðl äî,xeng epicyBðaø÷ ïkLzexifpd meiqa `ian `edyïeòè ©§¨¦¤¥¨§¨¨
z`adíçìàìc ,òøBöîa øîàz ,`l mb okle ,ef `xneg ea epivn ¤¤Ÿ©¦§¨§Ÿ

.xrza `weec glbl jixv didiy eilr xingp
:xewnd okidn dwiqn `xnbdàlài`ceàãçî,el` ipyn cg`n - ¤¨¥£¨

,cegl xifpn e` miielnàéúà àìoiicr mpn` ,z`f cenll oi` - Ÿ¨§¨
c oecl yizïBäéåøzî éúécgi mdipyn deyd cvdn cnlpy - ¥¥¦©§¥

.rxevnl oicd `ede xrza mpicyéúéz éäîmdipyn dfi`n - ¥¥¥¥
cenll xazqn xzei dnn xnelk ,df oic cnlp [xifp e` miiel]

,rxevnléúéz,xrza `weec glbl jixv rxevny cnlp -,íiålî ¥¥¦§¦¦
,xn`z m`e,ïôeâa äôeðz ïéðeòè ïkL íiålì äîaiydl yi ,xen`k ©¦§¦¦¤¥§¦§¨§¨

,jk lrçéëBé øéæðoerh didiy `xnegd ea dxn`p `ly s`y - ¨¦¦©
gkene ,xrza `weec glbl jixv `edy dxeza xn`p ,eteba dtepz
m`e ,xrza glbl aeigd z` znxeb sebd ztepz ly `xnegd `ly
xn`p m`e ,xrza `weec glbl jixv rxevn mby oecl yi ok

,zegcl yiy xifpn gikedl oi` oiicryïkL øéæðl äîea dxingd ©§¨¦¤¥
y dxezïeòè Bðaø÷z`ad,íçì`weec glbiy ea dxingd okle ¨§¨¨¤¤

jk lr aiydl yi ,ef `xneg ea oi`y rxevn ok oi`y dn ,xrza
yíiåì,xrza gelib miperh z`f lkae mgl oerh mpaxw oi`y §¦¦

eçéëBé,ef `xneg zngn epi` xrza `weec glbl aeigdyåok m` ¦§
,ïécä øæçcenll yi mteba dtepz miperhd miieln jextz m`e ¨©©¦

,xifpn aeyäæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì`xnegd - Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
gkene ,jtidd oke dfa dxen`d `xneg dze` dpi` dfa dxen`d

xnegd `ly,xrza `weec glbl aeigd z` zenxebd od ze
y dnn cenll yi `linneíäaL äåMä ãvä`edïäLxifpe miiel - ©©©¨¤¤¨¤¤¥

àeäL òøBönä úà àéáà éðà óà ,øòúa ïzçìâúå ,úçìâz ïéðeòè§¦¦§©©§¦§©§¨§©©©£¦¨¦¤©§¨¤
å ,úçìâz ïeòèdidzy ,mzenk epic didiBzçìâú`weec.øòúa ¨¦§©©§¦§©§§©©

:xaca ozne `yn d`ian `xnbd,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§¦§©©¦
ïäaL äåMä ãväì äî ,CBøôéìådxingd okly ,xifpae miiela - §¦§©§©©©¨¤¤¨¤

,xrza `weec eglbiy dxezd mdaïkL¤¥
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miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtxifp
øéîçäì øåîçî ì÷ ïéðã ïéàå.xengd lr xingdle ,lwd lr lwdl `l` ,lwd lr Ð

zglbz iedizc `ed xrzac ,"xrz" dil `z` Ð rxevnn ecnll xyt` i`c `kde

.`l Ð `pixg` icina la` ,dpexg`êéøö åðéà øîåà éáøazkyke ,dpexg` zglbzl Ð

oipn :xne` dz`y dne .xrz geliba `l` aiig epi`y jl xnel `l` `a `l Ð xrz jl

on Ð xrza `idy dpexg` zglbzl epcnl

xne` `ed ixdy ,cnl dz` aezkd wecwc

`l xrz :rnync "ey`x lr xeari `l xrz"

jixv `edy ,z`ln mei cr ey`x lr xeari

.xrza gelibåùàø ìò øåáòé àì øòú áéúëäå
lk lr aiigc `nw `pz xn` ikide ,xnelk Ð

zglbzl `l` `a `l xrze ,oixiarn x`y

dpexg`d?,"ey`x lr xeari `l xrz" aizkde

x`ya `l la` ,aiignc `ed xrza :rnync

!oixiarnïéåàì éðùá åéìò øåáòìxrz" lr Ð

.oixiarnd lk Ð "xeari `l" lre ,"xeari `l

lr xeari `l xrz" aizkde :`pixg` `pyil

z`ln xg`c dil rnyn ikid ,xnelk "ey`x

xrza `l` zglbz `dz `l?`l xrz" aizkde

wcinl `ki`c "[z`ln cr] ey`x lr xeari

`d ,xrza `l` `lc `ed z`ln crc :dpin

hwlna elit`e ,xac lka glbn Ð z`ln xg`l

epi` z`ln xg`lc jl `ni` mlerl .iphidxae

`l" jenqa [aizkc] `de ,xrza `l` glbn

,"xeari.xrz xeari `l :rnyneàãñç áø øîà
úçàá úå÷ììxry z`ln jez glib m`y Ð

.dwel Ð zg`íéúùá áëòìlk glib m`y Ð

izy ea xiiye ,ezexifp ini seq zglbza exry

.melk `le dyr `l Ð zexryåðéà øåúñìå
øúåñm` `l` ,ezexifp ini jeza glib m` Ð

.xrza ey`x aex z` glibúåáøì ïéðî éðú÷äå
ïéøéáòîä ìë."xeari `l" xnel cenlz Ðàìà

øòú ïéòëjenq (oixiarn) oixiarnd lk Ð

.oxwirléëä éîð àéðú,`cqg ax xn`ck Ð

`ail` dl `pniwe`ck :dl ixn`e .`wec xrzae

ipzwc "xrza" i`ne ,xrz oirk `cqg axc

.xrz oirk Ð `ziixaaúåøòù éúùù íùë
åá úåáëòîzexry izy jk ,dxdh zglbza Ð

,opiqxb "mzd opz" .xeqi` zglbza ea zexzeq

`xtiqa `id `ziixa mb mirbp seqa `ide

xifp 'ek oiglbn dyly opax epz :[mipdk zxeza]

.miele rxevneàèéùôedleka .oiglbnc Ð

"xifpd glibe" aizk xifpa ,i`xw eda iyxtn

lk z` glibe" (ci `xwie) aizk rxevna ,'ebe

."mxya lk lr xrz exiarde" miela ,"exry

êñ åìéôàå éîã øéôù øòù éøåáò àîéúã åäî
àùð.xryd z` xiyny mq Ðïì òîùî à÷Ð

ozglbzc ,ipzwck ,zglbza `l` dil ibq `lc

.devnàì øòú äéá áéúë øéæð éáâ àîìùá
åùàø ìò øåáòé`pzle ,dil zi`ck iaxl Ð

.lirlcke ,dil zi`ck `nwïôåâá äôåðú ïéðåòè ïëù íéåìì äîoxd` sipde" aizkck Ð

'd iptl dtepz mield z`ied `lc ,i`d ilek eda opixngn Ð dtepz oiperhe li`ede ."

zoerh epi`e li`ede ,eteba dtepz oerh oi`y ,lwd rxevna xn`z .xrza `l` ozglb

.xac lka ezglbz `diy ,eilr lwdl `ed oic Ð eteba dtepzàéúà àì àãçî àìàÐ

.lirlcke ,izip idnc
éàä
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éáøjixv epi` xne`Ð ditebl jixv inp ikc ,xifp ly dpexg` zglbzl iiez`l "xrz" Ð

,dicic `nw `pz` bilt `dae .xrza dpexg` zglbzc `linn opirci ikd elit`

rnync "xeari `l xrz" aizk `de :jixte .dpexg` zglbz meyn "xrz"l izii` `nw `pzc

`xiaqc !aiigin `wec xrzac rnync ,ditebl iz`c iax xn`w ikide ,inp oixiarn x`y

,ozpei iaxk xeaqi iaxc xnel epl oi`c `xnbl dil

"jixv epi`" xn`wcnc ,oixiarn x`y xq` `lc

,dicic `nw `pz lr ibelt`l iz` `lc rnyn Ð

ipya eilr xearl :ipyne .oixiarn lk lr aiignc

xaer xrza glbnc Ð "xrz" azk jkl .oie`l

e`ldc ,oixiarn meyne xrz meyn ,oie`l ipya

eli`k iede ,oixiarn x`y` inp i`we xrz` i`w

eiptl [i`w] oeyl eze`c ,xeari `l xrz azk

,iaxl "xrz"n ediiexz iwtp `zyde .eixg`le

,devn zglbzl `l` "xrz" azkp `l i`c

diazkl mewn lkn Ð `nw `pz xn`wck

i`nl ,devn ly zglbz iab yexita "xrz"l

dwely [jl] xnel Ð `xeqi` iab eazk `zklid

jinq i`n` Ð `z` `ed ikdl dilek m`e .mizy

dvx `l` ?"xeari `l xrz" l` "z`ln cr"

z`ln xg`l `d ,xrz xeari `l z`ln cr :xnel

.xrza `l` ey`x xry xiari `l Ð

øîàzg`a zewll `cqg axcg` xry lr Ð

glbe zglbz lr ea exzd m` ,dwel `ed

.dwel `ed Ð cg` xryáëòìmizyaÐ

m` ,ey`x glbl eilr devny ,ezexifp ini zelka

dzlr `l Ð zexry izy xiiye ey`x lk glib

.zglbz el

øåúñìey`x aex glbn ok m` `l` xzeq epi`

epivn `ly ,xifpa dkld od oleke Ð

.mrh oda

øòúáå,`yix` i`wc (yexit) [d`xpe] Ð

`ed la` .xrza `l` dwel epi`c

irk epi` inp ik xzeqey`x [aexa] `l` ,xrz o

ab lr s` ,sekl ick ea exiiy `lc [`kid] xzeq

,dwel `wec .oi` xrza :jixte .xrz oirk ied `lc

xrza oia gliby xifp :opz `d ?`l oixiarn x`ya

:`ni` `l` !aiig `edy lk seytya oia befa oia

.exwirn ezigyne xryd xwery Ð xrz oirk

àéðúikd inp.ey`x aexa [xzeqe] dwely Ð

øéæðaiig `edy lk sytye hxne ylzyÐ

.dwel

åðéàå:yexit .xrzae ey`x aexa `l` xzeq

.xrz oirkíùëzexry izyy

zeakrn]zexzeq [jkÐ

.ezexifp ini jez zexry izy glb m`ïðúmzd

:miglbn dyly .mirbpc mipdk zxeza :yexitÐ

Ð rxevn ,"exfp y`x z` glbe" aizkc Ð xifp

aizkc Ð miele ,"exry lk z` glbe" aizkc

."mxya lk lr xrz exiarde"àèéùôÐ

.iaizk i`xw `dc ,devn ozglbzcåäî`ed xry ixear meyn `nizcxrze :yexit Ð

.devn ozglbzc ,[`lc] ol rnyn `w ,`yp jq elit`e ,oda akrn `làùðdgiynd oin Ð

egliby oleke :`tiq ipzw `dc ,`icda dl opirny `tiqn `dc :dnize .xryd zxyny

Ð xrza `ly i`n :`pin` ded `iddn i`c :xnel jixve !melk `le eyr `l Ð xrza `ly

.inp `yp jq elit`e ,xrz oirk `lyàîìùáey`x lr xeari `l xrz aizk xifp iabÐ

"z`ln cr"l eknqcn Ð iaxle ,ezglbzl ipr edipz zewlnl oipr epi` m`a Ð `nw `pzl

."xeari `l xrz" lv`

äôåðúotebag xacna) "'d iptl dtepz mield z` oxd` sipde" aizkc Ð.lirei inp befc ,xrzc `xneg oerhi `l jkle ,[epaxwa] `l` eteba dtepz oerh epi`y rxevna xn`z ,(
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Bðéà :øîBà éaø .åéìò øéîçäì øeîçî ì÷ ïéðc ïéàL¤¥¨¦©¥¨§©§¦¨¨©¦¥¥
éøöãò BLàø ìò øBáòé àì øòz" øîBà àeä éøä ,C ¨¦£¥¥©©Ÿ©£©Ÿ©

úçìâz àäz àì úàìî øçà :äøîà äøBzä "úàìî§Ÿ©¨¨§¨©©§ŸŸ§¥¦§©©
!"BLàø ìò øBáòé àì øòz" áéúëäå ¯ .øòúa àlà¤¨§©©§¨§¦©©Ÿ©£©Ÿ
¯ úB÷ìì :àcñç áø øîà .ïéåàì éðLa åéìò øBáòì ¯©£¨¨¦§¥¨¦¨©©¦§¨¦§
àlà øúBñ Bðéà ¯ øBzñì ,íézLa ¯ ákòì ,úçàa§©©§©¥¦§©¦¦§¥¥¤¨
¯ àðéøçà éãéîa ,ïéà ¯ øòúa ¯ .øòúáe ,BLàø áBøa§Ÿ§©©§©©¦§¦¥©£¦¨
àlà !ïéøéáònä ìk úà úBaøì ïépî :éðú÷äå ?àì̈§¨¨¨¥¦©¦§©¤¨©©£¦¦¤¨

ìzL øéæð :éëä éîð àéðz .øòz ïéòk :àîéà,èøéî ,L ¥¨§¥©©©§¨©¦¨¦¨¦¤¨©¥¥
,BLàø áBøa àlà øúBñ Bðéà ¯ àeäL ìk óñôéñ¦§¥¨¤¥¥¤¨§Ÿ
:ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .øòúáe§©©©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§
úBøòN ézL Ck ¯ Ba úBákòî úBøòN ézML íLk§¥¤§¥§¨§©§¨§¥§¨

ìL :íúä ïðz .Ba úBøúBñ:äåöî ïzçìâúå ïéçlâî äL §§©¨¨§¨§©§¦§¦§©§¨¦§¨
.íiåìe ,òøBöîe ,øéæðBà ,øòúa àlL eçlébL ïleëå ¨¦§¨§¦¦§¨¤¦§¤Ÿ§©©

:øî øîà .íeìë àìå eNò àì ¯ úBøòN ézL eøéiML¤¦§§¥§¨Ÿ¨§Ÿ§¨©¨
ìLeäî ¯ !àèéLt .äåöî ïzçìâúå ïéçlâî äL §¨§©§¦§¦§©§¨¦§¨§¦¨©

¯ àLð Cñ eléôàå ,àeä øòN éøBáò íeMî :àîéúc§¥¨¦£¥¥¨©£¦¨¨¨
.øòúa àlL eçlébL ïleëå :éðú÷ .àìc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨¨¥§¨¤¦§¤Ÿ§©©
,"BLàø ìò øBáòé àì øòz" áéúk øéæð éab àîìLa¦§¨¨©¥¨¦§¦©©Ÿ©£©Ÿ
àlà ,"íøNa ìk ìò øòú eøéáòäå" áéúk íiåì éaâå§©¥§¦¦§¦§¤¡¦©©©¨§¨¨¤¨
íiål äî ;íiålî éúéz :àîéz éëå ?ïìðî øòúa òøBöî§¨§©©§¨©§¦¥¨¥¥¦§¦¦©§¦¦
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אגרות קודש

]ערב חג הסוכות, ה'תשל"ב[

בהכירי את אביו הרה"ח כו' התמים א"ז שי' תקותי שיש לו קביעות עתים גם בלימוד תורת 

החסידות – קביעות גם בנפש וה' יצליחו.
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øéîçäì øåîçî ì÷ ïéðã ïéàå.xengd lr xingdle ,lwd lr lwdl `l` ,lwd lr Ð

zglbz iedizc `ed xrzac ,"xrz" dil `z` Ð rxevnn ecnll xyt` i`c `kde

.`l Ð `pixg` icina la` ,dpexg`êéøö åðéà øîåà éáøazkyke ,dpexg` zglbzl Ð

oipn :xne` dz`y dne .xrz geliba `l` aiig epi`y jl xnel `l` `a `l Ð xrz jl

on Ð xrza `idy dpexg` zglbzl epcnl

xne` `ed ixdy ,cnl dz` aezkd wecwc

`l xrz :rnync "ey`x lr xeari `l xrz"

jixv `edy ,z`ln mei cr ey`x lr xeari

.xrza gelibåùàø ìò øåáòé àì øòú áéúëäå
lk lr aiigc `nw `pz xn` ikide ,xnelk Ð

zglbzl `l` `a `l xrze ,oixiarn x`y

dpexg`d?,"ey`x lr xeari `l xrz" aizkde

x`ya `l la` ,aiignc `ed xrza :rnync

!oixiarnïéåàì éðùá åéìò øåáòìxrz" lr Ð

.oixiarnd lk Ð "xeari `l" lre ,"xeari `l

lr xeari `l xrz" aizkde :`pixg` `pyil

z`ln xg`c dil rnyn ikid ,xnelk "ey`x

xrza `l` zglbz `dz `l?`l xrz" aizkde

wcinl `ki`c "[z`ln cr] ey`x lr xeari

`d ,xrza `l` `lc `ed z`ln crc :dpin

hwlna elit`e ,xac lka glbn Ð z`ln xg`l

epi` z`ln xg`lc jl `ni` mlerl .iphidxae

`l" jenqa [aizkc] `de ,xrza `l` glbn

,"xeari.xrz xeari `l :rnyneàãñç áø øîà
úçàá úå÷ììxry z`ln jez glib m`y Ð

.dwel Ð zg`íéúùá áëòìlk glib m`y Ð

izy ea xiiye ,ezexifp ini seq zglbza exry

.melk `le dyr `l Ð zexryåðéà øåúñìå
øúåñm` `l` ,ezexifp ini jeza glib m` Ð

.xrza ey`x aex z` glibúåáøì ïéðî éðú÷äå
ïéøéáòîä ìë."xeari `l" xnel cenlz Ðàìà

øòú ïéòëjenq (oixiarn) oixiarnd lk Ð

.oxwirléëä éîð àéðú,`cqg ax xn`ck Ð

`ail` dl `pniwe`ck :dl ixn`e .`wec xrzae

ipzwc "xrza" i`ne ,xrz oirk `cqg axc

.xrz oirk Ð `ziixaaúåøòù éúùù íùë
åá úåáëòîzexry izy jk ,dxdh zglbza Ð

,opiqxb "mzd opz" .xeqi` zglbza ea zexzeq

`xtiqa `id `ziixa mb mirbp seqa `ide

xifp 'ek oiglbn dyly opax epz :[mipdk zxeza]

.miele rxevneàèéùôedleka .oiglbnc Ð

"xifpd glibe" aizk xifpa ,i`xw eda iyxtn

lk z` glibe" (ci `xwie) aizk rxevna ,'ebe

."mxya lk lr xrz exiarde" miela ,"exry

êñ åìéôàå éîã øéôù øòù éøåáò àîéúã åäî
àùð.xryd z` xiyny mq Ðïì òîùî à÷Ð

ozglbzc ,ipzwck ,zglbza `l` dil ibq `lc

.devnàì øòú äéá áéúë øéæð éáâ àîìùá
åùàø ìò øåáòé`pzle ,dil zi`ck iaxl Ð

.lirlcke ,dil zi`ck `nwïôåâá äôåðú ïéðåòè ïëù íéåìì äîoxd` sipde" aizkck Ð

'd iptl dtepz mield z`ied `lc ,i`d ilek eda opixngn Ð dtepz oiperhe li`ede ."

zoerh epi`e li`ede ,eteba dtepz oerh oi`y ,lwd rxevna xn`z .xrza `l` ozglb

.xac lka ezglbz `diy ,eilr lwdl `ed oic Ð eteba dtepzàéúà àì àãçî àìàÐ

.lirlcke ,izip idnc
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éáøjixv epi` xne`Ð ditebl jixv inp ikc ,xifp ly dpexg` zglbzl iiez`l "xrz" Ð

,dicic `nw `pz` bilt `dae .xrza dpexg` zglbzc `linn opirci ikd elit`

rnync "xeari `l xrz" aizk `de :jixte .dpexg` zglbz meyn "xrz"l izii` `nw `pzc

`xiaqc !aiigin `wec xrzac rnync ,ditebl iz`c iax xn`w ikide ,inp oixiarn x`y

,ozpei iaxk xeaqi iaxc xnel epl oi`c `xnbl dil

"jixv epi`" xn`wcnc ,oixiarn x`y xq` `lc

,dicic `nw `pz lr ibelt`l iz` `lc rnyn Ð

ipya eilr xearl :ipyne .oixiarn lk lr aiignc

xaer xrza glbnc Ð "xrz" azk jkl .oie`l

e`ldc ,oixiarn meyne xrz meyn ,oie`l ipya

eli`k iede ,oixiarn x`y` inp i`we xrz` i`w

eiptl [i`w] oeyl eze`c ,xeari `l xrz azk

,iaxl "xrz"n ediiexz iwtp `zyde .eixg`le

,devn zglbzl `l` "xrz" azkp `l i`c

diazkl mewn lkn Ð `nw `pz xn`wck

i`nl ,devn ly zglbz iab yexita "xrz"l

dwely [jl] xnel Ð `xeqi` iab eazk `zklid

jinq i`n` Ð `z` `ed ikdl dilek m`e .mizy

dvx `l` ?"xeari `l xrz" l` "z`ln cr"

z`ln xg`l `d ,xrz xeari `l z`ln cr :xnel

.xrza `l` ey`x xry xiari `l Ð

øîàzg`a zewll `cqg axcg` xry lr Ð

glbe zglbz lr ea exzd m` ,dwel `ed

.dwel `ed Ð cg` xryáëòìmizyaÐ

m` ,ey`x glbl eilr devny ,ezexifp ini zelka

dzlr `l Ð zexry izy xiiye ey`x lk glib

.zglbz el

øåúñìey`x aex glbn ok m` `l` xzeq epi`

epivn `ly ,xifpa dkld od oleke Ð

.mrh oda

øòúáå,`yix` i`wc (yexit) [d`xpe] Ð

`ed la` .xrza `l` dwel epi`c

irk epi` inp ik xzeqey`x [aexa] `l` ,xrz o

ab lr s` ,sekl ick ea exiiy `lc [`kid] xzeq

,dwel `wec .oi` xrza :jixte .xrz oirk ied `lc

xrza oia gliby xifp :opz `d ?`l oixiarn x`ya

:`ni` `l` !aiig `edy lk seytya oia befa oia

.exwirn ezigyne xryd xwery Ð xrz oirk

àéðúikd inp.ey`x aexa [xzeqe] dwely Ð

øéæðaiig `edy lk sytye hxne ylzyÐ

.dwel

åðéàå:yexit .xrzae ey`x aexa `l` xzeq

.xrz oirkíùëzexry izyy

zeakrn]zexzeq [jkÐ

.ezexifp ini jez zexry izy glb m`ïðúmzd

:miglbn dyly .mirbpc mipdk zxeza :yexitÐ

Ð rxevn ,"exfp y`x z` glbe" aizkc Ð xifp

aizkc Ð miele ,"exry lk z` glbe" aizkc

."mxya lk lr xrz exiarde"àèéùôÐ

.iaizk i`xw `dc ,devn ozglbzcåäî`ed xry ixear meyn `nizcxrze :yexit Ð

.devn ozglbzc ,[`lc] ol rnyn `w ,`yp jq elit`e ,oda akrn `làùðdgiynd oin Ð

egliby oleke :`tiq ipzw `dc ,`icda dl opirny `tiqn `dc :dnize .xryd zxyny

Ð xrza `ly i`n :`pin` ded `iddn i`c :xnel jixve !melk `le eyr `l Ð xrza `ly

.inp `yp jq elit`e ,xrz oirk `lyàîìùáey`x lr xeari `l xrz aizk xifp iabÐ

"z`ln cr"l eknqcn Ð iaxle ,ezglbzl ipr edipz zewlnl oipr epi` m`a Ð `nw `pzl

."xeari `l xrz" lv`

äôåðúotebag xacna) "'d iptl dtepz mield z` oxd` sipde" aizkc Ð.lirei inp befc ,xrzc `xneg oerhi `l jkle ,[epaxwa] `l` eteba dtepz oerh epi`y rxevna xn`z ,(
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'åë ïéðã ïéàù øùôà éà òøåöîî øéæð ãåîìì øîà àø÷éòî àðú éàä`hiytc `nl` Ð

.xrza ied rxevnc `zlin diléìéð øîà øãäåàðéãî ódeyd cvda mielne xifpn Ð

epaxw oi` oky :yipxan `axc `kxit da zi`c meyn ,slinl ivn `l inp `picne .oday

."`ed lc m`e" dia aizkc ,cxeie dlera zelca epaxw oky rxevna xn`z ,zelcaøîà
àéää äéì,xyt` i` rxevnn ecnllc ipzwc Ð

Ð xrza ied rxevnc dil `hiytc rnync

"z`t"e "epwf"n dl ixnbc ,`id opaxc `ail`

meyn xyt` `l `picn ira `wc i`de .wiqnck

iaxc `ail` Ð `pkixtck jxtnl dia zi`c

.onwlc xifpn dl xinbc ,xfril`ïðúãÐ

.zekn zkqnaáééç åðéàå,y`xd ztwd lr Ð

elit` xne` xfril` iax .xrza ephwliy cr

.iphidxae hwlnaïðáøã àîòè éàî ïðéøîàåÐ

.xrza `l` dtwda iaiign `lcåð÷æ àéðúãÐ

xnel cenlz dn ,rxevn iabl xen`d?`lde

itl ,`l` !exry llka epwfe ,rnyna exry lk

,"eglbi `l mpwf z`te" mipdk iabl xn`py

z`t glbi `l glbznd rxevn odk elit` leki

."epwf glibe" xnel cenlz Ð epwfïìðîåjdc Ð

.mpwf z`te :`ipzc ,i`w xrza gelibãåîìú
øîåì`l" l`xyi iab Ði` ,"jpwf z`t zigyz

`di iphidxae hwlna ehwil leki ,zigyz `l

."eglbi `l mpwf z`te" xnel cenlz Ð aiig

cvik `d?,aezkd xaic dzgyd ea yiy gelib

dil xq`wc gelib edn .xrza xne` ied Ð efi`e

,owf z`t zzgyde y`xd ztwd iab `pngx

Ð ea `ed xzenc ,rxevn iab dil ixzyi`e

`l rxevnc `kdn ol rnyn i`n :xrz epiid

xrza `l` ied?jl `ni` mlerl `nlc

,inc xity iphidxae hwlna ehwil elit`c

`z`c Ð xnel cenlz dn "epwf" :ipzwc i`de

aiigin `l xrza eglib elit`c opireny`l

."eglbi `l mpwf z`t" meyn dilrà÷ìñ éà
éîã øéôù éðèéäøáå è÷ìîá åè÷éì éëã êúòã`le dipin `xw wezyil ,ciarw devne Ð

.`picn dl opiziinc ,inc xity iphidxae hwlna ehwil :`pin`e ,"epwf" aezkiléáâ äîå
ãéáò÷ àøåñéàã øéæð.zexifp ini jeza xrza glbn ik Ðáééçéî éëä åìéôàohwil ik Ð

.oixiarnd lk zeaxl :lirl opixn`ck ,iphidxae hwlnaàëä,ciarw devn glbn ikc Ð

."exry lk z` glibe" aizkckïëù ìë àì.xrza elit`e ,glbl xzen xac lkay Ð
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ïéàzelca epaxwipr m`y rxevna xn`z .mixiyr oia miipr oia ,reaw oaxw `l` Ð

dn itl :zeywdl oi`e .xrz epirhdl eilr xingp `l mb ok m`e Ð mixetv `ian `ed

dna xifp iziile ,jenqac xifpa epiidc xifpa `ly `pixg` `xwn rxevn silic opiwqny

.zglbz oerh eteb lky oky e` ,dl`ya epi` oky :jxtinl `ki`c !cvd

éàäå`xwirn `pz:xn`w ,lirlc `ziixaa Ð

`nl` .'ek xyt` i` rxevnn ecnll

ixdy ,xifp `la rxevna [xrz] `pzl dil miwc

rxevn slinl ira `ziixa jdae .rxevnn xifp `a

rxevn `nl` ,miele xifpc `picn xrz irac

izii` `l inp `picne .xifpn `l` sili `l diteb

"ey`x"n ecnel seqe 'ek cvdl dn :[xn`wc]

rci `l xfril` iax ,mewn lkne .xifpa aizkc

.jlede yxtnck ,xifpn `l` rxevna xrz

ïðúãaiig epi` :(`,k) zeknc `xza wxta

oiaiig oi`c ,`ipz owfc ze`it iabl .'ek

cr mil`xyi oia mipdk oia owf z`t zzgyda

ehwil elit` :xn` xfril` iaxe ,xrza eplhiy

.aiigin iphidxe hwlna

éàîåopaxc ediinrh`wtp `kidn ,xnelk Ð

elit` ,xrza rxevnc edl `hiytc ol

dn "epwf" :`ipzc Ð ol `xiaqck xifp `la

iriayd meia dide" aizk rxevna .xnel cenlz

.'eke "epwf z`e ey`x z` exry lk z` glbi

itl ?epwf hxt dnle ,`ed exry lk llka `lde

leki ,"eglbi `l mpwf z`te" mipdk iab xn`py

`ly ,ok rxevn `ede odk xnelk ,rxevn s`

"exry lk z` glbe" aizkc `de ?epwf glbl leki

oi`y ,epwf hxnpa inp i` ,epwfn xal jgxk lr

mipdkd owf zzgydc e`l dgec gelibc dyr

"epwf" xnel cenlz Ð mipdkc "miyecw"c dyre

"epwf"c dyr :opireny`l rxevna azkpy xzein

miyecw"c dyre ,mipdka "eglbi `l"c e`l igc

dyrz `l dgec dyr oi`y it lr s`e ."eidi

[lka] dey epi`y dyre e`l i`dc (`,d) zenai yixa xn`ck ,igc `kd Ð `nlra dyre

diz` `nlce :xn`z m`e .(a,dl) oiyecwc `nw wxt xn`ck ,miypa epi` owf zzgydc ,`e

`xw xninl `ki`c (xrync) :xnel yie ?"jpwf z`t zigyz `l"c `cixb e`l ixyinl

e`ll opaxl jgxk lrc :xwird `ede ,xnel yi cere .mipdkk l`xyia da aizk `nzq

rxevnc dyr igcc `nw `xwn "ey`x"n edl `wtpc ,`xw jixhvi` `l l`xyic `cixb

"epwf" ok m` .jenqa `zi`ck ,dtwd dny y`xd lk ztwdc edl `xiaqc ,dtwdc e`l

owf zzgydc dyre e`l igc rxevnc dyrc opireny`le ,mipdkl `l` `xw jixhvi` `l

?il dnl "epwf" ok `l m`c ,xrza `l` epi` ezglbz rxevnc llkn Ð xrza `l` aiign `l owf zzgyde ,owf zzgydc e`l el ixyinl "epwf"c `xw `z`cne ,(`cixb) mipdkd

øòúáã?rxevnl xrz opitli dpinc ,xrza `l` ied `lc opaxl edl `pn ,owf zzgyd aeig xnelk Ðàéðúãeglbi `l mpwf z`te`di mixtqna elit` leki .aizk mipdka Ð

.eyxye exwirn xryd lhep epi`y ,dzgyd `kil mixtqnae ,aizk l`xyia ."jpwf z`t zigyz `le" xnel cenlz Ð aiigéàs`y ,aiig `di iphidxe hwlna elit` leki ,zigyz `l

.mda glbl milibx mpi`y ,gelib miiexw mpi` mde "eglbi `l mpwf z`te" xnel cenlz Ð exwirn xryd mizigyn mdàäxrz df xne` ied dzgyd ea yiy gelib cviki`de Ð

,gelib zevn rxevnd miiw iphidxe hwlna elit` `nlic ?xrza `l` `kil rxevn zglbzc i`nn :jixte .mil`xyin mipdk "d`t d`t" opixnb oiyeciwa ,inp i` .rxevna `pngx `xy

Ð aizkc "epwf" [jgxk lr] xnelk .ixn` :ipyne !aiigin `le ixy `kd ,owfc d`ta `nlra eilr [xdfen] `edy ,ecia zeyxd [xrza] glbl `a m`c opireny`l `z` "epwf"c `xwe

epwf z`t xrza glbl ecia zeyxdy [xninl] `a m`c .dipin `xw wezyl Ð inc xity iphidxe hwlna inp ciar ik jzrc `wlq i`c .xg` xaca `le xrza zeyrle glbl wewfy

,`xw ira `l `dl Ð.xnege lwn opirci zeyxc epwfcéëälka jixt `peb i`dke .zexizi zevn [oda] aezkd daix oky ,iz` `l rxevn odkc jxtnl ivn ded .'ek xifp dne :opiqxb

xwirc d`xp okl .dyre owf zzgydc e`l Ð dyre e`l `ki`c mipdka xn`z ,dtwdc e`l igcc Ð `cixb e`l oky xifpl dn :cere .mipdkc e`l rxevnc dyr igcil `l jkle ,izkec

.yiwl oa oerny iaxn jixtc ,jinq dpexg` `kxit`éëä.(`,hi) iyily wxta lirle (`,i) mixcpc `nw wxt `zi`ck ,zvw `heg xedh xifp elit`e Ð ciarw `xeqi`c xifp dne :opiqxb

ztwdc dil `xiaqc,dtwdc e`l igc dicic devn zglbz ikd elit`e ,xedhn `nhe `nhn xedh opixnbc jenqa rnynck ,xrza aezk ezglbz `ed mby ,sili `w `nh xifpnc :cere

.oky lk `l devnc rxevn ,ztwdc e`l zegcle ey`x lk glbl aiigin :yexit Ð aiigin mlerle .dtwd dny y`xd lkäåöîãici lr el d`a `le ,zglbz `xwnd zevn Ð

xrz oirhdl opirac lirl i`cec ,inc `lc :xnel yie !lirl yxitck mgl oerh epaxw oky Ð xifpl dn :dyw i`e .dzgydc e`l dgcz devnc ezglbzy oky lk `l Ð xeqi` mey

xrz oirhdl slinl opira `lc ,`kd la` .mgl oerh epaxwy ea zxg` `xneg ok enky ,ezglbzl xrz oerh `diy `ed oic xifpa ikd meync xity jixt ,mizigyn x`y `le rxevnl

`de :`ed dniz mewn lkn `l` .xifpn `xneg slinl opira `lc ,`kxit `idd llk `kiiy `le ,oizigyn x`ya enk xrza exiardl ecia didi zeyxdy wx ,xifpc zglbzn rxevna

edl `hiyt rxevna `nl` ,'ek xyt` i` rxevnn ecnll :lirlc `ziixaa xn`wc ,xifpa dil opircic inwn rxevnc zglbzn xrz edl `hiyt opaxlc gken [ixde] ,opaxl `ibeq jd
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éìé àì¯ àä ,ïðaøc àaélà ¯ àeää :déì øîà ¯ !ó ¨¨¥£©¥©©¦¨§©¨©¨
:ïðúc .øæòéìà éaøc àaélàepèwìiL ãò áéiç Bðéàå ©¦¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¥©¨©¤§©§¤

è÷ìîa Bèwéì eléôà :øîBà øæòéìà éaø ,øòúa§©©©¦¡¦¤¤¥£¦¦§§©§¥
"Bð÷æ" :àéðúc ?ïðaøc eäééîòè éàî .áéiç éðèéäøáe¦§¦§¦©¨©©£©§§©¨©§©§¨§¨
àì íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ
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נזיר. שלשה מינין - פרק שישי דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc xifp(iying meil)

y `xneg mda yiBðaø÷ ïéàdpzyn,úelãaoiae xiyr oia `l` ¥¨§¨§©
,zepaxwd mze` z` `ian lcBðaøwL òøBöîa øîàzdpzyn Ÿ©¦§¨¤¨§¨

,úelãa,dnda mewna dpei ipae mixez `iadl leki ipr `ed m`y §©
dliwd ok enky xnel yi ,dfa eilr dliwd dxezdy epivny oeike
miiele xifpn cenll oi`e ,xrza `weec glbl jixv epi`y eilr

.rxevnl xeng mpicy
:el` mixaca ozne `yn d`ian `xnbdàiLøLî øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©§©§¦¨

àøwéòî ,àpz éàä ,àáøìlirl `ziixaa -(:hl)øîàyBãîììz` §¨¨©©¨¥¦¨¨¨©§¨§
xrza glbl xifpd aeigîly aeigdòøBön,xrza glbléà ¦§¨¦

,øLôàmeyn,åéìò øéîçäì øeîçî ì÷ ïéðc ïéàLepic rxevny ¤§¨¤¥¨¦©¥¨§©§¦¨¨
epi`y lw epic xifpe ,eteb xry lk z` glbl jixv `edy xeng
`edy rxevnn micnl oi`e ,ey`x xry z` `l` glbl aiiegn
`pzl reci didy rnyne ,epnn lw `edy xifpd lr xingdl xeng
`a ixdy ,xifpn df z` cnl `ly s` ,xrza glbl aiig rxevny

,rxevnn xifp cenlløîà øãäå,`ziixad dxn` jk xg`e - §¨©¨©
yóìéðly -xrza glbl rxevnd aeig z` micneàðécîxifpn - ¥©¦¦¨

mircei epiid `l xifpn cenild `lely x`eane ,cvd dna miiele
,xrza glbl jixv rxevnyéìé àì énð àðécîeómb dyrnle - ¦¦¨©¦Ÿ¨¥

jextl yiy meyn ,xrza glbn rxevny cenll oi` miiele xifpn
,lirl x`eanke ,zelca mpaxw oi`y mday deyd cvdl dn
e` xifpn xeng rxevn m` zeziixad oia dxizq yiy mb `vnpe

.rxevnn xeng xifp
déì øîà,dxizq o`k oi` ,`axàeää`ziixad -(:hl lirl)drciy ¨©¥©

`id ,xifpn df oic cenll dkxved `le ,xrza glbn rxevny
ïðaøc àaélàopax zhiyl -xrza zglbz aeig micnely £¦¨§©¨¨

`ziixaa x`eank ,rxevna dxen`d 'epwf' dlindn rxevna
e ,jenqa oldlàäglbn rxevny cenll dvexy `ziixad - ¨

`id ,miiele xifpn xrzaøæòéìà éaøc àaélàdyxit `l dxezdy £¦¨§©¦¡¦¤¤
ezglbz oic cenll mikixve ,xrza `ed ezglbz oicy rxevna

`ibeqd seqa x`eanke ,xifpn(.`n)xen`d 'ey`x'n micnely
ifpa edecinrdy ,rxevna,rxevn xïðúcdpyna(.k zekn)iabl ¦§©

,owfd zzgyd xeqi`áéiç Bðéàå,zewlna epwf z` zigyndãò §¥©¨©
epè÷ìiLepwf ze`t xry z` lehie zigyiy cr -éaø .øòúa ¤¦§§¤§©©©¦

eléôà ,øîBà øæòéìàm`è÷ìîa Bèwéìzeaxg igvgvny ilk - ¡¦¤¤¥£¦¦§§©§¥
siiqd wiz z` ea miwilgnéðèéäøáemiqixz iyery ilka e` - ¦§¦§¦

,urd z` ea miwilgnáéiç.zewln ©¨
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî`weec `id rxevn zglbzy ©©§©§§©¨¨

,xrzaàéðúc,`ziixaarxevna xn`p(h ci `xwie)mFIa dide' §©§¨§¨¨©
z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤

,'gNbi FxrU lMøîBì ãeîìz äî 'Bð÷æ'`ed `ld ,xn`p dnl - ¨§¨§©¥©§¨©©§©
,'exry lk'a lelkøîàpL éôìmipdk iabl(d `k `xwie)íð÷æ úàôe' §¦¤¤¡©§©§¨¨

,'eçlâé àì,xrza owfd ze`t xry geliba exq`pyìBëéiziid - Ÿ§©¥¨
xnel ayegyeléôàodkòøBöî,dxdh zglbz glbl `aydidi £¦§¨

epic,ïk,xrza epwf z` glbl xeq`y'Bð÷æ' øîBì ãeîìz`edy ¥©§©§¨
,epwf z` glbn rxhvpy oeik ,odk `ed m` s`y cnll ,xzein
ly dyrz `ld z` dgec ,rxevn gelib ly dyr zevny meyn

.'Eidi miWcw' ly dyr xeqi` mbe ,'EgNbi `l mpwf z`tE'§©§¨¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¦§
c ïìðîe`ed owfd zzgyd xeqi`,øòúá,àéðúcxn`p(d `k `xwie) §¨¨§§©©§©§¨

,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'ìBëéxnel ayeg iziid -yeléôàm`Bçléb §©§¨¨Ÿ§©¥¨£¦¦§
íéøtñîambøîBì ãeîìz .áéiç àäézglbz xqe`d weqta xn`p - §¦§¨©¦§¥©¨©§©

l`xyia owf(fk hi `xwie)úéçLú àìå'f z`R z`dzgyd oeyle ,'Lpw §Ÿ©§¦¥§©§¨¤
ly owfd gelib xeqi` z` micnele ,melk xiiyn epi`y dzernyn
,'z`t' 'z`t' dey dxifba l`xyi ly owfd gelib xeqi`n mipdk
,miixtqna la` ,dzgyda `l` dxezd dxq` `l mipdkl mby
exwirn xriyd z` milhep mpi`y oeik dzgyd mda oi`y

.owfd z` glbl xzen ,eyxyneìBëéelit`y xnel ayeg iziid - ¨
m`,éðèéäøáe è÷ìîa Bèwéìmb,áéiç àäézigyd seq seqy iptn ¦§§©§¥¦§¦§¦§¥©¨

,exwirn owfd xry z`øîBì ãeîìz,mipdk iablàì íð÷æ úàôe' ©§©§©§¨¨Ÿ
,'eçlâé,ea glbl milibxy xaca `l` xn`p `l 'gelib' oeyle §©¥

,mda glbl milibx mc` ipa oi` iphidxe hwlneãöék àäeniiwzi ¨¥©
dxeq` dzgyd `weecy micnel mdn cg`ny ,miweqtd ipy

`l` ,glbl xeq` gelib jxc `weecy micnel ipydneeäæéàçeléb ¥¤¦©
øòz äæ øîBà éåä ,äúçLä Ba LiL,mi`pzd ipy miniiwzn eay ¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©

oeike ,eyxyn xriyd z` xwer `ed ok enke ,ea glbl jxcdy
x`eane .owfd z` glbl xeq` ea wx ,mi`pzd ipy ea miniiwzny
mby cenll yi ,oky xg`ne .xrza wx `ed owfd zzgyd xeqi`y
odk mby cnll dxezd dkxved okly ,xrza ezevn rxevn
xeqi` mey oi` ,xac lka glbl leki `ed m`y ,glbn rxevn

.z`f cnll dxezd dkxved dnle ,ezglbza
:xrza `weec glbl jixv rxevny dgkedd z` dgec `xnbd

éànî,xrza `l` dpi` rxevn zglbzy oipn -àîìéc-`ny ¦©¦§¨
y xnel yieléôà íìBòìm`Bèwéìexryl rxevndè÷ìîa §¨£¦¦§§©§¥

éðèéäøáe,xrza `leãéáò÷ äåöî énðz` miiwn `ed jk mb - ¦§¦§¦©¦¦§¨¨¨¦
glbz zevn,ezàäåepcnll `a epi` 'epwf' dlindn ieaixde - §¨

jixv rxevny epgked jkny ,epwf z` glbn rxevn odk mby
`l` ,xrza `weec glblïðéòeîLàì éúà÷epcnll `a -cxzen ¨¨¥§©§¦¨§

glbl rxevnl,øòúa eléôà,xrza glbl xeq` cinzy it lr s` £¦§©©
edéìò áéiçéî àì.owfd zzgyd xeqi` lr zewln aiigzn epi`e - Ÿ¦©©£¥

.xrza `weec glbl jixv rxevny dgked oi` ok m`e
:minrh ipyn digcd z` zkxet `xnbdéøîàipa exn` - ¨§¥

,daiyidzglbzy cnll `a 'epwf' dlindn ieaixd jgxk lry
y meyn ,xrza `weec `id rxevndCzòc à÷ìñ éàdlri m`y - ¦¨§¨©§¨

y xnel jzrc lrénð ãéáò ékglbi rxevn m` mby -è÷ìîa ¦¨¦©¦§©§¥
éîc øétL éðèéäøáeieaixd jxved `le ,zglbzd zaeg ici `vi - ¦§¦§¦©¦¨¥

ok m` ,xrza elit` glbl el xzeny cnll `l` 'epwf' ly
dépéî àø÷ ÷BzLéì,df ieaix aezkz `l dxezdy -àðéîà àðàå ¦§§¨¦¥©£¨£¦¨

xnege lwa ,xrza glbl rxevnl xzeny cenll lke` ip`e -
lwd `ed jke ,y`xd ztwd xeqi` dgecy xedh xifp zglbzn

,xnegeäîelãéáò à÷ àøeqéàc øéæð éabzexifpd zlaw zryay - ©©¥¨¦§¦¨¨¨¦
e ,`heg `xwp zexifpa xcepd oky ,xeqi` lr xaréëä eléôàs`e - £¦¨¦

ok it lráéiçîz` jka dgece ,ey`x lk glbl aiegn `ed - ¦©©
,y`xd ztwd xeqi`àëärxevna o`k -äåöîc`id ezglbzy - ¨¨§¦§¨

,`hg ici lr dribd `ly devnïkL ìk àìz` dgcz ef devny Ÿ¨¤¥
jixvy epcnll `a 'epwf' ly ieaixdy gkene .owfd zzgyd xeqi`

.xrza `weec glbl
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc xifp(iying meil)

y `xneg mda yiBðaø÷ ïéàdpzyn,úelãaoiae xiyr oia `l` ¥¨§¨§©
,zepaxwd mze` z` `ian lcBðaøwL òøBöîa øîàzdpzyn Ÿ©¦§¨¤¨§¨

,úelãa,dnda mewna dpei ipae mixez `iadl leki ipr `ed m`y §©
dliwd ok enky xnel yi ,dfa eilr dliwd dxezdy epivny oeike
miiele xifpn cenll oi`e ,xrza `weec glbl jixv epi`y eilr

.rxevnl xeng mpicy
:el` mixaca ozne `yn d`ian `xnbdàiLøLî øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©§©§¦¨

àøwéòî ,àpz éàä ,àáøìlirl `ziixaa -(:hl)øîàyBãîììz` §¨¨©©¨¥¦¨¨¨©§¨§
xrza glbl xifpd aeigîly aeigdòøBön,xrza glbléà ¦§¨¦

,øLôàmeyn,åéìò øéîçäì øeîçî ì÷ ïéðc ïéàLepic rxevny ¤§¨¤¥¨¦©¥¨§©§¦¨¨
epi`y lw epic xifpe ,eteb xry lk z` glbl jixv `edy xeng
`edy rxevnn micnl oi`e ,ey`x xry z` `l` glbl aiiegn
`pzl reci didy rnyne ,epnn lw `edy xifpd lr xingdl xeng
`a ixdy ,xifpn df z` cnl `ly s` ,xrza glbl aiig rxevny

,rxevnn xifp cenlløîà øãäå,`ziixad dxn` jk xg`e - §¨©¨©
yóìéðly -xrza glbl rxevnd aeig z` micneàðécîxifpn - ¥©¦¦¨

mircei epiid `l xifpn cenild `lely x`eane ,cvd dna miiele
,xrza glbl jixv rxevnyéìé àì énð àðécîeómb dyrnle - ¦¦¨©¦Ÿ¨¥

jextl yiy meyn ,xrza glbn rxevny cenll oi` miiele xifpn
,lirl x`eanke ,zelca mpaxw oi`y mday deyd cvdl dn
e` xifpn xeng rxevn m` zeziixad oia dxizq yiy mb `vnpe

.rxevnn xeng xifp
déì øîà,dxizq o`k oi` ,`axàeää`ziixad -(:hl lirl)drciy ¨©¥©

`id ,xifpn df oic cenll dkxved `le ,xrza glbn rxevny
ïðaøc àaélàopax zhiyl -xrza zglbz aeig micnely £¦¨§©¨¨

`ziixaa x`eank ,rxevna dxen`d 'epwf' dlindn rxevna
e ,jenqa oldlàäglbn rxevny cenll dvexy `ziixad - ¨

`id ,miiele xifpn xrzaøæòéìà éaøc àaélàdyxit `l dxezdy £¦¨§©¦¡¦¤¤
ezglbz oic cenll mikixve ,xrza `ed ezglbz oicy rxevna

`ibeqd seqa x`eanke ,xifpn(.`n)xen`d 'ey`x'n micnely
ifpa edecinrdy ,rxevna,rxevn xïðúcdpyna(.k zekn)iabl ¦§©

,owfd zzgyd xeqi`áéiç Bðéàå,zewlna epwf z` zigyndãò §¥©¨©
epè÷ìiLepwf ze`t xry z` lehie zigyiy cr -éaø .øòúa ¤¦§§¤§©©©¦

eléôà ,øîBà øæòéìàm`è÷ìîa Bèwéìzeaxg igvgvny ilk - ¡¦¤¤¥£¦¦§§©§¥
siiqd wiz z` ea miwilgnéðèéäøáemiqixz iyery ilka e` - ¦§¦§¦

,urd z` ea miwilgnáéiç.zewln ©¨
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî`weec `id rxevn zglbzy ©©§©§§©¨¨

,xrzaàéðúc,`ziixaarxevna xn`p(h ci `xwie)mFIa dide' §©§¨§¨¨©
z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤

,'gNbi FxrU lMøîBì ãeîìz äî 'Bð÷æ'`ed `ld ,xn`p dnl - ¨§¨§©¥©§¨©©§©
,'exry lk'a lelkøîàpL éôìmipdk iabl(d `k `xwie)íð÷æ úàôe' §¦¤¤¡©§©§¨¨

,'eçlâé àì,xrza owfd ze`t xry geliba exq`pyìBëéiziid - Ÿ§©¥¨
xnel ayegyeléôàodkòøBöî,dxdh zglbz glbl `aydidi £¦§¨

epic,ïk,xrza epwf z` glbl xeq`y'Bð÷æ' øîBì ãeîìz`edy ¥©§©§¨
,epwf z` glbn rxhvpy oeik ,odk `ed m` s`y cnll ,xzein
ly dyrz `ld z` dgec ,rxevn gelib ly dyr zevny meyn

.'Eidi miWcw' ly dyr xeqi` mbe ,'EgNbi `l mpwf z`tE'§©§¨¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¦§
c ïìðîe`ed owfd zzgyd xeqi`,øòúá,àéðúcxn`p(d `k `xwie) §¨¨§§©©§©§¨

,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'ìBëéxnel ayeg iziid -yeléôàm`Bçléb §©§¨¨Ÿ§©¥¨£¦¦§
íéøtñîambøîBì ãeîìz .áéiç àäézglbz xqe`d weqta xn`p - §¦§¨©¦§¥©¨©§©

l`xyia owf(fk hi `xwie)úéçLú àìå'f z`R z`dzgyd oeyle ,'Lpw §Ÿ©§¦¥§©§¨¤
ly owfd gelib xeqi` z` micnele ,melk xiiyn epi`y dzernyn
,'z`t' 'z`t' dey dxifba l`xyi ly owfd gelib xeqi`n mipdk
,miixtqna la` ,dzgyda `l` dxezd dxq` `l mipdkl mby
exwirn xriyd z` milhep mpi`y oeik dzgyd mda oi`y

.owfd z` glbl xzen ,eyxyneìBëéelit`y xnel ayeg iziid - ¨
m`,éðèéäøáe è÷ìîa Bèwéìmb,áéiç àäézigyd seq seqy iptn ¦§§©§¥¦§¦§¦§¥©¨

,exwirn owfd xry z`øîBì ãeîìz,mipdk iablàì íð÷æ úàôe' ©§©§©§¨¨Ÿ
,'eçlâé,ea glbl milibxy xaca `l` xn`p `l 'gelib' oeyle §©¥

,mda glbl milibx mc` ipa oi` iphidxe hwlneãöék àäeniiwzi ¨¥©
dxeq` dzgyd `weecy micnel mdn cg`ny ,miweqtd ipy

`l` ,glbl xeq` gelib jxc `weecy micnel ipydneeäæéàçeléb ¥¤¦©
øòz äæ øîBà éåä ,äúçLä Ba LiL,mi`pzd ipy miniiwzn eay ¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©

oeike ,eyxyn xriyd z` xwer `ed ok enke ,ea glbl jxcdy
x`eane .owfd z` glbl xeq` ea wx ,mi`pzd ipy ea miniiwzny
mby cenll yi ,oky xg`ne .xrza wx `ed owfd zzgyd xeqi`y
odk mby cnll dxezd dkxved okly ,xrza ezevn rxevn
xeqi` mey oi` ,xac lka glbl leki `ed m`y ,glbn rxevn

.z`f cnll dxezd dkxved dnle ,ezglbza
:xrza `weec glbl jixv rxevny dgkedd z` dgec `xnbd

éànî,xrza `l` dpi` rxevn zglbzy oipn -àîìéc-`ny ¦©¦§¨
y xnel yieléôà íìBòìm`Bèwéìexryl rxevndè÷ìîa §¨£¦¦§§©§¥

éðèéäøáe,xrza `leãéáò÷ äåöî énðz` miiwn `ed jk mb - ¦§¦§¦©¦¦§¨¨¨¦
glbz zevn,ezàäåepcnll `a epi` 'epwf' dlindn ieaixde - §¨

jixv rxevny epgked jkny ,epwf z` glbn rxevn odk mby
`l` ,xrza `weec glblïðéòeîLàì éúà÷epcnll `a -cxzen ¨¨¥§©§¦¨§

glbl rxevnl,øòúa eléôà,xrza glbl xeq` cinzy it lr s` £¦§©©
edéìò áéiçéî àì.owfd zzgyd xeqi` lr zewln aiigzn epi`e - Ÿ¦©©£¥

.xrza `weec glbl jixv rxevny dgked oi` ok m`e
:minrh ipyn digcd z` zkxet `xnbdéøîàipa exn` - ¨§¥

,daiyidzglbzy cnll `a 'epwf' dlindn ieaixd jgxk lry
y meyn ,xrza `weec `id rxevndCzòc à÷ìñ éàdlri m`y - ¦¨§¨©§¨

y xnel jzrc lrénð ãéáò ékglbi rxevn m` mby -è÷ìîa ¦¨¦©¦§©§¥
éîc øétL éðèéäøáeieaixd jxved `le ,zglbzd zaeg ici `vi - ¦§¦§¦©¦¨¥

ok m` ,xrza elit` glbl el xzeny cnll `l` 'epwf' ly
dépéî àø÷ ÷BzLéì,df ieaix aezkz `l dxezdy -àðéîà àðàå ¦§§¨¦¥©£¨£¦¨

xnege lwa ,xrza glbl rxevnl xzeny cenll lke` ip`e -
lwd `ed jke ,y`xd ztwd xeqi` dgecy xedh xifp zglbzn

,xnegeäîelãéáò à÷ àøeqéàc øéæð éabzexifpd zlaw zryay - ©©¥¨¦§¦¨¨¨¦
e ,`heg `xwp zexifpa xcepd oky ,xeqi` lr xaréëä eléôàs`e - £¦¨¦

ok it lráéiçîz` jka dgece ,ey`x lk glbl aiegn `ed - ¦©©
,y`xd ztwd xeqi`àëärxevna o`k -äåöîc`id ezglbzy - ¨¨§¦§¨

,`hg ici lr dribd `ly devnïkL ìk àìz` dgcz ef devny Ÿ¨¤¥
jixvy epcnll `a 'epwf' ly ieaixdy gkene .owfd zzgyd xeqi`

.xrza `weec glbl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc xifp(ipy meil)

weqtdy `ziixaa epipyy dn -(c e xacna)ïôbî äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤
ïéiä,'bf cre mipvxgn,øéæð éøeqéà ìò ãnéì,mibfe ovxg oii epiidc ©©¦¥©§©¦§©¨¦¥©¦¥¨¦

äæ íò äæ ïéôøèöî ïäLdlik` xeriy cgi mlekn lk` m`y - ¤¥¦§¨§¦¤¦¤
,zewln aiigzdl mitxhvndyweàáé÷ò éaøì,jxved dn myl §©¦£¦¨

,df oic epcnll weqtdøeqéàì óøèöî øzéä øîBì Lé àzLäixd - ©§¨¥©¤¥¦§¨¥§¦
ok m`e ,xifpa xeqi`l sxhvn xzid elit` `aiwr iax itløeqéà¦

àéòaî øeqéàìxeqi` mby aezkdn cenll ep` mikixv ike - §¦¦©§¨

.xacd oky lk `ld ,xeqi`l sxhvi
:`xnbd zayiindéì øîày dn ,iy` axl `pdk axøzéäsxhvn ¨©¥¤¥

øeqéàìmlke`yk wx edf,úçà úáadf xg` dfa mlk`i m` la` §¦§©©©
ok oi`y dn ,mitxhvn mpi` qxt zlik` ick jeza elit`øeqéà¦

øeqéàìsxhvneléôàmlke`yk,äæ øçà äæamlk`y calae §¦£¦¨¤©©¤
ixeqi` lky oicl cgein ieaix epkxved okle ,qxt zlik` icka

.df mr df mitxhvn xifp:`xnbd zl`eyïBòîL éaøå§©¦¦§
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc xifp(iyiy meil)

:dipy `kxit `xnbd dtiqeneúåy ,cere -Czòc à÷ìñ éàm`y - §¦¨§¨©§¨
mby ,jzrc lr dler didãéáò ékglbi m` -éðèéäøáe è÷ìîa ¦¨¦§©§¥¦§¦§¦

,xrza `leãéáò à÷ äåöîok m` ,rxevn zglbz zevn miiwi - ¦§¨¨¨¦
,jxevl `ly xrza epwf glbl xzid epcnll `a epi` 'epwf' ieaixd

áéúk àìcîa glbl xzeny yxetna aezk `l ixdy -øòz,`l` ¦§Ÿ§¦©©
e ,ieaix wx `edøîàc Lé÷ì Léøkay ,oie`l ziigca llkíB÷î ìk §¥¨¦§¨©¨¨

,äNòú àìå äNò àöBî äzàLz` xzeqy minrt dyrd meiwe ¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤
,e`ld,íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà,e`ld z` zegcl `le ¦©¨¨§©¥¤§¥¤
áèeî,mpiga e`ld z` zegcl `le ok zeyrlåàì íàåi` m`e - ¨§¦¨

,e`ld z` dgci m` `l` dyrd z` miiwl xyt`äçãéå äNò àáé̈Ÿ£¥§¦§¤
,äNòú àì úàmiiwl xyt`y oeik ,rxevn zglbza s` ok m`e ¤Ÿ©£¤

xzid 'epwf'n cenll oi` ,iphidxe hwlna glbiy ici lr mdipy
.oie`ld ziigc ly llkd z` xzeq df xzidy meyn ,xrza glbl
jixv rxevn odk s`y epcnll `a 'epwf' ly ieaixdy gken `l`

.xrza `weec glbl jixv rxevny gkene ,xrza epwf z` glbl
xeqi`y micneld ,minkg zrc z` `xnbd dx`ia o`k cr
glbn rxevny 'epwf'n micnel md ok lre ,xrza `ed dzgyd
m` mb ezhiyl ixdy ,ok cenll oi` xfril` iaxl mle` .xrza

jixv ,iphidxe hwlna `id rxevn zglbz,'epwf' ly ieaixd z`
hwlna mb `edy owfd zzgyd xeqi` z` dgec zglbzdy cnll

lirl d`aedy dpyna x`eank] iphidxe(:n):`xnbd zl`ey .[
,øæòéìà éaøåàîòè éàîrxevn zglbzy ,ezhiyl xewnd edn - §©¦¡¦¤¤©©§¨

.xrza `weec zeidl dkixv
xfril` iax :`xnbd daiynéìéó`id rxevn zglbzy cnel - ¨¥

xrzaîieaixd,àéðúc .'BLàø'rxevn zglbz iabl weqta xn`p ¥Ÿ§©§¨
(h ci `xwie)z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤

,'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e FpwføîBì ãeîìz äî 'BLàø' §¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©Ÿ©©§©
-weqta dxkfp recnxn` xak weqtd `ld ,y`xd zglbz

dlind d`a dne ,'exry lk'a lelk ey`xe ,exry lk miglbny
.epcnll 'ey`x'øîàpL éôìløéæð éabezexifp ini jezaa)(d e xacn §¦¤¤¡©©¥¨¦

'BLàø ìò øáòé àì øòz',xrza ey`x z` glbl xeq`y -ìBëé- ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨
y xnel ayeg iziidòøBöî øéæð óàdxdh zglbz glbl `ay ©¨¦§¨

epic didi ,ezexifp ini jeza,ïkxeq`yey`x xry glbl,xrza ¥
øîBì ãeîìzweqta xn`p -'BLàø'm` s`y cnll ,xzein `edy ©§©Ÿ

ly dyr zevny meyn ,ey`x z` glbn rxhvpy oeik ,xifp `ed
lr xari `l xrY' ly dyrz `ld z` dgec ,rxevn gelib©©Ÿ©£Ÿ©
mikixvy jkne .'FW`x xrU rxR lCB' ly dyrd z` mbe ,'FW`xŸ©¥¤©§©Ÿ
rxevn zglbzy gken ey`x z` glbn rxevn xifpy zeaxl weqt
mb xrza `weec dzid `l rxevn zglbz m`y oeik ,xrza `id
,cgein ieaix dfl mikixv epiid `le ,glbl leki did rxevn xifp

.xrza wx `ed xifp ly gelibd xeqi` ixdy
lirl dzgcy itk ,xfril` iax zhiyl cenild z` dgec `xnbd

:opax zhiyléànî,xrza `l` dpi` rxevn zglbzy oipn - ¦©
àîìcy xnel yi `ny -eléôà íìBòìm`Bèwéì,exryl rxevnd ¦§¨§¨£¦¦§

éðèéäøáe è÷ìîajk mb ,xrza `leãéáò÷ äåöîz` miiwn `ed - §©§¥¦§¦§¦¦§¨¨¨¦
,ezglbz zevnàîéz éëårxevn zglbzy gikedl dvxz m`e - §¦¥¨

dpi`,rxevn zglbza xrz aeig oi` m`y meyn ,xrza `l`
él änì øòzglbl rxevn xifpl xizdl weqtd jxved recn - ©©¨¨¦

xnel xyt`y oeik ,dgked ef oi` ,'ey`x' ly ieaixdn xrza
liaya 'ey`x' dazk dxezdyàøîéîì[xnel-]crxevnl xzen §¥§¨§

ey`x z` glblàðéîà Czòc à÷ìñ ,øòúa eléôàdlri `ly - £¦§©©¨§¨©§¨£¦¨
y ,xnel jzrc lráéiçéî øòúa ãéáò ék øéæð éaâå ìéàBäoeikny - ¦§©¥¨¦¦¨¦§©©¦©©

,zewln aiig xrza ey`x glbnd xifpyok m`òøBöî éabénð- ©¥§¨©¦
,ezxdhl xrza gliby rxevn xifp mbáéiçéì-.zewln aiigzi ¦©©

àìc ïì òîLî à÷-m` s`y epcnll 'ey`x' ieaixd jxved okl ¨©§©¨§Ÿ
glbl jixv rxevny dgked oi` ok m`e .aiig epi` xrza glib

.xrza `weec

`a 'ey`x' dlindn ieaixd jgxk lr :digcd z` zkxet `xnbd
y meyn ,xrza `weec `id rxevnd zglbzy cnllà÷ìñ éà¦¨§¨

Czòcy xnel jzrc lr dlri m`y -ãéáò ékrxevn m` mby - ©§¨¦¨¦
glbiãéáò÷ äåöî éðèéäøáe è÷ìîa,gelibd zevn zaeg ici `vi - §©§¥¦§¦§¦¦§¨¨¨¦

glbl rxevn xifpl xzeny epcnll `a epi` 'ey`x' ieaixd ok m`
,xrza ey`xáúk àìcîyxetna dxeza aezk `l ixdy - ¦§Ÿ¨©

a glbl xzenyøòzoi` df xzidly mrhde ,ieaix wx `ed `l` - ©©
`ed ,exizdl leki yxetn weqt wxe ,'ey`x' ieaixa icLé÷ì Léøk§¥¨¦

miiwl xyt` i` xy`k `l` dyrz `l dgec dyr oi`y xn`y
,iphidxe hwlna glbiy ici lr mdipy miiwl xyt` o`ke ,mdipy
glbl jixv rxevny epcnll `a 'ey`x' ieaixdy jgxk lr `l`

. .xrza `weecÂÄ
:`xnbd zl`eyïðaøåxrza `weec `id rxevn zglbzy ecnly §©¨¨
,'epwf' ieaixdndéa éLøc éàî 'BLàø' éàämiyxec md dn - ©Ÿ©¨§¥¥

rxevn zglbz lr cnll `a xfril` iax itly 'ey`x' ieaixdn
.xrza `idy

:`xnbd daiyneäì éòaéî'ey`x' ly ieaixd z` mikixv opax - ¦¨¥§
äôwäc åàì éçãéîìxeqi` dgec rxevn zglbz zevny cnll - §¦§¥¨§©¨¨

.y`xd ztwdàéðúcweqtd lr `ziixaa(fk hi `xwie)eôéwú àì' §©§¨Ÿ©¦
ìBëé ,'íëLàø úàty ,xnel ayeg iziid -ïk òøBöî óàmby - §©Ÿ§¤¨©§¨¥

,ey`x ze`t siwdl xeq` didi ezglbza rxevnøîBì ãeîìz- ©§©
weqta xn`p'BLàø'rxevn gelib zevny cnll ,xzein `edy Ÿ

`l' ly e`ld z` dgec,dyrz `l dgec dyry iptn ,'etiwz
.gelibd llka ze`td xriy s` okle

:`xnbd dywnázëîì él änìaezkl jixv dn myl -'BLàø' ¨¨¦§¦§©Ÿ
ztwd ly dyrz `l dgec rxevn zglbz ly dyrdy cnll

,y`xddéì ÷etéúå,df oic cenll xyt` `ld -îieaixd,'Bð÷f' §¥¥¥§¨
enkàéðúclirl z`aend `ziixaa(:n)zglbz iabl weqta xn`p , §©§¨

rxevn(h ci `xwie)FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ
,le`yl yie ,'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e'Bð÷æ' §¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©§¨

øîBì ãeîìz äîweqtd `ld ,owfd zglbz weqta dxkfp recn - ©©§©
d`a dne ,'exry lk'a lelk epwfe ,exry lk miglbny xn` xak

,epcnll 'epwf' dlindøîàpL éôìmipdk iabl(d `k `xwie)úàôe' §¦¤¤¡©§©
'eçlâé àì íð÷æ,xrza owfd ze`t geliba mipdkd exq`py -ìBëé §¨¨Ÿ§©¥¨

y xnel ayeg iziid -óàodkòøBöî,dxdh zglbz glbl `ay ©§¨
epic didi,ïk,xrza epwf z` glbl xeq`yøîBì ãeîìzxn`p - ¥©§©

weqta'Bð÷æ'rxhvpy oeik ,odk `ed m` s`y cnll ,xzein `edy §¨
z` dgec ,rxevn gelib ly dyr zevny meyn ,epwf z` glbn

.'EgNbi `l mpwf z`tE' ly dyrz `ld. §©§¨¨Ÿ§©¥ÂÄ
ok m` ,dyrz `l dgec dyry 'epwf'n epcnl m` :`xnbd dywn

å ,'BLàø' ázëîì él änì'ey`x'n epcnl m`y ,jtidl dyw ok ¨¨¦§¦§©Ÿ§
,dyrz `l dgec dyry'Bð÷æ' ázëîì él änì,dxezl dide ¨¨¦§¦§©§¨

. .mdipy ekxved recne ,miieaixdn cg` z` wx aezklÂÄ
:`xnbd zvxznéëéøö.mikxvp 'epwf'e 'ey`x' miieaixd ipy - §¦¥

,'ey`x' ieaixd z` jixv recn `xnbd zx`aneàðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨
ieaixd z` wx zazek dxezd dzid eli` -áúk àìå ,'Bð÷æ'`le - §¨§Ÿ¨©

ieaixd z` zazek dzidàðéîà äåä ,'BLàø'mixne` epiid - Ÿ£¨£¦¨
yúôwääôwä dîL àì Làøä ìkgelib dxezd dxq` `ly - ©¨©¨¨ŸŸ§¨©¨¨

xy`k `l` ,ze`td,cal ze`td lhepdeyn jkaexriy
mircvd`y xriylxriyd lk z` lhepyk la` ,egvne epf` ixg

jixv `l ,ey`x lk glbny rxevna ok m`e ,d`eeyd o`k oi`
lk glbl leki rxevn epi`y in s`e ,y`xd ztwd xeqi` zegcl

.ze`td xry mr cgi ey`xeàðîçø áúk éëäìdkxved okl - §¨¦¨©©£¨¨
ieaixd z` aezkl dxezd,'BLàø'gelib xzedy mrhdy epcnll Ÿ

glbna xn`p `l y`xd ztwd xeqi`y iptn epi` rxevna ze`td
.dyrz `l dgec dyry iptn `l` ,y`xd lko`kn gikedl yie

,xeqi` yi y`xd lk ztwda s`y
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miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtxifp
ãéáò éëã êúòã à÷ìñ éà åúåxizdl "epwf"e ,inc xity iphidxae hwlna rxevn Ð

,llk ixzyin `l xrzac `pin` ded xrz dia azk `lcn ,daxc` .`z`c `ed xrz

.'ek `ven dz`y mewn lk :xn`c ,yiwl yixk jl `pin`e ,rxevna xrz aizk `lcn

`we ,"exry lk z` glibe" miiwn iedile ,iphidxae hwlna glbil ,rxevna inp ikd

"eglbi `l mpwf z`te"c dyrz `ll miwen

`l` y`xd ztwd dxez dxq` `lc ,xrza

Ð "epwf" jixhvi` ikdlc dpin rny .xrza

,oi` xrzac `xninle ,rxevna xrz ixyinl

iz`wc ,y`x ztwdc `inec ,`l `pixg` icina

e`l dil igce "exry lk z` glibe"c dyr dil

iaxe .mdipy z` miiwl leki epi`y itl ,dtwdc

hwln xaqwe ,dey dxifb dil zi` xfril`

yiy gelib inp iede ,gelib icar inp iphidxeea

iphidxe hwlna ehwil ik ,ikd meyne ,dzgyd

zekn zkqna yxtn inp ikde .aiig dtwd iab

."oiweld od el`" wxtaàîòè éàî øæòéìà éáøå
lirl ipzc `dl zinwene li`ed ,xnelk Ð

Ð xrzac ,xfril` iaxk `picn sili rxevnc

`nrh i`n ,`l Ð `pixg` icina ,oi`?i`

cvdl dn :lirlck jxtinl `ki` `d Ð `picn

.'ek oday deydéìéåùàøî óiabl aizkc Ð

."ey`x z`e exry lk z` glibe" rxevnåùàø
øîåì ãåîìú äîey`xe ,"exry" aizk `lde Ð

xifp iab xn`py itl `l` !`ed exry llka

xnel cenlz Ð "ey`x lr xeari `l xrz"

iab jl izxn`y enk ,xrza "ey`x z` glibe"

xn`c ,ozpei iaxk dl xaq xfril` iaxe .xifp

,xrza `l` aiigin `l xifp iabc (a,hl) lirl

iab ixiq`c i`d inp ikd .`l `pixg` icinae

dil aiigin `lc i`ne ,rxevn iab ixzyin xifp

ixy `l Ð iphidxe hwln oebk ,xifp iab

.rxevnaéì äîì øòú àîéú éëå:`niz ike Ð

xrz"n slil ,"ey`x" rxevna azkinl il dnl

,xifp iabl xen`d "ey`x lr xeari `l

.xrza elit`e rxevna diixyinlêúòã à÷ìñ
'åë øéæð éáâå ìéàåä àðéîà`ni` mlerl ,`l Ð

Ð iphidxae hwlna ,oi` Ð xrza rxevnc jl

llk xrzac `pin` ded ,ciarw devn iphidxae hwlna ciar ikc jzrc `wlq i`c .`l

z` miiwl el xyt`c oeik `kde .'ek yiwl yixcke ,xrz dia aizk `lc meyn ,`l

inp miiwile ,"exry lk z` glibe"c dyr zevn miiwl iphidxe hwlna ciar Ð mdipy

`ni`e ,xrza `l` y`xd ztwd dxez dxq` `lc ,"xrz xeari `l"c dyrz `l

ixyinl "ey`x" dil jixhvi`c dpin rny e`l `l` .ol rnyn `w ,`l llk xrzac

dyr iz` ikd meyne .`l Ð iphidxe hwln ,oi` Ð xrzac `xninl ,rxevn xifpa xrz

miiwl leki dz` oi`y itl ,"ey`x lr xeari `l xrz"c e`l igce "exry lk z` glibe"c

iphidxe hwlna gliby rxevnc ,mdipy z`ivn `l xfril` iax :melk `le dyr `l

iab xfril` iax xaqwc meyn ,dtwdc "epwf"n iphidxe hwlna `le xrza rxevna sili

rxevn itli evn `l inp opaxe .inc xrzkc ,aiig iphidxe hwlna ehwil elit`c dtwd

hwlna glib ik xifp iab ixaqwc meyn ,xifpc "ey`x"n iphidxe hwlna `le xrza

.oixiarnd lk zeaxl :lirl opixn`ck ,inc xrzkc ,aiig iphidxeàðîçø áúë éëäì
åùàø.dtwd dny y`xd lk ztwd elit`c opireny`l Ð
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xrz [edl] iz` `l xifpnc xnege lw e`l i` ,`kde .(xifp) ezglbzl xrz oerhc opaxl

xnege lw opitli xity mewn lkn ,xrza xifp zevnc el miw `l elit`c :xnel yie !rxevna

,mixtqna siwna e`l eda `ki`c ,y`xd ztwdc ze`it dicic zglbz igcc ,xifpn

!owf zzgydc e`l dgcie ,xrza s` glbl xzen `diy oky lk `l rxevn .jenqa rnynck

,xrz epirhdl `z` "epwf"c `xw jgxk lr `l`

.mixg` mizigyn `leåúåik jzrc `wlq i`

iphidxe hwlna ciarlr ,gelib zevn miiwc Ð

f"c `xw jgxkciar ivnc xninl `z` `l "epw

iranc .`icda :yexit ,xrz aizk `lcn .xrza

zeyrl xeq`c yiwl oa oerny iaxck xninl ol

Ð mdipy miiwl lekie li`ed ,xrza glble

dgci `le mixtqna e` iphidxe hwlna glbiy

`l :xnel cenlzdl dide .owf zzgydc e`l

xvw cenlzd `l` .xrz azk `lcn xrz opixy

dnka libxe ,`lilw `pyil xifpc .`pyild

"epwf"c `xw jgxk lr `l` .epeyl xvwl zenewn

`lc ,rxevnl xrz oirhdle ,daeg eraewl `z`

.xrza `l` ezglbz ici `vi

éáøåxfril`hwlna ehwil elit` :xn`c Ð

z`ta aiigne ,owfc [z`ta] aiig iphidxe

jixhv` xitye .oizigyn x`ya elit` owfc

inp epiide ,owf zzgydc e`l igcc rxevnc "epwf"

rxevnc zglbz dil `pn Ð oizigyn x`ya

."ey`x"n dl sili ?xrza `weccåùàødn

xnel cenlz`lde ?rxevna aizkc "ey`x: Ð

,"exry lk z` glbi" `xwc `yixa aizk xak

itl ?xnel cenlz dn "epwf z`e ey`x z`"

jez "ey`x lr xeari `l xrz" xifp iab xn`py

xeq` `di jk [rxevn] xifp s` leki ,eizexifp ini

?jgxk lr eteb x`ya Ð `xwc "xry lk"e ,glbl

`l igc rxevnc "glibe"c dyrc xnel oi`c

dyre "ey`x lr xeari `l xrz"c xifpc dyrz

(xry) :xnel cenlz !"ey`x xry rxt lcb"c

glbl aiig rxevne xifp s`c ,xzein "ey`x"

"ey`x" xfril` iax iwen `lc i`de .xrza

[e`l] igcnle ,xifpa `le ,mc` lkc ey`xa

ztwd dil `xiaqc meyn i` Ð [`cixb] dtwdc

xfril` iaxl `wtp [`cixb] dyrz `l igc dyrc meyn i` ,dtwd dny [`l] y`xd lk

e`l `ki`c ab lr s` ;xifpc ey`xl `l` jixhvi` `l "ey`x" ok m` .jenqack ,milicbn

aizkc "ey`x"c `xezin "glibe"c dyr edl igc Ð "rxt lcb"c dyre "xeari `l xrz"c

xiardl xifpa xq`c icinc ,xifpn rxevna xrz xfril` iaxl dil `wtp `zyde .rxevna

slinl (a,n) lirlc `ziixaa xcdn `wc epiide .xrza glbl rxevna oirhd ,ey`x lr xrz

,[xifpc] "ey`x"n dcnell `ed jixve ,dil iz` `le ,`pic on xifpe ,mieln rxevna xrz

`l` iwl `l xifpc xfril` iaxl dil `xiaqe .xrz oerhc rxevnl opitli xifpn mlerle

oirhd ,xrz epiidc Ð xifpa xeq`c icin ,jklid ,lirlc ozpei iaxk `wec xrzae`l

xrz opirci `l izk` Ð xifpa iwlil inp oixiarn x`y lr [i`c] ,rnynck ,rxevna

.oixiarn x`yl Ð "ey`x"c `xw xninl `ki`c ,rxevnaêéøôåelit` `nlc ,lirlck

Ð xrza elit`c ixyinl il dnl :`niz ike !rxevna ciarw devn inp iphidxe hwlna

rnyn `w ,rxevn xifpd didiyk mb ,xnelk ,aiigil inp rxevn iab 'ek `pin` jzrc `wlqc

xzid aizk `lcn ,rxevna ciarw devn iphidxe hwlna ciar ik jzrc `wlq i` :ipyne .ol

dywe .mdipy miiwl xyt` ixdy ,xifpc dyrz `l rxevnc dyr igcl `l Ð yexita xrz

,y`x ztwdc e`l cg `l` `kilc xifp ip`yc xninl `ki` `kdc :xnel yie !'ek ciarw `xeqi`c xifp dne :`pin` `p`e ,dipin `xw wezyl :lirlc `iepiyl `kd inp wiqn `l i`n` :zvw

lecibc dyr cere ,oie`l ixz jpdl rxevnc dyr dgci `l jkle ,y`xd ztwdc e`le "xeari `l xrz"c xifpc e`l Ð oie`l oixz dia zi` rxevn xifp la` .xifpc ezglbz dil igc jkle

.y`xd z`t mewna xifpa `kil `xeqi` cg elit` Ð dtwd dny `l y`xd lk ztwdc "ey`x"c `ziixa jd` (`,gp xifp) "oixifp ipy" wxt xninl irac i`nlc :m"xd uxiz cere .rxt

.digc mey ez `kil mzdc Ð xifpn xnege lw xninl `kileïðáøå"ey`x" jixhvi` xfril` iaxl `nlyac ?il dnl "ey`x" ,lirlck "epwf"n xrza rxevnc zglbzc edl `wtpc Ð

?"ey`x" edl dnl opaxl `l` ,xrza rxevnc zglbzc dipin slinlàéòáéîetiwz `l" `ipzc .dtwdc e`l igcc xnel `xw jixhvi`c ,xifp oi`y rxevna s` dtwdc e`l igcnl edl

,rxevna aizkc xzein "ey`x" xnel cenlz ?ey`x z`t hxinyk e` ,y`xd z`tn [ueg] Ð "exry lk z` glibe" azkc `de ,ok rxevn s` leki ,"mky`x z`t
opireny`l
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éðèéäøáe è÷ìîa ãéáò ék Czòc à÷ìñ éà ,eúå§¦¨§¨©§¨¦¨¥§©§¥¦§¦§¦
áéúk àìcî ,ãéáò à÷ äåöî,Lé÷ì Léøk ¯ øòz ¦§¨¨¨¥¦§¨§¦©©§¥¨¦

,äNòz àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk :øîàc§¨©¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤
åàì íàå ,áèeî ¯ íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà¦©¨¨§©¥¤§¥¤¨§¦¨
,øæòéìà éaøå .äNòz àì úà äçãéå äNò àáé ¯¨Ÿ£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤§©¦¡¦¤¤

éìé ?àîòè éàîäî "BLàø" :àéðúc ."BLàø"î ó ©©£¨¨¥¥Ÿ§©§¨Ÿ©
øéæð éab øîàpL éôì ?øîBì ãeîìzøBáòé àì øòz" ©§©§¦¤¤¡©©¥¨¦©©Ÿ©£

øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî øéæð óà ìBëé ,"BLàø ìò©Ÿ¨©¨¦§¨¥©§©
è÷ìîa Bèwéì eléôà íìBòì àîìc ?éànî ¯ ."BLàø"Ÿ¦©¦§¨§¨£¦¦§§©§¥
¯ éì änì øòz :àîéz éëå .ãéáò÷ äåöî éðèéäøáe¦§¦§¦¦§¨¨¨¥§¦¥¨©©¨¨¦
ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ;øòúa eléôàc àøîéîì§¥§¨©£¦§©©¨§¨©§¨¨¦¨¦
éîð òøBöî éab ,áéiçéî øòúa ãéáò ék øéæð éaâå§©¥¨¦¦¨¥§©©¦©©©¥§¨©¦
ék Czòc à÷ìñ éà ¯ !àìc ïì òîLî à÷ ¯ áéiçéì¦©©¨©§©¨§¨¦¨§¨©§¨¦
áúk àìcî ¯ ãéáò÷ äåöî éðèéäøáe è÷ìîa ãéáò̈¥§©§¥¦§¦§¦¦§¨¨¨¥¦§¨§©
éLøc éàî "BLàø" éàä ,ïðaøå .Lé÷ì Léøk ,øòz©©§¥¨¦§©¨©©Ÿ©¨§¦
àì" :àéðúc .äôwäc åàì éçãéîì eäì éòaéî ¯ ?déa¥¦¨¥§§¦§¥¨§©¨¨§©§¨Ÿ
ãeîìz ¯ ïk òøBöî óà ìBëé ,"íëLàø úàt eôéwz©¦§©Ÿ§¤¨©§¨¥©§
÷Btéúå ?"BLàø" ázëîì éì änì ¯ ."BLàø" øîBì©Ÿ¨¨¦§¦§©Ÿ§¥
éôì ?øîBì ãeîìz äî "Bð÷æ" :àéðúc !"Bð÷f"î déì¥¦§¨§©§¨§¨©©§©§¦
òøBöî óà ìBëé ,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" øîàpL¤¤¡©§©§¨¨Ÿ§©¥¨©§¨
"BLàø" ázëîì éì änì ."Bð÷æ" øîBì ãeîìz ¯ ïk¥©§©§¨¨¨¦§¦§©Ÿ
àðîçø áúk éàc ,éëéøö ¯ ?"Bð÷æ" ázëîì éì änìå§¨¨¦§¦§©§¨§¦¦§¦§©©£¨¨
ìk úôwä :àðéîà äåä "BLàø" áúk àìå "Bð÷æ"§¨§¨§©Ÿ£¨¨¦¨©¨©¨

áúk éëäì ,äôwä dîL àì Làøä."BLàø" àðîçø ¨ŸŸ§¨©¨¨§¨¦§©©£¨¨Ÿ
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ריז miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtxifp
ãéáò éëã êúòã à÷ìñ éà åúåxizdl "epwf"e ,inc xity iphidxae hwlna rxevn Ð

,llk ixzyin `l xrzac `pin` ded xrz dia azk `lcn ,daxc` .`z`c `ed xrz

.'ek `ven dz`y mewn lk :xn`c ,yiwl yixk jl `pin`e ,rxevna xrz aizk `lcn

`we ,"exry lk z` glibe" miiwn iedile ,iphidxae hwlna glbil ,rxevna inp ikd

"eglbi `l mpwf z`te"c dyrz `ll miwen

`l` y`xd ztwd dxez dxq` `lc ,xrza

Ð "epwf" jixhvi` ikdlc dpin rny .xrza

,oi` xrzac `xninle ,rxevna xrz ixyinl

iz`wc ,y`x ztwdc `inec ,`l `pixg` icina

e`l dil igce "exry lk z` glibe"c dyr dil

iaxe .mdipy z` miiwl leki epi`y itl ,dtwdc

hwln xaqwe ,dey dxifb dil zi` xfril`

yiy gelib inp iede ,gelib icar inp iphidxeea

iphidxe hwlna ehwil ik ,ikd meyne ,dzgyd

zekn zkqna yxtn inp ikde .aiig dtwd iab

."oiweld od el`" wxtaàîòè éàî øæòéìà éáøå
lirl ipzc `dl zinwene li`ed ,xnelk Ð

Ð xrzac ,xfril` iaxk `picn sili rxevnc

`nrh i`n ,`l Ð `pixg` icina ,oi`?i`

cvdl dn :lirlck jxtinl `ki` `d Ð `picn

.'ek oday deydéìéåùàøî óiabl aizkc Ð

."ey`x z`e exry lk z` glibe" rxevnåùàø
øîåì ãåîìú äîey`xe ,"exry" aizk `lde Ð

xifp iab xn`py itl `l` !`ed exry llka

xnel cenlz Ð "ey`x lr xeari `l xrz"

iab jl izxn`y enk ,xrza "ey`x z` glibe"

xn`c ,ozpei iaxk dl xaq xfril` iaxe .xifp

,xrza `l` aiigin `l xifp iabc (a,hl) lirl

iab ixiq`c i`d inp ikd .`l `pixg` icinae

dil aiigin `lc i`ne ,rxevn iab ixzyin xifp

ixy `l Ð iphidxe hwln oebk ,xifp iab

.rxevnaéì äîì øòú àîéú éëå:`niz ike Ð

xrz"n slil ,"ey`x" rxevna azkinl il dnl

,xifp iabl xen`d "ey`x lr xeari `l

.xrza elit`e rxevna diixyinlêúòã à÷ìñ
'åë øéæð éáâå ìéàåä àðéîà`ni` mlerl ,`l Ð

Ð iphidxae hwlna ,oi` Ð xrza rxevnc jl

llk xrzac `pin` ded ,ciarw devn iphidxae hwlna ciar ikc jzrc `wlq i`c .`l

z` miiwl el xyt`c oeik `kde .'ek yiwl yixcke ,xrz dia aizk `lc meyn ,`l

inp miiwile ,"exry lk z` glibe"c dyr zevn miiwl iphidxe hwlna ciar Ð mdipy

`ni`e ,xrza `l` y`xd ztwd dxez dxq` `lc ,"xrz xeari `l"c dyrz `l

ixyinl "ey`x" dil jixhvi`c dpin rny e`l `l` .ol rnyn `w ,`l llk xrzac

dyr iz` ikd meyne .`l Ð iphidxe hwln ,oi` Ð xrzac `xninl ,rxevn xifpa xrz

miiwl leki dz` oi`y itl ,"ey`x lr xeari `l xrz"c e`l igce "exry lk z` glibe"c

iphidxe hwlna gliby rxevnc ,mdipy z`ivn `l xfril` iax :melk `le dyr `l

iab xfril` iax xaqwc meyn ,dtwdc "epwf"n iphidxe hwlna `le xrza rxevna sili

rxevn itli evn `l inp opaxe .inc xrzkc ,aiig iphidxe hwlna ehwil elit`c dtwd

hwlna glib ik xifp iab ixaqwc meyn ,xifpc "ey`x"n iphidxe hwlna `le xrza

.oixiarnd lk zeaxl :lirl opixn`ck ,inc xrzkc ,aiig iphidxeàðîçø áúë éëäì
åùàø.dtwd dny y`xd lk ztwd elit`c opireny`l Ð
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xrz [edl] iz` `l xifpnc xnege lw e`l i` ,`kde .(xifp) ezglbzl xrz oerhc opaxl

xnege lw opitli xity mewn lkn ,xrza xifp zevnc el miw `l elit`c :xnel yie !rxevna

,mixtqna siwna e`l eda `ki`c ,y`xd ztwdc ze`it dicic zglbz igcc ,xifpn

!owf zzgydc e`l dgcie ,xrza s` glbl xzen `diy oky lk `l rxevn .jenqa rnynck

,xrz epirhdl `z` "epwf"c `xw jgxk lr `l`

.mixg` mizigyn `leåúåik jzrc `wlq i`

iphidxe hwlna ciarlr ,gelib zevn miiwc Ð

f"c `xw jgxkciar ivnc xninl `z` `l "epw

iranc .`icda :yexit ,xrz aizk `lcn .xrza

zeyrl xeq`c yiwl oa oerny iaxck xninl ol

Ð mdipy miiwl lekie li`ed ,xrza glble

dgci `le mixtqna e` iphidxe hwlna glbiy

`l :xnel cenlzdl dide .owf zzgydc e`l

xvw cenlzd `l` .xrz azk `lcn xrz opixy

dnka libxe ,`lilw `pyil xifpc .`pyild

"epwf"c `xw jgxk lr `l` .epeyl xvwl zenewn

`lc ,rxevnl xrz oirhdle ,daeg eraewl `z`

.xrza `l` ezglbz ici `vi

éáøåxfril`hwlna ehwil elit` :xn`c Ð

z`ta aiigne ,owfc [z`ta] aiig iphidxe

jixhv` xitye .oizigyn x`ya elit` owfc

inp epiide ,owf zzgydc e`l igcc rxevnc "epwf"

rxevnc zglbz dil `pn Ð oizigyn x`ya

."ey`x"n dl sili ?xrza `weccåùàødn

xnel cenlz`lde ?rxevna aizkc "ey`x: Ð

,"exry lk z` glbi" `xwc `yixa aizk xak

itl ?xnel cenlz dn "epwf z`e ey`x z`"

jez "ey`x lr xeari `l xrz" xifp iab xn`py

xeq` `di jk [rxevn] xifp s` leki ,eizexifp ini

?jgxk lr eteb x`ya Ð `xwc "xry lk"e ,glbl

`l igc rxevnc "glibe"c dyrc xnel oi`c

dyre "ey`x lr xeari `l xrz"c xifpc dyrz

(xry) :xnel cenlz !"ey`x xry rxt lcb"c

glbl aiig rxevne xifp s`c ,xzein "ey`x"

"ey`x" xfril` iax iwen `lc i`de .xrza

[e`l] igcnle ,xifpa `le ,mc` lkc ey`xa

ztwd dil `xiaqc meyn i` Ð [`cixb] dtwdc

xfril` iaxl `wtp [`cixb] dyrz `l igc dyrc meyn i` ,dtwd dny [`l] y`xd lk

e`l `ki`c ab lr s` ;xifpc ey`xl `l` jixhvi` `l "ey`x" ok m` .jenqack ,milicbn

aizkc "ey`x"c `xezin "glibe"c dyr edl igc Ð "rxt lcb"c dyre "xeari `l xrz"c

xiardl xifpa xq`c icinc ,xifpn rxevna xrz xfril` iaxl dil `wtp `zyde .rxevna

slinl (a,n) lirlc `ziixaa xcdn `wc epiide .xrza glbl rxevna oirhd ,ey`x lr xrz

,[xifpc] "ey`x"n dcnell `ed jixve ,dil iz` `le ,`pic on xifpe ,mieln rxevna xrz

`l` iwl `l xifpc xfril` iaxl dil `xiaqe .xrz oerhc rxevnl opitli xifpn mlerle

oirhd ,xrz epiidc Ð xifpa xeq`c icin ,jklid ,lirlc ozpei iaxk `wec xrzae`l

xrz opirci `l izk` Ð xifpa iwlil inp oixiarn x`y lr [i`c] ,rnynck ,rxevna

.oixiarn x`yl Ð "ey`x"c `xw xninl `ki`c ,rxevnaêéøôåelit` `nlc ,lirlck

Ð xrza elit`c ixyinl il dnl :`niz ike !rxevna ciarw devn inp iphidxe hwlna

rnyn `w ,rxevn xifpd didiyk mb ,xnelk ,aiigil inp rxevn iab 'ek `pin` jzrc `wlqc

xzid aizk `lcn ,rxevna ciarw devn iphidxe hwlna ciar ik jzrc `wlq i` :ipyne .ol

dywe .mdipy miiwl xyt` ixdy ,xifpc dyrz `l rxevnc dyr igcl `l Ð yexita xrz

,y`x ztwdc e`l cg `l` `kilc xifp ip`yc xninl `ki` `kdc :xnel yie !'ek ciarw `xeqi`c xifp dne :`pin` `p`e ,dipin `xw wezyl :lirlc `iepiyl `kd inp wiqn `l i`n` :zvw

lecibc dyr cere ,oie`l ixz jpdl rxevnc dyr dgci `l jkle ,y`xd ztwdc e`le "xeari `l xrz"c xifpc e`l Ð oie`l oixz dia zi` rxevn xifp la` .xifpc ezglbz dil igc jkle

.y`xd z`t mewna xifpa `kil `xeqi` cg elit` Ð dtwd dny `l y`xd lk ztwdc "ey`x"c `ziixa jd` (`,gp xifp) "oixifp ipy" wxt xninl irac i`nlc :m"xd uxiz cere .rxt

.digc mey ez `kil mzdc Ð xifpn xnege lw xninl `kileïðáøå"ey`x" jixhvi` xfril` iaxl `nlyac ?il dnl "ey`x" ,lirlck "epwf"n xrza rxevnc zglbzc edl `wtpc Ð

?"ey`x" edl dnl opaxl `l` ,xrza rxevnc zglbzc dipin slinlàéòáéîetiwz `l" `ipzc .dtwdc e`l igcc xnel `xw jixhvi`c ,xifp oi`y rxevna s` dtwdc e`l igcnl edl

,rxevna aizkc xzein "ey`x" xnel cenlz ?ey`x z`t hxinyk e` ,y`xd z`tn [ueg] Ð "exry lk z` glibe" azkc `de ,ok rxevn s` leki ,"mky`x z`t
opireny`l
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ריח
miwxt dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtxifp

àðéîà äåä åð÷æ áúë àìå åùàø àðîçø áúë éàåizxz Ð "ey`x" aizkc i`dc Ð

etiwz `l"c dyrz `l igce "exry lk z` glibe" aizkc rxevnc dyr iz`c ,rnyn

y`xd lk ztwdc "mky`x z`t etiwz `l" aizkcn inp rnyne ,"mky`x z`t z`

dil slinl Ð "epwf" `pngx azk ikdl ,ied xrzac epivn `l oiicr la` .dtwd dny

dzgyd dia aizkc "eglbi `l mpwf z`t"n

.xrz epiidc ,[gelibe]éàî åùàø éàä ïðáøå
äéá éùøã"epwf" inp xfril` iax :`iyw i`e Ð

dia yixc i`n?yixcc ab lr s`c ,aiydl yi

xifpn [dey dxifb] xnbe "ey`x" xfril` iax

inp "epwf" ,dyrz `l z` igc dyrc xnel

Ð dicegl xifpn i`c ,mipdkn xnbinl jixhvi`

dyrz `l z` dgecy `ed oica :`pin` ded

Ð mipdkc e`l la` ,dl`ya epyi oky ,xifpc

iab ixenb`l ["epwf"] inp jixhvi` jklid ,`l

dyrz `l igce dyr iz`c xfril` iaxe :onwl opiqxbc ,`ed ikdc `xazqne .mipdk

dil `pn?dne ,'ek xifpl dn jxtinl `ki`c ,opitli `l xifpn i`ce `l` !sili xifpn `de

.dxend on .(a,gp) "mixifp ipy" wxta onwl yxtnck ,'ek mipdkléúàã øæòéìà éáøå
äéìðî äùòú àì éçãå äùò`z` owf zzgydac ,"epwf"n rxevn itlic opaxl `nlya Ð

`pn ,xfril` iaxl `l` .owf zzgydc e`ll dil igce "exry lk z` glibe"c dyr dil

dil?lk z` glibe"c dyr dil iz` `l xfril` iaxlc oeik ,opaxk owf zzgydn i`

ixzyinc `ed xrza diciclc ,owf zzgydc dyrz `l z` ixnbl igcile "exryrxevn

dyrz `l dilekl dil igce `icda dyr dil `iz` `l Ð iphidxe hwlna `l la`

dil igcc ,rxevnc "ey`x"n i`e .iphidxe hwlna `l la` ixzyin xrzac ,`bltl `l`

rxevn odkc "epwf"n i`e .dl`ya epyi oky xifpl dn :jxtinl `ki` Ð xifpac "ey`x"

xn`cke ,lka dey epi`y e`l oky ,opitli `l odknc ,inp jxtinl `ki` Ð xrza xzenc

.'ek `ipzcn dil `wtp :(a,gp) "oixifp ipy" wxta onwl
àä
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.y`xd ztwdc e`l igc rxevnc glibec dyrc opireny`l

[` cenrl jiiy]êéøèöéàåazk `le "epwf" `pngx azk i`c [ey`xe] epwf azkinl

,dtwd [diny `l] y`xd lk ztwdc `pin` ded "ey`x"

,cal ze`td lhepyk `wec epiid `pin` ded "z`t etiwz `l" aizkc dtwd xeqi` xwirc

deynd df Ð dtwd `id efi` :`nlra xn`ck

`ed `rciv :yexit .ezgcte epf` ixeg`l eircv

eipf` ixeg`ne ,mipf`l jenq lcbe daxd xryd

,xry my oi`e ,`ed wlg.xry oi` ezgcta oke

y`xd z`t epiidc ,eircvay mze` lhepyke

ixeg`l dey `edy `vnp Ð xry wlg didie

`edy ecen `nlr ilek `dae .ezgcte eipf`

,ze`td mbe y`xd lk glbna ibilte .e`la

o`nl `ki`e ,dtwd dny xn`c o`nl `ki`c

.dtwd dny `l xn`c

éëäìey`x `pngx azkdyr igcc oeik .dtwd dny y`xd lk ztwdc ol zelbl Ð

`id dtwd dpin rny ,dtwdc e`ll "ey`x glibe"c

éàåizxz rnyn `pin` ded ey`x `pngx azkrnync ,izxz rnyn ik s` ,xnelk Ð

`l xrza [izk`e] ,dtwd dny y`xd lk ztwdc inp rnyne ,dyrz `l igc dyrc

mixtqna elit` aiig y`x z`t ztwd` ixdy ,xrza `wec rxevnc gelib `diy opirci

dpin ,"epwf" `pngx azk Ð `nzq "etiwz `l" `l` `xwa xrz xkfed `ly ,xrza `ly

i`e ."epwf"e "ey`x" izxz ikixv jkld .xrza `wec rxevnc zglbzc lirl opax iyxc

xrz"c e`l ,dyre oie`l ixz xifpc ey`xa `ki`c ,rxevne xifp `edc `kid ,opaxl :`iyw

rxevnc gelibc dyr igcc opaxl edl `pn ,dtwdc e`le ,rxt lecibc dyre "xeari `l

`ed `py `l ,aezkd xac `ln `xwnc ,"ey`x"n edl `wtp lkd :xnel jixve ?edpd lkl

Ð mipdkc dyre e`l gelibc dyr igcc epwfa ol ilbc oeik :cere .xifp epi` `py `le xifp

`xaq oi`c ,dyre oie`l ipy dgciy oicd `ed Ð "eidz miyecw"c dyre ,owf zzgydc e`l

biltn `lc ,[milicba] (`,gp) onwl `pz `ki` ikde .oie`l ipyl cg` e`l oia wlgl mdl

e`l inp ikd Ð lka dey epi` [mipdkc] dyre e`lc ab lr s`e .oie`l ipyl cg` e`l oia

dey epi` oky iz` `l mipdkn xifpc ,`zekixv ciare ,lka dey xifpc e`l aiyg (my) "mixifp ipy" wxta onwle .dtwdc e`l miyp`e oixifpa `l` ,lka dey epi` dtwdc [e`le] xifpc dyre

i`n ,rxt lecibc dyr [mbe] "xeari `l xrz"c e`l igc gelibc dyrc xninle ,xifpc ey`xl "ey`x" iwenc oeik ,xfril` iaxl :xn`z m`e .dl`ya epyi oky iz` `l xifpn mipdke ,lka

ecw"c [dyre] ,owf zzgydc mipdkc e`l igc gelibc dyrc xfril` iaxl ["epwf"] ez jixhvi`:cere .dl`ya epyi oky xifpc ey`xl dn :jxtinl `ki`c !"ey`x"n dil wetiz ?"[eidz] miy

ol ixenb`l xfril` iaxl jixhvi` "ey`x"c !"ey`x"n wezyle "epwf" aezkl :`niz ike .mipdkc dyre e`l gelibc dyr dgci `l jkle ,zexizi zevn aezkd oda daix oky mipdkl dn

.lirl xn`ck mizigyn x`ya `le ,xrza `wec ied rxevnc gelib zevnc

àúùäoi`y dn owfa yiy itl ?xnel cenlz dn "ey`x" :"rxevnd zxez didz z`f" mipdk zxeza `zi` oke xrz `la elit` ied y`xd ztwdc ocic `ibeqa `kd rnyn (`nw wxt)

aiig epi`e ,o`kn `rcivl zg`e o`kn `rcivl zg` mizy aiig :(b wxt zeknc) `ztqeza `ipzc `de .xzen owfde mixtqna xeq` y`xdy ,owfa ok oi`y dn y`xae ,y`xa ok

jgxk lrc ,igcnl `ki` mipdk zxezc `idde .mixtqna elit`e ,xrz oirk epiid inp Ð ezgcte epf` ixeg`l eirciv deyn :xn`wc ,inp (a,k) zeknae .xrz oirk epiid Ð xrza eptiwiy cr

lkl xzen y`xde :ea `pzc ,mzdc `tiq `gken ikde .oixiarn lk zeaxl lirl xn`c o`nl ,mixtqna s`e exfp ini jez ey`x glbl xeq`c ,xifpa `l` ,ixiin y`xd ztwd xeqi`a e`l

lehil `ly xdfil jixv ,edine .oixifp mpi`y mc` lka xzen epi` zglbzc xn`we ,ixiin xifpa `nl` ?mc` lka y`x xzen ji` Ð ixii` y`xd ztwda i`e .mc` lkl xeq` owfde ,mc`

.zexry daxd odircva xiiyl zewepizd oiglbnyk mlerd ebdp oke .xrz oirk exwi` xityc ,mixtqna elit` y`xd z`téáøådil `pn dyrz `l igce dyr iz`c xfril`m`e Ð

ok m` Ð (a,dl) oiyeciwc `nw wxt xn`ck ,miypa `zil "epwf"c e`lc ,`ed lka dey epi`y e`l oky jpdl dnc :`niz ike !dyre e`l elit` dyr igcc "epwf"e "ey`x"n izile :xn`z

`xwn [jixv] ok m`e .dyre e`l `ki`c xifp meyn "ey`x" i`dl iwenc ,xfril` iaxl jixt ikd meync :uxt epiax axd xne`e ?dyrz `l igc dyr `nlrac olpn :dywiz opaxl mb

lk ztwdc opireny`l eze` oicinrn opaxy enk ,dtwdc e`l igcinl `nlrc yipi`c ey`xae ,`cixb e`la `l` dyre dyrz `ll "ey`x"c `xwl inwe`l ivn `l ok `l m`c ,`pixg`

`xd lk ztwdc opirci [ied `l "ey`x" aizk] ded `l i`e .igc dyre e`l elit`c opireny`l "epwf"e ,dtwd dny y`xdyxtn `pixg` zetqezae ."ey`x" ol rnyn `w ,dtwd dny y

iaxl dil `hiyt `nl` ,"eidz miyecw"c dyre owfc e`l Ð mipdkc dyre e`l gelibc dyr igce ,rxevn odka lirl "epwf" iwencn ?dil `pn dyrz `l igcc dyr ,xfril` iaxl :ikd

odka la` ,l`xyic dzgydc e`l igc rxevnc gelibc dyrc opireny`le ,rxevnc l`xyic owfa dinwel ?odka dinwe`l dil `pn Ð ok `l m`c ,`cixb e`l igc dyrc `nlra xfril`

e`l igc rxevnc dyrc oicd `ed ok m` Ðy`xd ztwdc e`l igc gelibc dyrc xninl rxevnc "ey`x" inwenc opaxl `nlyac !miyecwc mipdkc dyre e`l igc `l `nlc Ð rxevn

e`ll oipr edipz Ð lka dey epi`y dyre e`l elit` "epwf"n ol `wtpc ,lka dey epi`yl oipr epi` m` "ey`x"c xninl epivnc ,`gip opaxlc :xn` m"xde .'eke l`xyil jklde ,owf z`tc

,(`,gp xifp) "oixifp ipy" yix dwelg `ibeqd `vnz dfke .dil `wtp [`xaqn] xninl `ki`c !dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l "ey`x" jixhv` xity `ldc :dnzz l`e .lka deyd

`geexl .dtwd dny y`xd lk ztwdc `ibeqd llka xnel jixv ikd xzae ,dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l ,`cixb y`x ztwdl "ey`x" iwenc xninl cenlzd ira `xwirnc

`dc ,cenlzd liwy (a,c) zenai zkqna xn`ck `axckl milicb iz` [i`e ,iz`] mi`lk` milicbn dyrz `l dgec dyrc ol `wtp xityc xnel `vnz m` :ikd cenlzd dxn` `zlnc

mbe ,rxevn xifpl "ey`x" iwenc xfril` iaxl la` ,"oixifp ipy" wxt yix wiqnck ,dtwd dny y`xd lk ztwdc xn`p f`e ,"oipr epi` m`"a dyrz `l dgec dyrc `wtp xity opaxl

i`c ,i`dk e`l lka `cixb dyrz `l dgec dyrc dil `wtpc jgxk lr xnel jixv xfril` iaxl la` .dyre dyrz `l dgec dyrc ibiltcxn`p Ð ediipn opixnb i` ,odkl `z` "epwf"

[xn`e] xfril` iax cenlzdl `zyd dil `xiaqc `l` .`cixb dtwdc e`l `l` ,xifpc ztwdc ie`l ixz dia zi`c xifp igcnl e`l `nlc Ð "ey`x"n i`c ?rxevna dil `pn xrz Ð `l

jixhvi`e ,dl`ya epyi oky Ð xifpl dn ,gikei xifp Ð lka dey epi` oky odkl dn :(`,d) zenai zkqn yixa ziyixtck ,jxtnl `ki`c meyn `l` ,dtwd dny `l y`xd lk ztwd

.dilpn lka deyd dyrz `l igc dyrc izk`e .ediiexzéìéómilicbnzenaic zkqn yixa `gip ikdae .mi`lkc dyrz `l igc zivivc dyrc xninl ,mi`lkl ziviv `pngx diknqc Ð

xninl irac zenaic oizrnyc `ibeqc ,dil `gip `zyde .milicb `la igcc opaxl `hiyt `kde ,"epwf"e "ey`x"n lka deyd `cixb dyrz `l dgec dyrc hytinl cenlzd ivn `l

dtwd dny y`xd lk ztwd xaq "oixifp ipy" wxtc `ibeq yix [la`] ."oipr epi` m`"a dyrz `l dgec dyrc igeke`l `kil ikdle ,dtwd dny y`x ztwdc ,ey`xl `xw jixhvi`c
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àðéîà äåä ¯ "Bð÷æ" áúk àìå "BLàø" áúk éàå§¦§©Ÿ§Ÿ§©§¨£¨¨¦¨
,äNòz àì úà éçãå äNò éúàc ;ézøz òîLî©§©©§¥§¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤
ézkàå ,äôwä dîL Làøä ìk úôwäc òîLîe©§©§©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨§©©¦
éaøå ."Bð÷æ" àðîçø áúk éëäì ?ïìðî øòúa§©©§¨©§¨¦§©©£¨¨§¨§©¦
?déìðî äNòz àì úà éçãå äNò éúàc ,øæòéìà¡¦¤¤§¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¨¥
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נזיר. שלשה מינין - פרק שישי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc xifp(iyiy meil)

áúk éàåwx zazek dxezd dzid m` -áúk àìå ,'BLàø'`le - §¦¨©Ÿ§Ÿ¨©
zazek dzidàðéîà äåä ,'Bð÷æ'it lr s`y mixne` epiid - §¨£¨£¦¨

'ey`x'nyézøz òîLî,oey`xd ,micenil ipy -éçãå äNò éúàc ©§©©§¥§¨¥£¥§¨¥
äNòú àì úà,åy ,ipydòîLîmb,äôwä dîL Làøä ìk úôwäc ¤Ÿ©£¤§©§¨§©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

z` glbn epi` ixdy ,e`ld z` zegcl jixv did `l ok `l m`y
,ey`x xry lk mr cgi mglbn `l` cala ze`tdézkàåla` - §©©¦

oicd z` ,oiicr`l` dpi` rxevn zglbzyïìðî ,øòúaepl oipn - §©©§¨¨
,cenllàðîçø áúk éëäìmb aezkl dxezd dkxved okl -,'Bð÷æ' §¨¦¨©©£¨¨§¨

o`kne ,xifp ly zglbz xeqi` dgec rxevn xifp zglbzy epcnll
`l rxevn zglbz m`y oeik ,xrza `weec glbl jixvy gken
epiid `le ,glbl leki did rxevn odk mb xrza `weec dzid
wx `ed owfd zzgyd xeqi` ixdy ,cgein ieaix dfl mikixv

.xrza

:`xnbd dywn,øæòéìà éaøå,opaxk 'ey`x' ieaixdn cnl `ly §©¦¡¦¤¤
cnl `l` ,y`xd ztwd ly xeqi`d z` dgec rxevn zglbzy

df ieaixn(`"r lirl)gkene ,xrza ey`x glbn rxevn xifpy
jxved `l okle ,xg` weqtn dyrz `l dgec dyry cnly
,dgcp ,e`l wx ea yiy y`xd ztwd xeqi`y df weqtn cenll

df oic ok m`éúàc`ay -déìðî ,äNòú àì úà éçãå äNòoipn - §¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¨¥
.el

xfril` iaxy :`xnbd zvxznéìéódgec dyry oicd z` cnel - ¨¥
dyrz `lîweqtd zyxcàéðúc ,'íéìéãâ'dxeza xn`p ,`ziixaa ¦§¦¦§©§¨

(`i ak mixac)weqta ziviv zevn dknqpe ,'fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥
eixg`y(ai my),jk zekinqd zyxcpe ,'KN dUrY milcB'àì' §¦¦©£¤¨Ÿ
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc xifp(iyiy meil)

áúk éàåwx zazek dxezd dzid m` -áúk àìå ,'BLàø'`le - §¦¨©Ÿ§Ÿ¨©
zazek dzidàðéîà äåä ,'Bð÷æ'it lr s`y mixne` epiid - §¨£¨£¦¨

'ey`x'nyézøz òîLî,oey`xd ,micenil ipy -éçãå äNò éúàc ©§©©§¥§¨¥£¥§¨¥
äNòú àì úà,åy ,ipydòîLîmb,äôwä dîL Làøä ìk úôwäc ¤Ÿ©£¤§©§¨§©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

z` glbn epi` ixdy ,e`ld z` zegcl jixv did `l ok `l m`y
,ey`x xry lk mr cgi mglbn `l` cala ze`tdézkàåla` - §©©¦

oicd z` ,oiicr`l` dpi` rxevn zglbzyïìðî ,øòúaepl oipn - §©©§¨¨
,cenllàðîçø áúk éëäìmb aezkl dxezd dkxved okl -,'Bð÷æ' §¨¦¨©©£¨¨§¨

o`kne ,xifp ly zglbz xeqi` dgec rxevn xifp zglbzy epcnll
`l rxevn zglbz m`y oeik ,xrza `weec glbl jixvy gken
epiid `le ,glbl leki did rxevn odk mb xrza `weec dzid
wx `ed owfd zzgyd xeqi` ixdy ,cgein ieaix dfl mikixv

.xrza

:`xnbd dywn,øæòéìà éaøå,opaxk 'ey`x' ieaixdn cnl `ly §©¦¡¦¤¤
cnl `l` ,y`xd ztwd ly xeqi`d z` dgec rxevn zglbzy

df ieaixn(`"r lirl)gkene ,xrza ey`x glbn rxevn xifpy
jxved `l okle ,xg` weqtn dyrz `l dgec dyry cnly
,dgcp ,e`l wx ea yiy y`xd ztwd xeqi`y df weqtn cenll

df oic ok m`éúàc`ay -déìðî ,äNòú àì úà éçãå äNòoipn - §¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¨¥
.el

xfril` iaxy :`xnbd zvxznéìéódgec dyry oicd z` cnel - ¨¥
dyrz `lîweqtd zyxcàéðúc ,'íéìéãâ'dxeza xn`p ,`ziixaa ¦§¦¦§©§¨

(`i ak mixac)weqta ziviv zevn dknqpe ,'fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥
eixg`y(ai my),jk zekinqd zyxcpe ,'KN dUrY milcB'àì' §¦¦©£¤¨Ÿ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ברוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' תשרי,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

... ולכתבו שהעדר כתבו בעבר, מפני שאין לו מה לעשות וכו', מובנת הפליאה על מענה האמורה: 

בה בשעה שרבבות ואלפי בני ישראל באה"ק ת"ו נשמתם צמאה לדבר ה' אשר גילה ע"י עבדיו נשיאינו 

רבוה"ק ]אף שיש מהם כאלה היודעים מצמאון שלהם וכאלה שהגוף מסתיר על הצמאון, ומובן שעל 

אלה הרחמנות גדולה עוד יותר[, והוא שזכה בחסד עליון לדעת ע"ד תורת רבותינו נשיאינו, כותב שאין 

לו מה לעשות! ובודאי שהאריכות בזה אך למותר, ובפרט בזמן שמחתנו שמצותו אגוד ד' מינים שהם 

מייצגים ד' הסוגים דבני ישראל, והנקודה התיכונה בזה, שאין האתרוג יכול לקיים מצותו באם אין 

הערבה ביחד עמו, וד"ל.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יתבונן ויפעול בהפצת המעינות חוצה, ויבשר טוב בטוב האמיתי, 

טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות )קדושין מ, א(.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc xifp(ycew zay meil)

àäla` -íäî 'Cl äNòz íéìéãâ'dyrdy ,cgi mizyte xnvn - ¨§¦¦©£¤¨¥¤
`l ok m`e ,fphry ly dyrz `ld z` dgec ziviv zevn ly
zegcle xifp epi`y rxevn zglbz xizdl 'ey`x' ieaixd jxved
rxevnl ieaixd z` xfril` iax cinrd okle ,y`xd ztwd xeqi`

.:xifp `edy
lirl d`aedy dpyna oecl day `xnbd(.n):,øî øîàdyly ¨©©

,miiele rxevne xifp ,devn ozglbze oiglbneçlébL íleëåàlL §¨¤¦§¤Ÿ
eøéiML Bà ,øòúamgelibaúBøòN ézLíeìk àìå eNò àì ,`le §©©¤¦§§¥§¨Ÿ¨§Ÿ§
.mzaeg ici e`vi.

:`xnbd zxne`úàæ ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàúøîBàdny ¨©©©¨§¥§©¦¨Ÿ¤¤
dxezd lkayBaeøaygpBleëk`edàúééøBàcîéànî ,okidn - §¦§©§¨¦©

,jk gkenàðîçø élâcîl dxezd dzliby dnn -éabzglbz,øéæð ¦§¨¥©£¨¨©¥¨¦
aezky s`y(h e xacna)dxezd dtiqed 'FW`x gNbe'éòéáMä íBia' §¦©Ÿ©©§¦¦

'epçlâézglbz `weec jixve xriyd aex geliba ic oi`y cnll §©§¤
`weecy cenll yie ,dnly,àëäkéàc ãòc àeäBlek àoi` ¨¨§©§¦¨

,devnd zniiwznàîìòa àäieaix oi`y zenewn x`ya la` - ¨§¨§¨
s` ,lkd z` jixvdlBaeøaygp..Bleëk§

:xaca ozne `yn d`ian `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]éñBé éaø ©§¦¨©¦¥
,àðéðç éaøaéàä,z`ady 'EPgNbi' weqtd -àîè øéæða`nhpy §©¦£¦¨©§©§¤§¨¦¨¥

ezexifp ini jeza,áéúk.dpynd dxac ea mby xedh xifpa `le §¦
àáøòîa dìò eëçîz` egce l`xyi ux` i`xen` eilr ewgy - ©££¨§©£¨¨

,eziiyewéãkîike -c àîè øéæðezglbzïìðî øòúáep` okidn - ¦§¦¨¦¨¥§§©©§¨¨
,z`f micneléìé øBäè øéæpîóok m`e ,epic z` micnel -éúéì- ¦¨¦¨¨¥¥¥

mb `eaióìéìå øBäè øéæðcnlie -àîè øéæpîizyy oicd z` ¨¦¨§¥©¦¨¦¨¥
,jk cnlpe ,zeakrn zexryäîxifpék àîh[m`-]ézL øéiL ©¨¥¦¦¥§¥

ãáò íeìk àìå ,úBøòN,melk dyr `l -énð àëäxifpa o`k mb - §¨§Ÿ§¨©¨¨©¦
xedhék[m`-]ãáò íeìk àìå ,úBøòN ézL øéiL`le dyr `l - ¦¦¥§¥§¨§Ÿ§¨©

.z`f micnel 'epglbi'ny xn` dti ok m`e ,melk
:ey`x lk zglbz oic ihxta dpc `xnbdéòawtzqd -øéæð ,éiaà ¨¥©©¥¨¦

çlébLey`xúBøòN ézL øéiLå`ly ogliby e` oglib `ly ¤¦©§¦¥§¥§¨
aeye ,gelib zevn oiicr miiw `ly `vnpe ,ie`xkçîöxry ¨©

ïçléâå øæçå ,BLàø,oey`xd egeliba xiiyy zexry izy oze`l Ÿ§¨©§¦§¨
,eäîéákòî éîlk dzry oeik gelib zaeg ici `vi `l m`d - ©¦§©§¥

,ey`x xry lk z` aey glbl jixve ,xry `ln ey`xBàizyy
el` zexryàì.oglib seqaly oeik ,ezglbz z` zeakrn Ÿ

:sqep wtqå ,úBøòN ézL çépäå ,çlébL øéæð ,àáø éòaonf xg`l ¨¥¨¨¨¦¤¦©§¦¦©§¥§¨§
úçà çléâodnúçà äøLðå,dipyd -,gelib ici lr `ly,eäî ¦©©©§¨§¨©©©

,ezaeg ici `vi `le zexry izy xiiy oey`xd gelibay oeik m`d
dipyde] gelib xeriy df oi`y zg` dxry wx glib zrk mbe
zrk seq seqy oeiky e` ,gelib zaeg ici `vi `l ,[dil`n dxyp

x.gelib zaeg ici `vi ,llk xry `la ey`
déì éòaéî à÷ äøòN äøòN çléb ,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¦©©£¨©£¨¨¦¨¥¥

àáøìzg` el` zexry izy gliby xifpa wtzqd `ax ike - §¨¨
dpey`xd dxryd z` glibyk ezglbz miiwy i`ce `ld ,zg`
xeriy ody zexry izy eid dglbl `ayky oeik ,zexzepdn
jk xg`e ,dpey`xd dxrya zglbz zevn miiw ok m`e ,gelib
zvxzn .dxypy ef `ide ,zakrn dpi`y zg` dxry wx dx`yp

:`xnbdàîéà àlà,wtzqp jky xen` `l` -úçà äøLðåxg` ¤¨¥¨¨§¨©©§
jkúçà çléâ,dipyd z` -,eäî,zglbz zaeg ici `vi `l m`d ¦©©©©

izy `edy gelib xeriy o`k did `l glbl `ay dryay oeik
xriy oi` seq seq ixdy gelib zevn dniiwzp `ny e` ,zexry

.ey`xadéì øîàmeiwy ,`ax wtq z` heytl yiyïàk ïéà çeléb ¨©¥¦©¥¨
y meynïàk ïéà øòN.ey`xa ¥¨¥¨

:`xnbd dywnïàk ïéà øòN éàdfk gelib aiygn dz` m` - ¦¥¨¥¨
ok m` ,xriyd zxqdkïàk Lé çelébrecne ,gelibd zevn miiw - ¦©¥¨

:`xnbd zayiin .o`k oi` gelib meiwy zxn`øîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©
y ,mixacd exn`pïàk ïéà øòNL ét ìò óàzg` dxyp ixdy ©©¦¤¥¨¥¨

meiw mewn lkn ,zg` glibe,ïàk ïéà çeléb úåöîmeyn ¦§©¦©¥¨

wx glib dipy zglbzae ,zexry izy xiiy dpey`x zglbzay
:gelib xeriy dpi`y zg` dxry

äðùî
d xzen :exrya xifpd zbdpd jxc z` zx`an ef dpynøéæðzeidl ¨¦

óôBçxzpa elit`e ,ecxble etytyle ewilgdl epiidc ,exry z` ¥
,dnc`aeñtñôîelicadl ick zexryd oia eizerav` xiarn - §©§¥

,zexry epnn eltiy okzi jk ici lry s`e ,efn ef oze` cixtdle
e`ld lr xaer epi`(d e xacna)lre 'FW`x lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ

dyrd(my),jkl oiekzn epi`y oeikn ,'FW`x xrU rxR lCB'ìáà ©¥¤©§©Ÿ£¨
÷øBñ àìoiekzn `ed i`ce df ote`ay oeik ,wxqna zexryd z` Ÿ¥

:zexry epnn eltiy

àøîâ
epipy :`tiql epzpyn ly `yixd oia ,dxizq dywn `xnbd

xifp :dpynañtñôîe óôBçz` qtqtl e` setgl xifpl xzen - ¥§©§¥
,zexry epnn eltiy okzi jk ici lry s`e ,eicia eizexryépî- ©¦

zhiya ,`id `pz dfi` zhiya epizpynøîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©
yïéekúî ïéàL øácc` -z`vl lelre ,xzid dyrn dyerd m ¨¨¤¥¦§©¥

z` xearl oiekzn epi` `ed m` ,dxiar mb df dyrn jezn
,dxiard,øzeî,ey`x z` qtqtle setgl xzen xifpd mb ok lre ¨

,epipy dpynd jyndae ,zexry epnn eltiy oiekzn epi`e li`ed
÷øBñ àì ìáàs`e ,zexry jka litdl lelr `edy oeik ,wxqna £¨Ÿ¥

,jkl oiekzn epi`y it lrïðaøì ïàúà,minkg zrcl ep`a - £¨¨§©¨¨
oerny iax zrcl ixdy ,xeq` oiekzn epi`y xacy mixaeqd

.xzen xacd zeidl oicd jixv`vnpedyàLéøzhiya `idéaø ¥¨©¦
å ïBòîLdàôéñzhiya.ïðaø. ¦§§¥¨©¨¨

:`xnbd zvxzn,àéä ïBòîL éaø dlek ,äaø øîàxeq`y mrhde ¨©©¨¨©¦¦§¦
y wexql xifpl,÷øBqä ìkïéekúî úBìcìeãî ïéîéð øéñäìezpeek - ¨©¥§¨¦¦¦§§¨¦§©¥

dti zexaegn opi`e ,zvwna eylzp xaky zexry xiqdl mb
df ote`ae ,xeq`d xacl ok mb oiekzn `ed ixd ok m`e ,y`xl

ny iaxl elit` xeq`:oer

äðùî
:zncewd dpynl jynd `id ef dpyn,øîBà ìàòîLé éaølr s` ©¦¦§¨¥¥

mewn lkn ,xzpa elit`e setgl xzeny itóBçé àìey`x z` Ÿ¨
,äîãàa,øòNä úà úøMnL éðtî,zexry eylziy xexa `linne ¨£¨¨¦§¥¤©¤¤¤©¥¨

:xeq`e

àøîâ
:l`rnyi iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidïðz 'øòNä úà úøMî àéäL éðtî'dnc` lky ,dpyna ¦§¥¤¦©¤¤¤©¥¨§©
,dxiynàîìc Bà`ny -éðtî'dnc`,ïðz 'úøMnäyiy epiidc ¦§¨¦§¥©©¤¤§©

lka segl xeq`y exfbe ,xriyd z` dxiyny dnc` ly beq
.dnc` dze` meyn dnc`

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìoia yi dyrnl lcad dfi` - §©©§¨¦¨
:`xnbd daiyn .miccvd ipyàøúî àìc äîãà àkéàc ïBâkm` - §§¦¨£¨¨§Ÿ©§¨

xifpl xzen didi m`d ,xriyd z` dxiyn dpi`y dnc` didz
.da seglzøîà éà,ïðz 'úøMî àéäL éðtî'ok m`ïðéòãéc àëéä ¦¨§©§¦§¥¤¦©¤¤§©¥¨§©§¦¨

àøúî àìcz` dxiyn dpi` df dnc` beqy mircei ep`y ote`a - §Ÿ©§¨
,xriydøétLl`rnyi iax ixdy ,da segl xzen didi -wx xq` ©¦

,xriyd z` dxiyny dnc`azøîà éà àlà,'úøMnä éðtî' ¤¨¦¨§©§¦§¥©©¤¤
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המשך בעמרד ויא

miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtxifp
êì äùòú íéìéãâ àä."fphry yalz `l"c e`l igc `we Ðáøã äéøá àçà áø øîà

à÷éàaeyg eaexc zxne` z`f Ð melk dyr `l zexry izy exiiyy e` :ipzwcn Ð

dil jixhvin `le "iriayd meia ey`x z` glibe" `kd azkcnc .`ziixe`cn elekk

Ð glebn xriy elek `ki`c cr gelib aiyg `lc xnel "epglbi iriayd meia" azkinl

opireny`l `xw dil jixhvi`cn llkn

`pin` ded `xw i`d e`l i`c .elek glbilc

.`ziixe`c elekk eaexc ,dil ibq eaexacéàäÐ

,aizkc `ed `nh xifpa "epglbi iriayd meia"

z` glibe" `l` aizk `l Ð xedh xifpa la`

.ikd dil rnyn `lc ,"exfp y`x xryåëçî
àáøòîá äìòiaxa iqei iaxc `ztwz` `d` Ð

.`pipgøéæðî ïìðî øòúáã àîè øéæð éãëîã
éìé øåäèóiaxl i` ,xrz dia aizkcn Ð

.lirlcke dil zi`ck `nw `pzle dil zi`ck

dn :`nh xifpn xedh xifp izilc inp oicd `ede

`d ,elek `pngx ilbc `ed `kde .'ek `nh xifp

axc dixa `g` axcke ,elekk eaex Ð `nlra

,xyt` `l `d !dipin xnbil :xn`z m`e .`wi`

.cg`k oiaezk ipy rxevne xifp edl eedc meyn

ìéâå øæçå åùàø çîöåïçizy oze`l inp Ð

.zexryåäîik `xwirnc oeik :opixn` in Ð

,melk `le dyr `l zexry izy oze` xiiy

`le dyr `l Ð gnve xcdc oeik inp `zyd

,inc oxwirn zexry izy glbnc o`nkc ,melk

,edl glbin `w `zydc oeik :`nlc e` .iakrne

.iakrn `le ,opiyiig `l gnv xcdc i`dlçìéâ
àáøì äéì àéòáéî÷ äøòùoeikc `hiyt Ð

,zexry izy jpdn xal ey`x lk z` glibc

Ð dzxiag dxype odn zg` glib xcd ikc

lif`c o`nk digxe` ik glbine lif`wc ,xity

dil ded i`n Ð dxypc `iddle ,exry glbne

carinl?úçà çìéâå úçà äøùð àîéà àìà
äéì àéòáî÷glib exry lkc oeik :opixn` in Ð

xiiy `l `dc ,inc xity Ð zg` xryn ueg

oeik :`nlc e` .gelib `la zexry izy

melk e`l Ð zexry izy el xiiy `xwirnc

dzxiyp xg`l zg` glibe xfg ike ,car

ied `lc oeikc ,car melk e`l inp Ð dzxiagc

ixwi` `l Ð zg` dxry `l` ey`xa `zyd

glib m`c ikid ikc .inc mdipy exypke ,gelib

dlehpk dxryc ,glib xity zg` dxry xiiye

dzexiyp zryn Ð zg` dxyp ik inp ikd ,inc

e`l Ð dglibe xfg ike ,dlehpk dzxiag `ied

zxn` i` dil xn` .`inc dlehpkc ,car melk

xriy yiy ink dil incc Ð o`k oi` gelib

] .o`kaïéà øòéùù [éô ìò óà] àðéîà÷ [éëä
ïàë ïéà çåìéâ úåöî ïàëcarica edine Ð

.inc xityäðùîñôñôîå óôåç øéæðÐ

,(bl mixac) "meid lk eilr steg" enk steg

.x"ixt frlae ,cxbn oeylñôñôîcixtny Ð

.wxqna `l la` ,efn ef eizexry

àøîâïàúàxac :xn`c dcedi iaxl Ð

.xeq` oiekzn oi`yíéìãìåãîä ïéîéð øéùäìÐ

oeike .ixnbl exwrp `l oiicr la` ,y`xd on

xac dil ded wxqna wxeq ik ,xiydl oiekznc

.xeq`e ,oiekznyïðú úøùîä éðôî úøîà éà
àì ììë ììë.zxynd iptn zxyn dpi`y dxifb ,dnc` meya segi `l :rnync Ð
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øîàelekk eaexc zxne` z`f 'eke melk `le eyr `l zexry izy exiiyy e` 'eke xn

`ziixe`cxakc ,jixhvi` `lc "epglbi iriayd meia" xifp iab `pngx ilbcn Ð

.melk dxiiy `ly ,dnily devn zglbz opirac opireny`l `l` ,"glibe" aizk

àëäowf z`t ,edin .iniiw `nlrac :m"xd xne` .elekk eaex `nlra `d elek irac `ed

it `lnc (a,cv zay) "ripvnd" wxt seq xn`

.`zxet rnync ,aiigin befd

é÷úîóxifpa i`d `pipg iaxa iqei iax dl

aizk `nhiriayd meia" aizkc] Ð

s` `rnzyn `ziixae ,elek rnync ["epglbi

.zeakrn zexry izy `diy xedh xifpa

åëçî`axrna dlr:oixcdpqc `nw wxta Ð

epiid Ð `axrna dlr ekgn :xn` (a,fi)

lr ekgn ogky` `kde ,`pipg iaxa iqei iax

.eixac

éãëîsili xedh xifpn [olpn xrzac] `nh xifp

xifpn slile xedh xifp izile (xrzac)

`nh.zeakrn zexry izyc Ð

øéæðzexry izy xiiye glibydry dze`ae Ð

izy glbl oiznd jk xg`e ,dti glib `l

,ey`x [xry egnv] xy` cr zexryoglibe xfge

zglbz eze` :opixn` in .cal zexry izy oze`l

oglibyke [li`ed] ,`ed melk `l zexry izy

.xry `ln ey`xøéæðzexry izy gipde gliby

zg` dxype zg` glibe?edn ,dipyd ,xnelk Ð

gelib e`l zexry izy glib `lc oeik :opixn` in

e` .gelib xeriy eda zi` zexry izyy ,`ed

.llk xry `ki` e`l `din `zyd :`nlc

øîàdxry glib `piaxl iztcn `g` ax [dil]

`axl dil `iran`d ,xnelk .dinza Ð

.gelib xeriy ied glbl `ay oeik ,ied gelib i`ce

àîéàzg` glbe zg` dxypglbl `ayk Ð

`zyd opixn` in :i"yx qxb ikd .xriy

,o`k oi` gelib :[dil xn` ?o`k oi`] xriy `din

.o`k oi` xriyéàgelib o`k yi o`k oi` xriy

gelib zevn o`k oi` xriyy it lr s` xn`w ikd

o`k [oi`]izy xiiy dpey`x zglbzac li`ed Ð

.zg` xry wx did `l z`f zglbzae ,zexry

øéæðqtqtne stegsegiy ,f"rla x"ixt* Ð

minrt ik s` .dnc`ae xzpa ey`x

xzene ,`ed oiekzn oi`y xac Ð xriy xiyny

,efn ef zexry licany Ð qtqtne .oerny iaxl

.xiyny minrt ik s`

ìáàwxeq `lwxeq mzqc rnyn `xnba Ð

.xryd xiqdl oiekzn

éáøsegi `l xne` dcedi.`xnba xn`ck Ð

ìë]zelclecnd oinip xiqdl [wxeqdÐ

.wzpdl oigepe dti zexaegn opi`y

éðôî]opz zxyn [`idysegi `l Ðeze`

`nlc e` .`wec zxyny oin dnc`a

dze` eh` opixfb dnc` lkc Ð zxyny iptn

.zxyncøéæðaiig epi` meid lk oii dzey didy

dzyz l` dzyz l` el exn` zg` `l`Ð

aiig Ð dzey `edy mrte mrt lk lr ea exzdy

,d`neh oke zglbz ok enke .zg`e zg` lk lr

.lif`e yxtnck
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miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtxifp

êì äùòú íéìéãâ àä."fphry yalz `l"c e`l igc `we Ðáøã äéøá àçà áø øîà
à÷éàaeyg eaexc zxne` z`f Ð melk dyr `l zexry izy exiiyy e` :ipzwcn Ð

dil jixhvin `le "iriayd meia ey`x z` glibe" `kd azkcnc .`ziixe`cn elekk

Ð glebn xriy elek `ki`c cr gelib aiyg `lc xnel "epglbi iriayd meia" azkinl

opireny`l `xw dil jixhvi`cn llkn

`pin` ded `xw i`d e`l i`c .elek glbilc

.`ziixe`c elekk eaexc ,dil ibq eaexacéàäÐ

,aizkc `ed `nh xifpa "epglbi iriayd meia"

z` glibe" `l` aizk `l Ð xedh xifpa la`

.ikd dil rnyn `lc ,"exfp y`x xryåëçî
àáøòîá äìòiaxa iqei iaxc `ztwz` `d` Ð

.`pipgøéæðî ïìðî øòúáã àîè øéæð éãëîã
éìé øåäèóiaxl i` ,xrz dia aizkcn Ð

.lirlcke dil zi`ck `nw `pzle dil zi`ck

dn :`nh xifpn xedh xifp izilc inp oicd `ede

`d ,elek `pngx ilbc `ed `kde .'ek `nh xifp

axc dixa `g` axcke ,elekk eaex Ð `nlra

,xyt` `l `d !dipin xnbil :xn`z m`e .`wi`

.cg`k oiaezk ipy rxevne xifp edl eedc meyn

ìéâå øæçå åùàø çîöåïçizy oze`l inp Ð

.zexryåäîik `xwirnc oeik :opixn` in Ð

,melk `le dyr `l zexry izy oze` xiiy

`le dyr `l Ð gnve xcdc oeik inp `zyd

,inc oxwirn zexry izy glbnc o`nkc ,melk

,edl glbin `w `zydc oeik :`nlc e` .iakrne

.iakrn `le ,opiyiig `l gnv xcdc i`dlçìéâ
àáøì äéì àéòáéî÷ äøòùoeikc `hiyt Ð

,zexry izy jpdn xal ey`x lk z` glibc

Ð dzxiag dxype odn zg` glib xcd ikc

lif`c o`nk digxe` ik glbine lif`wc ,xity

dil ded i`n Ð dxypc `iddle ,exry glbne

carinl?úçà çìéâå úçà äøùð àîéà àìà
äéì àéòáî÷glib exry lkc oeik :opixn` in Ð

xiiy `l `dc ,inc xity Ð zg` xryn ueg

oeik :`nlc e` .gelib `la zexry izy

melk e`l Ð zexry izy el xiiy `xwirnc

dzxiyp xg`l zg` glibe xfg ike ,car

ied `lc oeikc ,car melk e`l inp Ð dzxiagc

ixwi` `l Ð zg` dxry `l` ey`xa `zyd

glib m`c ikid ikc .inc mdipy exypke ,gelib

dlehpk dxryc ,glib xity zg` dxry xiiye

dzexiyp zryn Ð zg` dxyp ik inp ikd ,inc

e`l Ð dglibe xfg ike ,dlehpk dzxiag `ied

zxn` i` dil xn` .`inc dlehpkc ,car melk

xriy yiy ink dil incc Ð o`k oi` gelib

] .o`kaïéà øòéùù [éô ìò óà] àðéîà÷ [éëä
ïàë ïéà çåìéâ úåöî ïàëcarica edine Ð

.inc xityäðùîñôñôîå óôåç øéæðÐ

,(bl mixac) "meid lk eilr steg" enk steg

.x"ixt frlae ,cxbn oeylñôñôîcixtny Ð

.wxqna `l la` ,efn ef eizexry

àøîâïàúàxac :xn`c dcedi iaxl Ð

.xeq` oiekzn oi`yíéìãìåãîä ïéîéð øéùäìÐ

oeike .ixnbl exwrp `l oiicr la` ,y`xd on

xac dil ded wxqna wxeq ik ,xiydl oiekznc

.xeq`e ,oiekznyïðú úøùîä éðôî úøîà éà
àì ììë ììë.zxynd iptn zxyn dpi`y dxifb ,dnc` meya segi `l :rnync Ð
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øîàelekk eaexc zxne` z`f 'eke melk `le eyr `l zexry izy exiiyy e` 'eke xn

`ziixe`cxakc ,jixhvi` `lc "epglbi iriayd meia" xifp iab `pngx ilbcn Ð

.melk dxiiy `ly ,dnily devn zglbz opirac opireny`l `l` ,"glibe" aizk

àëäowf z`t ,edin .iniiw `nlrac :m"xd xne` .elekk eaex `nlra `d elek irac `ed

it `lnc (a,cv zay) "ripvnd" wxt seq xn`

.`zxet rnync ,aiigin befd

é÷úîóxifpa i`d `pipg iaxa iqei iax dl

aizk `nhiriayd meia" aizkc] Ð

s` `rnzyn `ziixae ,elek rnync ["epglbi

.zeakrn zexry izy `diy xedh xifpa

åëçî`axrna dlr:oixcdpqc `nw wxta Ð

epiid Ð `axrna dlr ekgn :xn` (a,fi)

lr ekgn ogky` `kde ,`pipg iaxa iqei iax

.eixac

éãëîsili xedh xifpn [olpn xrzac] `nh xifp

xifpn slile xedh xifp izile (xrzac)

`nh.zeakrn zexry izyc Ð

øéæðzexry izy xiiye glibydry dze`ae Ð

izy glbl oiznd jk xg`e ,dti glib `l

,ey`x [xry egnv] xy` cr zexryoglibe xfge

zglbz eze` :opixn` in .cal zexry izy oze`l

oglibyke [li`ed] ,`ed melk `l zexry izy

.xry `ln ey`xøéæðzexry izy gipde gliby

zg` dxype zg` glibe?edn ,dipyd ,xnelk Ð

gelib e`l zexry izy glib `lc oeik :opixn` in

e` .gelib xeriy eda zi` zexry izyy ,`ed

.llk xry `ki` e`l `din `zyd :`nlc

øîàdxry glib `piaxl iztcn `g` ax [dil]

`axl dil `iran`d ,xnelk .dinza Ð

.gelib xeriy ied glbl `ay oeik ,ied gelib i`ce

àîéàzg` glbe zg` dxypglbl `ayk Ð

`zyd opixn` in :i"yx qxb ikd .xriy

,o`k oi` gelib :[dil xn` ?o`k oi`] xriy `din

.o`k oi` xriyéàgelib o`k yi o`k oi` xriy

gelib zevn o`k oi` xriyy it lr s` xn`w ikd

o`k [oi`]izy xiiy dpey`x zglbzac li`ed Ð

.zg` xry wx did `l z`f zglbzae ,zexry

øéæðqtqtne stegsegiy ,f"rla x"ixt* Ð

minrt ik s` .dnc`ae xzpa ey`x

xzene ,`ed oiekzn oi`y xac Ð xriy xiyny

,efn ef zexry licany Ð qtqtne .oerny iaxl

.xiyny minrt ik s`

ìáàwxeq `lwxeq mzqc rnyn `xnba Ð

.xryd xiqdl oiekzn

éáøsegi `l xne` dcedi.`xnba xn`ck Ð

ìë]zelclecnd oinip xiqdl [wxeqdÐ

.wzpdl oigepe dti zexaegn opi`y

éðôî]opz zxyn [`idysegi `l Ðeze`

`nlc e` .`wec zxyny oin dnc`a

dze` eh` opixfb dnc` lkc Ð zxyny iptn

.zxyncøéæðaiig epi` meid lk oii dzey didy

dzyz l` dzyz l` el exn` zg` `l`Ð

aiig Ð dzey `edy mrte mrt lk lr ea exzdy

,d`neh oke zglbz ok enke .zg`e zg` lk lr

.lif`e yxtnck
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miwxt dyelyaa cenr an sc ± iriax wxtxifp

áåúëä øáã àìî àø÷î,d`nehd lr exidfdl Ð "mzena mdl `nhi `l" xifpa Ð

z`ia lr exidfde xfg Ð "`ai `l zn zeytp lk lr 'dl exifd ini lk" xn`e xfgyke

.mizy aiig Ð zn ea yiy ld`a qpkpe xfge zna `nhip m`y :jl xnel ,zn eay ld`

äàîåèå äàîåè ìáàzna rbep `edy cera xg` zna rbpe xfge ,zna `nhp m` la` Ð

`l` aiig epi` Ð ea exzdy it lr s` ,oey`x

.i`we `nhin `dc ,zg`øéæð àðåä áø øîàã
úîå åúî åì åèéùåäå úåøá÷ä úéáá ãîåò äéäù

øçài`de .xg` zn e` ezn e` ,xnelk Ð

xzen epi` `edy ,`wec e`l Ð "ezn" xn`wc

.en`a `le eia`a `l ,ely aexw meya `nhil

áééç.odipy ze`neh lr s` zewln Ðäéáéúéà
ìåëé 'åë åôéúë ìò çðåî úî åì äéäù ïäë ééáà
àìå àöé àì ùã÷îä ïîå øîåì ãåîìú áééç àäé

ììçé.inp xifpe heicd odkl oicd `ede Ðåðéàù
ììåçîaezkd xaic ea Ð `nhp `l oiicry Ð

rbepy df `vi .dwel `nhp m`e ,"`nhi `l"

gpeny zn eze`a llegn `ed xaky ,xg` zna

d`nehe d`neha eli`c :dpin rnye .etizk lr

cg`e xifp cg`c ,sqei axl `iywe ,aiig epi` Ð

oiprl eywed olek lecb odk cg`e heicd odk

`ly d`neh.zna `nhilêì éù÷éúå äéì øîà
ïéúéðúîd`neha elit`c opz `dc ,`ziixa` Ð

.zg`e zg` lk lr aiig d`neheïéøåáéçá àìù
.xg` zna `nhpe jlde ,df zna rbpc Ð

zg` lk lr aiiginc oizipzna inp dzeekce

.xg` zna rbpe jlde dfa `nhpy oebk Ð zg`e

z`neha Ð zg` `l` aiig epi`c `kd `ipz ike

rbp etizk lr zn el gpeny ceray ,oixeaig

epi`c `ed `kdc ,`icda dl ipzcke .xg` zna

li`ed ,inc zg` d`nehkc ,zg` `l` aiig

.dpey`x d`nehn wlzqp `leïéøåáéç úàîåèå
d`neh `cgk `ziixe`c dl `ied in Ð?meyn

ikc dl zxn`w oey`x zna oiicr xaegn iedc

d`neh `cg dlekl dl `ied df zna rbp xcd

`ziixe`cn?àì óñåé øá ÷çöé áø øîà àäå
ïéøåáéçá äàîåè åøîàeci rbep mc` m` Ð

`edy ink exiag eze` mb `diy zxn` `l Ð exiag cia dpezp zxg` ecie ,ea fge`e zna

.dray cr oda lek`l leki epi`y ,dnexze miycw oiprl `l` ef d`neha rbepe xaegn

ezeyrl `ly gqt dyerle ,d`nehd lr oaxw `iadle ezexifp xezql ,xifp oiprl la`

.oixeaiga d`neh `dzy opixn` `l Ð `nh `edy liayaàúééøåàãîã úøîà éàåÐ

.`zkix` d`nehk oixeaig z`neh aeyg iedàðù éàîmiycwn gqt dyere xifp Ð

dnexze?úîá íãà éøåáéçá ïàë íãàá íãà éøåáéçá ïàë :ïðéñøâ éëäin :xnelk Ð

inc?`aiyg `l ikd meyne ,exiaga `ede zna rbep dfy ,mc`a mc` ixeaiga `edd

zna [mc`] ixeaig z`neh Ð `kd la` .gqt dyere xifp oiprl oixeaig z`neh dil

`dc ,zg` `l` aiig epi`e ,`cgk `aiyg xeaig z`neh dl `ied ikd meyne ,`ied

mipdke xifp eywede ,llegn `edy df `vi ,llegn epi`y iny xn xn`e ,i`we `nhin

.d`neh zyxtd oiprl zg`käéì àîèéî àä éîð äàéáå äàîåè,ld`a ld`py mcew Ð

aiigin i`n`e?rbp xcd ike ,`nh dil ded my zndy ld`a qpkpc oeikn inp i`ei`n`

aiig?äãùá ïàë úéáá ïàëoebk Ð d`nehd lre d`iad lr aiigc op` opixn` ik Ð

df `vi :oxn`c jci`e .oiiz` iccd icda d`iae d`nehc ,ekezl zndy ziaa qpkpc

itl ,xehtc ,eizgz zny ld`a qpkp xcde dcyay zna rbpy oebk Ð cnere llegny

.cnere llegn `ed xaky
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øîà`ai `l xne` `edyk `nhi `l aezkd xac `ln `xwn `pdk ax xa daxiab Ð

jenqa yxtnck .d`iad lr exidfdl ,d`nehd lr exidfdl ,i`xw ipd iaizk xifp

,mizy dwel Ð "`ai `l" meyne "`nhi `l" meyn ea [exzd] m` ,znd ld`l qpkpyk

l`" ea exzd m` mizy aiigziy dl zgkyn `l d`neh la` .zg` zaa eid mdizye

.iaeze`l oizipzn iziin jenqae ,"`nhz

øîàãzexawd ziaa cnery xifp `ped ax

ezn el ehiyede`ed zexawd lrc Ð

,aiig Ð ea rbpe ,xg` zn e` .lecb odkk xdfen

elit` dpin rny !`niiwe `nhin `d ?i`n`e

.d`nehe d`nehäéáéúéàzn didy xifp iia`

cenlz aiig `di leki 'eke eitizk lr el gpen

elgdl xnel`l" xnel cenlz :aezk ixtqa Ð

zxdf` iab azk `l `dc :mixne` yie ."llgi

`z` "elgdl"c `icda xn` jenqa mbe .d`neh

odkl xifp incne .aizk odka "elgdl"e ,`yxcl

oicinl (`,gn) "lecb odk" wxt onwlc ,lecb

."en`" "en`"n dey dxifbl iccdn

øîà:opzc ,oizipzn jl dywze :sqei ax Ð dil

.zg` `l` aiig epi` meid lk `nhn did

lk lr aiig "`nhz l`" "`nhz l`" el exn`

.cnere llegnc ab lr s` ,zg`e zg`àìà
`iywinwn `ziixa jd inq jgxk lr `l` Ð

.oizipznàì`iywoizipzn uxzl `a iia` Ð

a exzde] znl xaegn `edy o`k :`ziixae[e

dil dedc ,aiigin `l Ð xg` zn el mihiyene

yxity Ð mixeaga `ly o`k .cnere [llegn]

on yxity .xg` zn el ehiyede ,zndn xak

llegn o`k oi` Ð "`nhz l`" el exn`e oey`xd

zna rbepy (drya) meia ea s` ztqeze ,cnere

wxta opiyxcck ,mini zray `nhi [ea] rbepd

ea rbi xy` lk" :(a,fl dxf dcear) "oicinrn oi`"

ixg`e ,a`qin axwice Ð "dray `nhi `nhd

.d`neh ztqez Ð yxity

äàîåèå`ziixe`c oixeaigaike ,xnelk Ð

rbepd didi ike ,rbep x`y `nlra

xn`de ?`ziixe`c axwica axwic meyn `nh

dnexz oiprl `l` ,axwica axwic :yexit ,oixeaiga d`neh exn` [`l] :iqei xa wgvi iax

xezql xifpl la` ,miycwe dnexz `nhl Ð zna rbepk didiy d`neh opixn` dfa .miycwe

`ziixe`c i`e .odixac ecinrd `l Ð gqt zeyrn rpndl oiprl oke ,d`neh oaxw `iadle

?`py i`néøåáçámc`a mc``eddc ,zna rbepa rbepd iyilydy :wgvi epiax yxit Ð

.zna rbepa rbpc `wec Ð `ziixe`c axwica axwic xn` ikc .dray `nh ,opaxcn i`ce

`ziixe`c :jixte .a`qn axwica axwic xfrei oa sqei cird :xn` (my) "oicinrn oi`" wxtae

`ly ,dray `nh oixeaiga Ð `ziixe`c :wiqne !"`nhi `nhd ea rbi xy` lk" `ed

oa sqei `z`e ,dray `nh oixeaiga `ly s` xefbe edpi` ez`e ,axr z`neh Ð oixeaiga

la` .zna rbepa rbpepiid Ð oixeaiga `ziixe`c :[yxtp] wgvi epiax yexitle .`xye xfrei

.ixnbl yxit m` s` ,oixeaiga `ly exfbe edpi` ez`e :mzd yxit i"yxéàîd`neh `py

i`we `nhin `dc `lc d`nehe`d ,(d`neh) dia `pixw [d`neh] ztqez o`k oi`e Ð

xg` zn el ehiyede etizk lr zn oebk ,iwl `lc d`nehe d`nehc `inece ,i`we `nhin

exzde ,znd ld`l jlde etizk lr znc `kid inp [d`iae] d`neh .oey`xd on yxity mcew

rbepa i`e ?d`iad lr iwl i`n`e ,i`we `nhin `d Ð "`nhi `l" meyne "`ai `l" meyn ea

o`k oi` ixdy ,mizy dwel d`nehe d`neh elit` `d Ð znd ld`l qpkpe ,yxite zna

.cnere llegnïàë]iwl f` Ð okl mcew `nhp `le zn ekezay ziaa qpkp Ð [ziaa

.eilr mizy e`a ziad l` d`iaay ,"`ai `l" lre "`nhi `l" lr ,mizyïàëdcyaÐ

rbp m` ixdy ,zg` zaa mizy aiigziy zgkyn `l ld` `la d`nehe d`neh lk ,xnelk

oi`e ,`ed cnere llegn Ð xg` zn el ehiyede ,d`nehd lr ea exzde etizk lr zn oerh did m`e ,`id dicic d`nehc e`lc d`xzdc ,`id d`xzd `cg dlek Ð zg` zaa mizn ipya

.oiadl dyw qxhpewd yexite .m"xd epixen .ipyd on d`neh ztqez o`k
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,[zn ea yiy ld`l ez`iaa `nhpy] ld` z`neh mbe [zna dribp
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ea exzd m`e ,znd ld`l `eal el xeq`y '`ai `l'e ,ezqipka
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,xg` zna aey rbpe xfg ea rbep ecerae zna dribp ici lr `nhp

àìipta dribp lk lr ea exzd m` elit`e ,miinrt zewln aiigzi Ÿ
,ez`neh lr dtiqen dpi` ipyd zna ezribpy oeikn ,dnvr
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miinrteléôàa,äàîeèå äàîeèàcãîBò äéäL øéæð ,àðeä áø øî £¦§¨§§¨§¨©©¨¨¦¤¨¨¥
,úBøáwä úéáaeilr lid`d e` xawa rbpy drya `nhp xake §¥©§¨

,zen` rax` jezaøçà úîe Búî Bì eèéLBäåzrayn cg` - §¦¥¥©¥
,mdl `nhidl el xeq`y zny eiaexw,xg` zn e`áéiç ,Ba òâðå§¨©©¨

,le`yl yi dxe`kle ,ea exzd m` zewln ef dribp lréànà- ©©
,aiig recníéà÷å ànhéî àäe` rbp okl mcew i`ce `ld - ¨¦©¥§¨¥

melk dtiqed `l zna ezribpe ,`nh xak `ede xaw lr lid`d
,ez`nehldpéî òîL åàì àlày dnyàðeä áø øîà`l' weqtdy ¤¨¨§©¦¨¨©©¨

df ,miinrt dwel xifpy cnln '`aieléôàly dxwnaäàîeè £¦§¨
,äàîeèådwel f` mby ,zna aey rbp jk xg`e `nh didy epiidc §§¨
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,[`nh-]eiykr `nhp `edy d`nehay ,xedh lecb odk epiidc

,llegn didp `ed,äæ àöé,`nhp xaky lecb odkìleçî àeäL ¨¨¤¤§¨
,ãîBòå.dipyd d`neha llegn didp epi`eoicd ok ef `ziixa itle §¥

xn`y `ped ax mya sqei ax ixac lr o`kn dywe .xifpa mb
.d`nehe d`neha elit` miinrt dwely xifpa

déì øîà,iia`l sqei axïéúéðúî Cì éL÷éúå`ziixad lr ¨©¥§¦§¥¨©§¦¦
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,zg` mrt wx ea exzdeáéiç Bðéàoaxwe zewlnàlàmrt lr ¥©¨¤¨
,úçàe `nhpy mrt lk iptl ea exzd m` la`'ànhz ìà' Bì eøîà ©©¨§©¦©¥
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,`nhpyéànàå,`nhpy mrt lk lr dwel epizpyna recn -àä §©©¨

å ànhéîíéà÷dpey`xd mrtdn ez`neha cner `ed `ld - ¦©¥§¨¥
,miinrt dwel `nhpe xfge `nhp m`y dpyna x`eane .`nhpy

éããäà àéL÷ àlà,ef z` ef zexzeq `ziixade dpyndy gken - ¤¨©§¨©£¨¥
oi` `linne ,md zerh `ziixad ixacy xnel migxken ep`e

.`ziixadn ixac lr zeywdl
mlerl :sqei ax ziiyew z` uxzn iia`àéL÷ àìdpyndn Ÿ©§¨

,`ziixalïàk,zg` mrt `l` dwel epi`y dxn`y `ziixaa - ¨
dipyd mrta `nhp xifpdy xaecn,ïéøeaéçazna rbpy xnelk §¦¦

wx zewln aiig okle ,oey`xd zna rbep did oiicry drya ipyd
melk dtiqed `l ipyd zna dribpdy oeik ,zg` mrt lr

la` .ez`nehaïàkd`nehe d`neha mby dxn`y dpyna - ¨
dipyd mrta `nhp xifpdy xaecn ,miinrt dwel,ïéøeaéça àlL¤Ÿ§¦¦

,oey`xd zna rebpl wiqtdy ixg` ipyd zna rbpy xnelk
epi`y dryn ixdy ,ez`neha dtiqed ipyd zna ezribpy `vnpe
cr wx ipyd `nhi ,ea rbi xg` mc` m` ,oey`xd zna cer rbep
`nhi ,ea rbi xg` mc` m` ,zna aey rbepyk eiykre ,axrd
siqedy oeike ,oixeaiga zn `nha rbepd oick ,mini zray ipyd

.dilr mb dwel okl ez`neh lr dipyd dribpa
:iia` ly evexiz lr dywn `xnbd,àúééøBàc ïéøeaéça äàîeèå§§¨§¦¦§©§¨

àä`ld -,éàpé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîàyeøîà àìz` ¨¨©©¦§¨©¥¨©©¦©©Ÿ¨§
ly oicdì àlà ïéøeaéça äàîeèiab,íéLã÷å äîeøz`nhpdy §¨§¦¦¤¨§§¨§¨¨¦

,mini dray miycwe dnexz zlik`a xeq` 'oixeaiga d`neh'a
,mze` `nhi mda rbi m`eì ìáàiabå øéæðiablçñt äNBò £¨§¨¦§¤¤©

,'oixeaiga d`neh'a e`nhpyàìzna erbp eli`k mpic didi Ÿ
xeq` didi gqt dyerde ,ezexifp z` xezqi xifpdy ,envr
xzeq epi` xifpdy ,zn `nha rbep lkk mpic `l` ,gqtd ziiyra

,gqtd ziiyra xzen gqt dyerde ,ezexifp z`zøîà éàå§¦¨§©§
n 'oixeaiga d`neh'y,àúééøBàc.àðL éàîoicy i`ce `l` §©§¨©§¨

dpyndy x`al xyt` i` ok m`e ,opaxcn `ed 'oixeaiga d`neh'
d`neha zxacn d`nehe d`neha miinrt zewln daiigy
d`neh siqedy ila mby zxaeq dpyndy gkene .oixeaiga

.sqei ax ixacke ,mizy aiig dipyd dribpa
:`xnbd zvxznïàk`id oixeaiga d`nehy xn`y i`pi iax - ¨

xacn ,miycwe dnexz oiprl wx ef d`neh exfb okle opaxcn
aly ote`,íãàa íãà éøeaéçrbepy ,oernya rbep oae`x ,xnelk §¦¥¨¨§¨¨

cr wx `ziixe`cn `nh oae`x df dxwnay ,zna rbepy ,iela
iabl `le] miycwe dnexz iabl mini dray `nh opaxcne ,axrd

la` ,[gqte xifpïàkzewln miinrt xifpd z` daiigy dpyna - ¨
,d`neh ztqez yi dipyd dribpay meyn `nhpe xfge `nhp m`

xaecn,úîa íãà éøeaéçarbepy ,oernya rbep oae`x ,xnelk §¦¥¨¨§¥
rbepk mini dray `ziixe`cn `nh oae`x df dxwnay ,zna
ixdy ,miinrt dwel `nhpe xfge `nhpy xifpd okle ,envr zna

.`ziixe`cn ez`neh lr dtiqed dipyd mrta zna ezribp
uexiz itl :dax zrca iia` xn`y weligd lr dywn `xnbd

xn`y daxy `vnp iia`'àì äàîeèå äàîeè ìáà'wx xacn £¨§¨§§¨Ÿ
d`neh siqen epi` `ed f`y ,oixeaiga `id d`nehdy ote`a

oeik dipyd dribpaíéà÷å ànhéî àäc,ez`neha cner `edy - §¨¦©¥§¨¥
d`neh'ae ,d`neha dpey`xd ezribpn `nh xak `ed ixdy
,znd ld`l qpkpe etizk lr lhen zny oebk ,ote` eze`a 'd`iae

,dyw ok m`e ,miinrt dwely dax dcenyàä énð äàéáe äàîeè§¨¦¨©¦¨
éà÷å ànhéîez`neha cner `ed d`iae d`neha mb `ld - ¦©¥§¨¥

dtiqen dpi` znd ld`l ezqipke ,etizk lr lheny znd zngn
d`neh'ay xnele mdipia wlgl `xaqd dne ,ez`neh lr melk

.miinrt dwel 'd`iae d`neh'ae zg` mrt wx dwel 'd`nehe
:`xnbd zvxznúéaa ïàk ,ïðçBé éaø øîàdax xn`y dn - ¨©©¦¨¨¨©©¦

qpkpe xedh didy dxwna xaecn ,miinrt dwel d`iae d`nehay
df lre ,zg` zaa ze`a d`nehde d`iady ,zn ea yiy zial
mrte '`nhi `l' meyn zg` mrt ,miinrt dwliy dxez dxn`

.'`ai `l' meyn ztqepla`ïàkd`nehay dax xn`y dn - ¨
didy dxwna xaecn ,zg` mrt wx dwel d`neheäãNa`edy - ©¨¤

dwely ote` oi` f`e ,znd ld`l qpkp epi`e bb ea oi`y mewn
meyn ea exzde zg` zaa mizn ipya rbp m` ixdy ,miinrt
ly e`ld lr wx `id d`xzddy oeik ,mizy aiig epi` ,mdipy
m`e ,zg` mrt wx dwele zg` d`xzd wx dzid `linne ,d`neh

lhen zn diddwel epi` ,ea rbpe sqep zn el ehiyede etizk lr
zna rbpy ote`a wxe ,cnere llegn xak `edy oeik ipyd lr
dwely dax xaeq sqep zna rbp epnn yxity ixg`e cg`

.d`neh ztqez yi dipyd dribpay oeik ,miinrt
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ici lr `nhpy] `yn e` rbn z`neh mb mdae ,ze`nehd ibeq
,[zn ea yiy ld`l ez`iaa `nhpy] ld` z`neh mbe [zna dribp

ok m`e ,zewln aiig `nhp m` elld mixwnd lkayøîBà àeäLk§¤¥
sqep weqt aezkl dtiqen dxezdyk -(e e xacna)zn Wtp lr'àì ©¤¤¥Ÿ
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`nhpy '`nhi `l' ,mixeqi` ipya xaer qpkp m`y ,zn ea
ea exzd m`e ,znd ld`l `eal el xeq`y '`ai `l'e ,ezqipka

.mdipy lr dwel mixeqi`d ipy meynäàîeèå äàîeè ìáàm` - £¨§¨§§¨
,xg` zna aey rbpe xfg ea rbep ecerae zna dribp ici lr `nhp

àìipta dribp lk lr ea exzd m` elit`e ,miinrt zewln aiigzi Ÿ
,ez`neh lr dtiqen dpi` ipyd zna ezribpy oeikn ,dnvr
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,úBøáwä úéáaeilr lid`d e` xawa rbpy drya `nhp xake §¥©§¨

,zen` rax` jezaøçà úîe Búî Bì eèéLBäåzrayn cg` - §¦¥¥©¥
,mdl `nhidl el xeq`y zny eiaexw,xg` zn e`áéiç ,Ba òâðå§¨©©¨

,le`yl yi dxe`kle ,ea exzd m` zewln ef dribp lréànà- ©©
,aiig recníéà÷å ànhéî àäe` rbp okl mcew i`ce `ld - ¨¦©¥§¨¥

melk dtiqed `l zna ezribpe ,`nh xak `ede xaw lr lid`d
,ez`nehldpéî òîL åàì àlày dnyàðeä áø øîà`l' weqtdy ¤¨¨§©¦¨¨©©¨

df ,miinrt dwel xifpy cnln '`aieléôàly dxwnaäàîeè £¦§¨
,äàîeèådwel f` mby ,zna aey rbp jk xg`e `nh didy epiidc §§¨
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,[`nh-]eiykr `nhp `edy d`nehay ,xedh lecb odk epiidc

,llegn didp `ed,äæ àöé,`nhp xaky lecb odkìleçî àeäL ¨¨¤¤§¨
,ãîBòå.dipyd d`neha llegn didp epi`eoicd ok ef `ziixa itle §¥

xn`y `ped ax mya sqei ax ixac lr o`kn dywe .xifpa mb
.d`nehe d`neha elit` miinrt dwely xifpa
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áéiç ,'ànhz ìà'oaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòminrtdn ©¦©¥©¨©¨©©§©©
,`nhpyéànàå,`nhpy mrt lk lr dwel epizpyna recn -àä §©©¨

å ànhéîíéà÷dpey`xd mrtdn ez`neha cner `ed `ld - ¦©¥§¨¥
,miinrt dwel `nhpe xfge `nhp m`y dpyna x`eane .`nhpy

éããäà àéL÷ àlà,ef z` ef zexzeq `ziixade dpyndy gken - ¤¨©§¨©£¨¥
oi` `linne ,md zerh `ziixad ixacy xnel migxken ep`e

.`ziixadn ixac lr zeywdl
mlerl :sqei ax ziiyew z` uxzn iia`àéL÷ àìdpyndn Ÿ©§¨

,`ziixalïàk,zg` mrt `l` dwel epi`y dxn`y `ziixaa - ¨
dipyd mrta `nhp xifpdy xaecn,ïéøeaéçazna rbpy xnelk §¦¦

wx zewln aiig okle ,oey`xd zna rbep did oiicry drya ipyd
melk dtiqed `l ipyd zna dribpdy oeik ,zg` mrt lr

la` .ez`nehaïàkd`nehe d`neha mby dxn`y dpyna - ¨
dipyd mrta `nhp xifpdy xaecn ,miinrt dwel,ïéøeaéça àlL¤Ÿ§¦¦

,oey`xd zna rebpl wiqtdy ixg` ipyd zna rbpy xnelk
epi`y dryn ixdy ,ez`neha dtiqed ipyd zna ezribpy `vnpe
cr wx ipyd `nhi ,ea rbi xg` mc` m` ,oey`xd zna cer rbep
`nhi ,ea rbi xg` mc` m` ,zna aey rbepyk eiykre ,axrd
siqedy oeike ,oixeaiga zn `nha rbepd oick ,mini zray ipyd

.dilr mb dwel okl ez`neh lr dipyd dribpa
:iia` ly evexiz lr dywn `xnbd,àúééøBàc ïéøeaéça äàîeèå§§¨§¦¦§©§¨

àä`ld -,éàpé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîàyeøîà àìz` ¨¨©©¦§¨©¥¨©©¦©©Ÿ¨§
ly oicdì àlà ïéøeaéça äàîeèiab,íéLã÷å äîeøz`nhpdy §¨§¦¦¤¨§§¨§¨¨¦

,mini dray miycwe dnexz zlik`a xeq` 'oixeaiga d`neh'a
,mze` `nhi mda rbi m`eì ìáàiabå øéæðiablçñt äNBò £¨§¨¦§¤¤©

,'oixeaiga d`neh'a e`nhpyàìzna erbp eli`k mpic didi Ÿ
xeq` didi gqt dyerde ,ezexifp z` xezqi xifpdy ,envr
xzeq epi` xifpdy ,zn `nha rbep lkk mpic `l` ,gqtd ziiyra

,gqtd ziiyra xzen gqt dyerde ,ezexifp z`zøîà éàå§¦¨§©§
n 'oixeaiga d`neh'y,àúééøBàc.àðL éàîoicy i`ce `l` §©§¨©§¨

dpyndy x`al xyt` i` ok m`e ,opaxcn `ed 'oixeaiga d`neh'
d`neha zxacn d`nehe d`neha miinrt zewln daiigy
d`neh siqedy ila mby zxaeq dpyndy gkene .oixeaiga

.sqei ax ixacke ,mizy aiig dipyd dribpa
:`xnbd zvxznïàk`id oixeaiga d`nehy xn`y i`pi iax - ¨

xacn ,miycwe dnexz oiprl wx ef d`neh exfb okle opaxcn
aly ote`,íãàa íãà éøeaéçrbepy ,oernya rbep oae`x ,xnelk §¦¥¨¨§¨¨

cr wx `ziixe`cn `nh oae`x df dxwnay ,zna rbepy ,iela
iabl `le] miycwe dnexz iabl mini dray `nh opaxcne ,axrd

la` ,[gqte xifpïàkzewln miinrt xifpd z` daiigy dpyna - ¨
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xaecn,úîa íãà éøeaéçarbepy ,oernya rbep oae`x ,xnelk §¦¥¨¨§¥
rbepk mini dray `ziixe`cn `nh oae`x df dxwnay ,zna
ixdy ,miinrt dwel `nhpe xfge `nhpy xifpd okle ,envr zna

.`ziixe`cn ez`neh lr dtiqed dipyd mrta zna ezribp
uexiz itl :dax zrca iia` xn`y weligd lr dywn `xnbd

xn`y daxy `vnp iia`'àì äàîeèå äàîeè ìáà'wx xacn £¨§¨§§¨Ÿ
d`neh siqen epi` `ed f`y ,oixeaiga `id d`nehdy ote`a

oeik dipyd dribpaíéà÷å ànhéî àäc,ez`neha cner `edy - §¨¦©¥§¨¥
d`neh'ae ,d`neha dpey`xd ezribpn `nh xak `ed ixdy
,znd ld`l qpkpe etizk lr lhen zny oebk ,ote` eze`a 'd`iae

,dyw ok m`e ,miinrt dwely dax dcenyàä énð äàéáe äàîeè§¨¦¨©¦¨
éà÷å ànhéîez`neha cner `ed d`iae d`neha mb `ld - ¦©¥§¨¥

dtiqen dpi` znd ld`l ezqipke ,etizk lr lheny znd zngn
d`neh'ay xnele mdipia wlgl `xaqd dne ,ez`neh lr melk

.miinrt dwel 'd`iae d`neh'ae zg` mrt wx dwel 'd`nehe
:`xnbd zvxznúéaa ïàk ,ïðçBé éaø øîàdax xn`y dn - ¨©©¦¨¨¨©©¦

qpkpe xedh didy dxwna xaecn ,miinrt dwel d`iae d`nehay
df lre ,zg` zaa ze`a d`nehde d`iady ,zn ea yiy zial
mrte '`nhi `l' meyn zg` mrt ,miinrt dwliy dxez dxn`

.'`ai `l' meyn ztqepla`ïàkd`nehay dax xn`y dn - ¨
didy dxwna xaecn ,zg` mrt wx dwel d`neheäãNa`edy - ©¨¤

dwely ote` oi` f`e ,znd ld`l qpkp epi`e bb ea oi`y mewn
meyn ea exzde zg` zaa mizn ipya rbp m` ixdy ,miinrt
ly e`ld lr wx `id d`xzddy oeik ,mizy aiig epi` ,mdipy
m`e ,zg` mrt wx dwele zg` d`xzd wx dzid `linne ,d`neh

lhen zn diddwel epi` ,ea rbpe sqep zn el ehiyede etizk lr
zna rbpy ote`a wxe ,cnere llegn xak `edy oeik ipyd lr
dwely dax xaeq sqep zna rbp epnn yxity ixg`e cg`

.d`neh ztqez yi dipyd dribpay oeik ,miinrt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113



c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.åíBéä ïLéð Búéa éðáì úaMa øîàé àì[`iáøòa eðézëàìî úBNòì éãk27æ"ù ïîéñ ïiò)28:( ŸŸ©§©¨¦§¥¥¦©©§¥©£§©§¥¨¤¤©¥¦¨
ה  סעיף בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

dkld ixe`ia
íåéä ïùéð [àé עצמו על כשאומר גם הוא האיסור -

בערב" מלאכתי לעשות כדי היום מותר 24"אישן אבל ,
הקשורה  מלאכה לעשות כדי היום נישן ביתו לבני לומר

לכתוב  כדי היום "נישן ביתו לבני שאומר כגון במצוה,
בערב" תורה "נישן 25דברי לומר שמותר וכלֿשכן ,

בלילה" וללמוד ערים להשאר שנוכל כדי .26היום

zetqede mipeiv
'אישן 24) לבין הערב' מלאכה 'אעשה אומר אם חילוק אין

מחמת  אסורים ושניהם בערב' מלאכה לעשות כדי היום
בסימן  המבואר בשבת שינה לענין שייך ואינו דבר', 'ודבר
שאז  'נישן' ל'בניֿביתו' שאומר בשוע"ר הדגיש ולכך זה,
הגורמת  'נישן' במילה חפצך' 'ממצוא של איסור ישנו
בהערה  וכמבואר זה, לסימן ושייך הערב למלאכת תועלת

הבאה.
"לבני 25) המילים המחבר) דברי (על הוסיף בשוע"ר

כדי  היום נישן ביתו לבני שכשאומר משום והוא ביתו"
משום  איסורים: ב' בזה יש - בערב מלאכתינו לעשות
שאחר  למלאכה תועלת בדיבורו יש שהרי חפצך" "ממצוא
עצמו  על אומר אם אמנם דבר", "ודבר משום וגם השבת,
בדיבורו  שאין כיון בערב" מלאכתי לעשות כדי היום "אישן
חפצך" "ממצוא משום נאסר אינו - למלאכה תועלת שום

" יאמר אם הדין והוא דבר", "ודבר משום אסור ‡Ô˘Èאבל
"ממצוא  משום נאסר לא הערב" ספרֿתורה לכתוב כדי היום
"ודבר  משום נאסר אבל - תועלת בדיבורו אין שכן חפצך"

המצוה. לצורך מועיל אינו שדיבורו דבר"
" לאחרים אומר אם דברי Ô˘Èולאידך לכתוב כדי היום

זה  אין שכן חפצך" "ממצוא משום נאסר לא הערב" תורה

יש  שכן דבר" "ודבר משום ולא שמים, חפצי אלא "חפצך"
זה. בדיבור למצוה צורך

שז,26) לסי' וציין "מלאכתינו" כתב שבשוע"ר מכך
ה'ספר  דברי המשך המג"א) (בעקבות השמיט ומאידך
משום  אינו שהאיסור מוכח אחרת, לפרשם שניתן חסידים'
משום  אלא ב)), (ס"ק רבה האליה (כדעת שבת בכבוד זלזול

בשבת, האסור דיבור
שיוכלו  כדי בשבת לישן ביתו לבני לומר מותר ולכך
וכיוצאֿבזה, בלילֿשבועות או בלילֿהסדר, ערים להשאר
להתענות  שיוכלו כדי בשבת לאכול להם לומר מותר וכן

שבת. במוצאי
ואינו 27) איסור, בזה שאין אמירה בלי כשישן משא"כ

לחול. משבת מכין נקרא
בערב  בעיר שביתה כשקונה ס"ד: תד בסי' מצינו ועד"ז
ליוםֿטוב, משבת מכין משום בזה אין בשבת שחל יוםֿטוב

השביתה. קנייתו בשעת כלום אמר שלא כיון
של 28) דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר א: סעיף

למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך שבת
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו

סופרים.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ÊÈ מבשל האור מעל שהעבירוהו לאחר אפילו ראשון כלי
תבלין  לתוכו ליתן אסור לפיכך בו סולדת שהיד זמן כל
היד  אין אפילו ראשון בכלי תבלין מלתת למנוע וטוב
מותר  מלח אבל לדבר וסייג הרחקה לעשות כדי בו סולדת
בישול  צריך שהמלח האש מעל שהעבירו כיון בתוכו ליתן
ומכלֿמקום  האש על אלא מתבשל ואינו שור בשר כמו רב
אינו  שהבשר שאף ראשון בכלי ליתן אסור שור בשר
כן  אם אלא מתבשל שעליו הלחלוחית מכלֿמקום מתבשל
שהמלח  אומרים ויש כלל לחלוחית עליו שאין יבש שהוא
כל  שני בכלי אף ליתנו ואסור מעט אלא בישול צריך אינו

ברכה. עליו תבוא והמחמיר בו סולדת שהיד זמן

האש  על הוא אפילו ראשון בכלי אפילו מלח ונתן עבר  ואם
המאכל  נגד בטל שהמלח לפי מותר המאכל איסור שעשה

שבת: מוצאי עד ואוסרים חולקים ויש

ÁÈ שמתקנים שלנו מלח אבל מבושל שאינו במלח זה וכל
לדברי  ראשון בכלי ליתנו מותר במים בישול ע"י אותו
נימוח  הוא אפילו יבש בדבר בישול אחר בישול שאין הכל
ומכלֿמקום  למעלה שנתבאר כמו השני זה בישול ע"י

ברכה: עליו תבוא מלח בשאר כמו בו המחמיר

ËÈ ראשון מכלי עליהם ולערות בקערה תבלין ליתן אסור
כדי  מבשל ראשון מכלי שעירוי מפני בו סולדת שהיד
שנתבשלה  מפני אסורה הקליפה אזי עירה ואם קליפה
הקערה  לתוך ראשון מהכלי תחלה עירה אם אבל בשבת
אין  שני כלי שחום מפני לקערה התבלין אח"כ  ליתן מותר
איסור  לענין שני בכלי להמחמירים ואפילו לבשל כח בו
שהיד  זמן כל ולהפליט להבליע כח בו שיש שסוברים והיתר
שהיד  פי על אף לבשל כח בו אין מכלֿמקום בו סולדת
שהיד  זמן כל שמבשל ראשון לכלי דומה ואינו בו סולדת
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על  האש) (אצל שעומד מתוך ראשון שכלי לפי בו סולדת
שיעור  בו נתנו ולכך הרבה חומו ומחזיק חמין דפנותיו האור
דופנותיו  שאין שני בכלי משא"כ בו סולדת שהיד זמן כל

ומתקרר: והולך חמין

Î שהיא אע"פ חמין מים מלאה שהיא מרחץ של אמבטי
שהחמין  שכיון צוננים מים לתוכה לערות אסור שני כלי
ונתבשלים  מאד חמין הן הסתם מן לרחיצה הן שבה

בהן. שמתערבין הצוננים

אחרת  אמבטי לתוך האמבטי שבזו מהחמין ליתן מותר אבל
צוננים  מים לתוך לערות מותר ראשון מכלי ואפילו צונן של
חמין  במערה אלא מבשל ראשון מכלי שעירוי אמרו שלא
ממש  מתערבין החמין שאין בהן וכיוצא תבלין גבי על
במים  מים אבל ומבשלין בקילוחן עליהם מכין אלא בתוכן
אלא  התחתונים מים לבשל בקלוח כח אין ממש שמתערבים

העליונים. את ומצננים גוברים התחתונים

לתוך  בו סולדת שהיד חם בשר חתיכת ליתן אסור אבל
הוא  הרי ברוטב ממש מתערב שאינו שכיון צונן רוטב
ויצננו: הרוטב עליו שיתגבר טרם סביבו קליפה כדי מבשל

‡Î מים מיח לתוכו ליתן אסור חמין מים ממנו שפינה ם
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין מועטין צוננין
כדי  מרובים צוננים מים לתוכו ליתן מותר אבל בו סולדת
מצרפו  הוא לתוכו הצונן נתינת שע"י ואע"פ להפשירן
וברזל  נחושת צורפי דרך שכן כלי מתקן ונמצא ומחזיקו
בשביל  צוננים מים לתוך חמים ונחושת ברזל שמניחים
שהאור  הצורפים מלאכת גמר היא וזו ויתחזקו שיתקשו
 ֿ מכל אותו מחזיקין והמים להשבר וקרוב המתכת מפעפע
המים  להפשיר אלא הכלי לתיקון מתכוין שאינו כיון מקום
שכשמצרפין  מפני ימות ולא רישיה פסיק כאן שאין מותר
יגיע  שלא אפשר כאן אבל ביותר תחלה אותו מחממין הכלי

כך: כל מלהתחמם אותו מונעים שהמים מפני לצירוף

·Î מים לתוך מועטים אפילו צוננים מים לערות מותר
חמין  לתוך לא אבל שני שבכלי בו סולדת שהיד חמין
אפשר  שאי כך כל מרובים הצוננים ואם ראשון שבכלי
מותר  צינתן שיפיגו רק בו סולדת היד שתהא עד שיתחממו

האש: על יהיה שלא ובלבד ראשון כלי לתוך אפילו

‚Î משקין שאר של או מים של קיתון להעמיד מותר
(ואפילו  חמין מים בו שיש שני כלי בתוך צוננים
בדבר  הצונן את להטמין שמותר בתוכה כולו להטמינו
הן  והחמין רנ"ז בסי' שנתבאר כמו הבל מוסיף שאינו

רנ"ח). בסי' כמ"ש הבל מוסיף שאינו דבר נקראים

בלבד  צנתו להפיג אפילו להעמידו אסור ראשון בכלי אבל
בו  סולדת היד שתהא עד שם וישתהה ישכח שמא גזרה
המעיין  מן טבריא חמי לתוכה שהומשכו באמבטי ואפילו
מדברי  ראשון ככלי שהיא מפני בתוכה להעמידו אסור

בתוכו: ויעמידנו שני בכלי מהאמבטי יטול אלא סופרים

„Î כנגד משקין שאר או מים של קיתון ליתן מותר

בענין  מהאש רחוק שיתנם ובלבד צינתן להפיג המדורה
סולדת  היד שתהא עד מקום באותו להתחמם יכולין שאינן
סמוך  ליתנם אסור אבל מרובה זמן שם ישהה אם אף בו
סולדת  היד שתהא עד שם להתחמם שיכולין במקום לאש
בלבד  צינתן שתפיג מועטת שעה שם להניחן ואפילו בו
סולדת  היד שתהא עד שם וישהו ישכחם שמא גזרה אסור
שהן  כמות הנאכלין דברים שאר או פירות הדין והוא בו
נתבשלו  אם מכלֿמקום בישול צריכים שאינם שאף חיין

שי  במקום להניחם אסור לפיכך אם חייב להתבשל כולין
עד  להתחמם שיכולין במקום דהיינו מרובה זמן שם  ישהו

בו. סולדת היד שתהא

להרתיחו  אפילו מותר בישול משום בו שאין דבר כל אבל
חם  ועודנו צרכו כל שנתבשל לח תבשיל כגון המדורה כנגד
שלא  אלא בו סולדת היד אין אפילו או בו סולדת שהיד
בזה  להקל שנהגו למעלה שנתבאר המנהג לפי לגמרי נצטנן
ואין  צלוי או האפוי דבר שהוא אלא לגמרי נצטנן אפילו או
כמו  לגמרי נצטנן אפילו וצליה אפיה אחר וצליה אפיה

למעלה. שנתבאר

ליתנו  אסור אבל המדורה כנגד אלא התירו לא ומכלֿמקום
צריך  אלא ממש לה בסמוך אפילו או ממש האש על
ויבא  שבת שהוא ישכח שמא לחוש יש כי קצת להרחיק
יש  קצת להרחיק אותו מצריכים כשאנו אבל בגחלים לחתות

בגחלים: לחתות יבא ולא וזכרון היכר בזה לו

‰Î בו כשאין האפוי לחמם שמותר אמורים דברים במה
שומן  חתיכות בתוכה שיש כפולה פת אבל שומן
רחוק  אפילו אותה להחם אסור אינפאנד"ה) (שקורין שנקרש
בחמה  להניחה ואפילו בו סולדת היד שאין מקום האש מן
דומה  זה והרי ונימוח חוזר שנקרש שבה שהשומן מפני
חכמים  שאסרו מימיו שיזובו בשביל ברד חתיכת למרסק
כמו  הללו מים שבורא למלאכה ודומה בשבת שמוליד מפני

הנימוח. לשומן הדין והוא ש"כ בסי' שיתבאר

שזבו  משקין כמו בשבת שנימוח מה אסור בדיעבד ואפילו
גזרה  משום שאסורים למשקין העומדים מפירות בשבת
ואף  שם כמ"ש לכך עומדים שהם כיון הפירות יסחוט שמא
קרוש  כשהוא לפיכך וצלול זב להיות שדרכו כיון זה שומן
אסור  בשבת ממנו והזב למשקין העומדים כפירות הוא הרי

לערב: עד

ÂÎ עד כך כל הרבה שומן כשנימוח אמורים דברים במה
בשום  מעורב שאינו לבדו בעין הוא והרי לחוץ שיזוב
בריחוק  מניחה אם אבל עצמו בפני ניכר הוא אלא דבר
לחוץ  שיזוב עד נימוח שומן הרבה שאין בענין כך כל מקום
לבד  בעין ואינו עצמו בפת ונבלע נימוח ממנו מעט אלא
לתוך  ברד חתיכת ליתן שמותר כמו לכתחלה אפילו מותר
מתערב  שהוא מפני לשם נמחה שהברד אע"פ יין של כוס

שם. שיתבאר כמו בעין ואינו שבכוס ביין ומתבטל

שדבר  כיון בעין וישנו מעט לחוץ זב מקצתו אם ואפילו
בשבת  להחם מותר ולכן ומותר כלום חשוב אינו הוא מועט
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

הוא  מועט שדבר כיון זב שמקצתו אע"פ שמן בשר חתיכת
במקום  אפילו שמנוניתה שקרש קדרה להחם אסור אבל
ונימוח  הרבה רוטב בה שיש ואע"פ בו סולדת היד שאין
למעלה  צף הוא השומן מכלֿמקום הרוטב בתוך השומן

בעין: וישנו

ÊÎ כלל איסור שאין ואומרים זה כל על חולקים יש אבל
אסרו  ולא חם במקום שמניחו ע"י השומן שנימוח במה
לא  מאליו בנימוח אבל בידים לרסק אלא ברד חתיכת גבי
אפילו  בשומן הממולאת זו פת להחם מותר ולכן גזרו
לא  בישול משום כאן אין שהרי בו סולדת שהיד במקום
הקרוש  בשומן ולא אפיה אחר אפיה שאין מפני בפת
אע"פ  יבש בדבר בישול אחר בישול שאין מפני שנימוח
קדרה  אבל למעלה שנתבאר כמו השני זה בבישול שנימוח
יוכל  שלא במקום אלא אותה להחם אין שמנוניתה שקרש
שברוטב  מפני בו סולדת היד שתהא עד להתחמם התבשיל

למעלה. שנתבאר כמו בישול משום בו יש שנצטנן

אבל  הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר נהגו הלכה ולענין
יש  לכתחלה ואפילו האחרונה כסברא להקל יש בדיעבד

עיקר. כן כי האחרונה סברא על הצורך במקום לסמוך

בית  תנור על בשומן הממולאת פת ליתן להקל יש וכן
עליו  תתחמם היא גם הנכרי וכשיסיקנו שהוסק קודם החורף
משום  בו שיש בדבר בישול איסור לענין שאפילו לפי
כיון  סופרים מדברי אלא התורה מן איסור בזה אין בישול
שנתבאר  כמו בתנור האור את הנכרי שיתן קודם שם שנותן
כל  על להקל יש לגמרי מתירין שיש כאן א"כ רנ"ג בסי'
עם  בפני להקל אין ומכלֿמקום התנור שהוסק קודם פנים

נכרי: ידי על לעשות ויש הארץ

ÁÎ גבי על שנקרש מהותך שומן ליתן מותר הכל ולדברי
ירסקנו  שלא ובלבד רותחים וקטניות קמחים מיני
מאליו  נימוח והוא בתוכן או גביהן על יניחנו אלא בידים
גבי  על אבל בתוכן נכנס אלא בעין אינו שנימוח מה שהרי
שיהא  קרוש שומן עליו ליתן מותר אם להסתפק יש חם צלי

שאי  שכיון מאליו על נימוח צף אלא בתוכו נכנס הנימוח ן
להחמיר  שנוהגין שמנוניתה שקרש לקדרה לדמותו יש גביו

לכתחלה:

ËÎ כל להפשיר אפילו המיחם על צונן ליתן אסור
עליו  מונח הצונן היה שאילו כך כל חם שהמיחם
בו  סולדת היד שתהא דהיינו בישול לידי בא היה הרבה
אם  אבל המדורה כנגד מניח כדין מיחם גבי על מניח שדין

מותר: כך כל חם אינו

Ï אם האור גבי מעל מרותחין שהעבירן והקדרה האלפס
שנמצא  בכף מהם יוציא לא צרכן כל מבושלין אינן
נתבשלו  אם אבל למעלה כמ"ש בישול משום בזה ויש מגיס
האור  גבי מעל שהעבירן לאחר בהן להגיס מותר צרכן כל
(משום  בו להגיס אסור העין שקלט אע"פ שביורה צמר אבל

יחרך. שלא כדי תמיד בו להגיס הצבעין דרך שכן צובע)

הראשונה  כסברא והעיקר ענין בכל בקדרה גם מחמירין ויש
אין  בכף להוציא אבל ממש בהגסה יחמיר להחמיר והרוצה

האש: על ואינה צרכה כל בנתבשלה כלל להחמיר

‡Ï שהיד חם בעודו הצלי גבי על ושום שמן לטוח אסור
יתבשל  דמכלֿמקום יום מבעוד נצלה אפילו בו סולדת
אלא  בישול משום בו אין שנקרש שומן אבל והשמן השום

למעלה: שנתבאר כמו אחר מצד בו להסתפק שיש

בשבת  המבשל דין שיח סימן ב חלק

בוררים ‡ היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא הבורר
מתוך  פסולת הבורר כל לפיכך הסממנים מתוך הפסולת
חייב. לאלתר לאכול כדי ואפילו אחת בידו אפילו האוכל

אינו  לאלתר לאכול כדי הפסולת מתוך אוכל הבורר אבל
ברירתו  דרך שזהו כברה או בנפה בורר כן אם אלא חייב
אסור  אבל התורה מן פטור תמחוי או בקנון בירר אם אבל
האוכל  בורר ואם וכברה נפה משום גזרה סופרים מדברי
מתוך  האוכל שנטילת מפני מותר לאלתר לאכול כדי בידו
שדרך  כלל מלאכה מעין זה אין מיד לאכלו כדי הפסולת
עם  האוכל הכל לאכול אפשר אי שהרי הוא כך אכילה
לכך  המיוחד בכלי לעשותו אלא תורה אסרתו ולא הפסולת
אכילה  דרך זו אין הפסולת נטילת אבל וכברה נפה דהיינו
מלאכה  זו הרי לאכילה ראוי שיהא האוכל תיקון דרך אלא
ויש  הפסולת על מרובה האוכל אם אפילו ולפיכך גמורה
אפילו  הפסולת יברור לא אעפ"כ האוכל בברירת יותר טורח

לאלתר: לאכול כדי

לאלתר · לאכול שלא הפסולת מתוך אוכל הבורר וכן
נעשה  ביום בו אפילו זמן לאחר לאכלו להניחו אלא
אכילה  דרך לומר כאן שייך שלא לפי וחייב לאוצר כבורר

לאלתר: אוכל שאינו כיון הוא כך

לא ‚ אם אבל ממש לסעודה סמוך אלא לאלתר קרוי ואינו
לסעודה  סמוך שהוא כל אך אסור שעה לאחר עד יאכל
שתימשך  פי על אף סעודה אותה כל לצורך לברור מותר
לצורך  לברור מותר עמו מסובין אחרים ואפילו זמן איזה
בכך  אין הסעודה לאחר עד מברירתו נשתייר ואם כולם

יערים: שלא ובלבד בהיתר שבירר כיון כלום

או „ מאוכל פסולת בבורר אלא בורר משום איסור אין
חפץ  אינו אפילו מאוכל אוכל בורר אם אבל להיפך
נקרא  אינו וזורקו נוטלו והשני מהם אחד אלא כלל לאכול
מותר  ולפיכך לאכילה ראוי והוא הואיל כך בשביל פסולת
משום  בזה ואין לאכול שחפץ האוכל מתוך אותו לברור

אוכל. מתוך פסולת בורר

שאינו  פי על אף הדחק מתוך אלא לאכילה ראוי אינו ואם
 ֿ מכל התורה מן בברירתו איסור ואין גמור פסולת נקרא
אסור  ולכן גמור בפסולת כמו סופרים מדברי אסור מקום
אפילו  שלאטי"ן) (שקורין הירק מן המעופשים העלין להסיר
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העלין  מן הירק יברור אלא הדחק ע"י לאכילה ראויין הן אם
עד  לברור שלא ליזהר וצריך הפסולת מתוך האוכל דהיינו
ואז  ממש לסעודה סמוך שיהא הכנסת בית יציאת לאחר

סעודה: באותה ממנו לאכול שצריך מה כל לברור מותר

מאוכל ‰ אוכל לברור שמותר אמורים דברים במה
אוכלים  מיני שני לפניו היו אם אבל אחד מין כשהכל
ולהניח  לאלתר מהם אחד לאכול לברור ורוצה מעורבים
לאכלו  שרוצה המין אותו הרי זמן לאחר לאכלו השני
לברור  צריך ולכן כפסולת חשוב והשני אוכל נקרא לאלתר
אוכל  דהיינו השני מתוך לאלתר לאכלו שרוצה אותו בידו
לאחר  לאכלו ומניחו בוררו ואם להיפך ולא הפסולת מתוך

חייב: ביום לבו אפילו זמן

Â בידו לברור ואסור אוכלים מיני ב' נקראים דגים מיני שני
מסעודה  ולא לאלתר לאכלו שרוצה המין אותו אלא
כל  וניכרות גדולות הן אחד מין של שהמין ואע"פ לסעודה
אעפ"כ  כלל ברירה כאן שייך שלא ואפשר עצמה בפני אחת

הוא. חטאת חיוב ספק כי להקל אין

מתוך  גדולות חתיכות שבורר אע"פ אחד מין שהוא כל אבל
לאכילה  ראוי והכל הואיל כלל ברירה נקראת אינה קטנות

כדי  אפילו שירצה ענין בכל לברור ומותר פסולת כאן ואין
ובורר  מינים שני היו ואפילו ביום בו זמן לאחר לאכול
ואיננו  הואיל מותר הקטנות מתוך הגדולות יחד משניהם

מחבירו: אחד מין בורר

Ê מפני חייב שלהם פסולת מתוך תורמסין הבורר
עמהם  אותם כשישלקו אותם ממתקת שלהם שהפסולת
פסולת  חשובים הם לפיכך מאד מרים הם כן ומבלעדי
כבורר  ונמצא אוכל חשובה אותם הממתקת שלהם ופסולת
לאכול  כדי בידו בורר אפילו וחייב אוכל מתוך פסולת

לאלתר:

Á דברים בשאר ישנו כך באוכלין ברירה איסור שיש כשם
שלה  הפסולת עם מינים המעורבים ב' שהם או ם

ורוצה  מעורבים כלים מיני ב' לפניו היו אם כגון מעורבים
חשוב  זה מין הרי בו להשתמש כדי מחבירו אחד מין לברור
מתוך  האוכל לברור וצריך כפסולת חשוב והשני כאוכל
וניכר  מחבירו גדול מהם שאחד אעפ"י להפך ולא הפסולת
לאלתר  בו להשתמש כדי שיברור צריך וגם עצמו בפני

אוכלין: מיני בשני כמ"ש

בשבת: הבורר דין שיט סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "חלק תוכןתוכןתוכןתוכן אלא "שכל" אינה הנשמה מהות

ממעל" אלקה

íé÷îòîî .'ä êéúàø÷ íé÷îòîî úåìòîä øéù
.'ä êéúàø÷ íùî ,÷îåò äùåòù ïåùì àåä

פשוטו  לפי הוי'" קראתיך "ממעמקים פירוש
הצרות" עומק "מתוך להקב"ה קורא שהאדם הוא,
היא  "ממעמקים" הקריאה הפנימי, הפירוש לפי אך
עד  בעצמו מתייגע שהאדם ה', בעבודת מדריגה

עומק מתוך תהי' השם אל .נפשו שקריאתו

"עומקים") (ולא "מעמקים" תיבת אמנם,
"דבר כאן שיש פעולה, לשון "המעמיק משמעה

ו"עושה  "חופר" שהאדם והיינו עומק, ועושה
סתם  אינו ש"מעמקים" ונמצא, בנפשו. עומק"
שהאדם  מעומק, לפנים עומק אלא הנפש, עומק
אליו, להגיע כדי עצמו בתוך "להעמיק" צריך

ה'. אל קורא הוא זה "עומק" ומתוך

.äáåùú éîé úøùòá øîåì ï÷úéð àåäå
לפי  תשובה, ימי בעשרת זה מזמור לומר תיקנו
עצמו  בתוך "להעמיק" - אלה ימים עבודת שזוהי

ה'. אל לקרוא ומשם

" העבודה ענין מהו ומבאר בתוך להעמיק [והולך "

בעשי  ת:]"עצמו

åáì úåøéøù øçà êìåä íãàä äðùä ìëá éë
íåé ìëá ú"éùòá ìáà ,óøåò éìà åðô éë ù"îë
ìëá äìòúðå ,ú"éùä ìà áø÷úð à"åàë íåéå
ìàøùé úåîùð ìë íéùòðå ,ô"ëäåé ãò øúåé íåé

.íéðôá íéðô ú"éùä íò
קראוהו  בהמצאו ה' דרשו עה"פ רז"ל אמרו
השנה  ראש שבין ימים עשרה אלו - קרוב בהיותו
לכאו"א  קרוב הקב"ה שאז הכיפורים, ליום
השי"ת  אל להתקרב בנ"י את מעורר וזה מישראל,
הלב  שרירות אחרי ההליכה (תמורת ויותר יותר
בנ"י  מתקרבים שביוהכ"פ עד השנה), כל במשך
"פנים  בבחינת יתברך, אליו הקירוב בתכלית

בפנים".

" בפנים [ופירוש :]"פנים

áø÷úäì íãà ìë ìù åðåöøù ,ïåöø úîçî àåäå
.'åë íéðô úðéçáá ú"éùä ìà

שהאדם  רק אינו עורף" אלי ד"פנו הפירוש
אלא  הזה, עולם בתאוות לבו שרירות אחר הולך
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וכדיוק  ומצוות, תורה שומר אדם גם נכלל בזה
" שהאדםפנו הלשון עורף", ה'פונה אלי אל

רק  היא שפנייתו אלא יתברך), רצונו קיום (עלֿידי
היא  דהנאתו ועונג, רצון בלי היינו ב"עורף",
שלו  והמצוות התורה קיום ואילו גשמיים מענינים
משא"כ  מלומדה; אנשים כמצות בקרירות, הוא
כאשר  היינו "פנים" בבחינת הקב"ה אל הקירוב

שלם. ברצון הוא הקירוב

תשובה, ימי דעשרת העבודה נקודת וזוהי
שאז  יתברך, בעבודתו והחשק הרצון את לעורר
היינו  "פנים", בבחינת הוא השי"ת אל הקירוב

הנפש. מעומק

אע  נקראים "[אמנם, ה' בעבודת והחשק שהרצון פ

" בבחינת אלה "פנים קירוב וחשק רצון מכלֿמקום ,

" בבחינת אינם בחינת עומק עדיין לא וכלֿשכן הנפש, "

"מעמקים " גדולה יגיעה הדורשת בתוך להעמיק " "

כנ  ל."עצמו,

" בחינת פנימי מעמקים אלא רצון היא שבנפש "

צריך  לגלותו כדי אשר הנשמה, תוכיות בתוך ועמוק

" נפשו.להעמיק האדם ועמקי פנימיות לתוך "

שממשיך:] וזהו

.ìàøùé úåîùð ïéðò ïéáäì êéøö äðäå
הנפש, "עומק" ענין יותר בפרטיות להבין כדי
יש  - תשובה ימי בעשרת להגיע צריכים שאליו
ישראל. נשמות של מהותן הבנת תחילה להקדים

÷ø àéä äîùðäù íìåòä íéøáåñù åîë àìã
úà âéùî åáù íãàä êåúáù ìëùäå úåéçä
íéðééðò âéùîù íéøçà íééìëù åîë ,ú"éùä

.íéøçà
על  ישראל נשמות שמעלת סובר ה"עולם"
"עם  כמ"ש שכלה, בטיב היא העולם אומות נפשות

הזה". הגדול הגוי ונבון חכם

שעושה  החיות, ענין הוא נפש של גדר דהנה
נפש  על האדם נפש יתרון אך חי. לדבר הגוף את
שיש  שכלית, נפש שהיא השכל, בענין הוא חי בעל
ומועיל  טוב דבר מהו ולהשכיל להבין האדם בכח

זו. להשגה בהתאם ולהתנהג באמת

נשמות  שיתרון - ה"עולם" סובר - זה ולפי
במעלת  ג"כ הוא העולם אומות נפשות על ישראל
שהשכל  פירושו, קדושה נשמה שהיא דזה השכל,

אלקות. להשיג יכול ישראל נשמות של

באותו  הם ישראל בני סו"ס הרי זו, הבנה לפי
שכולם  - (להבדיל) העולם אומות שאר של גדר
גבוה  ישראל נשמות של ששכלם אלא - שכל בעלי

השי"ת. את להשיג ביכולתו יש כי  יותר,

äîùðä éë ,ìàøùé úåîùð àø÷ð åðéà éàãåá
.ìëùäî äìòîì àåäù ìòîî äåìà ÷ìç àéä

שמהות  וודאי דזה כן, אינה האמת אבל
אלקה  "חלק היא אלא ושכל, חיות אינה הנשמה
השכל  מגדר למעלה הוא שהקב"ה וכשם ממעל",
אלקה  "חלק (שהיא הנשמה מהות כך והחכמה,
שאדם  דמה שכל. מגדר למעלה היא ממעל")
מכוחות  אחד רק הוא אלקות משיג מישראל
אלקה  חלק היא עצמה הנשמה מהות אבל הנשמה,

ממעל.

á÷òé ,úåðéçá 'áá àåä äîùðäù ïéðòä êà
.ìàøùéå

נשמות  של מהותן יותר בפרטיות ולהבין
היא  הנשמה שמהות שאמרנו זה דהנה ישראל,
שמבואר  מה ח"ו שולל אינו ממעל, אלקה חלק
בשכלה  היא הנשמה שמעלת ישראל) גדולי (בספרי
כי  אמת, דשניהם - אלקות) להשיג (שיכולה
יעקב  הנקראות מדריגות, שתי יש עצמה בנשמה
שבהם  אבינו, יעקב של השמות שני (שהם וישראל
המעלות  ושתי כתובים); בכמה ישראל עם נקרא
מכוונות  ממעל) אלקה וחלק הנשמה, (שכל הנ"ל

וישראל. יעקב שבנשמה, המדריגות לשתי

שבנשמה, הללו בחינות שתי מהות להבין [כדי

באור  כלליות בחינות שתי לבאר יקדים וישראל, יעקב

למעלה:] האלקי

íåãä õøàäå éàñë íéîùä ÷åñô ïéáäì íéã÷ðå
äðåúçúä äâøãî àåäù éìâø íåãä åäî ,éìâø

óøôøù àéäù[האדם רגלי מונחות ,[שעליו
.äðåéìò äâøãî àåäå éàñë íéîùäå

פי  על יובן באלקות המדריגות שתי תוכן
רגלי", הדום והארץ כסאי "השמים הכתוב ביאור
כסא  (כמו הקב"ה של לכסאו נמשלו שהשמים
שהוא  ל"שרפרף", והארץ עליו), שיושבין גדול
והנמשל, הרגלים. תחת שמעמידין קטן כסא
הם  - עליונים ונבראים לעולמות כינוי - דהשמים
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שעליו  כסא (כמו עצמו השכינה לאור "כלים"
"רגלי" רק מתגלים בארץ משא"כ האדם), יושב
בשכינה  תחתונה היותר הבחינה שהיא השכינה,

הרגלים). נחות שעליו השרפרף (כמו

עצו  הבדל שיש התגלות ונמצא, אופן בין ם
גבוהה), במדריגה היא (ששם בשמים האלקות
שזוהי  רגלי", ל"הדום שנמשלה בארץ להתגלות

ביותר. תחתונה מדריגה

íéðåéìò íéëàìîäù ,àåä êë úîàäå שהם]
בשמים] äàøéåנמצאים äîéàá ãéîú íéãîåò

íäù úîçî ,ììë úåøæ úåáùçî íåù éìá
õøàäá íðîà ,úåìâúäá úåäìà ãéîú íéâéùî

הגשמי] הזה úåäìà.[עולם úåìâúäá ïë åðéà

àì 'éåä éðà øîàð éøäù ,äåîú àåä äøåàëìå
.éúéðù

"אינו  שהקב"ה הוא, האמונה מיסודי אחד
הוא  הרי . . שינוי לו שיגרום דבר לו שאין משתנה,
מתאים  זה איך להבין ויש שניתי", לא ה' אני אומר
הבדל  שיש שמשמע גו', כסאי השמים מ"ש עם
ואופן  בשמים הקב"ה של המצאו אופן בין ושינוי

בארץ. המצאו

ááåñ ,úåðéçá 'á ùé äðäã äæ ìò õåøéúä êà
.ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë

עלמין  כל ממלא יתברך דאיהו בזהר מבואר
וסובב  העולמות כל מלא (הקב"ה עלמין כל וסובב

וחיות: אורות מיני שני והם העולמות), כל

האלקי  והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
נפש  כמו להחיותם בנבראים המתלבש המצומצם,
וכמאמר  חי, לגוף אותו ועושה בגוף המלובשת

הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש מה מלא חז"ל

העולם; את

אור  ש(להיותו - הוא זה אור של שגדרו
ומתאחד  המקבל בכלי ונקלט נתפס הוא) מצומצם,
שאין  הגוף, את הממלאה הנפש חיות וכמו עמו,
הנמצא  דבר איזה (כמו בגוף נמצאת שהנפש רק זה
עמו  ומתאחדת בגוף מלובשת הנפש אלא בכלי),
וכך  חי. גוף להיות משתנה עצמו שהגוף באופן
כל  "ממלא בשם הנקרא האלקי והחיות האור
אלא  העולם, בתוך שנמצא רק הפירוש אין עלמין",

עד  אותו ומרגיש החיות את קולט שהעולם
עמו. שמתאחד

איןֿסוף  אור הוא עלמין" כל "סובב משא"כ
שאין  הוא, כן כשמו אשר ובעצמו, בכבודו ב"ה
(לית  מקום בכל ונמצא להתפשטותו גבול שום
אינו  זה אור של המצאו אופן אך מיני'), פנוי אתר
להיותו  שהרי - בעולמות ונתפס נקלט שהוא בכך
ואין  והשגה, תפיסא בגדר אינו מוגבל בלתי אור
שהוא  כפי שהאור, אלא - אותו מרגישים הנבראים

בכ  העולמות.בעצמותו, בכל נמצא איןֿסופיותו, ל

אור  שגם אע"פ עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
מובדל  נשאר שהוא לפי העולמות, בתוך נמצא זה
כלל. בהם ונתפס מתגלה ואינו מנבראים ומרומם

éåðéù íåù ïéà ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá äðäå
úåîìåò ìëá ,äàéøáä øçàìå äàéøáä íãå÷

.äåùá íéðåúçúå íéðåéìò
שני  בין סתירה שום שאין איך יובן ומעתה
כסאי  ו"השמים שניתי", לא ה' "אני - הכתובים
תלוי  כי - למעלה) שינוי שיש משמע (שמזה גו'"
נאמר  שניתי" לא ה' "אני מדובר: מדריגה באיזו
הדום  והארץ כסאי "השמים ומ"ש הסובב, אור על

הממלא. באור קאי רגלי"

הענין: ביאור

איןֿסוף  אור שהוא עלמין", כל "סובב בבחינת
קודם  בין כלל שינוי שום אין ובעצמו, בכבודו ב"ה
העולמות  שאין מאחר כי הבריאה, ולאחר הבריאה
אין  א"כ זה, אור וקולטים תופסים והנבראים
פועלים  ונבראים שבעולמות המדריגות חילוקי
בכל  נמצא והוא בהם, הנמצא זה באור שינוי שום
בלי  כולם, העולמות בכל ואיןֿסופיותו עצמותו
הזה  ועולם (שמים) עליונים עולמות בין הבדל שום

(ארץ). התחתון

.äèîì óà ááñîå ìâòúîù ìåâéòë
בשם  נקרא ב"ה איןֿסוף שאור טעם עוד וזהו
שאין  העיגול כמשל שהוא לפי עלמין", כל "סובב
שום  אין בעיגול פירוש: ומטה". "מעלה גדר בו
לומר  שנוכל קצוות בעיגול אין שהרי וסוף, ראש
ומאחר  העיגול; התחלת היא זה וקצה שמנקודה
אין  כלומר ומטה, מעלה בו אין קצוות, לו שאין
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למעלה  הוא זה שצד לומר שנוכל "צדדים" בעיגול
הסובב  שאור ברוחניות, הוא וכך למטה. זה וצד
תפיסא  מגדר ולמעלה סוף" "אין להיותו עלמין, כל
כי  ומטה, מעלה של התחלקות בו אין בעולמות,

ממש. בשווה העולמות בכל נמצא

äéäéå äåä äéä ,ïîæäå ìëùä ïî äìòîì àåäå
.äæ âéùî ìëùä ïéàù ,'à òâøá

הסובב  באור ב"מקום" שינוי שום שאין כמו
כך  - ממש בשווה מקום בכל שנמצא עלמין, כל
"הי' שאצלו זה, באור "זמן" של שינוי שום אין

אחד". "ברגע ביחד נמצאים כולם ויהי'" הוה

השכל  אין כי השכל, מן למעלה הוא זה ודבר
ה  "הי' של ענין להשיג אחד".יכול ברגע ויהי' וה

.ïéîìò ìë àìîî úðéçáá àåä éåðéùä íðîà
אור  הוא עלמין" כל הממלא ש"אור מאחר
א"כ  ובעולמות, בנבראים ונתפס המתלבש וחיות
נברא  שבכל זה, וחיות באור שינויים שיש בהכרח
גדריו  לפי המתאים כזה וחיות אור נמשך ונברא
הגוף, את הממלאה הנפש חיות כמו ותכונותיו.
מהנפש  אחר וחיות כח נמצא ואבר אבר שבכל
כח  (כמו: זה אבר של וגדריו לתכונותיו בהתאם
באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח במוח, השכל

וכו').

,íìåòä àøáð úåøîàî äøùòá äðäã
òé÷ø éäé ïë éäéå øåà éäé øîàî åìùìúùðù

.ïë éäéå
- עלמין כל הממלא באור ההתחלקות כללות

שכל  העולם, נברא שבהם המאמרות העשרה הן
נברא  שממנו אחר, חיות סוג הוא ומאמר מאמר
ולדוגמא: נבראים, של אחר סוג ומשתלשל
אלקי] כח [היינו מאמר ע"י נתהווה האור מציאות
ממנו  שנעשה עד ונשתלשל שירד אור" "יהי

מאמרות. בשאר וכן האור, מציאות

וחיות  באור והבדלים שינויים שמצינו הרי
הנבראים. כל נבראו שממנו האלקי

האור  במדריגת והבדלים שינויים שיש וכשם
יש  כך - הנבראים את ומחי' המהווה והחיות
כל  הממלא האלקי האור התגלות באופן שינויים
בין  (וכן לעולם עולם בין לארץ, שמים בין עלמין

לנברא). נברא

âéùî íìåò ìë éë ,íéìá÷îä ãöî àåä éåðéùäå
.åìëù éôì

והנבראים  העולמות בין ההבדלים סיבת אך
אלא  עצמו, האור מצד אינה - אלקות גילוי במידת
הוא  עצמו מצד האור פירוש: המקבלים. מצד רק
בגדר  הוא זה שאור להיות אך פשוט, אחד אור
על  אותו, ולתפוס להשיג יכולים שהנבראים השגה,
ונברא  נברא שכל המקבלים", "מצד שינויים יש כן
(ולא  והשגתו ערכו לפי רק האור את ומשיג תופס

עצמו). מצד שהוא כפי האור כל

íéðåéìò úåîìåò ,éàñë íéîùä åäæå הנקראים]
íåãä"שמים"] õøàäå ,úåäìà øúåé íéâéùî

íéâéùî íðéàù ,äðåúçúä äâøãîä íä ,éìâø
.ë"ë

` wxt miwnrnn zelrnd xiy d"c
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ה'ÔÎÂ(לט) כבוד שנקרא השכינה זיו בענין ג"כ יובן
גדולתו  תפארת יקר שנק' דקוב"ה יקרא זיו
בלי  גדולה בהפלגה הערך יקר בחינת ג"כ שזהו כו'
וז"ש  חקר אין שלגדולתו אא"ס בחינת שזהו שיעור
וע"כ  כו' דמלכא ביקריה לאסתכלא דוכתי בכמה בזהר
בחינת  ע"ש יקר נקרא והחשיבות המעלה גודל מפני
אמר  וע"ז א' ענין והכל כו' יקרו מה ולי כמו היקרות
לעמוד  יכול אדה"ר היה שלא ילין בל ביקר אדם

הוד  ביקר ההסתכלות בחי' כי העליון יקר בבחינת
גדולים  שעשועים בחי' הוא ב"ה א"ס גדולת תפארת
אבן  על בהסתכלות דוגמא ע"ד כמו שיעור לו שאין
גדולתו  יקר בשאר או המלך ראש שעל ביותר יקרה
כלי  יכילנו שלא עד ביותר מופלג בזה שהתענוג העצום
התענוג  ערך כ"ה היקר ערך ולפי והלב המוח
עצמות  גדולת תפארת ביקר ולמעלה והשעשועים
למקבל  שא"א כו' בעצמותו המלך שעשועי נק' אא"ס
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מאד  גבוה ומדרגה בחי' להיותו כלל להכילו בע"ג
להתבטל  המקבל שיוכל עד המקבלים ממדרגת נעלה
שנק' ממש הנפש כלות בו להיות ממציאותו לגמרי
אמרו  ועליו ומת שהציץ עזאי בבן שמצינו כמו מיתה
והענין  בדרז"ל כמבואר לחסידיו המותה ה' בעיני יקר
הארת  למדרגת הגיעו לפרדס שנכנסו ד' שאותן הוא
חכמה  פנימית העלאת ע"י עליון שבכתר ב"ה אא"ס
במ"א  כמ"ש דאצילות ח"ע פנימית בחינת עד שבנפשם
לקבל  יכולים ונפשו ולבו מוחו כלי היו לא עזאי ובן
שנתבטל  עד הוא נעלה מאד כי הזה המופלג יקר אור

ומת  הציץ וזהו ומת גופו מכלי ויצא ממציאות רוחו
לא  השעשועים ולגודל דמלכא ביקרא בהסתכלות הציץ
יקר  דוקא עליו הכתוב אמר ולכן מגופו ויצא רוחו עמד

בחי' שמקבל מי כי פי' כו' המותה ה' יקר בעיני
יוכל  שלא מצד אך ה' בעיני יקר הוא גם נקרא העליון
יקר  וז"ש מופלג ביטול שהוא מיתה לכלל בא להכיל
מעלה  וזוהי כו' המותה להיות הגורם הוא ה' בעיני
ע"י  לחסידיו כשמותה עליון לחסידי יתירה ומדרגה
בן  ולפ"ז העליון ביקר ממש שנכלל העליון יקר בחינת

וד"ל: כו' ונפגע שהציץ זומא מבן למעלה עזאי
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â הבריאה בתחילת הנה זו המשכה שיומשך כדי
חסד  עולם הוא חסד חפץ כי עצמו מצד הי'
וצריך  מילתא תליא באתדל"ת עכשיו אך יבנה,
שהוא  התפיל' ע"י נמשך וזהו זו, המשכה להמשיך
כו' השמים מן ה' את הללו שאומרי' פסד"ז בחי'
כו', דברו עושה סערה רוח כו' הארץ מן ה' את הללו

נברא  כל של השירה ע"י שירה דהיינו פ' שיש כידוע
וע"י  שירה, או' מלאכי' וכן שירה או' נברא שכל
את  לחדש חדשה המשכה ממשיכי' שלהם השיר
שנמשך  שאף לפי שעה חיי שנק' וזהו כו', העולמות
שכמו  הישנות חידוש רק הוא כ"ז אך חדשה המשכה
ונק' גמור חידוש זה ואין עתה הוא כמ"כ אתמול שהי'
בחי' ג"כ בזה יש אעפי"כ אך כו', לבד הישנות חידוש
ג"כ  המשכה בזה שיהי' להיות שיכול וריבוי תוספת
שנה  שוה שאינו רואין שאנו כמו וריבוי, ברכה בחי'
ובשנה  ושלום שובע הוא למשל זו שבשנה לשנה,
שההמשכה  לפי והיינו שלום, ואינו רעב הוא אחרת
זו  בהמשכה שינויים יש ע"כ אתדל"ת ע"י נמשך זו
אז  כהוגן הוא אתדל"ת שאם אתדל"ת ערך לפי  ג"כ
רפואה  שפירש"י מה וזהו ושלום, ברכה בחי' נמשך
אתדל"ע  אזי כהוגן אינו אתדל"ת ואם ושלום, ומזון
וזהו  ח"ו, מזה היפוך להיות יכול ואז זה לפ"ע ג"כ

שעה, חיי נק' זו המשכה להמשיך שהיא שהתפילה
ממש  חדשה המשכה שהיא עולם חיי נק' התורה אבל
בתוכינו  נטע עולם וחיי מ"ש וזהו אא"ס, וריבוי בתוס'
שאינו  אא"ס נמשך תורה שע"י לפי ניצחי' ל' שהוא
המ"ד  דעת שהי' וזהו כו', עולמות לבחי' כלל שייך
שהתפילה  לפי שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין
המשכה  אבל לעולמות השייך בחי' רק ממשיך אינו
שעה  חיי נק' לכך מזו, הרבה גבוה הוא התורה שע"י
מחדש, זו בחי' להמשיך צריך ושעה שעה שבכל
שזמן  סבר הוא אך למקורו, נסתלק הראשון והחיות
שאמת  שאף דהיינו לחוד תפילה וזמן לחוד תורה
שע"י  המשכה מבחי' גבוה התורה שע"י שהמשכה
התורה  המשכת להיות אפשר אינו מ"מ אך תפילה
שבשביל  החיות המשכ' בלתי פנימי' המשכה שהיא
כמו  תליא, בהא הא כי שעה, חיי המשכת העולמות
וזהו  קמח. אין תורה אין אם תורה אין קמח אין אם
המשכה  נמשך שתמיד מה דהיינו א', קנין וארץ שמים
נמשך  הזה ושהחיות העולמות את להחיות חדשה
זהו  ושלום, ומזון רפואה שיהי' וריבוי תוספת בבחי'
ברוך  וכמ"ש חשיבות לשון הוא קנין כי קנין, לשון
קאי  שהוא קונך ברוך בוראך ברוך יוצרך ברוך עושך

האצי'. עולם על
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ דמות שארז"ל ויעזרך אביך מאל מ"ש יובן
כי  והיינו בחלון לו נראה אביו של דיוקנו
הקצה  אל הקצה מן המבריח התיכון בריח הי' יעקב
וזהו  וא"א, ע"י בחי' שהוא הכתר עד עולה שת"ת כו'
הוא  אל שלשון בנסיון לעמוד ליוסף הכח נמשך מזה
ויכולת, כח ל' לקח הארץ אילי ואת מל' כח לשון
את  ולכבוש לעמוד יוסף של והיכולת שהכח והיינו
הת"ת  למדת מרכבה שהי' אביך מבחי' נמשך יצרו
ממש  בפועל בנסיון ועמד שעשה וע"י א"א, עד שעולה
ע"פ  אביך מאל י"ל או כו'. לז"א א"א מבחי' המשיך
הקב"ה  ישראל אלקי אל לו ויקרא ע"פ משארז"ל
במ"א  מזה ונת' אל, ליעקב קרא ישראל אלקי שהוא
מל"ב  נתיבות ל"א הוא אל בסופו, והחרים בד"ה ע'
עיט  ידעו לא נתיב נא' הל"ב נתי' על כי חכ' נתיבות
עולמות  ש"י בחי' הוא ש"י הם ל"א פעמים ויו"ד וגו',
שעולה  מתר"ך מחצה והם בינה קנה חכ' קנה דא"א
הפי' ב' לפי כי ונמצא במ"א. כמ"א ישיש יש ב"פ
מאל  וזהו דכתר, התחתון מחצה א"א בחי' על הכוונה
וגם  בעצמך, תאמין אל כי ועתיד, בהוה ויעזרך אביך,
להיות  צריך יותר הגבוה לבחי' בעלייתו צדיק כל כי
וכמ"ש  בדקות, רגע בכל ואתהפכא אתכפי' בבחי'
יתא  דלא עד למיתקא מרירא טעים דלא מאן בזהר
עליון  היותר עולם ולגבי כו' חולקא ליה לית להכא
לזאת  ואי עדיין, גשם בבחי' שהוא בעולם העבודה

כו'. יצרו את כבש כשכבר גם וסיוע לעזר צריך
Ù"ÚÂ'פי ע"פ לסעודה נט"י ענין יובן זו הקדמה

וסיים  במזבח פתח משארז"ל צ"ל דהנה מהרי"ק,
דהיתכן  עליו, מכפר אדם של שולחנו עכשיו בשולחן
באמת  הנה אך הכפרה, מזבח במקום יהי' שהשולחן
על  הבהמה שמקריבין שע"י מכפר המזבח האיך צ"ל
גבוה  האדם והרי האדם, נפש על יתכפר המזבח

בע" היא והבהמה מדבר שהוא שנת'במעלה והגם ח,
כו' מכם אדם נא' ולא מכם יקריב כי אדם בענין במ"א
הי' בפו"מ בגשמיות אבל האדם בנפש בעבודה זהו
נפש  יתכפר עי"ז והאיך המזבח, ע"ג הבהמה מקריבין
אחור  צרתני, וקדם אחור דכתי' הוא הענין אך החוטא.
ראשי  בדרושי באריכות כמ"ש למע"ב, וקדם למע"ב
לזה, לצוות אלא נברא לא כולו העולם שכל המטות,
פי' קדמך יתוש הרי לו אומרי' אדם כשחטא ומ"מ
שקדם  התהו מבחי' להיותו ומדריגה במעלה שקדמך
במעלה  ה"ה עושהו רצון מקיים וכשהוא לתיקון,
שע"י  עושהו, רצון על ועובר החוטא מהאדם יתירה
גרוע  שהוא עד האדם נפש ונגרע נשפל ועון החטא
קרבן  ומביא תשובה שעושה ע"י ולכן מיתוש, גם יותר
שמגיע  עד שלמעלה ואש שלמטה באש נכלל והקרבן
אכילת  ע"י ואז שבמרכבה, שור פני בחי' לשורשו
את  מגביהי' הם אישי' שנקר' השרפי' הם לאישי לחמי
אדם  לא כי לבחי' הכסא שעל אדם בחי' עם הכסא
אז  הכסא, את נושאות והחיות בענין במ"א כמ"ש הוא,
תופס  אינו ששם הוא אדם לא דכי אוא"ס מבחי' נמשך
וז"ע  כו'. העוונות סליחת בחי' שיומשך כלל מקום

החוטא. נפש על שמכפר כפרה המזבח
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.èî ÷øô
שאינו  הרצון, הוא הסובב לאור המשל הפרק: תוכן
לא בהסתלקותו ולכן הנפש, הטיית אלא לעצמו מציאות

לנבראים. העליון ברצון  הוא  וכן  רושם, נשאר 
בארוכה, נ"ע הרבי  ביאר הקודמים  שבמאמרים  לאחר
עשר  והוא הצמצום לפני  אף הממלא לאור שרש  יש כי 

הגנוזו  הספירותהספירות של האצלתם אופן  וביאר ת,
הקו  באור הגנוזות הספירות של וביטויים הגנוזות
בבחינת ובעולמות  דאצילות בספירות המתלבש
זה במאמר לבאר מתחיל - ומטה  מעלה של התחלקות 
אור  - ֿ גבול הבלי  אור של עניינו כללות את בהרחבה
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áéúë äðäã àåä ïéðòä øåàéáå5ùåã÷קדוש åë'קדוש 
,åãåáë õøàä ìë àìî úåàáö 'äֿברוך ֿ שהקדוש היינו

בארץ שמאיר ומה  ומובדל, "קדוש" הוא בעצמו הוא
"כבודו". בחינת רק היאåîåâøúåהוא כבודו  המילה של

äéø÷é åéæ כלומר כבודו, זיו  -ùáìúîå êùîðù äîù
úåîìåòá"(כבודו) הארץ כל "מלא הפסוק כוונת שזו

,'åë ãáì äøàäå åéæ úðéçá àåä,האור עצמות לא אך
áåúëù åîëå ìãáåîå ùåã÷ óåñ-ïéà øåà úåîöòã6

õøàáå íéîùá ùåã÷äå כמו מהשמים  שמובדל כלומר, -
כיון מהארץ, האורùשמובדל øãâáעצמות  åðéà

úåîìåòá úåùáìúä- העליונים בעולמות לא גם
åë'."שמים " äøàä ÷ø íà éë

äæáåעצמות של והרוממות ההפלאה  הרגשת ֿ ידי על -
- íäìùהאור àåöøäå íéôøùä ìù ìåèéáä àåä

,àåä-êåøá óåñ-ïéà øåàá ììëäì íéöåøù שמתואר כפי
בתפילה, אור" "יוצר íéâéùîùבברכת íúâùä éãé-ìò

÷ø äæ éøä úåîìåòá øéàîä úåéçäå øåàä úåììëù êéà
,'åë ìãáåîå ùåã÷ óåñ-ïéà øåà úåîöòå ãáì äøàä-

רק הוא בעולמות שמאיר שמה הידיעה עצם כלומר,
אור  בעצמות להיכלל לתשוקה אותם מביא  "הארה",

ֿ סוף. אין 
øúåéáåהרצוא אצלם äøàääåמתעורר åéæä úâùäîù

êéà óåñ-ïéà øåàã äàìôää ïéðò úà íéâéùî íä éøä
,ãàî íîåøîå àìôåî àåäùבגלל דוקא כלומר,

שנמשך והזיו האור דרגת את  פנימית  בהשגה  שמשיגים
עצמות של ההפלאה גודל את משיגים הם בעולמות,

מהם. המופלא  ֿ סוף האין ïëאור íâ íéâéùîåאת רק לא
אלא ההפלאה, äàìôääעצם ïôåà íâ7óåñ-ïéà øåàã

,'åë.מהם מופלא ֿ סוף אין האור אופן באיזה גם -
àåöø úðéçáá ïä äæ-éãé-ìòåבתשוקהúåîöòá ììëäì

áåúëù åîëå àåä-êåøá óåñ-ïéà øåà8,'åë íéîùá éì éî
הנמצאת המוגבלת ולהארה  לנו  מה והפירוש : -

העליונים, בעולמות - íéöåøב 'שמים ' íðéàù åðééäå
.'åë 'úé åúåîöòá ììëäì íà-éë äøàääá øàùéìועל

הידוע הפתגם ממנו 9דרך נשמע שהיה הזקן  אדמו "ר של
דיין  ניט  וויל איך גארניט, זע וויל "איך דביקותו: ָבעת
מערניט וויל איך הבא, עולם דיין ניט וויל איך עדן, גן
הגן  את רוצה אינני מאומה, רוצה (אינני אליין " דיך ַַאז

אך אני רוצה שלך, העוה"ב את רוצה אינני שלך, ֿ עדן
בעצמך). אותך ורק
זה: מכל àåäהמסקנה úåîìåòáù øåàä úåììëù éøä

áåúëù åîëå ,ãáì äøàä ÷ø10åîù áâùð éë: פירוש -
åîù úðéçá íâãממש העצם לא כן  גם áâùðשהוא àåä

íîåøîå היינו ושמים", ארץ על "הודו בפסוק: וממשיך
ååéæåש åãåä ÷ø משמו בלבד הארה íéîùåהיינו õøà ìò

.'åë
זא -ולעומת áéúëת ìàøùé úåîùðáå11åîòì ïø÷ íøéå

הקרן, לבחינת שייכים ישראל שעם -úëùîä àåä ïø÷ã
,úåéîöòä בגדר שאינה עצמית נקודה  מבטאת הקרן -

דפנות ב' המחברת זוית קרן  כמו åðééäå,12מסוים,
úåöîå äøåú éãé-ìòùֿ הקדוש של וחכמתו רצונו שהם 

ממש ֿ הוא óåñ-ïéàברוך øåà úåîöò úðéçá íäì êùîð
,àåä-êåøáישראל לנשמות מיוחד כח שיש  כלומר

ומצוות , תורה עלֿידי  ממש לעצמיות êàלהתחבר
זאת úåîìåòáלעומת êùîðù äîבעולמות גם

åë'.העליונים , ãáì äøàä ÷ø àåä
נ"ע: הרבי  מקשה  זה áéúëועל íéîòôìå13íéîùä úà

àìî éðà õøàä úàåמשמע מלא" "אני  מהמילים
בעולמות, נמצא  ממש úåîöòשעצמותו  ìò äøåî éðàã

,'åë,בלבד הארה רק äîìולא äøåàëì øúåñ äæ éøäå
åãåáë õøàä ìë àìî áåúëùלעיל שהתבאר כמו

'כבודו' דרגת  åë',פירוש ãáì äøàä àåäù:ועוד
áéúëå14íéîùä éîùå íéîùä ïäהעולמות כל כלומר

השמים") ("שמי  ביותר הנעלים גם  àìהעליונים
,'åë êåìëìëé,ממש בשבילך כלי  להיות יכולים לא -

åë'.לעצמותך, àìî éðà áåúëù äîì äøåàëì øúåñ äæå
ממש. עצמותו על היא ב"אני " שהכוונה

äæá ïéðòä òåãéå,הפסוקים áåúëùלתווך  äîãאת
הארץ ואת àìîהשמים éðàבעולם נמצא ïéàשעצמותו

,ùîî éîéðô úåùáìúä úðéçáá àáù äðååëäוהראיה
øîåàלזה éøäùאחת õøàäבהשוואה úàå íéîùä úà

úåéçå øåàäá éøäå ,äåùá ïä õøàå íéîùã àìî éðà
,äåùá úåéäì øùôà éà éîéðô האור של ענינו שכל

לפי ומדרגתה בחינה  לכל בהתחלקות  שבא הוא הפנימי
ענינה.

á ÷øôî ìéòì øàáúðù åîëå הראשון ïàëבמאמר ãò
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ג.5. ו, ישעיהו

ישתבח.6. ברכת נוסח

דחג 7. ב' יום מאמר גם וראה קנ"ח, פרק זה המשך ראה
תשי"ט: id`השבועות zeppeazdd lky ,'`d .mipte` 'a yi `teb dfae

itl ,llk opeazn epi` aaeqd xe`c d`ltdd oipra la` ,`lnnd oipra wx
ixg`ly ,'ade .'ek `lten xe` `edy yibxny wxe ,ezbydn dlrnl `edy
xe` oipra mb opeazn if` ,`lnnd xe`c zelabdd ihxt z` lleyy

.'ek d`ltdd ote`e d`ltdd zedna ,aaeqd

כה.8. עג, תהילים

ב"היום 9. נעתק - מ פרק התפלה מצות שרש - מצוותיך דרך
כסלו. יח יום"

יג.10. קמח, תהילים

יד.11. פסוק שם,

זה.12. מזמור על דא"ח עם בסידור ראה

כד.13. כג, ירמיה

כז.14. ח, מלכיםֿא
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זה מאמר עד -éîéðô øåàäãהגנוזות בספירות ששורשו
øåàä ïôåàá íéìëå úåîìåòá úå÷ìçúä úðéçáá àá

,'åë ïúâéøãîå ïúìòîá äîä íé÷ìåçîù éåìéâäå
בין  הסתירה של הביאור את  משלים נ"ע שהרבי  לפני
שבהתלבשות להוכיח פסוקים  כמה מקדים  הפסוקים,

'ארץ': לדרגת 'שמים' דרגת בין חילוק יש פנימי  אור
áåúëù åîëå15éðéîéå õøà äãñé éãé óàשמים טפחה 

'åëהמדרש זה על 16íéîùואומר àøáå åðéîé äèðנטה
ארץ וברא הואåë',שמאלו בשמים  שהגילוי  והיינו ,

שעיקר  באדם  כמו  יותר בגילוי  שהוא ימין יד בבחינת

יד שמאל, בבחינת הוא ובארץ ימין, ביד הוא הכח
כיéøä,17כהה åë',נמצא  õøàáî øúåé éåìéâä íéîùá

áéúëå18,כתוב ועוד -íéîùä úà äðòà éðà,כלומר)
להם) וישפיע לשאלתם  השמיםíäåישיב  -úà åðòé

õøàá äëùîää éøä ,'åë õøàäאלא ישירות , לא היא
úåìùìúùää øãñ ïéðò àåäå ,'åë íéîùä éãé-ìò àåä

,äâéøãîì äâéøãîî êùîðù סדר" של המושג  כל -
האור  וירידת דרגות הבדלי שיש הוא השתלשלות"
מדרגה היינו לארץ , משמים לדרגה מדרגה והחיות 

נמוכה. לדרגה עליונה 
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יג.15. מח, ישעיה

ב.16. פה, א. לז, א. כ, ח"ב זוהר י"ח. פרק דר"א פרקי ראה

שבט 17. מבה"ח וארא, ש"פ אמור", "לכן ד"ה מאמר ראה

ה'תשח"י.
"אני".18. תיבת בהוספת כג ב, הושע,

•
.e
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החומריות  אחרי להימשך הבהמית נפש טבע באלקות, ליכלל האלקית נפש רצון

¯e‡·eּורצֹונּה חפצּה האלקית הּנפׁש ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבאלק  חצבּה ּבמקֹור להּכלל חּיים,ּבטבעּה ים ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹ

חלק  היא הּׁשנית והּנפׁש נׁשמתֹוֿעדן, רּבנּו ׁשּכתב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
לׁשרׁשּה נמׁשכת היא עלּֿכן מּמׁש, מּמעל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאלקּה
להּכלל  למעלה ּתמיד ׁשעֹולה הּנר להב ּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומקֹורּה.
ּברצֹון  ּתמיד היא הּנׁשמה ּכמֹוֿכן היסֹודי, האׁש ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבמקֹורֹו
מּפני  ּברּוֿהּוא, ּבאֹורֿאיןֿסֹוף להּכלל ְְְְִִֵֵֵָָָּותׁשּוקה
אל  ּבקרּוב והיא אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות מּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּׁשרׁשּה
להּכלל  זֹו ּותׁשּוקה ּבחפץ ּתמיד היא עלּֿכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהעצמּות,
לזה  צריכה ואינּה ּברּוֿהּוא, אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִֵֵֶַָָָָּבעצמּות
ּבׁשביל  להתּבֹונן התּבֹוננּות ּבאיזה והּׂשגה ׂשכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּום
ּתׁשּוקתּה זהּו ּכיֿאם ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, להּכלל ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלחּפץ
אין  הרי הּנׁשמה טבע עצם ּדמּצד והינּו, ּבטבעּה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוחפצּה
אין  ניט טרייסט קיין האט זיא ּדבר, ּבׁשּום נחם ׁשּום ְְְִִִֵַַָָָָֹלּה
ּבאֹור  להּכלל וחפצּה ּתׁשּוקתּה ּכל ּכיֿאם ניט, זא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָקיין
זה. על התּבֹוננּות ׁשּום צריכה ואינּה ּברּוֿהּוא, סֹוף ְְְְִִֵֵֶַָָָאין
מּפני  התּבֹוננּות, צריכה למּטה ׁשּירדה ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּדהּנׁשמה
ּדהתהּוּות  הגם העצמּות, אל ּבקרּוב לא היא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשאז
נׁשמה  ׁשּנתהּוה ּכמֹו ּדגם ממּצעים, עלֿידי אינֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשמה

הּכל  למדרגה מּמדרגה ׁשּלּה ּובהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּדבריאה
ּבמדרגֹות  הּכל ּכיֿאם ממּצעים עלֿידי ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּוא
ּדכתיב  ּדנׁשמה הּתחּתֹונה ּבּמדרגה ּדגם והראיה ְְְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָָָֹאלקּות,
הּזהר  ּבׁשם נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו אֹומר ּבאּפיו" "וּיּפח ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּה

נפח  מּתֹוכֹו דנפח ּופנימּיּותֹו,א מאן מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש , ְְִִִִִֵַַַָָ
הּנה  ּומּכלֿמקֹום ּדעׂשּיה, נׁשמה ּבי" נפחּת "ואּתה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּדזהּו
ּולהּכלל  לעלֹות ּביכלּתֹו הרי ּדעׂשּיה זֹו נׁשמה מדרגת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּגם
קרּוב  ּבבחינת אינּה מּכלֿמקֹום אֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְִִִֵֵֵַַָָָּבעצמּות
הּנׁשמה  אבל התּבֹוננּות. צריכה ועלּֿכן העצמּות, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאל
חפצּה ּבטבעּה ּכיֿאם התּבֹוננּות, צריכה אינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָעצמּה

ו  ּברּוֿהּוא, אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות להּכלל זֹוהי ּורצֹונּה ְְְְְִִֵֵַָָָ
זה  הפ הּוא הּבהמית והּנפׁש האלקית. נפׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמדרגת
ּכל  וזה החמרּיּות, אחרי נמׁש הּוא ׁשּבטבעֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלגמרי,
מּׂשג  ׁשּום לֹו אין הרי האלקית ׁשהּנפׁש ּדכׁשם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמהּותֹו.
ׁשּום  לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ּכמֹוֿכן הּנה ּגׁשמי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבענין
ּכח  ּכיֿאם ּבעצם רע ׁשאינֹו והגם אלקי, ּבענין ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻמּׂשג
ׁשטארקער  א זייער איז זיינער וועל ּדער אּון ב הּמתאּוה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

לֹו יׁש ּדאדם הּמּדֹות, ּתקף ּדעּקרּה ּדבהמה הרצֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכמֹו
והענג, הּׂשכל עלֿידי נחלׁש הּוא אבל הרצֹון ּתקף ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגםּֿכן
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נופח.א. מתוכו - שנופח חזק.ב.מי מאוד שלו הרצון
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הּמּדֹות, ּתקף הּוא ׁשּבעּקרּה ּדבהמה הרצֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
מֹוכיח  הּבהמית" "נפׁש ׁשמֹו הרי הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַוכן
ּבעצם  אבל ּגדֹול, ּבתקף הּוא ׁשּלֹו הּמתאּוה ּדכח ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעליו

והּוא  נגּה מּקלּפת להיֹותֹו ּומּכלֿמקֹום רע, ְְְִִִִֵַַָָָֹאינֹו
ּבטבעֹו נמׁש הּוא הרי ׁשּבּנגּה, הּתחּתֹונֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמּמדרגֹות

והּגּופנּיּות. החמרּיּות ְְִִַַַַָָאחר

wx`iep ,v"xz ,zekeqd bg
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כלל ‰. להשיג  אין פרטית , השגחה של הענין
מסבב  השי"ת איך במוחש רואים אנושי. בשכל
גדול  לדבר סיבה מהווה חשוב לא קטן שדבר הסיבות

ביותר  .ורציני
זכרון  כבעל ארלוזורוב הרב  מפורסם כאמור,
אצלנו, אז ששהה האחדים הימים ובמשך מופלא,
שאירעו  ואירועים סיפורים הרבה מפיו שמעתי
הרבי  של בישיבתו לימודו בתקופת בליובאוויטש

ה"צמח־צדק".
בעומר  בל"ג ההתוועדות על לו כשהזכרתי
כל  וחי טרי שבזכרונו ארלוזורוב, הרב  אמר בחרקוב,
מאמר  את זוכר הוא בעומר. ל"ג אותו של הסדר
ההנחה  לו יש ובביתו  אז אמר שאבי החסידות

אבי  אז ששח השיחה ואת  זה ממאמר .שרשם
השי"ת  ובחסדי רצוני את מילא ארלוזורוב הרב 
הוא  לי. לתת היה שיכול ביותר היפה במתנה כיבדני

על  בפני לחזור בהשכמה למחר מיוחד זמן קבע
תרמ"ז. בעומר מל"ג אבי של הקדושה שיחתו

שבע  ובשעה קום, ממשכימי היה ארלוזורוב הרב 
שחרית, ופת שחרית תפילת אחרי כבר היה בבוקר

כאמור. הבטחתו וקיים
הצהריים, סעודת לשעת עד בבוקר שבע מהשעה
בעומר  ל"ג שיחת על בפניי ארלוזורוב הרב  חזר
רשמתי  דיבורו ובשעת הפרטים, כל על המורה
יסוד  מכן לאחר לי ששימש דברים זכרון לעצמי

ל"הנחה".
ימים  לכמה לנסוע רשב"ץ מורי את ביקשתי
 הבכירה ובתו אשתו חיו שם  לליובאוויטש
כדי   ומשפחתה הצעירה בתו חיה שם  ולוויטבסק

הכל. לרשום נכון זמן לי שיהיה
היה  כאלה ובדברים היטב אותי הבין רשב"ץ מורי

מבוקשי. למלא ולאפשר לקראתי בא
y"z'd ,oqip 'h
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תרפ"ט  תמוז ו' ב"ה.

ריגא 

והנודע  נכבד והכי הנעלה ידידי כבוד

פעולותיו  בכביר ותפארת תהלה לשם

מצוינים, הכי ובכשרונותיו הנשגבות,

אי"א, ד', יראי ומחבבי רבנן מוקיר

ראזענהיים  נ"י יעקב מוהר"ר

הטוב  אחד"ש

אלי  פנו יע"א בארצה"ב אשר שי' אנ"ש ידידינו

כי  ואם מה. זמן איזה משך על אליהם לבא בבקשתם

החלטתי  זה בכל רב, בטרח סבוכה זאת בקשתם מילוי

אלול  לחדש ו' ביום ית' ובע[ז]רתו זה, על להסכים בעזה"י

"פראנסע" הספינה עם צלחה לנסע בעזה"י אקוה הבע"ל

דרכי  יצליח והשי"ת לאמיריקה. מהאווער ההולכת

וברוחניות. בגשמיות

בעזה"י  בהסכימי שי' לאנ"ש הכלל[י] במכתבי

מולדתי  בארץ בהיותי כי איך הזכרתי בקשתם, למלאות

אאמו"ר  כ"ק הוד ציוני קדש, בהיכלי לבקר הייתי רגיל

הנני  כעת אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאזמו"ר

לבקר  צלחה, מסעי לעשות חפצי ע"כ היכ[ו]לת. מושלל

ת"ו. באה"ק הקדש במקומות

א[ו]דות  במכ"ע הכתוב ככל שמעתי רוחי למורת

אשר  מראש, להבין הי' נקל לנבון ודעת הלזאת. הנסיעה

מהם  זה, בענין שונות שיחות יבראו חבר החברי בודאי

בטח. ילך תום הולך נאמר כבר אבל בכוונה. ומהם בשגגה

ת"ו  באה"ק אשר שי', ידידי עם בכתובים באתי וגם

ישמרוני  בהאמת, וחפץ בטובתי החפץ כל אשר בבקשה,

כי  והדומה, מפלגה של פוליטי ענין באיזה אותי מלערב

ובבקשת  יותר. ולא זאת כאמור. לה פרטי אופי - נסיעתי

שליט"א  הגאונים הרבנים כבוד אל פניתי הרשיונות השגת

ולשניהם  בקשתי מלאו כאחד שניהם כאחד. המפלגיים
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לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם רלו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3206:3508:5608:5709:3009:3110:3210:3218:3218:2418:5718:5018:0519:00באר שבע )ק(

06:3106:3508:5508:5609:2909:3010:3110:3118:3418:2618:5718:4917:5718:59חיפה )ק(

06:3006:3408:5408:5509:2809:2910:3010:3018:3518:2718:5618:4817:4818:58ירושלים )ק(

06:3206:3608:5608:5709:3009:3110:3210:3218:3218:2518:5818:5018:0619:00תל אביב )ק(

06:4706:5609:0009:0409:4409:4810:4610:4718:4318:3119:1619:0418:1519:17אוסטריה, וינה )ק(

06:0305:5408:2808:2209:0509:0010:0910:0418:2118:2718:4818:5418:0819:05אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:5006:5809:0409:0809:4709:5010:4810:5018:4618:3419:1819:0618:1819:19אוקראינה, אודסה )ק(

06:2206:3008:3508:3809:1909:2210:2010:2218:1718:0518:5018:3817:4918:51אוקראינה, דונייצק )ק(

06:3306:4108:4508:4909:3009:3310:3110:3318:2818:1619:0218:4918:0019:02אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:5807:0809:0909:1309:5509:5910:5710:5918:5418:4019:2819:1518:2519:28אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:5107:0009:0209:0609:4809:5110:4910:5118:4618:3319:2119:0718:1719:21אוקראינה, קייב )ק(

07:1607:2309:3109:3410:1310:1611:1511:1619:1419:0319:4319:3218:4719:44איטליה, מילאנו )ק(

06:0206:0008:3308:3109:0108:5910:0410:0218:0818:0618:3018:2817:4918:37אקוואדור, קיטו )ח(

06:3606:2809:0308:5809:3909:3410:4210:3818:5518:5919:2019:2518:4019:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2607:1609:5009:4410:2910:2311:3311:2819:4719:5320:1620:2319:3420:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5807:0409:1809:2009:5609:5810:5810:5818:5618:4619:2419:1518:3019:26ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4806:5409:0709:0909:4509:4710:4710:4818:4518:3519:1419:0418:1919:15ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4806:5509:0809:1009:4609:4810:4710:4818:4518:3519:1419:0518:1919:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:2507:3109:4209:4510:2210:2411:2311:2419:2119:1119:5119:4018:5419:52ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1207:1609:3709:3810:1010:1111:1211:1219:1319:0619:3719:3018:4919:40ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4306:4809:0609:0809:4109:4210:4310:4318:4218:3419:0819:0018:1719:11ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1107:1409:3809:3810:1010:1011:1211:1119:1219:0619:3619:3018:4919:40ארה״ב, מיאמי )ק(

06:4406:5009:0309:0509:4109:4310:4310:4418:4118:3119:1019:0018:1419:11ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1207:1809:3109:3410:0910:1111:1111:1219:0918:5919:3819:2818:4319:40ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4306:4909:0109:0309:4009:4210:4210:4318:3918:2919:0918:5918:1319:10ארה״ב, שיקגו )ק(

06:1806:1408:4908:4609:1909:1610:2210:1918:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

07:3607:4509:4509:4910:3210:3611:3411:3619:3019:1720:0519:5219:0120:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:3607:4509:4609:5010:3310:3611:3411:3619:3019:1720:0519:5219:0120:06בלגיה, בריסל )ק(

05:5105:4508:2108:1708:5308:4909:5609:5218:0918:1118:2818:3117:5218:40ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4005:3408:1008:0508:4108:3709:4409:4117:5217:5418:1618:1817:3618:28ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5407:0409:0309:0709:5009:5410:5210:5418:5018:3619:2319:1018:2319:24בריטניה, לונדון )ק(

07:0307:1309:0909:1409:5910:0311:0111:0318:5618:4219:3319:1918:2919:33בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:0007:1009:0809:1309:5710:0110:5811:0018:5518:4119:3019:1618:2619:30גרמניה, ברלין )ק(

07:1907:2809:2909:3310:1510:1911:1711:1919:1319:0019:4819:3518:4419:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:5205:4508:2108:1708:5308:4909:5609:5318:1218:1418:3018:3317:5618:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2806:2908:5708:5609:2709:2610:2910:2818:3118:2618:5418:4918:0918:58הודו, מומבאי )ח(

06:2406:2508:5308:5309:2309:2310:2510:2418:2718:2218:5018:4518:0518:54הודו, פונה )ח(

06:3606:4508:5008:5409:3309:3710:3510:3618:3218:2019:0518:5318:0419:05הונגריה, בודפשט )ק(

06:5206:5809:1109:1409:5009:5210:5210:5218:5018:4019:1919:0918:2419:21טורקיה, איסטנבול )ק(

07:1707:2209:3809:4010:1410:1611:1611:1719:1519:0619:4319:3418:4919:45יוון, אתונה )ק(

06:5707:0509:1109:1509:5409:5710:5610:5718:5318:4119:2619:1418:2519:26מולדובה, קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת כולל חב"ד

אשר בירושלים עיה"ק באה"ק – תובב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם פטירתו של ש"ב הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ ובעל מדות ענף 

עץ אבות הרע"ז ע"ה,

והרי מוכרח הדבר שתומשכנה כל הפעולות הכי נעלות וחשובות של כולל זה – מיסודם של 

כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

תקותי חזקה אשר תומשך ההנהלה על ידי ועד אשר חבריו רשומים מטה. ובודאי אשר כל אחד 

מהם, מבלי התחשב עם הטרחא וכו' שאפשר שתהי' קשורה בזה, יפעול בהועד ובמסירה המתאימה 

לרצון מייסדי הכולל כ"ק רבותינו נשיאינו, אשר דברי צדיקים ופעולותיהם נמשכים וקיימים ונצבים.

המשך בעמרד ולח

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מילוי  לטובת הטובה השפעתם בעד תודתי נתתי כאחד

יצילני  כי השי"ת, לחסדי ומקוה מאחל והנני בקשתי.

אותם  טוב בפועל להביא ויעזרני אחפץ, לא אשר מאת

אותם  עפ"י והיהדות, התו' בחיזוק הטובות המחשבות

אאמו"ר  כ"ק הוד הנחילונו אשר והדרכים, ההוראות

ית' בעזרתו וללכת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

הוא  והשי"ת לי. המתחתי אשר השביל באותו בהצלחה

קרן  הרמת ישראל, בטוב לראות ויזכנו וירחם יחוס

בגו"ר. שי' אנ"ש וקרן התורה

בויזעס  הרשיונות נתקבלו לא אשר עד אמנם

וכהיום  צלחה. נסיעתי מועד להגביל יכלתי לא הדרושות,

צלחה  נסיעתי זמן מגביל הנני נתקבל, הכל בעזה"י אשר

בעזה"י  ונבא איטאליע. דרך הבע"ל תמוז כ"ב ג', יום על

ובדעתי  הבע"ל. מנחם בר"ח ת"ו לאה"ק צלחה

בערך. שבועות כב' שם להתמהמה

היא  ת"ו באה"ק הפוליטיקה מהלכי אשר בידעי והנה

אשר  ומאדי, חפצי רק כלל, לי מגעת הבלתי כלבתֿאש,

בהשגת  אשר וכאמור, הללו. בענינים יערבו לא אותי

שליט"א  הגאונים הרבנים לכבוד פניתי הכניסה רשיון

בטח  בעזה"י הנה שמה, בהיותי וכן כאחד. המפלגה בעלי

עם  שליט"א הגאונים הרבנים כבוד את לבקר אחפץ

 ֿ בלתי אנשים בתוככי הרגיל כחק הפרטי בקורי

מפלגתיים.

לבא  בבקשה, ידידי כבוד אל לפנות מתכבד הנני ובזה

יחיו, עליהם ד' יצ"ו האגודה מנהלי כבוד עם בכתובים

כאמור, לה פרטי אופי כי נסיעתי, ע"ד ת"ו באה"ק אשר

אינני  אם ועגמ"נ, צער לי יגרמו לא אשר עליהם, ולהשפיע

יעשה  ידידי כבוד אשר אפונה ולא הפוליטי. חפצם כפי

ויצליח  ישר במעגלי יוליכני כי לד', ואקוה זאת. בקשתי

ויר  ושוועתנו תפלתנו ויקבל וקרן דרכי התורה קרן ום

בגו"ר. שי' אחב"י

הרם  כערכו ומכבדו מוקירו הדו"ש ידידו והנני

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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רלז לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3206:3508:5608:5709:3009:3110:3210:3218:3218:2418:5718:5018:0519:00באר שבע )ק(

06:3106:3508:5508:5609:2909:3010:3110:3118:3418:2618:5718:4917:5718:59חיפה )ק(

06:3006:3408:5408:5509:2809:2910:3010:3018:3518:2718:5618:4817:4818:58ירושלים )ק(

06:3206:3608:5608:5709:3009:3110:3210:3218:3218:2518:5818:5018:0619:00תל אביב )ק(

06:4706:5609:0009:0409:4409:4810:4610:4718:4318:3119:1619:0418:1519:17אוסטריה, וינה )ק(

06:0305:5408:2808:2209:0509:0010:0910:0418:2118:2718:4818:5418:0819:05אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:5006:5809:0409:0809:4709:5010:4810:5018:4618:3419:1819:0618:1819:19אוקראינה, אודסה )ק(

06:2206:3008:3508:3809:1909:2210:2010:2218:1718:0518:5018:3817:4918:51אוקראינה, דונייצק )ק(

06:3306:4108:4508:4909:3009:3310:3110:3318:2818:1619:0218:4918:0019:02אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:5807:0809:0909:1309:5509:5910:5710:5918:5418:4019:2819:1518:2519:28אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:5107:0009:0209:0609:4809:5110:4910:5118:4618:3319:2119:0718:1719:21אוקראינה, קייב )ק(

07:1607:2309:3109:3410:1310:1611:1511:1619:1419:0319:4319:3218:4719:44איטליה, מילאנו )ק(

06:0206:0008:3308:3109:0108:5910:0410:0218:0818:0618:3018:2817:4918:37אקוואדור, קיטו )ח(

06:3606:2809:0308:5809:3909:3410:4210:3818:5518:5919:2019:2518:4019:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2607:1609:5009:4410:2910:2311:3311:2819:4719:5320:1620:2319:3420:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5807:0409:1809:2009:5609:5810:5810:5818:5618:4619:2419:1518:3019:26ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4806:5409:0709:0909:4509:4710:4710:4818:4518:3519:1419:0418:1919:15ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4806:5509:0809:1009:4609:4810:4710:4818:4518:3519:1419:0518:1919:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:2507:3109:4209:4510:2210:2411:2311:2419:2119:1119:5119:4018:5419:52ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1207:1609:3709:3810:1010:1111:1211:1219:1319:0619:3719:3018:4919:40ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4306:4809:0609:0809:4109:4210:4310:4318:4218:3419:0819:0018:1719:11ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1107:1409:3809:3810:1010:1011:1211:1119:1219:0619:3619:3018:4919:40ארה״ב, מיאמי )ק(

06:4406:5009:0309:0509:4109:4310:4310:4418:4118:3119:1019:0018:1419:11ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1207:1809:3109:3410:0910:1111:1111:1219:0918:5919:3819:2818:4319:40ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4306:4909:0109:0309:4009:4210:4210:4318:3918:2919:0918:5918:1319:10ארה״ב, שיקגו )ק(

06:1806:1408:4908:4609:1909:1610:2210:1918:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

07:3607:4509:4509:4910:3210:3611:3411:3619:3019:1720:0519:5219:0120:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:3607:4509:4609:5010:3310:3611:3411:3619:3019:1720:0519:5219:0120:06בלגיה, בריסל )ק(

05:5105:4508:2108:1708:5308:4909:5609:5218:0918:1118:2818:3117:5218:40ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4005:3408:1008:0508:4108:3709:4409:4117:5217:5418:1618:1817:3618:28ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5407:0409:0309:0709:5009:5410:5210:5418:5018:3619:2319:1018:2319:24בריטניה, לונדון )ק(

07:0307:1309:0909:1409:5910:0311:0111:0318:5618:4219:3319:1918:2919:33בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:0007:1009:0809:1309:5710:0110:5811:0018:5518:4119:3019:1618:2619:30גרמניה, ברלין )ק(

07:1907:2809:2909:3310:1510:1911:1711:1919:1319:0019:4819:3518:4419:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:5205:4508:2108:1708:5308:4909:5609:5318:1218:1418:3018:3317:5618:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2806:2908:5708:5609:2709:2610:2910:2818:3118:2618:5418:4918:0918:58הודו, מומבאי )ח(

06:2406:2508:5308:5309:2309:2310:2510:2418:2718:2218:5018:4518:0518:54הודו, פונה )ח(

06:3606:4508:5008:5409:3309:3710:3510:3618:3218:2019:0518:5318:0419:05הונגריה, בודפשט )ק(

06:5206:5809:1109:1409:5009:5210:5210:5218:5018:4019:1919:0918:2419:21טורקיה, איסטנבול )ק(

07:1707:2209:3809:4010:1410:1611:1611:1719:1519:0619:4319:3418:4919:45יוון, אתונה )ק(

06:5707:0509:1109:1509:5409:5710:5610:5718:5318:4119:2619:1418:2519:26מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2606:2708:5408:5409:2409:2410:2610:2518:2818:2218:5118:4618:0518:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:1105:5908:3108:2409:1409:0710:1810:1218:3218:3919:0319:1118:2019:24ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5405:5708:2008:2108:5208:5309:5409:5417:5517:4818:2018:1317:3118:23נפאל, קטמנדו )ח(

06:5306:5109:2409:2209:5209:5010:5510:5318:5918:5719:2119:1918:3919:27סינגפור, סינגפור )ח(

06:2906:4008:3808:4209:2609:3010:2810:3018:2418:1019:0018:4617:5419:00פולין, ורשא )ק(

05:5505:5108:2608:2308:5508:5209:5809:5518:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:3307:4109:4909:5210:3010:3311:3211:3319:2919:1820:0119:4919:0220:02צרפת, ליאון )ק(

07:4407:5209:5610:0010:4010:4411:4211:4419:4019:2820:1220:0019:1220:13צרפת, פריז )ק(

05:4505:4308:1608:1408:4408:4209:4609:4517:5017:4718:1218:0917:3018:18קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1007:1709:2709:3010:0710:1011:0911:1019:0918:5819:3719:2618:4219:38קנדה, טורונטו )ק(

06:4706:5509:0209:0509:4409:4710:4610:4718:4418:3219:1419:0318:1619:15קנדה, מונטריאול )ק(

06:3706:4108:5909:0109:3509:3610:3610:3718:3618:2719:0318:5418:1119:05קפריסין, לרנקה )ק(

06:5007:0108:5509:0009:4609:5110:4810:5018:4318:2819:2219:0718:1319:22רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:2406:3508:2708:3209:2009:2510:2110:2418:2018:0418:5618:4017:4918:56רוסיה, מוסקבה )ח(

06:1406:2208:2808:3109:1109:1410:1310:1418:1017:5818:4218:3017:4218:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1907:2709:3209:3610:1610:1911:1711:1919:1919:0619:4719:3518:5019:48שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0808:3708:3609:0609:0510:0910:0718:1118:0718:3418:3017:5018:38תאילנד, בנגקוק )ח(

ויעמוד בראש הועד מזקני רבני אנ"ש אשר בירושלים תובב"א, הרה"ג והרה"ח וכו' הרש"י 

שליט"א זוין. ואתו עמו מגזע רבותינו נשיאינו הרה"ח וכו' הר"ש מנחם מענדל שי' שניאורסאהן, ובא-

כח העולים ממדינתנו לפנים אשר קבע דירתו בירושלים, הרה"ח וכו' אליעזר שי' ננס.

תקותי חזקה, כאמור לעיל, אשר כל אחד ואחד מהנ"ל יקבל על עצמו ענין האמור, אפילו אם 

טרחא ועבדות קשורות בזה, וחפץ ה' בידם יצליח וכברכות כ"ק רבותינו נשיאינו, כפי שבאו בעל פה 

ובכתב ובדפוס, כל אחד בדורו.

בברכת הצלחה רבה בכל האמור,

– המצפה לבשורות טובות, ואשר הוי' יגדור פרצות עמו ישראל ומכאן ולהבא אך טוב בטוב 

הנראה והנגלה יכתבו בני ישראל איש לרעהו,

ובכבוד,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמרד ולר



רלט

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור השני). היום עבור גם סוכות של א' יום בערב נותנים (בחו"ל חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

zekeqd bg ly '` mei axr

הספיקו  לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות את להדליק
נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש על־ידי רק אלא
מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז שלהבת (או
של  השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו עצה

הסוכות. חג
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeqd bg ly ipy lil l"ega

על־ידי  ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים), צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה מאש העברה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeq crend leg zay axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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