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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

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¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

 בוגרי מחזור ד', תלמידי בי"ס לנגרות בכפר חב"ד, מיסודו 

ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

שלום וברכה!

בו כותבים אודות הוספה בשעות הלימוד ביום עש"ק,  במענה למכתבם מט"ז לחדש חשון, 

ואיך שזהו נוגע להכנה ליום השבת אשר קודש הוא לה',

פי  על  זה  שעושים  לומר,  שברשותם  ומובן  האמור  ספר  בית  הנהלת  לפני  טענותיהם  יציעו 

הצעתי, וכיון שהדרישה לשעות נוספות באה ממשרדים המתאימים, בטח יכינו גם הצעות מצדם, איך 

שימלאו הדרישה וביחד עם זה באופן שלא יגרע בהכנות האמורות.

תקותי אשר לימודם והנהגתם בכלל מתאימים בכל הפרטים לבן ישראל אשר כל אחד מהם 

מיסודו  לעיל  כאמור  חב"ד  בכפר  ספר  בבית  לומדים  אשר  וביחוד  ויעקב  יצחק  אברהם  בן  נקרא 

ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.
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ÌÏÁiÂ'גֹו ארצה מצב סלם ואיתא 1והּנה , ««¬…ְְְִִֵַָָָָֻֻ

(ּבאחד  צדק' ה'ּצמח ׁשל ְְֲֶֶֶֶַַַַַָּבמאמר

לחרּות  לאחרֹונה ׁשּיצאּו ׁשּמצינּו2הּביכלא ,( ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּפירּוׁש ה"ּסּולם". על ּפירּוׁשים ּכּמה ְִִֵֵַַַַָָָּבּמדרׁש

"מצב  הּכבׁש, זה - סלם" "והּנה ְִִֵֶֶֶַָָָֻֻהראׁשֹון:

כּו' מזּבח זה - קאי 3ארצה" - זה ּפירּוׁש ּולפי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתפּלה  על ּתּקנּום 4סּולם קרּבנֹות ׁשּבמקֹום ,5. ְְְְִִִֶַָָָָ

סיני  זה - "סלם" הׁשני: ּפירּוׁש3ּופירּוׁש ּולפי , ְִִִֵֵֵֶַַָֻ

ּפירּוׁשים  ּוׁשני הּתֹורה. על "סּולם" קאי - ְִֵֵֵֶַַָָָזה

ואחרּֿכ ׁשּבקדּוׁשה. הּסּולם ּבחינֹות הם ְְְִִֵֵֶַַַָָָאּלּו

ׁשליׁשי  ּפירּוׁש זה 6מביא - סלם" והּנה "וּיחלם , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

הּנה  ּדנבּוכדנצר כּו', נבּוכדנּצר ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַחלֹומֹו

מתניו  ּומּמראה טֹוב, ּולמעלה מתניו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ"מּמראה

רע" ּבחלֹומֹו,7ּולמּטה ׁשראה הּצלם וזהּו , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ

כסף, ּדי ּודרעֹוהי חדֹוהי טב, ּדיֿדהב ְְְֲִִִִֵֵָָָָראׁשּה

רגלֹוהי  פרזל, ּדי ׁשקֹוהי נחׁש. ּדי וירכתּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמעֹוהי

חסף  ּדי ּומנהין פרזל ּדי זהב 8מּנהין ׁשל (ראׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּברזל, ׁשל ׁשֹוקיו נחֹוׁשת. ׁשל וירכיו מעיו ּכסף, ׁשל ּוזרֹועֹותיו חזהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָטֹוב,

חרס). ׁשל ּומהן ּברזל, ׁשל מהן - ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָרגליו

ּכּמהÓe·‡¯ב) ּגם (ּומביא ּבארּוּכה צדק' ה'ּצמח מאדמֹו"ר ּבזה ענינים ¿»≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּו'בעל  ּכסלו, ּדט' ההילּולא' ו'יֹום ההּולדת' 'יֹום ּבעל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהאמצעי,

וזהֿלׁשֹונֹו ּכסלו), ּדיּו"ד :9הּגאּולה' ְְְְְִֵֶַָ

Ô·eÈÂ אחר ּבמקֹום ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי אמרּו10עֹוד לפעמים ּדהּנה להבין, : ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  ּכדפירׁש11רּבֹותינּו נתּכּון, ׁשמים לׁשם ׂשטן ּדאּיֹוב, מעׂשה ּגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אברהם. ׁשל זכּותֹו אלקינּו לפני נׁשּכח יהא ׁשּלא ּכדי ז') א' (איוב ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹרׁש"י
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ואילך. 382 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ יב.1)*) כח, ב 2)פרשתנו תתמ, ה' כרך ויצא באוה"ת לאח"ז (נדפס 31 מס' באב.

יב.3)ואילך). פס"ח, מה.4)ב"ר תי' ת"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א בזהר ב.5)וכ"ה כו, יד.6)ברכות שם, ת"ז 7)ב"ר

רפ"ג. ק"נ שער ע"ח א). (צז, לבֿלג.8)תס"ו ב, המו"ל 9)דניאל ע"י ניתוספו זו במהדורא - ואילך. תתמה ע' שם אוה"ת

לקטעים. וחלוקה פיסוק סימני מ"מ, ציוני איזה בסוף 10)עוד ושם - קנה. ע' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ז'. אות צ"ל: וא"כ זה. לדרוש הכוונה וכנראה א'), אות ויחלום בדרוש (נמצא א.11)המאמר: טז, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר
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שהייתה  שראה כיוון איוב כנגד והסית

נוטה  הקדושֿברוךֿהוא של דעתו

רחמנותו  תשתכח שמא וחשש לאיוב

אברהם  ‡e¯Óשל ÌÈÓÚÙÏÂ .¿ƒ¿»ƒ»¿
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d"kyz'dו ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ּבמקּדׁש עיניו נתן ז"ל: רּבֹותינּו אמרּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָולפעמים 

סֹוף  נב דף דסּוּכה, ה (ּפרק כּו' והחריבֹו ְְְִִֶֶֶַָראׁשֹון

קנאה, מחמת מׁשמע - עיניו ונתן א), ְְְֲִֵֵַַַַַָָָעמּוד

ּגמּור. רע ֶַָׁשהּוא

C‡ ׁש'ּקליּפֹות חּיים' ּב'עץ נזּכר ּדהּנה הענין, «ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבעֹולם  ּומּצב מעמד להם אין ְֲֲִֵֶַַַָָָָּדאצילּות'

ּכתיב  רע" יגּור "לא ּכי עיקר 12האצילּות, אּלא , ְְְֲִִִִֶַָָָֹ

מבאר  (ּכן הּבריאה ּבעֹולם הּוא ׁשּלהם ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמדֹור

 ֿ וזה ּב', ּפרק הּקליּפֹות' 'ׁשער חּיים' ְְְִִֵֶֶֶַַַַּב'עץ

האצילּות  מן הן ציּפרין ּתרין ׁשאֹותן ְְֲִִִִֵֵֶָָָלׁשֹונֹו:

ולׁשּכֹון  לדּור למּטה ירדּו ׁשהם אּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָמּמׁש,

עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. ּדבריאה, הּקליּפֹות ְְְְִִִֵַַָָָּבהיכלֹות

ּבמדֹור  הם ּכי ּכתב ג' ּפרק ּדׁשם ְְְִִִֵֶֶַָָָָוצריֿעּיּון,

ּבעֹולם  יֹוׁשבים ּדאצילּות הּקליּפֹות יחד ְְְֲִִִֶַַַַָָאחד

'קליּפת  ּבׁשער א עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. כּו' ְְְֲִִַַַַַָָהאצילּות

'דכרֿונּוקבא' ּכי וזהֿלׁשֹונֹו: ּכתב ט' ּפרק ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹנגּה'

ּב'בריאה', למּטה ּתמיד הם ּדאצילּות ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּדקליּפה

ּכּנזּכר  יניקתם, ּבעת לא אם למעלה עֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹואין

ּכאן. ׁשּנתּבאר ּכמֹו וזהּו עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. ְְְְְִֵֵֶֶַָָָלעיל.

אני  ּבדּבּורֿהּמתחיל מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָועין

ּכּמגּדלֹות 13חֹומה  וׁשדי ּגּבי ּברּבֹות 14, ועּין . ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

וזהֿלׁשֹונ  ד', קל"ב טו ּפרק ּבא ּבכסאֹוּפרׁשת ֹו: ְְְְִֶֶֶַָָֹ

יגּור לא ׁשּנאמר נֹוגע, רע ּדבר אין הּקּב"ה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

 ֿ קדׁשי ּבהיכל אף והינּו עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. ְְְְְֵֵַַַַָָָרע,

מבאר  וכן ּכּסא. הּנקרא ׁשהּוא ּדבריאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹקדׁשים

הּנה  ּכי וזהֿלׁשֹונֹו: ב ּפרק מח ׁשער חּיים' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּב'עץ

ּדקליּפה  היכלי הּׁשבעה ּכל ּכי לעיל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבארנּו

העליֹון  הּׁשביעי מההיכל למּטה הם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדבריאה

 ֿ עדּֿכאן ּדקדּוׁשה, ּדבריאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָּדקדׁשיֿקד ׁשים

ירדּו ּדאצילּות' ׁש'ּקליּפֹות ׁשם ּומבאר ְְְְֲִִֶַָָָֹלׁשֹונֹו.

ה'ּקליּפֹות  ּבהיכלי ולׁשּכֹון לדּור ְְְְְִִֵֵַַָָָלמּטה
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ג.12) ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, באוה"ת 13)תהלים לאח"ז נדפס ואילך). רח (ע' עה"פ לשה"ש הצ"צ רשימות ראה

תשנז. ע' ח"ב י.14)שה"ש ח, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈÈÚ Ô˙ :Ï"Ê eÈ˙Ba¯ השטן הרע, ¯‡ÔBLיצר Lc˜Óa «≈«»«≈»¿ƒ¿»ƒ

Ô˙Â ,(‡ „eÓÚ ÛBÒ · Û„ ,‰keÒ„ ‰ ˜¯t) 'eÎ B·È¯Á‰Â¿∆¿ƒ∆∆¿»««¿»«
¯eÓb Ú¯ ‡e‰L ,‰‡˜ ˙ÓÁÓ ÚÓLÓ - ÂÈÈÚ סתירה זו והרי ≈»«¿«≈¬«ƒ¿»∆«»

גמור  רע הוא שני ומצד לטוב, מתכוון השטן אחד .שמצד
ıÚ'a ¯kÊ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'L 'ÌÈiÁ«ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
שהכוחות  וחסידות בקבלה מבואר

'קליפות' נקראים הקדושה צד שכנגד

האלוקות, על ומסתירים מכסים הם (כי

וגם  הפרי) על מכסה שהקליפה כשם

והנעלה  (הראשון האצילות בעולם

הכללים  הרוחניים העולמות מארבעת

יש  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה)

האצילות  שעולם כיוון אבל 'קליפות',

של  מציאות בו ואין ממש אלוקות הוא

הרי  מאלוקות, נפרדים נבראים

שבו  ÓÚÓ„ה'קליפות' Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆«¬»
Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ·vÓe«»¿»»¬ƒƒ

·È˙k "Ú¯ E¯e‚È ‡Ï"12, …¿¿»¿ƒ
Ì‰lL ¯B„Ó ¯˜ÈÚ ‡l‡ של ∆»ƒ«»∆»∆

דאצילות' ÌÏBÚaה'קליפות ‡e‰¿»
ıÚ'a ¯‡·Ó Ôk) ‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈¿…»¿≈
˜¯t '˙BtÈÏw‰ ¯ÚL' 'ÌÈiÁ«ƒ«««¿ƒ∆∆
ÔÈ¯z Ô˙B‡L :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'a¿∆¿∆»¿≈

ÔÈ¯tÈˆ הציפורים ÔÓשני Ô‰ ƒ»ƒ≈ƒ
Ì‰L ‡l‡ ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»∆»∆≈
ÔBkLÏÂ ¯e„Ï ‰hÓÏ e„¯È»¿¿«»»¿ƒ¿
,‰‡È¯·c ˙BtÈÏw‰ ˙BÏÎÈ‰a¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ»
,ÔeiÚŒCÈ¯ˆÂ .BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿¿»ƒƒ
Ì‰ Èk ·˙k '‚ ˜¯t ÌLc¿»∆∆»«ƒ≈
˙BtÈÏw‰ „ÁÈ „Á‡ ¯B„Óa¿»∆»«««¿ƒ

È ˙eÏÈˆ‡cÌÏBÚa ÌÈ·LB «¬ƒ¿ƒ¿»
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»¿

זו  הרי כן שאין ואם כאן לאמור סתירה

דווקא  אלא באצילות 'מדור' להם

'˜tÈÏ˙בבריאה. ¯ÚLa C‡«¿««¿ƒ«
·˙k 'Ë ˜¯t 'd‚'חיים ב'עץ …«∆∆»«

'‡·˜eÂŒ¯Î„' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿»¿¿»
העליונות  שבספירות המידות בין היחס

נמשל  המלכות וספירת אנפין") ("זעיר

ונקבה  'משפיע') (בחינת זכר בין ליחס

עניין  כל וכנגד 'מקבל'), (בחינת

בקליפות, זה' 'לעומת יש בקדושה

ונקבה' 'זכר hÓÏ‰ובחינת „ÈÓz Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»«¬ƒ≈»ƒ¿«»
Ì˙˜ÈÈ ˙Úa ‡Ï Ì‡ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â ,'‰‡È¯·'a לקבל ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿»ƒ…¿≈¿ƒ»»

האצילות, בעולם המאיר מהאור ŒÔ‡kŒ„Úהשפעה .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈«»
Ô‡k ¯‡a˙pL BÓk e‰ÊÂ .BBLÏ כאן לאמור נוסף מקור לפנינו הרי ¿¿∆¿∆ƒ¿»≈»

לקליפות. מקום אין באצילות שאכן

‰fÓ ¯‡a˙L ‰Ó ÔÈÚÂ¿«≈«∆ƒ¿»≈ƒ∆
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a של מאמר ¿ƒ««¿ƒ

בשיר  הפסוק על ה'צמחֿצדק' אדמו"ר

ÓBÁ‰השירים  È‡13Èab , ¬ƒ»«≈
האמור  של הפנימית המשמעות

הפסוק  »«¿È„LÂבהמשך
˙BÏc‚nk14˙Ba¯a ÔiÚÂ מדרש . «ƒ¿»¿«≈¿«

˜Ï"·רבה  ÂË ˜¯t ‡a ˙L¯t»»«…∆∆
ÏL B‡ÒÎa :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'„¿∆¿¿ƒ¿∆
,Ú‚B Ú¯ ¯·c ÔÈ‡ ‰"aw‰«»»≈»»«≈«
Œ„Ú ,Ú¯ E¯e‚È ‡Ï ¯Ó‡pL∆∆¡«…¿¿»«

eÈ‰Â .BBLÏŒÔ‡k בלבד זו לא »¿¿«¿
מגורים  באצילות,שאין רע »‡Ûשל

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÏÎÈ‰a¿≈«»¿≈»»ƒ
‡qk ‡¯˜p‰ ‡e‰L ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ≈
הכסא' 'עולם נקרא הבריאה עולם

"ועל  ככתוב הוא לכך הטעמים (ואחד

ועולם  אדם", כמראה דמות הכסא

ו'מקום  'כסא' בבחינת הוא הבריאה

הנקרא  האצילות עולם של לאור מושב'

של  קדשים' קדשי ב'היכל וגם 'אדם')

ו'מגורים' מקום אין הבריאה עולם

נמצאות  (והקליפות רע של למציאות

נמוכות  בדרגות רק הבריאה בעולם

קדשים'). קדשי מ'היכל ≈¿ÔÎÂיותר
ıÚ'a ¯‡·ÓÁÓ ¯ÚL 'ÌÈiÁ ¿…»¿≈«ƒ««

· ˜¯t בעולם הקליפות ש'מדור' ∆∆
קדשי  מהיכל למטה רק הוא הבריאה

‰p‰קדשים' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒƒ≈
‰Ú·M‰ Ïk Èk ÏÈÚÏ e¯‡a≈«¿¿≈ƒ»«ƒ¿»

‰‡È¯·c ‰tÈÏ˜c ÈÏÎÈ‰ כנגד ≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
המידות  הקדושה שבע בצד העליונות

ÈÚÈ·M‰ ÏÎÈ‰‰Ó ‰hÓÏ Ì‰≈¿«»≈«≈»«¿ƒƒ
ÌÈL„˜ŒÈL„˜c ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿≈»»ƒ
ŒÔ‡kŒ„Ú ,‰Le„˜c ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»ƒ¿»«»
˙BtÈÏw'L ÌL ¯‡·Óe .BBLÏ¿¿…»»∆¿ƒ

‰hÓÏ e„¯È '˙eÏÈˆ‡c מעולם «¬ƒ»¿¿«»
ÈÏÎÈ‰aהאצילות  ÔBkLÏÂ ¯e„Ï»¿ƒ¿¿≈»≈
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נֹוגעין  אינן אםּֿכן הרי לעיל. ּכהּובא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּדבריאה',

 ֿ קדׁש היכל ותֹוכּיּות ּפנימּיּות ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבהּכּסא,

הּכבֹוד', ּכסא 'ׁשער ׁשם ׁשּכתב ּכמֹו ְֳִִֵֶַַַַַָָָָהּקדׁשים,

עם  אחד ּבקנה מּמׁש עֹולים האריז"ל ּדברי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ׁשּנקראּו מהּו זה, ּולהבין הּנ"ל). ה'רּבֹות' ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדברי

מדֹוריהן  ֿ כן ואףֿעלּֿפי ּדאצילּות', ְְְֲִִִֵֵֶַַַ'קליּפֹות

לׁשֹון  יּתכן אי ּגם ּדוקא. הּבריאה ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבעֹולם

'אצילּות' ּבׁשם יּקרא ׁשאי ּדאצילּות', ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ'קליּפה

מּזה  ּׁשּנתּבאר מה (ועּין 'קליּפה' ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר

מפלגי  קא ּדרקיע,15ּבדּבּורֿהּמתחיל ּבמתיבּתא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

כּו'). קדמה ּבהרת ְִֶֶַָָאם

C‡ אחר ּבמקֹום מבאר ּדהּנה הּוא, על 16הענין «ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

ֿ 17ּפסּוק  וזה נחׁשת, נחׁש מׁשה וּיעׂש ְְְֶֶֶַַַַָֹֹ

רחמנאֿלצלן  ודינים רעֹות ּכל ּדהּנה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָלׁשֹונֹו:

אֹותם  המחּיה ּומקֹורם ׁשרׁשם ּבעֹולם, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָׁשּנתהּוּו

המבאר  הּמל ּבן עם הּזֹונה וכמׁשל טֹוב, ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהּוא

א, עמּוד קסג  דף ּתרּומה ּפרׁשת ב חלק ְֵֶַַַַַָָָֹּבּזהר

ּובזה  אֹותּה, לצּית ׁשּלא וחפצּה רצֹונּה ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל

מהּֿׁשאיןּֿכן  ,לּמל אהּובה ׁשּתהא יֹותר, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּתתעּנג

הּמל.ּכׁשמפ  רצֹון זה אין לֹו, וּתּוכל אֹותֹו ּתה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָ

לׁשם  ּופנינה ׂשטן ז"ל רּבֹותינּו מאמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוזהּו

הּוא  המחּיהּו הרע ׁשּׁשרש כּו', נתּכּונּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הׁשּתלׁשלּות  ּדר על למּטה ּוכׁשּיֹורד כּו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָטֹוב

והּנה, עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. כּו' ּגמּור רע ּבאמת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָנעׂשה

הּזֹונה  מׁשל ּדהינּו טֹוב, הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו ְְְְְֵֶַַַַַָָמאחר

וּתׂשמח  הּבן, אֹותּה יצּית ׁשּלא ּבאמת ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשחפצּה

האב. ׁשּיׂשמח ּכמֹו הּבן, יתּפּתה ּכׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמאד

ּבעׂשּית  אּלא האב לבין ּבינּה הפרׁש אין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואםּֿכן

הּוא  הּפּתּוי  ׁשל זֹו ׁשּמעׂשה  הּבן, לנּסֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּנּסיֹון

ׁשּמלּבׁשת  רק ּכלל, אמת ׁשאינֹו אף ּברע, ׁשּיּומׁש מאד חפצה ּכאּלּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנראה

להאב  ׁשּיהיה הּׂשמחה ּבׁשביל רק רצֹונּה, ונגד ׁשּלּה ׁשאינֹו ּבלבּוׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה

ודבר  ּגמּור הסּתר הּוא ׁשהּלבּוׁש ּכיון זה, ּכל עם הּנה ּבּנּסיֹון. הּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּיעמֹוד
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ב).15) (כג, תזריע סע"ד.16)לקו"ת סא, חוקת ט.17)לקו"ת כא, חוקת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡ È¯‰ .ÏÈÚÏ ‡·e‰k ,'‰‡È¯·c ˙BtÈÏw'‰«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈ƒ≈≈»¿ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÎÈ‰ ˙eiÎB˙Â ˙eiÓÈt ‡e‰L ,‡qk‰a¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈«…∆«√»ƒ

ממנו, למטה נמצאות אלא הבריאה, 'ÚL¯שבעולם ÌL ·˙kL BÓk¿∆»«»««
„Á‡ ‰˜a LnÓ ÌÈÏBÚ Ï"ÊÈ¯‡‰ È¯·c È¯‰ ,'„B·k‰ ‡Òkƒ≈«»¬≈ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ«»¿»∆∆»

'˙Ba¯'‰ È¯·c ÌÚ רבה המדרש ƒƒ¿≈»«
.(Ï"p‰««

e‡¯˜pL e‰Ó ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe מצד ¿»ƒ∆«∆ƒ¿¿
ŒÛ‡Âאחד  ,'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'¿ƒ«¬ƒ¿«

ÌÏBÚa Ô‰È¯B„Ó ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈¿≈∆¿»
‡˜Âc ‰‡È¯a‰ בעולם ולא «¿ƒ»«¿»

מובן Ìbהאצילות. לא הדבר בעצם «
‰tÈÏ˜' ÔBLÏ ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈¿¿ƒ»

,'˙eÏÈˆ‡c סתירה זו ולכאורה «¬ƒ
וביה  ÌLaמיניה ‡¯wÈ CÈ‡L∆≈ƒ»≈¿≈
'˙eÏÈˆ‡',לו וסמוך 'אצלו' מלשון ¬ƒ

כך  על גילוי להורות יש זה שבעולם

לאלוקות  וביטול »»≈Á‡Ó¯אלוקות
'‰tÈÏ˜' ‡È‰L ומסתירה שמכסה ∆ƒ¿ƒ»

a˙pM‡¯האלוקות על  ‰Ó ÔiÚÂ)¿«≈«∆ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ‰fÓ במאמר ƒ∆¿ƒ««¿ƒ

חכמינ  במאמר ז"ל הפותח ̃«‡ו
È‚ÏÙÓ15 מחלוקת z·È˙Óa‡יש ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»

‰Ó„˜ ˙¯‰a Ì‡ ,ÚÈ˜¯c לשער ¿»ƒ«ƒ«∆∆»¿»
לא  או טהור  הנגע האם eÎ'לבן,

הזקן  לאדמו"ר תורה' 'לקוטי שבספר

ארוך  ביאור יש 'קליפות שם למושג

דאצילות').

¯‡·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa16 החסידות בתורת ¿»«≈

˜eÒt ÏÚ17LÁ ‰LÓ NÚiÂ «»«««…∆¿«
Ïk ‰p‰c :BBLÏŒ‰ÊÂ ,˙LÁ¿…∆¿∆¿¿ƒ≈»
ÔÏˆÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈÈ„Â ˙BÚ»̄¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»
ÌL¯L ,ÌÏBÚa ee‰˙pL∆ƒ¿«»»»¿»
‡e‰ Ì˙B‡ ‰iÁÓ‰ Ì¯B˜Óe¿»«¿«∆»
Ôa ÌÚ ‰Bf‰ ÏLÓÎÂ ,·BË¿ƒ¿««»ƒ∆
· ˜ÏÁ ¯‰fa ¯‡·Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿…»«…«≈∆
„eÓÚ ‚Ò˜ Û„ ‰Óe¯z ˙L¯t»»«¿»««

את ‡, לנסות כדי אותה שוכר שהמלך

lL‡בנו  dˆÙÁÂ dBˆ¯ ÏkL∆»¿»¿∆¿»∆…
,d˙B‡ ˙iˆÏ לא המלך ישמע שבן ¿«≈»

יחטא  ולא BÈ˙¯לה ‚pÚ˙z ‰Ê·e»∆ƒ¿«≈≈
בן  תתענג אם היא לה ישמע לא המלך

אם  מאשר לה,יותר ישמע ≈¿∆zL‰‡כן

CÏnÏ ‰·e‰‡ שבנו בניסיון,הרוצה zÙÓLk‰יעמוד ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¬»«∆∆«∆≈≈¿∆¿«»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó e‰ÊÂ .CÏn‰ ÔBˆ¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,BÏ ÏÎezÂ B˙B‡««≈∆¿«∆∆¿∆«¬««≈

ÔËN Ï"Ê וכוונתו איוב, את לנסות וביקש הקדושֿברוךֿהוא לפני שבא «»»
שהובא  ז"ל חכמינו (כמאמר אבינו אברהם של זכותו תשתכח שלא הייתה

אלקנה ÈÙe‰לעיל) שהייתה אשת ¿ƒ»
היו  שלפנינה כך על חנה את מכעיסה

וכוונתה ילדים  ילדים, היו לא ולחנה

כדי  מה'היתה ותבקש תתפלל שחנה

eÎ',ללדת  eek˙ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿«¿
iÁÓ‰ Ú¯‰ ˘¯ML‡e‰ e‰ ∆…∆»««¿«≈

ÏÚ ‰hÓÏ „¯BiLÎe .'eÎ ·BË¿∆≈¿«»«
˙eÏLÏzL‰ C¯c דרגות רבות של ∆∆ƒ¿«¿¿

רבים  צמצומים ∆¬»NÚ‰ועובר
ŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ ¯eÓb Ú¯ ˙Ó‡a∆¡∆«»«»

.BBLÏ¿
‡e‰ BL¯LaL ¯Á‡Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈≈««∆¿»¿
‰Bf‰ ÏLÓ eÈ‰c ,·BË¿«¿¿««»
˙iˆÈ ‡lL ˙Ó‡a dˆÙÁL∆∆¿»∆¡∆∆…¿«≈
„‡Ó ÁÓNzÂ ,Ôa‰ d˙B‡»«≈¿ƒ¿«¿…
BÓk ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lLk¿∆…ƒ¿«∆«≈¿

·‡‰ ÁÓNiL לנסות אותה ששלח ∆ƒ¿«»»
הבן. ‰L¯Ùאת ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿≈

·‡‰ ÔÈ·Ï dÈa הדברים בשורש ≈»¿≈»»
הניסיון ובכוונה  של «∆‡l‡ובמטרה

הוא  ‰ÔBÈqpההבדל ˙iNÚa«¬ƒ««ƒ»
ÏL BÊ ‰NÚnL ,Ôa‰ ˙BqÏ¿««≈∆«¬∆∆

el‡k ‰‡¯ ‡e‰ Èezt‰ זו «ƒƒ¿∆¿ƒ
הבן  את Ó‡„שמנסה ‰ˆÙÁ¬≈»¿…

BÈ‡L Û‡ ,Ú¯a CLÓeiL∆¿«»««∆≈
,ÏÏk ˙Ó‡ שלה האמיתי והרצון ¡∆¿»

יעמוד  אלא יתפתה לא שהבן הוא

dÓˆÚבניסיון  ˙LaÏnL ˜«̄∆«¿∆∆«¿»
„‚Â dlL BÈ‡L Le·Ïaƒ¿∆≈∆»¿∆∆

dBˆ¯,האמיתיÏÈ·La ˜¯ ¿»«ƒ¿ƒ
·‡‰Ï ‰È‰iL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿»»
‰p‰ .ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»ƒ≈
Le·l‰L ÔÂÈk ,‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆≈»∆«¿

¯eÓb ¯zÒ‰ ‡e‰ כך כדי עד ∆¿≈»
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d"kyz'dח ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

אףֿעלּֿפי  האב, הּנה לכן ּבתכלית, ומר ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהרע

ּבּנּסיֹון, הּבן ּכׁשּיעמֹוד יֹותר יׂשמח ּבוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא

הפכי  ּבלבּוׁש ּבעצמֹו להתלּבׁש יּוכל ְְְְְְִִִֵַַַָֹלא

ּבעצמֹו, הּבן לנּסֹות ,ּכלּֿכ עצמֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָּולהסּתיר

חסֿוׁשלֹום, ּברע ׁשּיּומׁש ׁשּיחּפֹוץ לֹו ְְְְְֶֶַַַַַָָלהראֹות

מאּוס  ׁשהרע והּׂשנאה, הּמאּוס ּגֹודל מּצד ְְְִִִֶֶַַַַָָָוהּוא

אפילּו ּולהראֹות לסּבֹול יּוכל לא אצלֹו, ְְְְְְֲִִֶַַָֹוׂשנאּוי

הּזֹונה  לזאת, ואי חסֿוׁשלֹום. ּבֹו ׁשרֹוצה ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשקר

ּכלּֿכ עצמּה ּולהסּתיר להתלּבׁש ׁשּיכֹולה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכיון

חפצּה ׁשּבאמת אף לעברה, הּבן את ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפּתֹות

יכֹולה  ׁשהיא ּכיון מּכלֿמקֹום הּבן, יתּפּתה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ׁשאין  לֹומר  צרי עלּֿכרח לפּתֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלהתלּבׁש

לּה ׁשּיׁש והינּו ,ּכלּֿכ אצלּה וׂשנאּוי מאּוס ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָהרע

לא  לאו ואם לרע, וׁשּיכּותּֿדׁשּיכּות ׁשמץ ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹאיזֹו

ּבׁשקר. אפילּו עצמּה את להראֹות יכֹולה ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהיתה

ּבאר  ז"ל וחמי מֹורי ּכמׁשל 18ּוכבֹוד ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶַַָ

ורֹוגז  ּגבּורה - זה ּכל ׁשעם ׁשּבחסד, ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָּגבּורֹות

אּלא  מּמׁש, ּגבּורה הּוא ׁשהּלבּוׁש הינּו ְְְֶֶַַַָָָהּוא,

ּב'אֹור  ועּין וצריֿעּיּון. כּו', לחסד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכּונתֹו

מסעי  ּפרׁשת נׁשמתֹוֿעדן מהּמּגיד ּבענין 19ּתֹורה' ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

כּו' מּמרה מּמה 20וּיסעּו להעיר יׁש ולכאֹורה . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

צּדיק  ּפירּוׁש ּבענין י ּפרק א חלק ּבּתניא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשּכתּוב

ּבתכלית  הּסטראֿאחרא ׂשֹונא ׁשאינֹו לֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָורע

אהבה  ׁשמץ איזה נׁשאר ּכן על כּו', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּׂשנאה

ענין  עלּֿדרֿזה וכן ׁשם. עּין כּו' לׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָותענּוג

והּוא  אּיֹוב, את לתּקן נתּכּון, ׁשמים לׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׂשטן

ּביטּול, ּבחינת ׁש'אצילּות' ּדאצילּות', ְְֲֲִִִִִֶַַָ'קליּפה

הּנּסיֹון  זה, ּכל ועם ׁשמים. לׁשם רק זֹו ּכּונה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ

מאלקּות. הפכי מעׂשה הּוא לאּיֹוב ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֹוהּיּסּורים

ּׁשּכתּוב  מה הּדברים 21ועלּֿדרֿזה אחר ויהי ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו כּו', נּסה והאלקים ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹהאּלה

פט  ּדף ּדסנהדרין, י (ּבפרק ׂשטן ׁשל ּדבריו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָאחר

ּכן  הּפרי, על המכּסה הּפרי קליּפת ּכמֹו קליּפה, ּבׁשם נקרא ולכן ב). ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָעּמּוד
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ב).18) (תתמה, שם ויצא באוה"ת הנסמן קנב.19)ראה ט.20)סימן לג, א.21)מסעי כב, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כלל שהרצון  וניכר נראה  אינו ÔÎÏהאמיתי ,˙ÈÏÎ˙a ¯ÓÂ Ú¯‰ ¯·„Â¿»»»«»«¿«¿ƒ»≈

·‡‰ ‰p‰ עצמו¯˙BÈ ÁÓNÈ È‡cÂa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»»««ƒ∆¿««ƒ¿«≈
Le·Ïa BÓˆÚa LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»…«¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿
˙B‡¯‰Ï ,BÓˆÚa Ôa‰ ˙BqÏ ,CkŒÏk BÓˆÚ ¯ÈzÒ‰Ïe ÈÎÙ‰»¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿««≈¿«¿¿«¿

BÏ כלפי האב פנים להעמיד יכול אינו

יטעה  שהבן כך לחשוב הבן

ıBtÁiL האבCLÓeiL הבן ∆«¿∆¿«
„vÓ ‡e‰Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ Ú¯a»««¿»¿ƒ«

‰‡O‰Â Òe‡n‰ Ï„Bb שהאב ∆«ƒ¿«ƒ¿»
הרע, כלפי Òe‡Óחש Ú¯‰L∆»«»

ÏÎeÈ ‡Ï ,BÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿…«
eÏÈÙ‡ ˙B‡¯‰Ïe ÏBaÒÏƒ¿¿«¿¬ƒ
ÌBÏLÂŒÒÁ Ba ‰ˆB¯L ¯˜La¿∆∆∆∆«¿»
והיפך  פנים העמדת רק שזו למרות

ÊÏ‡˙,האמיתי.רצונו  È‡Â כיוון ¿ƒ»…
יכול  לא בו ומואס הרע את שהשונא

בשקר, אפילו כזה בלבוש להתלבש

LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎiL ÔÂÈk ‰Bf‰«»≈»∆¿»¿ƒ¿«≈
CkŒÏk dÓˆÚ ¯ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ«¿»»»
Û‡ ,‰¯·ÚÏ Ôa‰ ˙‡ ˙BzÙÏ¿«∆«≈«¬≈»«

dˆÙÁ ˙Ó‡aL האמיתי רצונה ∆∆¡∆∆¿»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lL∆…ƒ¿«∆«≈ƒ»»
LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈

B˙BzÙÏ רצונה כאילו הוא ולהתנהג ¿«
יחטא, ˆ¯CÈשכן EÁ¯kŒÏÚ«»¿¬»ƒ

Òe‡Ó Ú¯‰ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ«∆≈»«»
eÈ‰Â ,CkŒÏk dÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿»»»¿«¿
Œ˙eÎiLÂ ıÓL BÊÈ‡ dÏ LiL∆≈»≈∆∆¿«»
‡Ï Â‡Ï Ì‡Â ,Ú¯Ï ˙eÎiLc¿«»»«¿ƒ»…
˙‡ ˙B‡¯‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰»¿»¿»¿«¿∆
„B·Îe .¯˜La eÏÈÙ‡ dÓˆÚ«¿»¬ƒ¿∆∆¿

Ï"Ê ÈÓÁÂ È¯BÓ,האמצעי (אדמו"ר ƒ¿»ƒ«
אדמו"ר  של חמיו הזקן, אדמו"ר בן

הדברים) כותב צדק', a18‡¯ה'צמח ≈≈
˙B¯e·b ÏLÓk ‡e‰L∆ƒ¿«¿

,„ÒÁaL וגם מזו זו כלולות המידות ∆«∆∆
הפכים  שני הם שבעצם וגבורה חסד

שבגבורה  (חסד ויש בזו, זו נכללות

כאשר  למשל שבחסד, גבורה וכן)

האדם  מחסד, שנובעת ה' אהבת מרוב

בשנאה  לאלקות המנגדים את שונא

נכללת  שהגבורה כך מגבורה שנובעת

Ê‰בחסד  Ïk ÌÚL שזו למרות ∆ƒ»∆
-גבורה  Ê‚B¯Âשבחסד ‰¯e·b¿»¿∆

Le·l‰L eÈ‰ ,‡e‰ ובפועל בחיצוניות שהדברים e·b¯‰כפי ‡e‰ «¿∆«¿¿»
¯B‡'a ÔiÚÂ .ÔeiÚŒCÈ¯ˆÂ ,'eÎ „ÒÁÏ B˙ekL ‡l‡ ,LnÓ«»∆»∆«»»¿∆∆¿»ƒƒ¿«≈¿

„Èbn‰Ó '‰¯Bz ממעזריטשÈÚÒÓ ˙L¯t Ô„ÚŒB˙ÓL19ÔÈÚa »≈««ƒƒ¿»≈∆»»««¿≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰¯nÓ eÚÒiÂ20. «ƒ¿ƒ»»

‰nÓ ¯ÈÚ‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ«
‡ ˜ÏÁ ‡Èza ·e˙kM חלק ∆»««¿»≈∆

אמרים' ÔÈÚa'לקוטי È ˜¯t∆∆¿ƒ¿«
,BÏ Ú¯Â ˜Ècˆ Le¯Èt לפי ≈«ƒ¿«

הכוונה  לו" ורע "צדיק הפשוט הפירוש

בחייו  קשיים לו ויש לו טוב שלא צדיק

הפנימי, הפירוש ולפי הזה. בעולם

בנפשו  בו יש שעדיין צדיק הכוונה

צדיק  והוא רע, של מסוימת מידה

‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ‡BN BÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»«¬»
Ôk ÏÚ ,'eÎ ‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«≈
‰·‰‡ ıÓL ‰ÊÈ‡ ¯‡Lƒ¿«≈∆∆∆«¬»

ÌL ÔiÚ 'eÎ ÌLÏ ‚eÚ˙Â וכך ¿«¬¿»«≈»
והעמדת  שההתלבשות בענייננו גם

יכולה  ברע מעוניינים כאילו הפנים

ברע  והמיאוס הרע שנאת אם רק להיות

ברע  המואס אבל מוחלטת במידה אינם

לזה. מסוגל לא ŒÏÚבתכלית ÔÎÂ¿≈«
ÌLÏ ÔËN ÔÈÚ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿«»»¿≈
,·Bi‡ ˙‡ Ôw˙Ï ,Ôek˙ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«≈¿«≈∆ƒ

‡e‰Âהמושג '˜tÈÏ‰הסבר ¿¿ƒ»
˙ÈÁa '˙eÏÈˆ‡'L ,'˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ«
ÌLÏ ˜¯ BÊ ‰ek CÎÂ ,ÏeËÈaƒ¿»«»»«¿≈

,‰Ê Ïk ÌÚÂ .ÌÈÓL שני מצד »«ƒ¿ƒ»∆
‡e‰ ·Bi‡Ï ÌÈ¯eqi‰Â ÔBÈqp‰«ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ
ŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡Ó ÈÎÙ‰ ‰NÚÓ«¬∆»¿ƒ≈¡…¿«

·e˙kM ‰Ó ‰ÊŒC¯c21È‰ÈÂ ∆∆∆«∆»«¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ»≈∆
e¯Ó‡Â ,'eÎ ‰q ÌÈ˜Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»¿»¿
ÏL ÂÈ¯·c ¯Á‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«««¿»»∆
Ûc ,ÔÈ¯„‰Òc È ˜¯Ùa) ÔËN»»¿∆∆¿«¿∆¿ƒ«

(· „enÚ ËÙ מעשה שגם היינו «
של  בקטרוג קשור העקידה ניסיון

˜¯‡השטן. ÔÎÏÂ הרע היצר ¿»≈ƒ¿»
דאצילות' 'קליפה ועלֿדרךֿזה והשטן,

˙tÈÏ˜ BÓk ,‰tÈÏ˜ ÌLa¿≈¿ƒ»¿¿ƒ«
Ôk ,È¯t‰ ÏÚ ‰qÎÓ‰ È¯t‰«¿ƒ«¿«»««¿ƒ≈
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ט dvx` aven mleq dpde melgie

והיא  ּבתכלית, מסּתרת היא ּדהּנּסיֹון זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָמעׂשה

ּבבאּור  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּפנים, ּפסּוק 22הסּתר 23על ְְְִֵֵֶֶַָָָ

כּו' מנּסה "ּכי ּגּבי ּתלכּו, אלקיכם ה' ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹאחרי

כּו' הּתקּון 24לדעת" ּכונת יׁש ׁשּבתֹוכּה אּלא , ְִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבפּתּוי  התחיל ז"ל וחמי (מֹורי כּו'. ׁשמים ְְְְִִִִִִֵַַָָלׁשם

אּיֹוב  ּבענין וסּים ּגמּור, רע הּלבּוׁש ּדׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּדעברה,

זהר  ועּין  הּגּוף. יּסּורי ענין הּוא וׁשם ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹואברהם,

ּדֹומין  ׁשאין א עּמּוד ק"מ ּדף ּתֹולדֹות א ְִֵֵֶֶַַחלק

לזה). זה ֶֶָָָּכלּֿכ

ÔÎÏÂ ׁשהּכּונה היֹות ׁשעם למׂשּכיל, יּובן ¿»≈ְֱִִֶֶַַַַָָָ

זה  ּכל עם ׁשמים, לׁשם ּבתכלית ְְְֲִִִִִֵֶַַָָאמּתית

אין  ּבֹו, מתלּבׁשת ׁשהּכּונה רע, הּלבּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָענין

ּכי  אצילּות, ּבבחינת ּכלל להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִִִַַָָהּלבּוׁש

יכֹול  אין ורע, ּגמּור הסּתר הּוא ׁשהּלבּוׁש ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ּבעֹו ּכיֿאם האצילּות, ּבעֹולם ּכלל לם להיֹות ְְְְֲִִִִָָָָ

והׁשּפעם  רּוחנּיים ּפירּוׁש קליּפֹות 25הּבריאה, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

 ֿ ּכי ּבאצילּות  להיֹות איֿאפׁשר ּדאצילּות ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָֹוחׁש

והּפרסא  הּפרּגֹוד אחר ּכבר ׁשהּוא ּבבריאה, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאם

להיֹות  יּוכל ׁשם אלקים, ׁשם מּבחינת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹהּמפסקת

את  לנּסֹות אֹו כּו', אּיֹוב את לבּלע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַההסּתר

"ּבני  ּבתֹו הּׂשטן עמידת ענין והּוא כּו'. ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָאברהם

ּדף  ּפנחס ג, חלק זהר עּין ּדבריאה, ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהאלקים"

יכֹול  ורּוחנּיּותֹו ּפעּולתֹו ׁשּׁשם ב, עּמּוד ְְִֶַָָָָרלא

ׁשמים, לׁשם ׁשּכּונתֹו ּכיון ּומּכלֿמקֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלהיֹות.

רע  ׁשּום אין ׁשּבֹו ּדאצילּות', 'קליּפה ְְֲִִִֵֵֶַַָנקראת

והּוא  לבּוׁש, רק זהּו רע, הּוא ׁשהּלבּוׁש אף ְְְְֶֶַַַַָּכלל,

מהּֿׁשאיןּֿכן  ׁשּבבריאה. ׁשּלֹו מהּמדֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנמׁש

כּו'. ּבהם מּמׁש ורע טֹוב ּתערֹובֹות יׁש ְֲִִֵֶַַַָָָָּבבריאה

לא  א ּתה רׁשע חפץ אֿל לא ּכי הּפסּוק ענין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוזהּו

ׁשּבעֹולם  ּפירּוׁש: ה'), סימן (ּתילים רע ְְְִִִֵֶָָָיגּור

אף  הינּו להרע, מדֹור להיֹות יכֹול אין ְְְֲִִֵַַַָָָָהאצילּות

ּדאצילּות' מ'ּקליּפֹות הּנמׁש הּנ"ל הרע ְְְֲִִִִִַַַַַַָָּבחינת

ׁשּכּונתֹו הרע והּלבּוׁש כּו', ׁשמים לׁשם ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכּונתֹו
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˙ÈÏÎ˙a ˙¯zÒÓ ‡È‰ ÔBÈqp‰c BÊ ‰NÚÓ האלוקי הרצון על «¬∆¿«ƒ»ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ

Lהאמיתי, BÓÎe ,ÌÈt ¯zÒ‰ ‡È‰Â¯e‡·a ·e˙k22˜eÒt ÏÚ23 ¿ƒ∆¿≈»ƒ¿∆»¿≈«»
,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È¯Á‡ ובספר הזקן לאדמו"ר תורה' 'לקוטי בספר «¬≈¡…≈∆≈≈

הצמחֿצדק' לאדמו"ר מצותיך' Ú„Ï˙"'דרך 'eÎ ‰qÓ Èk" Èab«≈ƒ¿«∆»««
'eÎ24, עניין באריכות נתבאר שם

dÎB˙aLהניסיונות, ‡l‡ בתוך ∆»∆¿»
עצמו  ‰Ôe˜zההסתר ˙Âk LÈ≈«»««ƒ

ÈÓÁÂ È¯BÓ) .'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿»ƒ
האמצעי) ‰˙ÏÈÁ(אדמו"ר Ï"Ê את «ƒ¿ƒ

ÌLcהביאור ,‰¯·Úc ÈezÙa¿ƒ«¬≈»¿»
ÔÈÚa ÌiÒÂ ,¯eÓb Ú¯ Le·l‰«¿«»¿ƒ≈¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ÌLÂ ,Ì‰¯·‡Â ·Bi‡ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«
‡ ˜ÏÁ ¯‰Ê ÔiÚÂ .Ûeb‰ È¯eqÈƒ≈«¿«≈…«≈∆
‡ „enÚ Ó"˜ Ûc ˙B„ÏBz¿««
‰ÊÏ ‰Ê CkŒÏk ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»∆
בין  מסויים דימיון שיש ולמרות

פיתוי  של הניסיון דומה אינו הדברים

אבינו  אברהם של לניסיון עבירה לדבר

איוב  ).ושל
ÔÎÏÂלעיל המבואר Ô·eÈלאור ¿»≈»

ÏÈkNÓÏ את ומבין המתבונן ««¿ƒ
כראוי, ‰BÈ˙הדברים ÌÚL∆ƒ¡

‰ek‰L של במשל (וכן השטן של ∆««»»
המלך) בן את לפתות ÈzÓ‡¬ƒƒ˙הניסיון

Ïk ÌÚ ,ÌÈÓL ÌLÏ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿≈»«ƒƒ»
‰ek‰L ,Ú¯ Le·l‰ ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿««¿«∆««»»

עצמה מצד Ba,הטובה ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆
Le·l‰ ÔÈ‡ הזה ÏBÎÈהרע ≈«¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a ÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ
וביטול  בגילוי אלוקות של עולם שהוא

בתכלית, Á‡Ó¯לאלוקות Èkƒ≈««
¯eÓb ¯zÒ‰ ‡e‰ Le·l‰L על ∆«¿∆¿≈»

האלוקי ÏBÎÈהאור ÔÈ‡ ,Ú¯Â»»≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»»¬ƒ
,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa Ì‡ŒÈkƒƒ¿»«¿ƒ»
ÌÚtL‰Â ÌÈiÁe¯ Le¯Èt25 ≈»ƒƒ¿«¿»»

(שהרי  וההשפעה הרוחנית המציאות

שהמושג  רוחניים במושגים מדובר

בהם) תופס לא כפשוטו ∆ÏLמקום
ŒÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c CLÁÂ ˙BtÈÏ¿̃ƒ¿…∆«¬ƒƒ
ŒÈk ˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«¬ƒƒ
¯Á‡ ¯·k ‡e‰L ,‰‡È¯·a Ì‡ƒƒ¿ƒ»∆¿»««

„Bb¯t‰הוילון‡Ò¯t‰Â מחיצה ««¿¿««¿»
הכתוב  על אונקלוס כתרגום ופרוכת,

פרסא) – הפרוכת" האור ‰ÒÙn˜˙"והבדילה על שונים צמצומים היינו ««¿∆∆
שמקורם  ‡ÌÈ˜Ï,דאצילות ÌL ˙ÈÁaÓ לצמצם שעניינה הגבורה מידת ƒ¿ƒ«≈¡…ƒ

‡Bi·ולהסתיר  ˙‡ Úl·Ï ¯zÒ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÌL לו ולגרום »«ƒ¿«∆¿≈¿«≈«∆ƒ
קשים  ‡·¯‰Ìייסורים ˙‡ ˙BqÏ B‡ ,'eÎ ושאר העקדה בניסיון ¿«∆«¿»»

ÔÈÚהניסיונות ‡e‰Â .'eÎ¿ƒ¿«
Èa" CB˙a ÔËO‰ ˙„ÈÓÚ¬ƒ««»»¿¿≈

,‰‡È¯·c "ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת »¡…ƒƒ¿ƒ»
על  שבאו שהייסורים מסופר איוב ספר

ש"... לאחר היו לנסותו כדי איוב

ה', על להתייצב האלוקים בני ויבואו

אל  ה' ויאמר בתוכם, השטן גם ויבוא

סיפר  השטן ואז תבוא", מאין השטן

ועל  לנסותו, והוחלט ומעשיו איוב על

בין  השטן שהתייצבות כאן מבואר כך

הבריאה, בעולם היא האלוקים' 'בני

Ûc ÒÁt ,‚ ˜ÏÁ ¯‰Ê ÔiÚ«≈…«≈∆ƒ¿»«
ÌML ,· „enÚ ‡Ï¯ בעולם «∆»

שלו B˙ÏeÚtהבריאה ההשפעה ¿»
B˙eiÁe¯Â שלו הרוחנית והמציאות ¿»ƒ

ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓe .˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ»»≈»
B˙ekLהיא השטן ÌLÏשל ∆«»»¿≈

˙‡¯˜ ,ÌÈÓL והמציאות הפעולה »«ƒƒ¿≈
BaLהזו ,'˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜'¿ƒ»«¬ƒ∆

האצילות ¯Úבעולם ÌeL ÔÈ‡≈«
,Ú¯ ‡e‰ Le·l‰L Û‡ ,ÏÏk¿»«∆«¿«

Le·Ï ˜¯ e‰Ê,הדבר עצמיות ולא ∆«¿
‡e‰Âהרע CLÓהלבוש ¿ƒ¿»

‰‡È¯·aL BlL ¯B„n‰Ó ואילו ≈«»∆∆ƒ¿ƒ»
תפיסת  שום לו אין האצילות בעולם

È¯·a‡‰מקום. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ»
LnÓ Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz LÈ≈«¬»««»

'eÎ Ì‰a גם אלא רע לבוש רק לא »∆
רע. של ÔÈÚמציאות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

של הפנימית Èkהמשמעות ˜eÒt‰«»ƒ
‡Ï ‰z‡ ÚL¯ ıÙÁ ÏŒ‡ ‡Ï…≈»≈∆«»»…

ÌÈÏÈz) Ú¯ E¯e‚ÈתהיליםÔÓÈÒ ¿¿»ƒƒƒ»
ה' ÌÏBÚaLפרק :Le¯Èt ,(≈∆¿»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ≈»ƒ¿
¯B„Ó'מגורים'Û‡ eÈ‰ ,Ú¯‰Ï »¿»««¿«

CLÓp‰ Ï"p‰ Ú¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»««««ƒ¿»
B˙ekL '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'Óƒ¿ƒ«¬ƒ∆«»»

,'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ אין לזה אפילו ¿≈»«ƒ
האצילות בעולם ¿»¿Le·l‰Âמקום

ÏÈ·La B˙ekL Ú¯‰»«∆«»»ƒ¿ƒ
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d"kyz'dי ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

אין  מּכלֿמקֹום מּמּנּו, ׁשּיּומׁש הּטֹוב ְְִִִִֵֶֶַַָָּבׁשביל

 ֿ ׁשּמּכל ּכיון ּבאצילּות, להיֹות יכֹולה זֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָּבחינה

ּכיֿאם  רע", יגּור ו"לא ומר, רע הּלבּוׁש ְְְְִִַַַָָָֹמקֹום

ׁשּמּגבּורֹות  ּכמֹו והּנה, כּו'. לּפרגֹוד ְְְְִִִֵֶַַמחּוץ

ּוכענין  קׁשֹות, ּגבּורֹות מׁשּתלׁשלים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָׁשּבחסדים

ידיהם  את יסמכּו והלוּים והּפרים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהלוּים

הלוּים  נמּתקּו ׁשּכבר אחר הּפרים, את ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָוימּתיקּו

החסד  אֹור ּכי כּו', אֹותם ׁשהניף אהרן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹעלֿידי

מּזה  ועּין למּטה, ּבירידתֹו אף מתעּבה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאינֹו

'ׁשער  ּוב'ּסדּור' ב, עּמּוד רכד ּדף ב, חלק ִֵֶַַַַַַַֹּבּזהר

ׂשפתי  אדנ"י ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְִִַַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה'

ּדאצילּות'26ּתפּתח  ׁשּמ'קליּפֹות יּובן ּכמֹוֿכן , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

רע  ּתערֹובת ּבהן ׁשּיׁש ּדבריאה' 'קליּפֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנמׁש

- ׁשּב'עׂשּיה' עד רע, חציֹו - ּוב'יצירה' ְְֲִִִֶֶַַַַָָָמּמׁש,

ּבּמקּדׁש עיניו נתן אמרּו: זה ועל כּו'. רע ְְְִֵֶַַַַָָָָרּוּבֹו

כּו'.

e‰ÊÂ אחא רב ׁשמים 11ׁשּדרׁש לׁשם ׂשטן ¿∆ְִֵֶַַַָָָָָָ

הרע  והמּתיק ׁשּדרׁש ּפירּוׁש: ְְְִִִֵֵֶַַַָָנתּכּון,

ׁשהּׁשרׁש לׁשרׁשֹו, ׁשהגּביהֹו עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּד'עׂשּיה',

הּנחׁשת  נחׁש ּכּונת ּוכענין טֹוב, הּוא ְְְְְִֵֶַַַַַַַָֹהמחּיהּו

אּכרעיּה, ונׁשקיּה ׂשטן אתא ולכן כּו'. ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדמׁשה

אחרֹונה  מדרגה ּבבחינת ונכלל נתּבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּפירּוׁש:

אפר  עלּֿדר נפׁשֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבקדּוׁשה,

הּצּדיקים  רגלי ׁשאמרּו27ּתחת ּוכענין . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּבירר 28ּבאברהם  ּפירּוׁש: ּגילי, והוּו עפרא ׁשדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

וזהּו ּבלבּוׁשיו, עדין ׁשהיה הּפסֹולת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָוהׁשלי

הרע  ׁשּנפרד זה ּבירּור ועלֿידי עפרא. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשדי

"חרב  להם נמׁש מּזה לעׂשֹות 29מהּטֹוב, ּפיפּיֹות ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

לעתידֿלבא  נאמר ועלּֿדרֿזה כּו'. ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנקמה"
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÈÁa ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,epnÓ CLÓeiL ·Bh‰ בחינת אפילו «∆¿«ƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»

בלבד  ÌB˜ÓŒÏknLהלבוש ÔÂÈk ,˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ למרות ¿»ƒ¿»¬ƒ≈»∆ƒ»»
שמים  לשם הטובה ÓÂ¯עצמו ‰Le·lהכוונה Ú¯ האור על ומסתיר «¿«»«

הקדושה, מצד ¯Ú"האלוקי E¯e‚È ‡Ï"Â,עצמו האצילות בעולם ¿…¿¿»
„B‚¯tÏ ıeÁÓ Ì‡ŒÈk המבדיל ƒƒƒ««¿

לבריאה אצילות eÎ'.בין
˙B¯e·bnL BÓk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿

ÌÈ„ÒÁaL שבקדושה ∆«¬»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ צמצומים בריבוי ƒ¿«¿¿ƒ

ÌiÂÏ‰ ÔÈÚÎe ,˙BL˜ ˙B¯e·b¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
ÌÈ¯t‰Â:בהעלותך בפרשת האמור ¿«»ƒ

בקר... בן פר ולקחו הלויים... את "קח

את  והקרבת בקר.. בן שני ופר

על  ידיהם את יסמכו והלויים הלויים...

כך  על ומבואר הפרים...", ראש

הגבורה  בחינת הם שהלויים בחסידות

הגבורה, בחינת הם הפרים וגם

של הפנימית ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒוהמשמעות
Ì‰È„È ˙‡ eÎÓÒÈ הפרים ראש על ƒ¿¿∆¿≈∆

שבכך  ‡˙הלויים e˜ÈzÓÈÂהיא ¿«¿ƒ∆
,ÌÈ¯t‰ עניין הסוד בתורת כמבואר «»ƒ

הגבורות', kL·¯'המתקת ¯Á‡««∆¿»
e˜zÓשל עצמם ‰ÌiÂÏהגבורות ƒ¿¿«¿ƒƒ

Ì˙B‡ ÛÈ‰L Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆≈ƒ»
BÈ‡ „ÒÁ‰ ¯B‡ Èk ,'eÎƒ«∆∆≈

‰aÚ˙Ó בקו שלא להיות ומתגשם ƒ¿«∆
hÓÏ‰,החסד  B˙„È¯Èa Û‡«ƒƒ»¿«»

צמצומים  שבריבוי מהגבורות בשונה

צריך  ולכן קשות גבורות נעשים

הגבורות, את fÓ‰'להמתיק' ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆
„enÚ „Î¯ Ûc ,· ˜ÏÁ ¯‰fa«…«≈∆««

'¯e„q'·e חסידות ·, מאמרי עם «ƒ
Œ¯ea„a '‰M‰ŒL‡¯ ¯ÚL'««…«»»¿ƒ
È˙ÙN È"„‡ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»«

ÁzÙz26Ô·eÈ ÔÎŒBÓk , ƒ¿»¿≈»
CLÓ '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'nL∆ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»
Ô‰a LiL '‰‡È¯·c ˙BtÈÏ˜'¿ƒƒ¿ƒ»∆≈»∆

הטוב LnÓ,בתוך Ú¯ ˙·B¯Úz«¬∆««»
„Ú ,Ú¯ BÈˆÁ - '‰¯ÈˆÈ'·eƒ¿ƒ»∆¿««
.'eÎ Ú¯ Bae¯ - '‰iNÚ'aL∆«¬ƒ»«

‰Ê ÏÚÂ העשייה שבעולם הרע Ô˙על :e¯Ó‡השטןLc˜na ÂÈÈÚ ¿«∆»¿»«≈»«ƒ¿»
.'eÎ

‡Á‡ ·¯ L¯cL e‰ÊÂ11:Le¯Èt ,Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN ¿∆∆»««»»»»¿≈»«ƒƒ¿«≈≈
,BL¯LÏ B‰Èa‚‰L È„ÈŒÏÚ ,'‰iNÚ'c Ú¯‰ ˜ÈzÓ‰Â L¯cL∆»«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿
לכך  בניגוד כאשר בשורשן, היא הגבורות' ש'המתקת וחסידות בקבלה מבואר

גבורות  שיהיו לכך גורמת למדריגה ממדריגה הקדושות הגבורות שירידת

הרי  הצמצומים, ריבוי בגלל קשות,

המצומצמות  הגבורות העלאת

'המתקת  פועלת העליון, לשורשם

כאן  מבואר כך ועל הגבורות'

שמים, לשם נתכוין שהשטן שבדרשתו

לשורשו הגביהו אחא ∆…»∆L¯M‰Lרב
ÔÈÚÎe ,·BË ‡e‰ e‰iÁÓ‰«¿«≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰LÓc ˙LÁp‰ LÁ ˙ek«»«¿««¿…∆¿…∆
הנחשים  את משה העלה שבכך

שלא  הנחשים את ו'המתיק' לשורשם

שם ÔÎÏÂיזיקו. הגמרא דברי כהמשך ¿»≈
,dÈÚ¯k‡ dÈ˜LÂ ÔËN ‡˙‡»»»»¿«¿≈««¿≈
ברגליו  אחא) (לרב ונשקו השטן בא

Ïha˙ :Le¯Èt השטןÏÏÎÂ ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‰B¯Á‡ ‰‚¯„Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿≈»«¬»

ביותר «¿»∆Le„˜aL‰,התחתונה
,„BÒÈŒ„B‰ŒLÙ ˙ÈÁa השליש ¿ƒ«∆∆¿

העליונות, הספירות של »ŒÏÚהאחרון
ÈÏ‚¯ ˙Áz ¯Ù‡ C¯c∆∆≈∆«««¿≈

ÌÈ˜Ècv‰27 אל ביטול שמשמעו ««ƒƒ
e¯Ó‡Lהצדיק  ÔÈÚÎe .¿ƒ¿«∆»¿

Ì‰¯·‡a28eÂ‰Â ‡¯ÙÚ È„L ¿«¿»»»≈«¿»«¬
,ÈÏÈb נחום במעשה בגמרא מסופר ƒ≈

ששלחו  הטובות שהאבנים גמזו איש

ממנו  נגנבו לקיסר כדורון איתו

וכשהביא  עפר, בתיקו הניחו ותמורתם

בא  להרגו ורצו כדורון העפר את למלך

זהו  אולי שיבדקו ואמר הנביא אליהו

שהיה  אבינו אברהם של מעפרו

הופך  העפר והיה האויב על משליכו

היה  וכך וניסו ֿ Le¯Ètלחיצים, על ≈
חסידות: אבינו ÈaL¯¯פי אברהם ∆≈≈

ÔÈ„Ú ‰È‰L ˙ÏBÒt‰ CÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆∆»»¬«ƒ
ÂÈLe·Ïa,טובים È„Lהלא e‰ÊÂ ƒ¿»¿∆»≈

‡¯ÙÚ.העפר את È„ÈŒÏÚÂהשליך «¿»¿«¿≈
Ú¯‰ „¯ÙpL ‰Ê ¯e¯Èa≈∆∆ƒ¿«»«

Ì‰Ï CLÓ ‰fÓ ,·Bh‰Ó הקדושה Á"29˙BiÙÈt¯·לצד ≈«ƒ∆ƒ¿»»∆∆∆ƒƒ
'eÎ "‰Ó˜ ˙BNÚÏ.הקליפות על Ó‡¯ולהתגבר ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «¬¿»»¿«∆∆∆∆¡«
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יי dvx` aven mleq dpde melgie

ׁשמצאתי 30ּבלע  מה עדּֿכאן כּו'. לנצח הּמות ִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׂשטן  ענין על ז"ל וחמי מֹורי מּכתבֿיד ְְְִִִִַַַַָָָָּכתּוב

כּו'. מתּכּון ׁשמים ְְִִֵֵַַָלׁשם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'כּו טב ּדדהב הריׁשיּה ענין ,8יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֵֵַָָָָ

נחׁש ּדי וירכֹוהי מּסטרא 8מעֹוהי ְְְִִִִִִֵָָ

ו'שלׁש31ּדנחׁש נגּה, קליּפת הּוא הצלם ּכי , ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

טֹוב  הּוא ׁשּבּה עלּֿדר32ראׁשֹונֹות' והּוא . ְִֶֶֶַָ

כּו'. נתּכּון ׁשמים לׁשם ׂשטן ּדאצילּות' ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ'קליּפֹות

למּטה  מּזה  ונמׁש ּומׁשּתלׁשל הֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּומּכלֿמקֹום

ׁשּב'קליּפת  מהּפרסא ׁשּלמּטה מעֹוהי ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָרע,

ּכיון  לֹומר, יׁש ועֹוד כּו'. רע הּוא - עצמּה ְְֵֵַַַַָָֹנגּה'

ׁש ּדלׁשם עצמֹו הּלבּוׁש זהּואף רע, הּוא כּו' מים ְְְִִֵֶַַַַַָ

הּלבּוׁש ּבחינת ׁשהּוא כּו', פרזל ּדי ׁשֹוקֹוהי ְְְְִִִִֶֶַַַַענין

מתהּל ועלֿידם ׁשּבהם הרגלים ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלריׁשיּה,

לׁשֹונֹו). ּכאן (עד כּו' ְַָָֹהראׁש

ֿ LÈÂג) ׁשעל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ׁשּמּמה להֹוסיף, ¿≈ְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשמים  לׁשם ׂשטן אחא: רב ּדרׁשת ְְְִֵֵַַַָָָָָָידי

צרי ּכּמה עד מּובן לׁשרׁשֹו, הגּביהֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָנתּכּון,

אֹותֹו, ּולקרב מּיׂשראל אחד ּכל על זכּות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָללּמד

רעים  אהבת ׂשכר הפסיד ׁשּלא לכ נֹוסף ,33ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבפֹועל, ּכן ׁשּיהיה ּפֹועלים  ּגּופא עלֿידיֿזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּנה

ׁשּלֹו. הּמעלֹות את הּזּולת אצל ׁשּמגּלים ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַוהינּו,

הּקּב"ה Óe·‡¯ד) ּׁשּצּוה מה הּמאמר ּבסּיּום ¿»≈ְֲִִֶַַַַָָָָ

והּטעם  ּבּסּולם, לעלֹות ְְֲֲַַַַַַָֹליעקב

זאת  לעׂשֹות יעקב והּנה 34ׁשּנתירא וזהֿלׁשֹונֹו: , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

וּדאי  הינּו כּו', ׁשּיעלה ליעקב הּקּב"ה ּׁשאמר ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמה

ּבחינֹות, ּבׁשּתי והעלּיה הּנ"ל, ּדקדּוׁשה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבסּולם

העלּיה  ׁשהיא ּדחֹול ּתפּלה עלּֿדר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהינּו

ּדׁשּבת  ּותפּלה לאצילּות, ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָמּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הינּו זה ּכונת ואמנם איןֿסֹוף. עד העליה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא

זה  ועל ה ּזה. הע ֹולם הׁשּפעת לענין ּגם ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
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ח.30) כה, 31.7)ישעי' שבהערה ב.32)תקו"ז תתמד, שם אוה"ת וראה .7 שבהערה חיים ועץ תקו"ז פל"ב.33)ראה תניא

עה"פ.34) תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚÏa ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ30'eÎ ÁˆÏ ˙Ân‰ של מוחלט ניצחון יהיה כי ∆»ƒ»…ƒ««»∆»∆«

מסיים  ה'צמחֿצדק' ואדמו"ר והרע. המוות נובע שמהם הקליפות על הטוב

Ï"Ê ÈÓÁÂ È¯BÓ „ÈŒ·˙kÓ ·e˙k È˙‡ˆÓL ‰Ó Ô‡kŒ„Ú«««∆»»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»ƒ
האמצעי eÎ'.אדמו"ר Ôek˙Ó ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«»»¿≈»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הנזכר ¿«ƒ∆»ƒ¿«
חלומו  אודות המאמר בתחילת לעיל

בבל מלך נבוכדנצר ≈≈«‰¯dÈLÈשל
'eÎ ·Ë ·‰„c8, זהב של ראשו ƒ¿»»

LÁוב ט  Èc È‰BÎ¯ÈÂ È‰BÚÓ8 ¿ƒƒ≈ƒƒ¿»
LÁc ‡¯ËqÓ31, וירכיו מעיו ƒƒ¿»¿»»

הנחש, מצד נחש, ‰ˆÌÏשל Èkƒ«∆∆
בחלומו  נבוכדנצר ‰e‡שראה

LÏ˘'Â ,d‚ ˙tÈÏ¿̃ƒ…«¿»…
daL '˙BBL‡¯ ֿ חכמהֿבינה ƒ∆»

BË·ודעת ‡e‰32 בקבלה כמבואר

אור, לשון נוגה', ש'קליפת וחסידות

טוב. בה שמעורב קליפה ¿e‰Â‡היא
'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜' C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ«¬ƒ
'eÎ Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN»»¿≈»«ƒƒ¿«≈
יש  הקליפה לצד שייכים היותם שעם

טוב. ‰CÏBבהם ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈
ÏLÏzLÓe צמצומים בריבוי ƒ¿«¿≈

,Ú¯ ‰hÓÏ ‰fÓ CLÓÂ¿ƒ¿»ƒ∆¿«»«
‰hÓlL È‰BÚÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ∆¿«»
'd‚ ˙tÈÏ˜'aL ‡Ò¯t‰Ó≈««¿»∆ƒ¿ƒ«…«

dÓˆÚ שלמטה ה'מעיים', חלק «¿»
למטה  נמצא והוא מהראש,

האצילות  עולם שבין מה'פרסא'

שהיא  בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות

צמצום  הוא וענינה מבדיל, כמסך

- האצילות אור של ¯Úנוסף ‡e‰«
ÔÂÈk ,¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ .'eÎ¿≈«≈»
ÌLÏc BÓˆÚ Le·l‰ Û‡««¿«¿ƒ¿≈

,Ú¯ ‡e‰ 'eÎ ÌÈÓL כפי »«ƒ«
השטן  של שבמעשיו לעיל שנתבאר

אבל  שמים לשם היא הכוונה אמנם

הוא  מעשיו מלובשים שבו הלבוש

Ècרע, È‰B˜BL ÔÈÚ e‰Ê∆ƒ¿«ƒƒ
,'eÎ ÏÊ¯Ù,מברזל e‰L‡שוקיו «¿∆∆

,dÈLÈ¯Ï Le·l‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿≈≈
לראש, 'לבוש' הם ¿BÓkהרגליים

Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ∆»∆¿«»»

'eÎ L‡¯‰ Cl‰˙Ó היפך הוא לבושו טוב, עצמו שהראש ולמרות ƒ¿«≈»…
BBLÏהטוב  Ô‡k „Ú) הצמחֿצדק אדמו"ר ).של «»¿

˙L¯c È„ÈŒÏÚL ¯Ó‡na ·e˙kM ‰nnL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆ƒ«∆»««¬»∆«¿≈¿»«
B‰Èa‚‰ ,Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN :‡Á‡ השטן ¯· את אחא רב «»»»»¿≈»«ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

,BL¯LÏ שהמתקת לעיל כמבואר ¿»¿
בשורשם היא Ú„הדינים Ô·eÓ»«

Ïk ÏÚ ˙eÎÊ „nÏÏ CÈ¯ˆ ‰nk«»»ƒ¿«≈¿«»
,B˙B‡ ·¯˜Ïe Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¿»≈
„ÈÒÙ‰ ‡lL CÎÏ ÛÒB Èkƒ»¿»∆…ƒ¿ƒ

ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ ¯ÎN33, אפילו ¿««¬«≈ƒ
תוצאות  הביא לא שהקירוב במקרה

‡Ùeb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ידי על ƒ≈«¿≈∆»
Ôkעצמו הקירוב ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆≈

Ïˆ‡ ÌÈl‚nL ,eÈ‰Â ,ÏÚBÙa¿«¿«¿∆¿«ƒ≈∆
BlL ˙BÏÚn‰ ˙‡ ˙Ïef‰««∆««¬∆

בהעלם. בו שקיימות

¯‡·Óe צדק'„) ה'צמח אדמו"ר ¿»≈
‰evM ‰Ó ¯Ó‡n‰ ÌeiÒa¿ƒ««¬»«∆ƒ»
˙BÏÚÏ ·˜ÚÈÏ ‰"aw‰«»»¿«¬…«¬
‡¯È˙pL ÌÚh‰Â ,ÌÏeqa«»¿«««∆ƒ¿»≈

˙‡Ê ˙BNÚÏ ·˜ÚÈ34, כדברי «¬…«¬…
במדרש  ז"ל ¿∆¿BBLÏŒ‰ÊÂ:חכמינו

‰"aw‰ ¯Ó‡M ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»««»»
È‡cÂ eÈ‰ ,'eÎ ‰ÏÚiL ·˜ÚÈÏ¿«¬…∆«¬∆«¿««

,Ï"p‰ ‰Le„˜c ÌÏeÒa כפי «»ƒ¿»««
מדברי  המאמר בתחילת שמובא

בסולם  פירושים שני שיש המדרש

והכוונה  "מזבח" הקדושה: (בצד

לתורה  והכוונה "סיני" לתפילה,

‰iÏÚ‰Â בסולם למעלה מלמטה ¿»¬ƒ»
היא  ‰eÈהתפילה ,˙BÈÁa ÈzLaƒ¿≈¿ƒ«¿

‡È‰L ÏBÁc ‰lÙz C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ»¿∆ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aÓ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰lÙ˙e ,˙eÏÈˆ‡Ï ‰iNÚ¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ»
ŒÔÈ‡ „Ú ‰ÈÏÚ‰ ‡È‰L ˙aLc¿«»∆ƒ»¬ƒ»«≈

ÛBÒ.מהאצילות «¿«¿ÌÓ‡Âלמעלה
‰Ê ˙Âk העלייה של  ‰eÈהמטרה «»«∆«¿

˙ÚtL‰ ÔÈÚÏ Ìb ‰ÏÚiL∆«¬∆«¿ƒ¿««¿»«
‰f‰ ÌÏBÚ‰ שבנוסף כלומר, »»«∆

יפעל  הדבר למעלה, מלמטה לעלייה

עד  מלמעלה שפע של המשכה גם

הגשמי. הזה È˙¯‡לעולם ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿»≈
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d"kyz'dיב ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ּבעבֹודה, ּפנימּיּות לענין ּדאילּו יעקב, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹנתירא

נֹותן  וּדאי הּמזּבח 35הרי ּדהינּו הּנ"ל, סּולם לֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָ

ּגׁשמּיים  הׁשּפעֹות ׁשּלענין אּלא כּו', ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּומּתןּֿתֹורה

ותהיה  לעמֹוד, יּוכל לא הּוא ּגם ׁשאּולי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹנתירא

יכֹולין  ׁשאינן ׁשּכתּוב: ּכמֹו כּו', סיּבת 36העלּיה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׁשר  ורֹוׁש טֹובה, רֹוב כּו'.37לקּבל לי ּתּתן אל ְְְִִֵֶֶַַָ

ודבר  יׁש ׁשהם יכֹולים, אינן ּדוקא הם ּבאמת ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא

לכן  מרחֹוק, ּכיֿאם לקּבל ואיֿאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָנפרד,

כּו' אֹוריד הּוא,38מּׁשם נהפ ּביעקב אבל ּכמֹו. ְְְֲֲֲִִַַָָֹֹ

כּו', מ ּכל קטנּתי ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹׁשּנתּבאר

הּקדׁש' יכֹול 39ּב'אּגרת ּכל ׁשהּקּב"ה ועֹוד, . ְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּזה, ּבעֹולם טֹובה רֹוב עם ּגם הּביטּול ְְִִִֶַַַַַָָָלהׁשּפיע

ׁשהטעימן  ּבהאבֹות כּו'.40ּוכמֹו עֹולםֿהּבא מעין ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּנתּבאר יֹוסף,41ועלּֿדר ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

היה  ֿ כן ואףֿעלּֿפי לכאֹורה, וטרּוד מל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

מסּתיר  אין ּדאצילּות נׁשמֹות ּכי ּתמיד, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמרּכבה

רק  נׁשמֹות והיּו עֹולםֿהּזה, עניני ּכלל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלהם

ׁשאמר  הּקדֹוׁש ּברּבנּו ׁשּמצינּו ּוכמֹו ֿ זה. ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעלּֿדר

ח  ּפרק (סֹוף כּו' אפילּו נהניתי דכתּוּבֹות),42ולא ְְֱֲִִִֵֶֶֶֹ

מלּכא" מׁשבֹור עּתיר ּדרּבי ׁש"אהֹוריריּה .43אף ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבבטנ ּגֹוים ׁשני ּגּבי ּבחּיי' ּב'רּבנּו מּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַועּין

על 44כּו' אחר ּבמקֹום נתּבאר גונא ּוכהאי .ְְְְִֵֵַַַַָָָ

ּגם 45ּפסּוק  הּביטּול מּלהמׁשי ּתקצר, ה' היד ְְְֲִִִִַַַַָָ

 ֿ ּבדּבּור ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשם. עּין כּו', ּבׂשר ְְְִִִֵֶַַָָָָּבבחינת

ל ערֹו אין ּבלּת46הּמתחיל "אפס ּבענין , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּמׁשיח", 47לימֹות ְְִִִֵֵַַַַָָ

ענינים  ׁשאר וכן יֹום, ּבכל ׁשּתלד אּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעתידה

הּנער  ּכי ויהיּו48ּגׁשמּיים, ימּות, ׁשנה מאה ּבן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
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ניתן.35) צ"ל: א.36)אולי כג, ח.37)תענית ל, ד.38)משלי א, ב.39)עובדי' סע"ב.40)סימן טז, ויחי 41)ב"ב תו"ח

תרכ"ט. רב ומקנה ד"ה א. פא, דרמ"צ יוסף. פורת בן א.42)ד"ה קד, שם והוא ספי"ב. צ"ל ב"מ 43)כנראה ב. קיג, שבת

א. כג.44)פה, כה, ד.45)תולדות לא, שם לקו"ת כג. יא, נדפס 46)בהעלותך קצת). לשון (בשינוי קכו ס' ירושלים בונה

תעד. ע' מארז"ל על הזקן אדמו"ר במאמרי ב.47)לאח"ז ל, כ.48)שבת סה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˙B È‡cÂ È¯‰ ,‰„B·Úa ˙eiÓÈt ÔÈÚÏ eÏÈ‡c ,·˜ÚÈ35 ראה] «¬…¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»¬»¬≈««≈

ניתן] להיות: צריך שאולי כאן eÈ‰cליעקבBÏבהערה ,Ï"p‰ ÌÏeÒ»««¿«¿
ÌÈiÓLb ˙BÚtL‰ ÔÈÚlL ‡l‡ ,'eÎ ‰¯BzŒÔzÓe ÁaÊn‰«ƒ¿≈«««»∆»∆¿ƒ¿««¿»«¿ƒƒ

‡¯È˙ יעקב„BÓÚÏ ÏÎeÈ ‡Ï ‡e‰ Ìb ÈÏe‡L הכרוכים בניסיונות ƒ¿»≈∆««…««¬
eÎ'בזה, ˙aÈÒ ‰iÏÚ‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ«

רצויים, לא לדברים ¿BÓkגורם
·e˙kL גשמים ירידת לגבי בגמרא ∆»

המידה  על לקבל:יתר «≈∆ÔÈ‡Lשניתן
ÔÈÏBÎÈ36,‰·BË ·B¯ Ïa˜Ï ¿ƒ¿«≈»

¯LBÚÂ LB¯Â37'eÎ ÈÏ Ôzz Ï‡ ¿¿∆«ƒ∆ƒ
לא  האדם בעשירות לפעמים מעוניין

להכיל  האפשרות את לו אין (אם

בעניות. מעוניין שאינו כשם אותה)

˙Ó‡a C‡ דבר של לאמיתו אבל «∆¡∆
מכך, לחשוש צריך היה לא אבינו יעקב

צד ‰Ìכי  שאינו לצד השייכים ≈
ÌÈÏBÎÈהקדושה  ÔÈ‡ ‡˜Âc«¿»≈»¿ƒ

רוב  כיוון לקבל שפע, וריבוי טובה

„¯Ù ¯·„Â LÈ Ì‰L,מאלוקות ∆≈≈¿»»ƒ¿»
Ì‡ŒÈk Ïa˜Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡Â¿ƒ∆¿»¿«≈ƒƒ

˜BÁ¯Ó לאלוקות,מתוך ÔÎÏביטול ≈»»≈
על  יתר עצמה מגביה הקליפה כאשר

שעף  כנשר" תגביה "אם ככתוב המידה

eÎ'גבוה  E„È¯B‡ ÌMÓ38Ï·‡ . ƒ»ƒ¿¬»
,‡e‰ CÙ‰ ·˜ÚÈa יש שאינו ¿«¬…«¬…

לאלוקות  בטל להיפך אלא ¿BÓkונפרד
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ««¿ƒ
˙¯b‡'a ,'eÎ ÏkÓ ÈzË»̃…¿ƒƒ…¿ƒ∆∆

'L„w‰39 ריבוי בגלל דווקא כיצד «…∆
עשה  שהקדושֿברוךֿהוא החסדים

בטל. יותר עוד יעקב נהיה איתו,

ÏBÎÈ Ïk ‰"aw‰L ,„BÚÂ ולכן ¿∆«»»…»
Ìbביכולתו  ÏeËÈa‰ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ««ƒ«

ÌÏBÚaביחד  ‰·BË ·B¯ ÌÚƒ»»»
‰f‰,לביטול סתירה זו BÓÎeואין «∆¿

Ï"Ê ˙B·‡‰a חכמינו ז"ל שאמרו ¿»»
ÔÓÈÚË‰L40 הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿ƒ»

בעולם  ŒÌÏBÚהזה בהיותם ÔÈÚÓ≈≈»
¯‡a˙pL C¯cŒÏÚÂ .'eÎ ‡a‰«»¿«∆∆∆ƒ¿»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa41 החסידות e¯ËÂ„בתורת CÏÓ ‰È‰L ,ÛÒBÈ ÔÈÚa ¿»«≈¿ƒ¿«≈∆»»∆∆¿»

‰¯B‡ÎÏ הזה העולם מצרים,בענייני מלכות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âוהנהגת ƒ¿»¿««ƒ≈
,„ÈÓz ‰·k¯Ó ‰È‰ לאלוקות מוחלט בביטול היה הפסק ללא ימיו כל »»∆¿»»»ƒ

ומנהיג  לרוכב לחלוטין בטלה והיא משלה רצון שום לה שאין מרכבה כמו

דבוק  להיות ליוסף הפריעו לא מצרים וטרדות היות אפשרי היה והדבר אותה,

תמיד  BÓL˙באלוקות Èkƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c גבוהות נשמות ‡ÔÈשהן «¬ƒ≈

ÈÈÚ ÏÏk Ì‰Ï ¯ÈzÒÓ«¿ƒ»∆¿»ƒ¿¿≈
eÈ‰Â ,‰f‰ŒÌÏBÚ ויוסף האבות »«∆¿»

BÓÎe .‰ÊŒC¯cŒÏÚ ˜¯ ˙BÓL¿»««∆∆∆¿
¯Ó‡L LB„w‰ ea¯a eÈˆnL∆»ƒ¿«≈«»∆»«

È˙È‰ ‡ÏÂהזה ‡eÏÈÙמהעולם ¿…∆¡≈ƒ¬ƒ
קטנה Áבאצבע ˜¯t ÛBÒ) 'eÎ42 ∆∆
˙Bae˙Î„:שם הגמרא לשון וזה ƒ¿

עשר  זקף רבי, של פטירתו "בשעת

 ֿ ריבונו אמר: מעלה. כלפי אצבעותיו

שיגעתי  לפניך וידוע גלוי שלֿעולם

נהניתי  ולא בתורה אצבעותי בעשר

קטנה" באצבע ‡Ûאפילו ,(«
Èa¯c dÈ¯È¯B‰‡"L על הממונה ∆«ƒ≈¿«ƒ

שלו  והפרידות עשיר ÈzÚ¯הסוסים «ƒ
kÏÓ‡"יותר ¯B·LÓ43 זאת ובכל ƒ¿«¿»

כלל. מהעולם נהנה לא עצמו רבי

Èab 'ÈiÁa ea¯'a ‰fÓ ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆¿«≈¿«≈«≈
'eÎ CË·a ÌÈBb ÈL44. ¿≈ƒ¿ƒ¿≈

ÌB˜Óa ¯‡a˙ ‡Â‚ È‡‰Îe¿««¿»ƒ¿»≈¿»
¯Á‡ בחסידות˜eÒt ÏÚ45„È‰ «≈«»¬«

¯ˆ˜z בשר ‰' ישראל לבני מלתת ƒ¿»
הדברים  פנימיות שלפי במדבר, גם

שום  לקדושֿברוךֿהוא שאין הכוונה

Ìbקושי  ÏeËÈa‰ CÈLÓ‰lÓƒ¿«¿ƒ«ƒ«
.ÌL ÔiÚ ,'eÎ ¯Na ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»«≈»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ·e˙kL BÓÎe¿∆»¿ƒ««¿ƒ

EÏ CB¯Ú ÔÈ‡46,,הזקן לאדמו"ר ≈¬¿
˙BÓÈÏ EzÏa ÒÙ‡" ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆ƒ¿¿ƒ
e¯Ó‡ ‰p‰c ,"ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯47 ימות אודות «≈«
ÏzL„המשיח  ‰M‡ ‰„È˙Ú¬ƒ»ƒ»∆≈≈

ÌÈÈÚ ¯‡L ÔÎÂ ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb ימות על כיעודים שנאמרו «¿ƒƒ

כמו ‰Úp¯המשיח, Èk48˙Áz LÈ‡ eÈ‰ÈÂ ,˙eÓÈ ‰L ‰‡Ó Ôa ƒ«««∆≈»»»»¿ƒ¿ƒ««
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יג dvx` aven mleq dpde melgie

כּו' ּתאנתֹו ּתחת העֹולםֿהּזה 49איׁש .50ּבמיטב ְְִֵֵֶַַַַָָָ

אּלא  כן, אינֹו ּתמּוּה, לכאֹורה ׁשּנראה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואף

ּגבֹוה  ּומדרגֹות מעלֹות מּגֹודל זהּו ֹות אּדרּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָ

ּבּימים  יהיּו ּבזה 51אׁשר אלקּות התּגּלּות יהיה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹ

ּבׂשר  כל וראּו ה' כבֹוד ונגלה ּגׁשמי, 52העֹולם ְְְְְִִַָָָָָָָ

הרׁשעים  הארץ 53אפילּו ּומלאה הּגׁשמּיים, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּבטלים 54ּדעה  העֹולם ּבזה אף ּכּולם ויהיּו , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ויהיּו ּבֹוראם, את מהּׂשגתם ּכאין, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּומבּוטלים

עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. מאין, ּגבֹוּה אפס ּבלעדֹו, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפס

אלף  אֹות אֹור' ּב'מאֹורי  ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַָָוהיינּו

ּבֹו אין ּכי האיןֿסֹוף, נקרא אפס קיא, ְְִִִֵֵֶֶָָסעיף

עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. הרעיֹון, אפיסת ּובֹו ְְְֲִִַַַָָָּתפיסא,

ּגם  אזי הּמׁשיח, לימֹות זֹו ּבחינה ּבהתּגּלּות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָולכן

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכלל. יסּתיר לא הּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהּיׁש

ּבטלים  הּקליּפֹות ּכל הרי יט, ּפרק ְְֲִִֵֵֶֶַָסֹוף

נחׁשבּו ותהּו מאפס נגּדֹו, ּכאין כּו' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּומבּוטלים

ּדף  ּבא ּפרׁשת ב, חלק זהר ועּין ׁשם, עּין כּו', ְֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלֹו

עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. ְַָל"ז.

ה'ּצמח LÈÂה) ּׁשּמביא מה ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְִִֵֵֶֶַַַָ

"מאפס  יט: ּפרק סֹוף מּתניא ְִֵֶֶֶֶֶֶַָצדק'

ּכאן, עקרי ענין (ׁשּזהּו לֹו" נחׁשבּו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹותהּו

"אפס"), ּבענין להּקֹודם ּבהמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַׁשּמביאֹו

רק  הּובא ּבּתניא ׁשהרי מּובן, אינֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדלכאֹורה

סּיּום  ולא נגּדֹו", ּכאין הּגֹוים "ּכל הּפסּוק ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּתחּלת

ּבהקּדים  ויּובן לֹו". נחׁשבּו ותהּו "מאפס ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹהּכתּוב

ּפסּוק  מביא הּזקן רּבנּו ׁשּכאׁשר ּבּתניא, ׁשּמצינּו הּנה 55מה סּיּומֹו, ללא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ועלּֿדרֿזה  (ּבוא"ו). וגֹו' ּכֹותב ולפעמים וא"ו), (ללא גֹו' ּכֹותב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלפעמים

רז"ל  למאמר הּידּוע 55ּבנֹוגע ועלּֿפי וכּו'. - ולפעמים כּו', ּכֹותב ׁשּלפעמים ,56 ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

הּתנ  ּבספר הּזקן רּבנּו ּדיק ּכּמה ׁשהּׁשּנּויים עד ּובפרט ואֹות, אֹות ּכל על יא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּפרק  ּבאֹותֹו ּפעמים ּכּמה ּבּתניא מצינּו וכּו') (אֹו לֿוגֹו' כּו') (אֹו גֹו' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבין

ּבזה, הּבאּור לי ונראה ּבדּיּוק. אּלא ּבאקראי, זה ׁשאין ּבוּדאי הרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובסמיכּות,
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ד.49) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא - הכתוב ספי"ב.50)לשון מלכים הל' פ"ט. תשובה הל' רמב"ם ירושלים:51)ראה בבונה

יהי'. כי ההם ה.52)בימים מ, הארץ.53)ישעי' ומלאה הגשמי העולם בזה ירושלים: בבונה אבל בכת"י. הוא ישעי'54)כן

ט. 55.57)יא, שבהערה דבר בפתח הובא גמר. ערך תשבי רנט 56)ראה ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ B˙‡z49 דברים הם אלה ‰f‰ŒÌÏBÚ‰שכל ·ËÈÓa50Û‡Â . ¿≈»¿≈«»»«∆¿«

deÓz ‰¯B‡ÎÏ ‰‡¯pL יעודים נאמרו התקופה מדוע על גשמיים ∆ƒ¿∆ƒ¿»»«
המשיח, ימות של ‡a¯c‰,הנעלית ‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ להיפךe‰Ê , ≈≈∆»«¿«»∆

ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡ ˙B‰B·b ˙B‚¯„Óe ˙BÏÚÓ Ï„BbÓ51 ראה] ƒ∆«¬«¿≈¿¬∆ƒ¿«»ƒ
היא: הגירסה אחר שבמקום בהערה,

המשיח] בימות היינו ההם, בימים

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰È‰È אפילו ƒ¿∆ƒ¿«¡…
‰Ï‚Â ,ÈÓLb ÌÏBÚ‰ ‰Êa¿∆»»«¿ƒ¿ƒ¿»

¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·Î52 בלי ¿¿»»»»
הכלל  מן ‰¯ÌÈÚLיוצא eÏÈÙ‡53 ¬ƒ»¿»ƒ

ı¯‡‰ ‰‡ÏÓe ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ»¿»»»∆
‰Úc54'ה ÌÏekאת eÈ‰ÈÂ כל , ≈»¿ƒ¿»

הכלל, מן יוצא בלי »‡Ûהברואים
ÌÏBÚ‰ ‰Êa הגשמיÌÈÏËa ¿∆»»¿≈ƒ

תפיסת ÌÈÏËe·Óeלאלוקות ללא ¿»ƒ
כלל ‡˙מקום Ì˙‚O‰Ó ,ÔÈ‡k¿«ƒ≈«»»»∆

,B„ÚÏa ÒÙ‡ eÈ‰ÈÂ ,Ì‡¯Ba לא ¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
 ֿ הקדוש מלבד מציאות שום תהיה

בעצמו dB·bברוךֿהוא ÒÙ‡∆∆»«
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔÈ‡Ó של ≈«ƒ«»¿

לך" ערוך "אין המתחיל דיבור המאמר

הביטול  מעלת בביאור הזקן לאדמו"ר

"אין". של הביטול על "אפס" של

È¯B‡Ó'a ·e˙kL BÓk eÈÈ‰Â¿«¿¿∆»ƒ¿≈
,‡È˜ ÛÈÚÒ ÛÏ‡ ˙B‡ '¯B‡»∆¿ƒ
ÔÈ‡ Èk ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ‡¯˜ ÒÙ‡∆∆ƒ¿»»≈ƒ≈
˙ÒÈÙ‡ B·e ,‡ÒÈÙz Ba¿ƒ»¬ƒ«

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔBÈÚ¯‰ וגם »«¿«»¿
ש"אפס" מובן נעלית מזה דרגה מבטא

בביטול. elb˙‰a˙ביותר ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¿«
BÊ ‰ÈÁa"אפס" BÓÈÏ˙בחינת ¿ƒ»ƒ
,ÁÈLn‰ המובא התפילה כנוסח «»ƒ«

המשיח", לימות בלתך "אפס לעיל,

‡Ï ÈÓLb‰ Li‰ Ìb ÈÊ‡¬«««≈««¿ƒ…
·e˙kL BÓÎe .ÏÏk ¯ÈzÒÈ«¿ƒ¿»¿∆»

,ËÈ ˜¯t ÛBÒ ‡Èza שבעת ««¿»∆∆
האדם  בה', אמונה של בעניין ניסיון

בלבו  המסותרת ה' אהבת את מעורר

ÌÈÏËaואזי  ˙BtÈÏw‰ Ïk È¯‰¬≈»«¿ƒ¿≈ƒ
'eÎ ÌÈÏËe·Óe ונחשביםÔÈ‡k ¿»ƒ¿«ƒ

BÏ e·LÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó ,Bc‚∆¿≈∆∆»…∆¿¿

.Ê"Ï Ûc ‡a ˙L¯t ,· ˜ÏÁ ¯‰Ê ÔiÚÂ ,ÌL ÔiÚ ,'eÎ«≈»¿«≈…«≈∆»»«…«
.BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿

ÒB‰Ï LÈÂ (‰‡ÈzÓ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡È·nM ‰Ó ¯‡·Ïe ÛÈ ¿≈¿ƒ¿»≈«∆≈ƒ«∆«∆∆ƒ«¿»
È¯˜Ú ÔÈÚ e‰fL) "BÏ e·LÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" :ËÈ ˜¯t ÛBÒ∆∆≈∆∆»…∆¿¿∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ
CLÓ‰a B‡È·nL ,Ô‡k»∆¿ƒ¿∆¿≈
,("ÒÙ‡" ÔÈÚa Ì„Bw‰Ï¿«≈¿ƒ¿«∆∆
È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¬≈
˙lÁz ˜¯ ‡·e‰ ‡Èza««¿»»«¿ƒ«

˜eÒt‰בישעיהוÌÈBb‰ Ïk" «»»«ƒ
·e˙k‰ ÌeiÒ ‡ÏÂ ,"Bc‚ ÔÈ‡k¿«ƒ∆¿¿…ƒ«»
"BÏ e·LÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó"≈∆∆»…∆¿¿
גם  מצטט ה'צמחֿצדק' כן אם ולמה

הפסוק.? של הזה החלק את

eÈˆnL ‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«∆»ƒ
Ô˜f‰ ea¯ ¯L‡kL ,‡Èza««¿»∆«¬∆«≈«»≈

˜eÒt ‡È·Ó55,BÓeiÒ ‡ÏÏ ≈ƒ»¿…ƒ
מפסוק, חלק ÌÈÓÚÙÏהיינו ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ

,(Â"‡Â ‡ÏÏ) 'B‚ ·˙Bk≈¿…»
.(Â"‡Âa) 'B‚Â ·˙Bk ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ≈¿¿»
¯Ó‡ÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬«

Ï"Ê¯55 ולא בחלקו שמובא ««
eÎ',במילואו, ·˙Bk ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈

ÈtŒÏÚÂ .'eÎÂ - ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ
Úe„i‰56 נשיאינו רבותינו בסיפורי «»«

Ô˜f‰ ea¯ ˜Èc ‰nk „Ú««»ƒ≈«≈«»≈
˙B‡ Ïk ÏÚ ‡Èz‰ ¯ÙÒa¿≈∆««¿»«»
ÔÈa ÌÈÈepM‰L Ë¯Ù·e ,˙B‡Â»ƒ¿»∆«ƒƒ≈
('eÎÂ B‡) 'B‚ÂŒÏ ('eÎ B‡) 'B‚¿¿¿
ÌÈÓÚt ‰nk ‡Èza eÈˆÓ»ƒ««¿»«»¿»ƒ
È¯‰ ,˙eÎÈÓÒ·e ˜¯t B˙B‡a¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
,È‡¯˜‡a ‰Ê ÔÈ‡L È‡cÂa¿««∆≈∆¿«¿«

˜ei„a ‡l‡.ובמכווןÈÏ ‰‡¯Â ∆»¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
ÌeiÒ ¯L‡kL ,‰Êa ¯e‡a‰«≈»∆∆«¬∆ƒ
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d"kyz'dיד ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

אזי  לענין, נֹוגע אינֹו הּפסּוק סּיּום ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר

- מׁשה ּפסקי ּה ּדלא ּפסּוקא "ּכל ּכי גֹו', ְְְְִִֵֶַָָֹֹּכֹותבים

ליּה" ּפסקינן לא גֹו',57אנן מֹוסיפים ולכן , ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

ּבנֹוגע  - כּו' ועלּֿדרֿזה לגמרֹו. ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָלהֹורֹות

הּפסּוק  ׁשּסּיּום ּבזה נתוּסף וכאׁשר רז"ל. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלמאמר

וגֹו', ּכֹותבים אזי הּמדּוּבר , לענין נֹוגע ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָוהּמאמר

הּמֹוסיף). אֹות הּוא וא"ו (ׁשהרי ּבוא"ו - ְְֲִֵֶַָָוכּו'

מביא  צדק' ׁשה'ּצמח מה יּובן ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועלּֿפיֿזה

נחׁשבּו ותהּו "מאפס הּכתּוב סּיּום את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמהּתניא

ּכאין  הּגֹוים "ּכל הּוא ּבּתניא ׁשהּלׁשֹון ּדכיון ְְְִִֵֶַַַַַָָָָלֹו",

הּפסּוק  סּיּום ׁשּגם מּוכח הרי (ּבוא"ו), וגֹו' ְְְֲִֵֶֶַַָָָנגּדֹו"

רּבנּו הביא לא ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא לענין. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנֹוגע

ּומסּתּפק  ּבפירּוׁש, הּפסּוק סּיּום את ּבּתניא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּזקן

ותהּו "מאפס הּכתּוב סּיּום ּכי וגֹו', ּבתיבת ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹרק

הּקליּפֹות, ּביטּול לאֹופן רק נֹוגע לֹו" ְְְְִִֵֶֶַַַנחׁשבּו

זה  וענין ותהּו", ּד"אפס ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹׁשּביטּולם

לכללּות  ּובנֹוגע ּכאן, ּבּתניא לפרט נחית ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹלא

לפני  ּבטלֹות ׁשהּקליּפֹות ּבּתניא, המבאר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהענין

"ּכל  הּפסּוק, ׁשל הראׁשֹון חציֹו מסּפיק ְְִִֶֶַַָָָה',

ּכבר  ׁשמזּכיר ּכיון אּלא, נגּדֹו". ּכאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוים

ּבמה  להסּתּפק יכֹול אינֹו הּקליּפֹות, ְְְְִִִֵֵַַַָּביטּול

לפרׁש ׁשּיכֹולים ּכיון כּו'", "ּבטלים ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּכתּוב

ּבחציֹו ּכהּלׁשֹון אין, ּבבחינת רק הּוא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּביטּולם

זה  אין והרי נגּדֹו", "ּכאין הּפסּוק ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהראׁשֹון

להּביטּול  עלּֿכל-ּפנים לרּמז מּוכרח ולכן ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָאמת.

ּבוא"ו. וגֹו' הֹוספת עלֿידי ְְְְֵֶֶַַָָּד"אפס",

ׁשּבּנפׁשÔ·eÓeו) חכמה ּבחינת ּגילּוי עלֿידי הּנה עכׁשו, ׁשּגם הּנ"ל, מּכל »ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבאֹופן  ׁשּיהיּו ועד יתּבּטלּו, הּקליּפֹות ׁשּכל לעתיד, ּכמֹו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיכֹול

העלּיה  להיֹות יכֹולה זה ּומּצד ּכלל. יסּתיר לא הּגׁשמי והּיׁש "אפס", ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

יבלּבל  ׁשּלא ּבאֹופן וכּו', וכּו' ּבעׁשירּות עֹולםֿהּזה, הׁשּפעת לענין ּגם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבּסּולם

העׁשירּות  ענין וגם קׁשה, נּסיֹון הּוא העׁשירּות ענין הרי ולכאֹורה, ה'. ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלעבֹודת

צרי ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות נמצאים הּניצֹוצֹות וכאׁשר הּניצֹוצֹות, ּבירּור עם ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָקׁשּור
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וש"נ. בתחילתו. לסש"ב קצרות" והערות הגהות "מ"מ, למפתחות 57)ואילך. דבר שבפתח בהערה וראה א. כב, מגילה

לתניא.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚÏ Ú‚B BÈ‡ ˜eÒt‰,שם בתניא ‚B',המבואר ÌÈ·˙Bk ÈÊ‡ «»≈≈«»ƒ¿»¬«¿ƒ

Èkז"ל חכמינו Ï‡אמרו Ô‡ - ‰LÓ dÈ˜Òt ‡Ïc ‡˜eÒt Ïk" ƒ»¿»¿…«¿≈…∆¬«…
"dÈÏ ÔÈ˜Òt57, אנחנו וסיים, פסק לא רבנו שמשה פסוק קובעים כל לא »¿ƒ«≈

עצמנו  דעת על סיום B¯Ó‚Ï.לו LiL ˙B¯B‰Ï ,'B‚ ÌÈÙÈÒBÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿∆≈¿»¿
Ú‚Ba - 'eÎ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÏ שהמשך זה שבאופן ¿«¬«««
לעניין  נוגע לא המאמר או הפסוק

"כו'" או "גו'" התוספת מטרת המדובר

או  הפסוק זה שאין לציין רק היא

במילואו. ÛqÂ˙המאמר ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈
¯Ó‡n‰Â ˜eÒt‰ ÌeiqL ‰Êa»∆∆ƒ«»¿««¬»

¯ae„n‰ ÔÈÚÏ Ú‚B החלק וגם ≈«»ƒ¿»«¿»
מוסיף  מצוטט »¬‡ÈÊביאור,שלא

Â"‡Âa - 'eÎÂ ,'B‚Â ÌÈ·˙Bk¿ƒ¿¿¿»
˙B‡ ‡e‰ Â"‡Â È¯‰L)∆¬≈»

ÛÈÒBn‰ החלק שגם היא והכוונה «ƒ
ביאור  מוסיף מצוטט ).הלא

ÁÓv'‰L ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«∆«
ÌeiÒ ˙‡ ‡Èz‰Ó ‡È·Ó '˜„∆̂∆≈ƒ≈««¿»∆ƒ
e·LÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" ·e˙k‰«»≈∆∆»…∆¿¿
‡Èza ÔBLl‰L ÔÂÈÎc ,"BÏ¿≈»∆«»««¿»
"Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰ Ïk" ‡e‰»«ƒ¿«ƒ∆¿
ÁÎeÓ È¯‰ ,(Â"‡Âa) 'B‚Â¿¿»¬≈»
Ú‚B ˜eÒt‰ ÌeiÒ ÌbL∆«ƒ«»≈«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .ÔÈÚÏ»ƒ¿»∆»∆««ƒ≈

מוסיף  הסיום שגם …Ï‡ביאור למרות
˙‡ ‡Èza Ô˜f‰ ea¯ ‡È·‰≈ƒ«≈«»≈««¿»∆
,Le¯ÈÙa ˜eÒt‰ ÌeiÒƒ«»¿≈
Èk ,'B‚Â ˙·È˙a ˜¯ ˜tzÒÓeƒ¿«≈«¿≈«¿ƒ
e‰˙Â ÒÙ‡Ó" ·e˙k‰ ÌeiÒƒ«»≈∆∆»…

Ú‚B "BÏ e·LÁ עניין לעצם לא ∆¿¿≈«
אלא  ÏeËÈaהביטול ÔÙB‡Ï ˜«̄¿∆ƒ

‡e‰ ÌÏeËÈaL ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ∆ƒ»
ÔÈÚÂ ,"e‰˙Â ÒÙ‡"c ÔÙB‡a¿∆¿∆∆»…¿ƒ¿»

‰Ê הביטול וצורת אופן Ï‡של ∆…
˙ÈÁ יורד Èza‡אינו Ë¯ÙÏ »ƒ¿»≈««¿»

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚B·e ,Ô‡k»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»
˙BtÈÏw‰L ,‡Èza ¯‡·Ó‰«¿…»««¿»∆«¿ƒ
BÈˆÁ ˜ÈtÒÓ ,'‰ ÈÙÏ ˙BÏËa¿≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¿
Ïk" ,˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«»»
,‡l‡ ."Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰«ƒ¿«ƒ∆¿∆»
ÏeËÈa ¯·k ¯ÈkÊÓL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ¿»ƒ
˜tzÒ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈

ÌÏeËÈaL L¯ÙÏ ÌÈÏBÎiL ÔÂÈk ,"'eÎ ÌÈÏËa" ·e˙kL ‰Óa¿«∆»¿≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ»
˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡¯‰ BÈˆÁa ÔBLl‰k ,ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ««ƒ¿«»¿∆¿»ƒ∆«»

˙Ó‡ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰Â ,"Bc‚ ÔÈ‡k""אפס" בבחינת בטלים באמת כי ¿«ƒ∆¿«¬≈≈∆¡∆
מ"אין". גבוה יותר ביטול ÌÈt-ÏkŒÏÚשהוא Ên¯Ï Á¯ÎeÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿«≈«»»ƒ

a‰Ï,"ÒÙ‡"c ÏeËÈ לשלול כדי ¿«ƒ¿∆∆
"אין" בבחינת רק הוא שהביטול טעות

בחינת  של יותר עמוק ביטול ולא

B‚Â'"אפס" ˙ÙÒB‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿
Â"‡Âa המשך נרמז בכך שכאמור ¿»

הפסוק.

ÌbL ,Ï"p‰ ÏkÓ Ô·eÓe (Â»ƒ»««∆«
,ÂLÎÚ בזמן נמצאים עדיין כאשר «¿»

ÈeÏÈbהגלות, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
LÙpaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa שבה ¿ƒ«»¿»∆«∆∆

בתניא  כמבואר איןֿסוף, אור שורה

י"ט, בפרק BÈ‰Ï˙שם, ÏBÎÈ אפילו »ƒ¿
È˙ÚÏ„עכשיו BÓk,המשיח בימות ¿∆»ƒ

„ÚÂ ,eÏha˙È ˙BtÈÏw‰ ÏkL∆»«¿ƒƒ¿«¿¿«
eÈ‰iL אלא "אין" של בביטול רק לא ∆ƒ¿
"‡ÒÙ",בביטול ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆∆

.ÏÏk ¯ÈzÒÈ ‡Ï ÈÓLb‰ Li‰Â¿«≈««¿ƒ…«¿ƒ¿»
‰Ê „vÓe העלמות כל שאין כיוון ƒ«∆

‰iÏÚ‰והסתרים  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿»¬ƒ»
˙ÚtL‰ ÔÈÚÏ Ìb ÌÏeqa«»«¿ƒ¿««¿»«
'eÎÂ ˙e¯ÈLÚa ,‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆«¬ƒ¿

ÏaÏ·È ‡lL ÔÙB‡a ,'eÎÂ ולא ¿¿∆∆…¿«¿≈
‰'.יפריע ˙„B·ÚÏ«¬«

˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿«»¬ƒ
ÔÈÚ Ì‚Â ,‰L˜ ÔBÈq ‡e‰ƒ»»∆¿«ƒ¿«
¯e¯Èa ÌÚ ¯eL˜ ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ»ƒ≈

˙BˆBˆÈp‰ ובנכסיו בכספו הנמצאים «ƒ
העשיר, ‰BˆBˆÈp˙של ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ
ÌÈ‡ˆÓמפוזרים˙BÓB˜Óa ƒ¿»ƒƒ¿

CÈ¯ˆ ,ÌÈBL העשיר האדם ƒ»ƒ
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טו dvx` aven mleq dpde melgie

הּניצֹוצֹות, נמצאים ׁשּבהם הּמקֹומֹות לכל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלהּגיע

כּו', ולנסע לרּוץ   ׁשּצרי וכיון אֹותם. לברר  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבכדי

מבלּבל  זה הרי הּנפׁש, ּפיזּור ׁשל ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

אזי  זֹוכים, ׁשּכאׁשר ּבזה, הּבאּור א ה'. ֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָלעבֹודת

ׁשּמצינּו ועלּֿדר הּיׂשראלי. האיׁש נמצא ׁשּבֹו לּמקֹום הּניצֹוצֹות ּכל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאים

ּתחּתיו  יׂשראל ארץ ּכל הּקּב"ה ׁשּקּפל נֹותן 58ּביעקב, הּקּב"ה ּכאׁשר וגם, . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיּוכלּו האמּתי הּביטּול את ּברּוחנּיּות זה עם ּביחד ליּתן ּביכלּתֹו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָעׁשירּות,

ולא  ּבגׁשמּיּות, הׁשּפעה ריּבּוי להיֹות יכֹולה ּובמילא העׁשירּות, את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלקּבל

ׁשּיהיה  עלּֿדר אלקּות, נּכר יהיה ּגּופא ּבגׁשמּיּות ואדרּבה, ּכלל, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלבלּבל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדּבר.52לעתיד, ה' ּפי ּכי גֹו' ּבׂשר כל וראּו ְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
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מקומו 58) שזה אמות (כארבע לבניו ליכבש נוחה שתהא לו רמז תחתיו קיפל.. וז"ל: יג) (כח, בפרשתנו רש"י ב. צא, חולין

אדם). של

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„Îa ,˙BˆBˆÈp‰ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰aL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»«¿∆»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿≈
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ÚÒÏÂ ıe¯Ï CÈ¯vL ÔÂÈÎÂ .Ì˙B‡ ¯¯·Ï¿»≈»¿≈»∆»ƒ»¿ƒ¿…«∆∆ƒ¿»∆

'‰ ˙„B·ÚÏ ÏaÏ·Ó ‰Ê È¯‰ ,LÙp‰ ¯eÊÈt אפשר איך כן ואם ƒ«∆∆¬≈∆¿«¿≈«¬«
הפרעות? ללא ה' את לעבוד זאת ובכל עשיר להיות

¯L‡kL ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆∆«¬∆
Ïk ÌÈ‡a ÈÊ‡ ,ÌÈÎBÊƒ¬«»ƒ»
‡ˆÓ BaL ÌB˜nÏ ˙BˆBˆÈp‰«ƒ«»∆ƒ¿»

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡‰ וכך היהודי »ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
הנסיעות. ממנו ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂנחסכות

ÏtwL ,·˜ÚÈa eÈˆnL∆»ƒ¿«¬…∆ƒ≈
Ï‡¯NÈ ı¯‡ Ïk ‰"aw‰«»»»∆∆ƒ¿»≈

ÂÈzÁz58 כמאמר אחד, למקום «¿»
על  רש"י בפירוש (הובא ז"ל חכמינו

השבוע  בפרשת האמור על התורה)

ליעקב  הבטיח שהקדושֿברוךֿהוא

לך  עליה שוכב אתה אשר "הארץ

ולזרעך". L‡k¯אתננה ,Ì‚Â¿««¬∆

BzÏÎÈa ,˙e¯ÈLÚ Ô˙B ‰"aw‰הקדושֿברוךֿהוא ÁÈa„של ÔzÈÏ «»»≈¬ƒƒ»¿ƒ≈¿««
˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL ÈzÓ‡‰ ÏeËÈa‰ ˙‡ ˙eiÁe¯a ‰Ê ÌÚƒ∆¿»ƒ∆«ƒ»¬ƒƒ∆¿¿«≈∆

˙e¯ÈLÚ‰,העשירות בניסיון ¯ÈeaÈולעמוד ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÈÓ·e »¬ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
˙eiÓL‚a ,‰a¯„‡Â ,ÏÏk ÏaÏ·Ï ‡ÏÂ ,˙eiÓL‚a ‰ÚtL‰«¿»»¿«¿ƒ¿…¿«¿≈¿»¿«¿«»¿«¿ƒ

‡Ùeb עצמה,˙e˜Ï‡ ¯k ‰È‰È »ƒ¿∆ƒ»¡…
BÓk ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL C¯cŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ¿

·e˙kL52המשיח ימות e‡¯Âעל ∆»¿»
¯ac '‰ Èt Èk 'B‚ ¯Na ÏÎ וגם »»»ƒƒƒ≈

אלקות. ויכיר 'יראה' הגשמי הבשר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה חיים שלום שי' הלוי

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ג מ"ח, בו כותב ר"פ בשו"ט מהנעשה בפרט ובכלל, מתחיל 

מהכנס בן בנו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל שלמה יהודה שליט"א,

ויהי רצון שהוריו שיחיו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ובקשר עם יום ההולדת שלו, ובודאי נהג במנהגי יום הולדת בשנים האחרונות, יהי רצון שתהי' 

שנת הצלחה והשפעה בתלמידיו יראת שמים ואהבת השם ולהפועל יוצא שבזה - כמבואר בספר תניא 

קדישא שהם גדפין לתורה ומצותי', חדורים אור וחיות מאור שבתורה היא פנימיות התורה שבדורנו 

נתגלתה בתורת החסידות. ויעשה זה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

בברכת שבתא טבא וחדש טוב חדש כסלו הוא חדש הגאולה והנסים ולבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן
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הפסוק ‡. שרעות1על שבשביל ידי "על רש"י: מפרש יעקב", הלך "ויצא אביו יצחק בעיני כנען בנות
וכתיב  יעקב, של בפרשתו הענין הפסיק ישמעאל, אל לענין 2עשו חזר ומשגמר וגו', ברך כי עשו וירא

הראשון".

שיעקב  נוספת, פעם כאן התורה מספרת מה לשם - להבהיר רוצה רש"י הוא: רש"י בדברי הפירוש
כבר  נאמר הקודמת בסדרה הרי לחרן; והלך שבע מבאר רש"י,3יצא אומר זה ועל - ארם"? פדנה "וילך

לענין  חזר "משגמר, - ולכן וגו'", עשו ב"וירא הענין את שהפסיקה בגלל כאן, זאת חוזרת שהתורה
הראשון".

יציאתו", הזכיר ולמה חרנה, יעקב וילך אלא לכתוב צריך היה לא "ויצא, רש"י: אומר ֿ כך ואחר

הקודם - רש"י לפירוש בהמשך באה זו מספר4קושיא היה הפסוק אם :o`k הלך שיעקב הסיפור את
יעקב  בשלימות: הסיפור את מספר שהפסוק כיון שבע", מבאר יעקב "ויצא שאומר מה מובן היה לחרן,
עם  לקשר כדי סיפר שכבר מה על חוזר שהפסוק כיון אך שבע. מבאר יצא גם אלא לחרן, הלך רק לא

חרנה" "וילך רק לומר מספיק זה בשביל הרי הראשון, -הענין

הודה  הוא בעיר שהצדיק שבזמן רושם, עושה המקום מן צדיק שיציאת מגיד "אלא רש"י: ומתרץ
הדרה". פנה זיוה פנה הודה פנה משם, יצא הדרה. הוא זיוה הוא

מובן  :5ואינו

כדברי א) אלא, מליצות, סתם כותב אינו רש"י הרי - והדרה? זיוה הודה הלשונות, ג ' פשר מה
אי 6השל"ה  אבל יפה, דבר היא "מליצה" מופלאים. ענינים בו ויש בדיוק, הוא הכל רש"י שבפירוש ,

" זה על לומר mi`ltenאפשר mipipr!"

בפרשת ב) מדוע מובן: אינו תולדות, בפרשת לעיל שנאמר מה על חוזר רק שהפסוק הנ"ל, לפי
שבע  מבאר יצא שיעקב נאמר ולא ארם", פדנה "וילך רק מסופר - הסיפור של העיקרי מקומו - ?7תולדות

גמלים 8במדרש ג ) וכמה חמרים כמה והרי הוא, אלא משם יצא לא וכי "ויצא, איתא: זה פסוק על
לומר  אין אך וכו'". הדרה הוא זיוה הוא בעיר, שהצדיק "בזמן ומתרץ: יעקב", ויצא אמר ואת יצאו,
יצא  לא "וכי המדרש לשון את כלל מביא אינו רש"י (א) כי: המדרש, דברי לתוכן היא רש"י שכוונת

שרש"י בדברים  לדייק שצריך (כשם מזה`xneכו'" גם לדייק צריך כך ,epi`y(והראיה) הדיוק (ב) אומר),
" הוא: רש"י לכתובl`של צריך משם `l`היה יצא לא "וכי הוא: המדרש דיוק חרנה"; יעקב וילך

`ed `l`"יעקב "ויצא התיבות ששתי מכך הוא המדרש דיוק יעקב". ויצא אמר ואת zepekpוכו' opi`,
שבע" מבאר יעקב ד"ויצא הענין שכל מזה הוא רש"י דיוק רש"י xzein9ואילו לומד מדוע להבין, וצריך .

המדרש? מפירוש אחר באופן

רושם:ד) עושה המקום מן צדיק שיציאת - "מגיד" - להשמיענו כדי מיותר פסוק חצי צריך מדוע
נאמר כבר (ב) מעצמו. המובן דבר זהו ֿ זה yexita(א) שלפני בתוך 10בסדרה צדיקים גו' אמצא "אם :
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 371 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
פרשתנו.1) ריש
ו.2) כח, תולדות
הֿז.3) שם,
הרא"מ.4) פירוש ע"ד
(5119 ע' חל"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפס - סוסי"ג עד מכאן

תשמ"ח). ויצא ש"פ שיחת (בשילוב ואילך
א.6) קפא, שבועות מס'

כאן.7) ארי' בגור הקשה וכן
יב.8) פ"ב, רבה רות ו. פס"ח, ב"ר
לא 9) "וכי המדרש שכוונת פירש, ארי' בגור - כאן. רא"מ

יעקב  מענין לספר בא שהכתוב שמכיון - הוא" אלא משם יצא
היציאה  לא לשם, ההליכה רק למיכתב לי' הוה לחרן, שהלך
משם. יצאו גמלים כמה שהרי ליעקב, שייך אי"ז כי שבע, מבאר
מיתור  הוא המדרש דיוק לכאורה, ולפירושם, ביפ"ת. פי' ועד"ז
אריכות  א) במדרש: מובן אינו א"כ אבל כדפירש"י. הכתוב,

- העיקר ב) aezklהלשון. jixv 'id `l!חסר -
כו.10) יח, וירא
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בגמרא  שמצינו ועד בעבורם". המקום לכל "ונשאתי אזי - פועל 11העיר" שאינו צדיק על שאומר שמי ,
במה וכופר אפיקורס זה הרי בו, שנמצא צורך aezkyבמקום אין זה שבשביל בודאי ֿ כן, ואם בתורה.

מיותר? מלשון ולימוד בדיוק

לכללות ה) נוגעת בעיר צדיק של הימצאותו - המקום" לכל "ונשאתי - הנ"ל לפי יותר: חזקה קושיא
meiw שכתוב מה ובדוגמת הוא12העיר; שצדיק עולם", יסוד -ceqid"וצדיק העולם כל את שמעמיד ,

הוא  שבה והסביבה העיר של היסוד שהוא ֿ שכן ומכל בו, נמצא שאינו בעולם למקום בנוגע אפילו שזהו
עושה המקום מן צדיק שיציאת רש"י אומר מדוע ֿ כן, ואם ופנהmyexנמצא. fבלבד, dceddxcde dei-

חסר צדיק יציאת ֿ ידי על meiwהרי lka יכול לא היסוד, את ממנו נוטלים אם בנין: (ובדוגמת העיר
והדרה"? זיוה "הודה שחסר או רושם", "עושה רק ולא הבנין), כל להתקיים

יצא ·. יעקב כאשר שגם כיון רושם, רק שבע בבאר עשתה יעקב שיציאת לתרץ, אפשר לכאורה
הדבר נגע לא ובמילא, ורבקה, יצחק - צדיקים שם נשארו שבע אבל dneiwaמבאר שבע; באר של

של  לזכותם אחד צדיק של זכותו דומה ש"לא כיון והדרה, זיוה הודה שפנה רושם, עשה ֿ כן ֿ עלֿפי אף
צדיקים" .13שני

בפסוק- החידוש גם יתורץ עושה dfובזה צדיק (שיציאת זה ענין כי - גו'" "ונשאתי הפסוק על
אחר. ממקום יודעים לא העיר), בקיום  נוגע זה ואין צדיקים נשארו כאשר גם -רושם

בנעמי  האמור המקום מן ותצא "וכן רש"י: אומר דבריו בסיום זה: פירוש שולל בעצמו רש"י - אבל
בפסוק בזה ביאור' ה'תוספת מהו רש"י, זאת מביא מה לשם ולכאורה, נשלל ocic14ורות". שבזה אלא ?

וכו'", זכותו דומה ש"לא בגלל רק שבע בבאר רושם פעלה יעקב שיציאת לחשוב אין הנ"ל: התירוץ
" ש"ותצא",okeאלא שלאחרי ורות", בנעמי האמור המקום מן ב"ותצא גם כך כאן כמו - "`l נשארו

מואב. בשדה צדיקים

תמוה:‚. גופא זה הרי - הנ"ל לכל נוסף

שר  גם ומה ורות"? בנעמי האמור המקום מן ל"ותצא יעקב " "ויצא רש"י משוה באמת ש"י כיצד
" ש okeמדייק "okותצא", המדרש לשון ֿ דרך על (לא כו'" "ותצא לגבי -dizeekceהוא "dnece הרי - לזה)

ורבקה  יצחק שם שנשארו שבע, מבאר יצא יעקב כאשר ֿ כן ֿ שאין מה אחרים, צדיקים נשארו לא ?15שם

הדור  וצדיק הנשיא היה בדורו אחד כל ויעקב, יצחק אברהם יותר: חזקה היא (אף 16והקושיא ולכן .
שונים  בקוים היו ויעקב יצחק אברהם של אברהם 17שהעבודות שהיו השנים ט"ו במשך ֿ מקום) מכל ,

באריכות  בזה פעם (כמדובר ביחד ויעקב לומר,18יצחק בשכל מסתבר הדור, נשיא אברהם היה שאז ,(
ויעקב יצחק הנהגת אפילו בעולם, אברהם.mleraשההנהגה עבודת של בקו היתה ,

אדמו"ר - מו"ח כ"ק את פעם האמצעי 19שאלתי אדמו"ר בחיי מסוים בענין צדק' ה'צמח נהג  כיצד ,
והרבי  בעבודה), שונות ודרכים בחסידות שונים סגנונות להם היו צדק' וה'צמח האמצעי שאדמו"ר (כידוע

אחד! הוא ונשיא הנשיא, האמצעי אדמו"ר  היה אז הרי סח?! אתה מה לי: -ענה
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סע"ב.11) צט, סנה'
ב.12) לח, יומא כה. יו"ד, משלי
שם.13) המד"ר לשון
(וגמרא)14) במדרש משא"כ כאן. רש"י מפרשי שהקשו וכמו

למק"א. (ושייך) הנאמר גם גררא דרך לפרש שרגיל
דתמן15) "ניחא שם: במדרש דפריך ר'וכמו ואפילו כו'".

ר"ס  בשם "ר"ע מהל' כדמוכח מתרץ, בתור (ולא ע"ז דפליג עזרי'
שזהו אומר אינו - ר"ע") "אמר - ולא בשווה.okאמר", ,

הערה 16) לקמן וראה ה). יז, לך לך (רש"י העולם" לכל "אב

30.
אצל 17) אלקי וכו'", יצחק אלקי אברהם "אלקי אומרים ולכן

צ, ויקהל (תו"א זה של כמדתו לא זה של שמדתו לפי כאו"א,
ב).

התוועדויות 18) - מנחם (תורת סי"ט תשכ"ב כסלו י"ט שיחת
הה"מ  בהבעש"ט גם שכ"ה נתבאר [ושם וש"נ) .278 ע' חל"ב

הסתלקות כי נולד ואדה"ז. ואדה"ז תק "כ  בשנת היתה  הבעש "ט 
125.בשנת  ע' ח"כ לקו"ש תק"ה].

וש"נ.19) רפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
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התורה  בפנימיות הענינים (ככל זה ועד20וענין בנגלה, גם מרומז הלכה ) "המורה למעשה: להלכה
החיות  היפך ענין חייב רבו" .21בפני

לאחרי  עד בעולם, בארות בחפירת יצחק עבודת אודות בתורה מצינו שלא מה מתורץ ֿ זה ֿ פי ועל
בארות  בחפירת היתה יצחק שעבודת כיון דלכאורה, - אברהם אודות 22מיתת לספר התורה ממתינה מדוע ,

הרי  יותר: חזקה היא והקושיא אברהם? מיתת לאחרי עד שנה, 75 מגיל יותר היה שיצחק עד זו עבודה
מספרת  מנחה 23התורה תפלת - ערב" לפנות בשדה לשוח יצחק בין 24"ויצא החילוק היום, שבתפלות ,

וגבורה  חסד - ומנחה בארות.25שחרית וחפירת אורחים דהכנסת החילוק בדוגמת הוא -

אמו" שרה "האוהלה היה יצחק שהרי - ובמקומו אברהם שבחיי לפי -26אלא, אברהם עם ביחד ,
הנהגה) - עולם (הליכות ההלכה אברהם mleraהוראת ֿ פי על .27היתה

ההנהגה יצחק, בחיי ויצחק: ליעקב בנוגע גם הוא יעקבmleraוכן עבודת כולל ,dfa פי ֿ על היתה ,
אוהלים" יושב תם איש "ויעקב יצחק בחיי עוד שכתוב מה - התפארת 28יצחק. בקו היה 29(העבודה ,(

לומר  תמצי אם ואפילו לעולם. בנוגע לא אבל לעצמו, בנוגע עבודתו 30זה היתה לחרן יציאתו שלאחר ,
my31 יצחק של מקומו ֿ פנים, ֿ כל על שבע בבאר ֿ מקום, מכל לעולם), בנוגע (גם התפארת היתה 32בקו ,

יצחק. ֿ פי על העבודה

האמור  "ותצא כמו שבע בבאר רושם יעקב יציאת פעלה כיצד הקושיא: יותר מתחזקת ֿ זה ֿ פי ועל
יצחק? של היא) (והעבודה מקומו היא שבע שבאר מאחר בנעמי",

ֿ טוב „. ֿ שם הבעל של ברוחו שנים פי היה המגיד שהרב הידוע, ֿ פי על בזה, לו 33והביאור היו ולכן .
תלמידים  שנים12034 ד'פי שהענין ֿ פי ֿ על ואף ֿ טוב. ֿ שם מהבעל שנים פי -'egexa,בתלמידים מתבטא לא

מהוה תלמידים' שנים 'פי ֿ מקום, מכל והתפשטות, השפעה של ענין רק יש שבהם 'פי d`xedכיון על
ברוחו'. שנים

אלישע  אצל ברוחך" שנים ב"פי גם מצינו זו, שנים 35בדוגמא פי מופתים שהראה בכך שהתבטא ,
פעמים 36מאליה  ב' ואלישע אחת, פעם מתים החיה שאליהו בכך רק 37(או הם שמופתים ֿ פי ֿ על ואף .(

(כידוע  חיצוני ענין 38ענין על החסידות הרמב"ם השקפת שכתב מה על  ומיוסד שהאמונה 39המופתים. ,
האותות  ֿ פי על "המאמין ואדרבה, שהראה, המופתים ֿ ידי על באה לא רבינו במשה האמינו ֿ ישראל שבני
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וש"נ.20) .251 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.21) סג, עירובין ב. לא, ברכות
תולדות.22) ר"פ ותו"ח תו"א
סג.23) כד, שרה חיי
ב.24) כו, ברכות
אוה"ת25) וראה ב . קלב , סע"א. עב , א.זח"א רלד, וישלח
סז.26) שם,
(שם)27) בעירובין כמרז"ל שהוא - בשדה" "לשוח משא"כ

חזי מרבנן פ"ת iytpl'"צורבא סקכ"א. יאיר חוות שו"ת (עיין "
י"ל  כאן וגם יט. יו"ד, שמיני אוה"ח סק"ה. סרמ"ב יו"ד לשו"ע

" כי אברהם, לו" אמר "כאילו יצחק"`mdxaשהוא את הוליד
- מנחם (תורת ס"ח תולדות ש"פ שיחת ראה - תולדות) (ר"פ
דקרי  מה יומתק ועפי"ז ואילך). 288 ס"ע חמ"א התוועדויות

"צלותי' יצחק,mdxa`cלמנחה שתיקנה אע"פ ב) כח, (יומא "
ואכ"מ). שם). (ברכות יצחק תוד"ה וכקושיית

כז.28) כה, תולדות
א.29) ה, ואתחנן לקו"ת א. יא, תו"א
בפירוש)30) יז. יח, וירא (רש"י הטעמים בשני ותלוי

(רק) ב) לאב"?! אודיע "לא א) (בתמי'): מאברהם" אני "המכסה
"dti `l.הכרכין הפיכת מפני) (ורק "

דשם 31) - אוהלים ליושב בנוגע גם לתרץ יש כן לכאורה
(פר  שהיוועבר שם) תולדות ע"ז l`ש"י וכמש"נ - שבע בבאר

"jlze בברחו שם נחבא להיות יכול הי' ויעקב כב), (שם, לדרוש"
בישיבה" ויושב זקן ד"אברהם הא מתורץ ועפי"ז עשיו. מפני

ועבר. שם אהלי דיש אף שם) (יומא
הלכה32) דהמורה מהדין רבו.iptaכמובן
להה"מ).33) הבעש"ט (במכתב ב] [ס, כו ע' ח"ב "התמים"

עט). ע' תרפ"ה (סה"מ פ"ג תרפ"ה בשלום פדה ד"ה
חסידים 34) .*מסיפורי
ט.35) ב, ב' מלכים
יד.36) שם, רד"ק
ב.37) ז, חולין א. מז, סנהדרין
חסידי 38) גדולי "בעיני ב]: [עט, סד ע' שם "התמים" ראה

גם  (וראה כו'" החסידות בכבוד פגיעה כעין הם המופתים חב"ד
וש"נ). .26 הערה 218 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת

רפ"ח.39) יסוה"ת הל'

*(gy 'r oneid zniyx - mgpn zxez d`x.) p"ye המו"ל(.
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דאלישע, ברוחך" שנים ה"פי ואילו וכו'"), זר ולא ראו ש"עינינו לפי היתה האמונה אלא דופי", בלבו יש
ומהותו, עצמו במעלת גם אלא שלו, להתפשטות בנוגע רק לא היה

לשאול"- ש"הקשית שלמרות זה, על אליהו לו אמר שיש 40(ולכן ממה יותר לו לתת יוכל איך כי ,
מאתך" לוקח אותי ש"תראה כזו ודרגא במעלה יהיה אלישע אם ֿ מקום מכל בעצמו, 41היא ezlrn,40לו

כן" לך "יהי הקודם, מ"ברוחך" למעלה שהוא כפי אליהו את -)40שרואה

ומהותו . עצמו במעלת שנים ' ה'פי  במופתים, שנים' ב'פי התבטא ֿ על ֿפי ֿכן, אף

שאף  מובן, ומזה תלמידים. שנים' ב'פי התבטא ברוחו' שנים שה'פי המגיד, הרב אצל גם היה וכן
שזה  ועד המשפיע, של ענינו גם בזה מתבטא והתפשטות, השפעה של ענין רק הוא תלמידים ש(ריבוי)

רז"ל  וכמאמר בהמשפיע, מכולן".42מוסיף יותר "ומתלמידי

מוסיף שהתלמיד בלבד זו גםlkyaולא אלא שעליהם zeigaהרב, מקלט, לערי בנוגע ולכן, הרב.
עמו"ige"43נאמר  ישיבתו מגלין שגלה, "הרב הנה - "44.

הרב  של והגילוי האור בענין אלא מהותו, בעיקר אינה ברב, מוסיף שהתלמיד שההוספה מובן, .45אבל

משתווית ‰. שבע מבאר יעקב יציאת גיסא, מחד - רש"י שבפירוש הענינים ב' תיווך יובן ֿ זה ֿ פי על
נחסר  יעקב יציאת ֿ ידי על גיסא, ולאידך שבע. בבאר צדיקים נותרו לא כאילו בנעמי", האמור ל"ותצא

והדרה: זיוה הודה רק שבע בבאר

בעולם יעקב עבודת היתה שבע, בבאר ובפרט יצחק, בחיי וכיון `dzeכאמור, יצחק. של כמו העבודה
ביצחק, כביכול נחסר שבע, מבאר יציאתו ֿ ידי על הנה יצחק), של עבודתו (שעשה תלמידו היה שיעקב

יעקב. תלמידו, ֿ ידי על זה לפני לו שהיתה השלימות

אחרים  צדיקים נשארו לא ששם - ורות" בנעמי האמור המקום מן "ותצא עם רש"י זאת משוה ולכן
בשלימות  גם אלא בה, פעל עצמו שיעקב מה רק לא שבע בבאר נחסר יעקב יציאת ֿ ידי על שגם כיון -

יצחק. שם שפעל

- העיר וקיום למציאות בנוגע כי והדרה, זיוה הודה פנה שבע, בבאר רושם עשה רק זה ענין אבל
יצחק  שם היה חסרון 46הרי פעלה לא יעקב שיציאת כיון שינוי, אפילו היה לא שבזה אלא - עוד ולא .

ezedna.בהתפשטותו רק אלא יצחק, של

.Â:לתרץ יש - שבע" מבאר "ויצא ולא ארם", פדנה "וילך רק נאמר תולדות שבפרשת לקושיא, בנוגע

היתה  לא יצחק שכוונת וכיון כדבריו. עשה ויעקב יעקב, את שלח שיצחק מסופר תולדות בפרשת
היה  ליצחק אדרבה, - יעזבהו מספרת שיעקב שבה - תולדות בפרשת לכן, עמו, ישאר שיעקב ניחא יותר

פקודת מצד יעקב הליכת אודות שבע".wgviהתורה מבאר "ויצא ולא ארם", פדנה "וילך רק נאמר -
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שם.40) ובמצו"ד יו"ד. שם,
(41- גו' תראה "אם להענין): (ושייכותו התנאי מובן ובזה

על  זה לו שאמר לדחוק וא"צ יהי'". לא - אין ואם גו' לך יהי
שם). (רלב"ג המופתים דרך

א.42) יו"ד, מכות א. ז, תענית
ה.43) יט, שופטים פ' מב. ד, ואתחנן
שגלה 44) "תלמיד רפ"ז: רוצח הל' רמב"ם וראה שם. מכות

חכמה  בעלי וחיי וחי, שנאמר עמו רבו מגלין מקלט לערי
חשובין כמיתה ת"ת בלא הלשון okeומבקשי' (1 כו'". שגלה הרב

הלשון: אריכות מובנת עפ"ז (2 הטעם. מאותו שזהו משמע "וכן"
"ilra תלמיד - "מבקשי'" רב; - פד,*חכ'" ב"מ ג"כ וראה .

סע"א.
שעיקר 45) מה מובן ובזה לתלמיד. בנוגע הרב משא"כ

לתלמיד. בנוגע הוא - מ"וחי" וברמב"ם) (בש"ס הלימוד ותחילת
פנה46) רק נעמי ביציאת שגם לקיום dcedמה בנוגע ולא כו'

מפני הוא - כו' קטיגור המקום ו"אין  באיסור  באה  שם שישיבתם
וש"נ).נעשה  רע"א. נט, (ברכות סניגור"

*(jli`e 35 'r h"kg y"ewl d`xe.
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היה לחרן, הליכתו שבשביל כיון מספיק: אינו זה תירוץ זה gxkenאבל הרי - שבע מבאר לצאת
רישיה" שבע"?47"פסיק מבאר "ויצא לכתוב צריך היה תולדות בפרשת גם ֿ כן, ואם ,

.Ê הגמרא סיפור בהקדם זה תינוקות 48ויובן מלמד שהיה - שילת בר שמואל רב את פעם מצא רב :
כבר  שזה לו, וענה התלמידים? את ועוזב גינתו את לראות הולך כיצד רב, אליו וטען בגינתו. עומד -
מהם  דעת מסיח שאינו עלויהו", "דעתאי בגינה, בהיותו עתה, וגם גינתו, את ראה שלא שנה י"ג 

(מהתלמידים).

אודותם  חשב שילת בר שמואל שרב מזה קיבלו התלמידים שגם מדוע 49מובן, אליו הטענה שהרי .
אצל  נחסר זה שבגלל מפני בעיקר אלא) עבודתו, עושה שאינו בגלל רק (לא היתה התלמידים, את עזב
אצל  גם ניתוסף עליהם מחשבתו ֿ ידי שעל פירושו, עלויהו" "דעתאי  שהמענה לומר, ובהכרח התלמידים.

.50התלמידים 

כמה  עד - ומשפיעים משגיחים ומתיבתות, ישיבות ראשי למלמדים, הוראה זוהי המוסגר: [מאמר
ממה  יותר פעמים כמה עובד שהוא הטענה, לתלמידים. ("איבערגעגעבנקייט") ההתמסרות להיות צריכה

לא שכירותו; שעות לאחרי כבר זהו שמקבל; התשלום עבור וכו'שמחוייב בזמן, השכירות לו משלמים
עבודתו שזוהי כיון תירוץ. זה אין - זו וכו' יציאה וגם שנה, 13 ֿ ל אחת ממנה יוצא אם אפילו הנה -

שילת  בר שמואל מרב ֿ שכן (ובמכל רוחניים ענינים עם שב"קאי 51קשורה ופשוט מהאמוראים, שהיה ,
דרכיך") (ד"בכל ה"דעהו" היה שלו הבירוריםבשלימותו,52בגינתא" לעבודת השייך ),elyוענין

באופן עלויהו, דעתיה אין אם ֿ כן, ֿ פי ֿ על "שבקתיה אף ממנו: תובעים מזה, מקבלים התלמידים שגם
להימנותך"].

" שיהיה מכריחה אינה לחרן יעקב שהליכת מובן, ֿ זה ֿ פי בפנימיותו vie`ועל - שבע",53יעקב מבאר -
זיוה  הודה ש"פנה הכרח שאין בלבד זו ולא עלויהו". ש"דעתיה באופן להיות יכולה היתה יציאתו כי

ה" מוכרח לא עצמו, ליעקב בנוגע גם אלא כמאמר vie`והדרה", זה הרי עלויהו", ש"דעתיה כיון :"
ֿ טוב  ֿ שם הפסוק 54הבעל נמצא 55(על הוא שם אדם של שרצונו במקום - לו") ממעל עומדים "שרפים

כולו.

.Á:הקושיא מתעוררת ֿ זה ֿ פי על אבל גו'". "ויצא נאמר לא תולדות שבפרשת כך על הסברה זוהי
שבע"? גו' "ויצא בפרשתנו נאמר מדוע

"וילך נאמר תולדות בפרשת הכתוב: לשון שינוי בהקדם זה `mxויובן dpct פרשתנו ובהתחלת ,"
"וילך "וילךdpxgנאמר נאמר ֿ כך (ואחר "mcw ipa dvx`"56.(

הוא: לחרן ארם פדן בין החילוק

רש"י  אומר ארם פדן כמו 57אודות או צובה. וארם נהריים ארם המקומות ב' היו שבו השטח שזהו ,
dcyהיתה חרן ואילו לבן.xirdארם; נמצא היה שבה
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וש"נ.47) סע"א. עה, שבת ראה
ב.48) ח, ב"ב
מועלת.49) מחשבה בענין בתחלתו) (ח"א לקו"ד ראה
הטעם50) שם, בחדא"ג ממ"ש מובן צדקהוכן שגבאי

לכוכבים . נמשלו  תינוקות  שבקתי'ומלמדי ד"ה רש"י ג"כ וראה
"לזרזם שם: וברגמ"ה כו'". "ללמדם df(שם): mewnn שאני

עומד".
"הכוכבים 51) כ) ה, שופטים (ס' עה"פ להאריז"ל ל"ת וראה

בערכו. סה"ד ממסילותם".
ו.52) ג, משלי
שהפנימיות53) צריך edfומלבד הי' "לא הנה - דיעקב עיקרו

רק  שבע מבאר יציאתו באם כי חרנה", יעקב וילך אלא לכתוב
בפ' זה כתב שלא וכמו זה, על קרא צריך לא ובחיצוניותו, בגופו
פסיק  - חרנה" "וילך ארם", פדנה "וילך ממש"כ מובן כי תולדות,
בתיבה  דיוק מאשר יותר קושיא ה"ז הענין, כל ויתור - רישי'.

כו'". יצא לא "וכי המדרש: דיוק רש"י נקט לא ולכן אחת.
פ"ה 54) תרח"ץ רפאני ד"ה פקי"ג. תרל"ו רבים מים המשך

ב. לב, אמור לקו"ת גם וראה וש"נ). רז. ע' תרח"ץ (סה"מ
ב.55) ו, ישעי'
א.56) כט,
כ.57) כה, תולדות
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ארם" בפדן גו' רכש אשר ו"רכושו לבן, בצאן הבירורים עבודת (א) בשביל: היתה יעקב -58הליכת
גדול, בשטח עשה זה שלימה"dcyaענין "מטתו שבטים, ולאה, רחל בית להעמיד (ב) ענין 59ארם; -

צניעות  מצד היחוד, ענין להיות אסור  ששם בשדה, ולא בעיר, בחרן, עשה .60זה

בבית  אלא פרוץ, ובמקום בשדה אינה - והקב"ה ישראל יחוד שענינה תפלה, ברוחניות: כן ).61(וכמו

יעקב הליכת אודות מספרת התורה שבה - שבפרשתנו הטעם יובן ֿ זה ֿ פי השבטים,oxglועל להעמיד
שבע": מבאר יעקב "ויצא התורה אומרת - שלימה" "מטתו

לדעת" אלא קישוי ("אין היחוד במקום 62בענין יעקב של דעתו שתהיה ואסור, לומר, שייך לא - (
שבע  בבאר לא אפילו בו63אחר, להיות מוכרחים פנימי, ענין לפעול בכדי פנימיותו . .64בכל

ואדרבה. - דעתו" ש"יקשר עד ובפרט בזה, מונח להיות הכרח אין - בלבד הבירורים עבודת בשביל
הכתוב 65וכידוע  לשון יגיע66דיוק - תאכל" כי כפיך צריך jitk"יגיע בזה שגם ולמרות ראשך. יגיע ולא ,

(ומוכרחת) יכולה ובמילא, בפנימיותו, בזה מונח להיות ולא השכל, חיצוניות רק זה הרי בשכל, להשתמש
ֿ סוף  האין כח להמשיך שלימה", "מטתו להעמיד בשביל ֿ כן ֿ שאין מה אחרים; בענינים להיות -67הדעת 

שלמעלה  הכתר (פנימיות) עד שעולה האמצעי בקו הוא שהדעת לדעת", אלא קישוי "אין הרי
ֿ סוף.68מהשתלשלות  האין כח משם וממשיך ,

מוכרח יעקב היה ולהיותz`vlולכן ללכת שבע, של oxgaמבאר אף "חרון הוא שענינה (למרות
בעולם" כשמדובר 69מקום אבל שלימה"; "מטתו שתהא שבטים, י"ב להעמיד בכדי פנימיותו, בכל (

ה" להיות מוכרח לא - ארם" "פדן הבירורים, עבודת שבע".vie`אודות מבאר יעקב

.Ë"ארם פדנה "וילך נאמר תולדות בפרשת מדוע השאלה, נשארת עדיין נאמר אך ויצא ובפרשת ,
חרנה"? "וילך

בזה: והביאור

מה - בעיקר יעקב הליכת ענין מסופר תולדות -eyryבפרשת החיצוניות את רק ראה ועשו ראה,
ארם". פדנה "וילך

וגו'" יצחק "וישלח יעקב, את שלח שיצחק כשמסופר תולדות) (בפרשת זה לפני "אין 70וגם הרי -
חבירו" של בלבו מה יודע -71אדם יעקב הליכת היא כיצד בטוח להיות יכול היה לא שיצחק כך, ,

"וילך (בגילוי) בפירוש לומר התורה יכולה לא שם בחיצוניות. רק או יעקב"dpxgבפנימיותו ו"ויצא "72.

היא  הליכתו שאופן ידע, בעצמו הוא גופא: יעקב אודות מדובר שבה ויצא, בפרשת ֿ כן ֿ שאין מה
- יעקב".dpxgבפנימיותו "ויצא - להיות מוכרח זה ובשביל ,

רש"י  וכפירוש כשמה, הוא תולדות פרשת תוכן יותר: ועשו 73[ויומתק יעקב יצחק, "תולדות -
הוא ויצא פרשת ותוכן בפרשה", שלהאמורים ענינו -awriיעקב - יצחק של תולדותיו מצד .eyre-
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יח.58) לא, פרשתנו
לא.59) מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר
הי"ד.60) פכ"א איסו"ב הל' רמב"ם א. מו, סנהדרין ראה

ס"ד. סכ"ה אה"ע טושו"ע
ס"ה.61) ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע סע"ב. לד, ברכות
ב.62) נג, יבמות
ואפילו 63) כו'". ישתה "אל ב): כ, (נדרים מרז"ל בדוגמת

ובשו"ע (ר"ן. אשתו להמבואר היא ובפרט ס"ב). סר"מ  או"ח
פ"ג, וחזקבתניא אמיץ בקשר דעתו שמקשר הוא מאד,שדעת

ענינים בשני דעתו שיקשר שייך אינו שונים.הרי
ואילך.64) 39 ע' שלום תורת סה"ש ראה
שמות 65) תו"ח - ובארוכה ג. סו, חוקת ד. מב, שלח לקו"ת

- מנחם תורת .188 ע' ח"א לקו"ש וראה ואילך. א תרך,

ועוד. .70 ע' ח"ה התוועדויות
ב.66) קכח, תהלים
א.67) מ, שה"ש לקו"ת
א.68) נ, שלח לקו"ת
נח.69) ס"פ רש"י
ה.70) כח,
ע"ב.71) ריש נד, פסחים
הי'72) לא ב), (שם, אשה" משם לך "וקח לו שאמר דאף

אינו  כי בפנימיות), (גם המשלח כרצון הוא הליכתו אם לידע יכול
והחיצוניות. הגוף הליכת רק רואה

תולדות ר"73) ש "פ  שיחת וראה  תולדות . מנחם פ  (תורת ס"ב
.(284 ע' חמ"א התוועדויות -
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לא הכוונה עדיין פנימיות זרעו"74נרגשת את ה"וארבה נשלם ידו שעל - ויצא) (פרשת יעקב מצד אבל .75,
יעקב  ֿ ידי על רק הדבר נשלם ֿ מקום מכל יצחק", את לו ואתן גו' "וארבה נאמר שבפסוק למרות כי

זרע  לך יקרא יצחק, כל ולא הכוונה].edy`)76(ביצחק, פנימיות נרגשת - השבטים י"ב העמיד

גו' לאכול לחם לי "ונתן יעקב בקשת אודות כשמסופר כן, לאלקים"ולאחרי לי הוי' "שלא 77והיה ,
כולל שזה - רש"י) (כפירוש בזרעי" פסול שלימה"lkימצא "מטתו והן הבירורים עבודת הן יעקב, עניני

"וילך התורה: אומרת -mcw ipa dvx`.חרן והן ארם פדן הן שכולל - "

.„"ÂÈ:רש"י בפירוש דיוק עוד יובן ֿ זה ֿ פי על

חרנה"78המדרש  "וילך שכתוב מה היה skizמדייק דלכאורה, - שבע" מבאר יעקב "ויצא לאחרי
יומו", "בן (א) פירושים: ב' זה על ומתרץ - לחרן שהגיע עד שבע מבאר יעקב מיציאת זמן לקחת צריך
פירושו  חרנה" ש"וילך והיינו, הדרך. קפיצת לו היתה כי לחרן, הגיע שבע, מבאר שיצא היום שבאותו

ribdy ש 79לחרן פירושו חרנה" "וילך (ב) .jld.חרן לכיוון לחרן,

הב' בדעה מתחיל שרש"י והטעם במדרש. הב' כדעה לחרן", ללכת יצא - חרנה "וילך מפרש :80רש"י
"ויפגע נאמר חרנה" "וילך הר לאחרי על קאי "במקום" - [ובפרט קדם". בני ארצה "וילך במקום",

חרנה"].81המוריה  "וילך לפרש אפשר אי באר ribdyולכן בין הדרך על נמצא המוריה הר שהרי לחרן,
במקום" "ויפגע להיות יכול לא  ֿ כן, ואם לחרן, לחרן.ixg`lשבע הגעתו

סיפור 79[הגמרא  כללות של הפשט אבל המוריה. להר והלך חזר לחרן, שהגיע שלאחרי מספרת,
מקרא  של פשוטו ֿ לראש לכל מפרש ורש"י כן, משמע לא ].82הפרשה

פדנה  "וילך על ולא חרנה", "וילך על כו'" ללכת "יצא רש"י מפרש מדוע בזה, מבארים מפרשים
שהרי  ארם, לפדן ביאתו אודות מדבר שהפסוק לפרש אפשר ששם כיון - תולדות פרשת שבסוף ארם"

קדם". בני ארצה "וילך במקום", "ויפגע שכתוב ממה ההכרח שם אין

- ביאור הדורש בפסוק מקרא; של פשוטו ֿ לראש לכל מפרש רש"י הרי מספיק: זה אין עדיין אבל
שייך איך - ביאור ֿ כן גם נדרש ארם" פדנה "וילך שבפסוק וכיון הפשט. את רש"י הגיע cinyמפרש

לפרש  צריך רש"י היה - ארם (ולא 83לפדן ארם לפדן הגיע - ככתבו הוא הפסוק הפירושים: מב' אחד
או  במדרש; הא' כדעה הדרך, קפיצת לו שהיתה אלא לפדן), - פדנה או: ללכת, - וילך לומר: צריך

ש  כו', ללכת - פירושו "וילך jldש"וילך" מפרש שרש"י וכפי במדרש, הב' כהדעה ארם, פדן לעבר
חרנה"?

על  הפעולה להדגיש בכדי - עיקרו תולדות, שבפרשת ארם" פדנה "וילך הסיפור מובן: הנ"ל ֿ פי ועל
נוגע לא ובמילא בפועל ihxtעשו, כן עשה ויעקב יצחק", ש"וישלח לידע רק ֿ אם כי .84הדברים,

הדבר מסופר שבה ויצא, בפרשת ֿ כן ֿ שאין .zeihxtaמה
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(74(290 ע' (שם ס"י הנ"ל שיחה פ'ראה של שתוכנה
הבירורים. עבודת הו "ע עיקר תולדות שגם יותר, יומתק ועפי"ז

דהליכת ארם,הסיפור פדנה  שהלך הוא תולדות, שבפ' כו' יעקב
ב' על) כח (נתינת בזה הי' ליעקב שלו וציווי יצחק שבדברי אלא

" ב) ארם", "פדנה א) לך בתואל".dziaהענינים:
ג.75) כד, יהושע
ב.76) נט, סנהדרין א. לא, נדרים יב. כא, וירא
כֿכא.77) כח, פרשתנו
שם.78) המדרש במפרשי וראה ח. פס"ח, ב"ר
כח,79) בפרשתנו רש"י ב. צא, חולין ב. צה, בסנה' הוא וכן

יז.
כאן.80) רש"י מפרשי
שם.81) חולין שם. סנהדרין עה"פ. רש"י
גם n"kayאף82) מביא בנדו"ד וכן רז"ל. דרשות גם מביא

כו'", רבותינו "אמרו לזה: מקדים אבל יז), (כח, לקמן הא' דעה
הפשט. בדרך אינו כי - חרנה") "וילך (עה"פ אתר על שלא - וכ"ז

" שם: רש"י שכתב gikenואף `xwe ההוכחה - חרנה" וילך
וההוכחה oeylnהיא וילך, כ"א ללכת כתיב מדלא הכתוב,

היא כאן lkשברש"י xcqnוסדר מכריח lkהמקראות. המקראות
אחת. בתיבה דיוק מאשר יותר

"פדנה.83) ב) (כח, שם מש"כ על שסומך י"ל שבדוחק אף
לפדן". כמו

דאם 84) כן, לומר א"א ב) (כח, בהכתוב אבל ככתבו. ומקרא
היינו ככתבו א"ribiyנפרש ,- שיגיע פי' בתואל ביתה גם כ

דאף  מיותר. ארם" ו"פדנה בתואל ביתה לך הול"ל ועפי"ז
ארם" -fnxpשב"פדנה כנ"ל יעקב הליכת בתכלית שני eheytענין

אשה". משם לך "וקח רק היא שהכוונה הוא מקרא של
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.‡È,"שלימה "מטתו להעמיד הליכתו בשביל היה והדרה" זיוה הודה פנה - גו' ש"ויצא הנ"ל ֿ פי על
והדרה: זיוה הודה הלשונות, ג ' דיוק יובן

הפסוק  צדק'85על ה'צמח אומר והדר", ו"הדר"86"הוד הנצח, ספירת הוא ש"הוד" אחד), פירוש (לפי
אור  במאורי איתא "זיו", ואודות ההוד. ספירת יסוד 87הוא שזהו בתניא 88, מהמשמעות לכך סתירה 89(ואין

למלכות" יוצא זיו ממנו "כי הוא זיו נקרא שיסוד הטעם כי, - מלכות הוא ).87שזיו

יסוד, הוד נצח בחינת - והדרה זיוה הודה שבע בבאר נחסר יעקב יציאת ֿ ידי שעל רש"י, אומר ולכן
ש" בנים)vie`דכיון השפעת (גם ההשפעה ענין וכללות שלימה", "מטתו להעמיד בשביל היה יעקב"

מגופא  לבר שהם יסוד, הוד נצח מבחינת היו90היא דיעקב יסוד הוד שנצח זה מצד הנה בענין , טרודים
שבע. בבאר נחסרו - והדרה" זיוה "הודה - בפרט הם לכן שלימה", "מטתו

.·È נצח הספירות: כסדר וזיוה", הדרה "הודה ולא והדרה", זיוה "הודה רש"י בדברי הסדר טעם
הוא: - יסוד הוד

האמצעי. קו - ויסוד השמאל, קו - הוד הימין, קו - נצח הקוין: בג ' הם המדות ג '

בתלמידים" מרה ה"זרוק - הוד לתלמיד, הרב של יפות" פנים ה"סבר - נצח בהשפעה: 91[וענינם

כו'" מר נוטפות שפתותיו שאין תלמיד למקבל 92ו"כל המשפיע התקשרות - יסוד ,93.[

ישראל  ארץ של בצפונה שהיא לחרן הימין, (מארץ לשמאל מימין הלך שיעקב תחילה 94וכיון לכן, ,(
שמקו  הוד - "הדרה" ואז האמצעי, שבקו יסוד - "זיוה" ֿ כך אחר הימין, שבקו נצח - הודה" "פנה

השמאל.

***

.‚È בחסידות למטה,95מובא הנשמה ירידת בגוף. הנשמה ירידת על גם קאי חרנה" גו' יעקב ש"ויצא
בעולם" מקום של אף חרון - יתברך 69ל"חרן לו דירה לעשות שלימה", "מטתו להעמיד בשביל היא ,

.96בתחתונים 

התלבשותה שבשביל למרות בפירושו: רש"י מרמז זה ענין בפנימיותו,וגם בו לפעול שצריכה  בגוף ,
" להיות אינהvie`צריך ולכן - למעלה יעקב" שהיא לכמו למטה שבאה כפי הנשמה -97דומה

בי", "נפחתה למטה, הנשמה בירידת דוקא ואדרבה: והדרה", זיוה "הודה רק "פנה" ֿ כן, ֿ פי ֿ על אף
היא" מה"טהורה יותר למעלה שזהו בקרבי", משמרה ה"ואתה באופן 98ניתוסף אינו שה"משמרה" (אלא

וגבוה  שבע, בבאר - דרגותיה בכל ניתוסף שבחרן, בנשמה ניתוסף וכאשר כו'), הודה - אור גילוי של
. שניים תחתיים גבוה, כו'מעל חמשיים .99.

בעולם), מקום של אף (חרון לחרן והליכתו ישראל) (ארץ שבע מבאר יעקב יציאת ֿ ידי שעל ֿ דרך ועל
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א.85) קד, תהלים
שפח).86) (ע' א ס"ק עה"פ אור יהל
סי"ח.87) ז' אות
שם88) רש"י יב. פ"ב, רבה (רות פנה במק"א גם כתוב ז) א,

ספירת על דקאי - יאיר שבחה וראה בערכו. יעקב (קהלת המלכות
בערכו). למאו"א נתיב

שם - רבה רות כאן, לב"ר כאן שמרש"י הלשונות שינוי
שם. אור שביהל הפירושים משינויי להבינם יש שם, ורש"י

ואכ"מ.
וד'.89) פ"ג שעהיוה"א
ג.90) צ, מסעי לקו"ת
(בסוף).91) לאדה"ז ת"ת הל' ועיין סע"ב. קג, כתובות
א.92) קיז, פסחים ב. ל, שבת

סט"ו.93) אגה"ק תניא
יח.94) לח, וישלח רש"י
וש"נ.95) כב. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה
ב"ר96) טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא במדב"ר ראה ספ"ג.

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
מה97) על "שהגוף sebdyשנוסף פל"ז: תניא (ראה מעלים

הנשמה גם לסבול"), יכול (לקו"ת dnvrאינו וכו' מתצמצמת
" שזהו"ע ובכ"מ), האזינו. שלצורך vie`ר"פ חרנה", גו' יעקב

היא  בו) שמתלבשת טרם עוד בגוף, (ההתלבשות לחרן ההליכה
למעלה. שהיתה כמו ומצבה ממדריגתה יוצאת

(98227 ע' תרצ"ט (סה"מ תרצ"ט לבדך ה' הוא אתה ד"ה
ואילך).
סע"ב.99) כה, ח"א לקו"ד
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גם ניתוסף - ֿ סוף האין כח המשכת שלימה", "מטתו העמיד יצחקezednaששם rayשל x`aa שמזה)
פעמים  כמה וכמדובר בזה). ההתחלה היתה - דיעקב ביציאתו שתיכף עד 20מובן נמשך להיות צריך

ראובן נולד כאשר יצחקoxgaבהלכה: אצל ניתוסף אזי ,ray x`aa פריה מצות בקיומו - דין ֿ פי על -
לבנו  בנים שיהיו שדורשת .100ורביה,

העצם]. המשכת היתה ֿ זה ֿ ידי על אדרבה, כי - והדרה זיוה הודה (רק) שפנה לכך נוסף ביאור [וזהו

הברכה את קיבל חרנה", וילך שבע מבאר גו' ש"ויצא לאחרי וצפונה ודוקא וקדמה ימה "ופרצת
גבול 101ונגבה" בלי ובזרעך"102- האדמה משפחות כל בך ב"ונברכו שמתבטאת אלא 101, "בך", רק לא -

"ובזרעך". - גם

***

.„È.'גו ארצה מוצב סולם והנה ויחלום ֿ המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד.101) כח, פרשתנו

ואילך.102) סע"א קיח, שבת ראה
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גם ניתוסף - ֿ סוף האין כח המשכת שלימה", "מטתו העמיד יצחקezednaששם rayשל x`aa שמזה)
פעמים  כמה וכמדובר בזה). ההתחלה היתה - דיעקב ביציאתו שתיכף עד 20מובן נמשך להיות צריך

ראובן נולד כאשר יצחקoxgaבהלכה: אצל ניתוסף אזי ,ray x`aa פריה מצות בקיומו - דין ֿ פי על -
לבנו  בנים שיהיו שדורשת .100ורביה,

העצם]. המשכת היתה ֿ זה ֿ ידי על אדרבה, כי - והדרה זיוה הודה (רק) שפנה לכך נוסף ביאור [וזהו

הברכה את קיבל חרנה", וילך שבע מבאר גו' ש"ויצא לאחרי וצפונה ודוקא וקדמה ימה "ופרצת
גבול 101ונגבה" בלי ובזרעך"102- האדמה משפחות כל בך ב"ונברכו שמתבטאת אלא 101, "בך", רק לא -

"ובזרעך". - גם

***

.„È.'גו ארצה מוצב סולם והנה ויחלום ֿ המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד.101) כח, פרשתנו

ואילך.102) סע"א קיח, שבת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה, וכבקשתה אזכירם עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן הבקשה.

הרי  בכל מכתב ממנה,  כמעט  נשנה  למרות שהמצב  יותר  ועוד  ותוכנו,  כתבה  סגנון  ולמרות 

לא אבדתי ח"ו תקותי, אשר סוף סוף לא רק תראה את הטוב בחיים, כולל גם חיי-ה, אלא שבראי' 

זו תבוא בהרגשה בלב, ובפרט ע"פ סגנון תורת החסידות, אשר בעולמנו זה הכל מעורב טוב ורע, ועל 

האדם לבחור מה להדגיש ובמה להתבונן, ובמה להתענין, כי בחיי כל או"א שני דרכים ישנם, לראות 

את הטוב הסובב אותו או וכו', ואם בכאו"א הדברים אמורים עאכו"כ בבני ובנות ישראל, המאמינים 

ז.א. נצחון הטוב נצחון בהחלט, שהרי אי  ז.א. נצחיות הרוחניות,  אמונה מוחלטית בנצחיות הנפש, 

אפשר שדבר חולף ועובר שלא ינוצח בהחלט ע"י הקים ונצחי, שהרי אין גם ערך ביניהם.

עדן, התאונן  בגן  בהיותו  הגירוש  קודם  עוד  חז"ל, אשר אדם הראשון,  סיפור  והרי מאלפנו 

ימ"ש  ישראל, שנמצאו במחנות ההסגר של האשכנזים  ובנות  ובבני  כפוי טובה,  וקראוהו  עניניו,  על 

והרי סו"ס  ומנהיגו,  עולם  לבורא  וברכה  וכו' הודאה  ר"ל, ברכו ברכת השחר  ובתקופה הכי איומה 

כאו"א הוא בין הקצוות האמורים.

מובן וגם פשוט, שאין בהנ"ל ח"ו ענין של הצדקת הדין על מי שהוא, ובפרט וכו', כי אם הדגשת 

המציאות כמו שהיא. והנקודה - אשר אופן וסוג חיי האדם, אם חיים מלאים שביעת רצון ותוכן, או 

בקו ההפכי, תלוי במדה חשובה וגדולה - ברצון האדם, המושל בראית עין שכלו להסתכל לצד ימין או 

לצד שמאל.

וכיון שנמצאים אנו בחדש כסלו חדש הצלחה לבני המשפחה, יהי רצון שיתחיל שינוי האמור 

תיכף.

בפ"ש ובברכה.
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וקדמה  ימה "ופרצת אבינו ליעקב הקב"ה ברכת על
ונגבה" חז"ל 1וצפונה השבת 2אומרים את המענג "כל :

שנאמר  מצרים, בלי נחלה לו ה'3נותנין על תתענג אז :

ולא  כאברהם... לא וגו'. יעקב נחלת והאכלתיך וגו'
וקדמה  ימה ופרצת בו: שכתוב כיעקב אלא כיצחק...

ונגבה". וצפונה

כן,4ידוע  אם מדה. כנגד מדה ניתן מצוה ששכר ,

"בלי  בבחינת היא שבת מצות במה להבין: צריך

שלכן  גבול), (ללא "נחלה5מצרים" הוא ilaשכרה
"mixvn6?

.·
,˘¯ÂÙÓ· ‰¯Â˙· ˙¯ÎÊÂÓ ·˜ÚÈ È"Ú ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘

ÔÈÓÂÁ˙ ÔÈÚ· ¯˜ÈÚ·Â
בברכת  מתבטא שבת שמירת ששכר הענין את
יעקב  אצל מצאנו מצרים") בלי ("נחלה "ופרצת"

עצמו:

אומרים  שמירת 7חז"ל בו כתוב שאין "אברהם, :

העולם  את ירש שנאמר 8שבת, התהלך 9במידה, קום :

בו  שכתוב יעקב, אבל וגו', ולרחבה לארכה בארץ
שנאמר  שבת, עם 10שמירת נכנס - העיר פני את ויחן :

את  ירש יום, מבעוד תחומין וקבע חמה דמדומי

שנאמר 8העולם  במידה, כעפר 1שלא זרעך והיה :
.11הארץ"

שאין 12מפרשים  "אברהם, שבמילים מסבירים
לא  שבתורה לכך הכוונה אין שבת" שמירת בו כתוב

כתוב  שהרי שבת, מצות שמר שהוא אצל 13הוזכר
עלֿכך  מבארים וחז"ל משמרתי", "וישמור :14אברהם

- יודע" אברהם היה חצרות עירובי הלכות "אפילו
מוזכרת  אברהם שאצל היא, אלו במילים הכוונה אלא

כל  בשמירת משולבת כללי, באופן שבת שמירת

מצויינת  יעקב אצל ואילו מיוחד, בפירוט ולא המצוות,
שבת. מצות שמר שהוא העובדה בפירוט

בתורה  מוזכרת שבת שמירת שמצות העובדה מן
שבת  שמצות מובן, אברהם, אצל ולא יעקב, אצל

אצלו המצוות נתייחדה החשיבות 15משאר ומפני ,

יעקב  זכה עלֿידו, שבת מצות שבקיום המיוחדת
"ופרצת". לברכת

קשר  "ופרצת" לברכת יש כי שאם לומר, יש כן
שכתוב  "יעקב, חז"ל כלשון בכללותה, שבת לשמירת

פרטי  שמכל העובדה מן - זאת בכל שבת", שמירת בו

הפרט  דוקא בתורה מוזכר יעקב, שקיים שבת מצות
מיוחד  קשר זו לברכה שיש ללמוד יש תחומין" "קבע

תחומין. של לענין

מצות  שבקיום המיוחדת החשיבות אחרות: במילים

בקיום  במיוחד מתבטאת יעקב, הצטיין שבה שבת,

התחומין. ענין

החשיבות  התבססה מה על (א) להבין: וצריך

פני  על יעקב, עלֿידי שבת מצות שבקיום המיוחדת
מוזכרת  שבזכותה אברהם, עלֿידי זו מצוה קיום

יעקב  זכה בעקבותיה ואשר יעקב, אצל רק המצוה

דוקא  זו חשיבות מתבטאת מדוע (ב) "ופרצת"? לברכת
תחומין  של ?16בענין
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יד.1) כח, פרשתנו
ואילך.2) סע"א קיח, שבת
יד.3) נח, ישעי'
(נג,4) פל"ט תניא וראה ובכ"מ. (במשנה). ב וט, ב ח, סוטה ראה

כו'. מהותה נדע שמשכרה א):
שם.5) שבת מהרש"א חדא"ג רמב. ר"ס או"ח ב"י ראה
וכל 6) ועונג.. הנביאים.. ע"י בשבת נתפרשו שם: אדה"ז שו"ע ועיין

ובדברי  וגו' ה' על תתענג אז בקבלה מפורש שכרו השבת את המענג
כו'. שמוחלין רז"ל

ספכ"ג.7) פס"ר ז. פי"א, ב"ר
הארץ.8) שם: בפס"ר

יז.9) יג, לך
יח.10) לג, וישלח
מהרז"ו).11) (פי' ונגבה וצפנה וקדמה ימה ופרצת דקרא: וסיפא

בפנים. הסיום הובא טיאדור) הוצאת בב"ר (וכן ובפס"ר
שם.12) מהרז"ו פי' שם. לב"ר רש"י
ה.13) כו, תולדות
עה"פ.14) פירש"י גם וראה וש"נ. ד. פס"ד, ב"ר
שנאמרו 15) שהמצות שי"ל ,70 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה

עיי"ש. הפרטי, ענינו מצד קיים מהאבות, א' אצל בפירוש
עירובי 16) קיים לא ש"אברהם שם פי"א לב"ר משה ידי לפי' ובפרט

כו'". במדה רק המצוה עשה ולא תחומין
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הדברים  עלֿפי תובן אלו לשאלות התשובה
שלהלן.

יו"ד  של - הגאולה בעל האמצעי, אדמו"ר כ"ק
אחד"17כסלו  "אתה במאמרו מסביר בין 18, ההבדל את

האחרות: למצוות שבת מצות

קיומן  אופן בין הבדלים ישנם המצוות בשאר
אנשים  עלֿידי קיומן אופן לבין גדולים צדיקים עלֿידי
"עבודה  באמצעות מתקיימות הן שהרי פשוטים,

חיובית. פעילות - ועשיה"

למשל, הראש, ועל הלב כנגד תפילין הנחת
יותר, נעלה באופן גדולים צדיקים עלֿידי מתקיימת
נעלים  שבראשם, השכל) (כוחות ו"המוחין" לבם שהרי
בשאר  וכך פשוטים. לאנשים בדומה שלא ביותר,

המצוות.

מנוחה  על שבת שמירת מצות מבוססת זאת לעומת
וב"שלילה"dziayו  יהודי 19מעשיה, בין הבדל אין זו

שובתים  פשוטים אנשים אמנם, למשנהו. אחד
המשכן  מלאכת עושי שביתת ואילו פשוטה, ממלאכה

החול  ימות של ה"בירורים" מעבודת גם שביתה ,20היא
ואילו  שובתים, שמהן במלאכות רק הוא זה הבדל אך

ממש" שוין "הכל השביתה .21בעצם

והמנוחה  השביתה את מקיים יהודי וכאשר
מלאכתו  כל כאילו "בעיניו נחשב שהרי בשלימות,

כלל 22עשויה" "מהרהר הוא אין שבת" עונג ו"משום ,
ש"אין  הרי - מזה"23בעסקיו" גדול עונג .24לך

.„
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מסביר  האמצעי קיים 25אדמו"ר שבת שבמצות ,

המצוה  שעיקר מפני היהודים, כל בין ואחידות שויון
יחידה  בבחינת בעצמותה הנפש "במנוחת הוא בשבת

ולב". במוח הגילוי מבחינת שלמעלה

ב"עצם  קשורה שבת שמצות הוא, הדברים פירוש

חמש  בנפש (קיימות שבנפש. "יחידה" בדרגת הנפש",

נשמה, רוח, נפש, למעלה: ממטה והן, דרגותֿבחינות,
העליונה  הדרגה שהיא "יחידה", בחינת יחידה. חיה,

"עצם  היא האלוקי מקורה אל ביותר והקרובה ביותר
וכי  שינויים), ללא בעצמיותה הנפש - שכך הנפש" וון

שהרי  לרעהו, יהודי בין זה, בענין הבדלים, אין הוא,

הגדול  מן היהודים, כל שוים "יחידה" בבחינת
שבפשוטים. לפשוט ועד שבגדולים

 ֿ על הנאמר את האמצעי אדמו"ר מבאר זה לפי
היא  מאתך "כי שבת: של מנחה בתפילת ידינו

שמך": את יקדישו מנוחתם ועל מנוחתם,

מעצמיותו  - ממש" "מאתך היא שבת מנוחת

ממש  הקב"ה של בניֿישראל 26ומהותו אצל גם ולכן ,

בבחינת  - ממש הנפש" ב"עצם המנוחה קשורה
מסירות  - שמך" את יקדישו מנוחתם "ועל "יחידה".

ה' קידוש על כל 27נפש אצל ובשויון בשלימות קיימת

מן  נובעת ה' קידוש על הנפש מסירות כי היהודים,
- יקדישו..." מנוחתם "ועל ולכן שבנפש. ה"יחידה"

ב"יחידה" קשורים ה' קידוש וגם שבת מנוחת גם שהרי

שבנפש.
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זה.17) מאמר (שיחה) אמירת יום
אדהאמ"צ 18) מאמרי תשכ"ה). - בפ"ע בקונט' (נדפס, ואילך 8 ס"ע

ואילך. י ס"ע
(19- תעשה* לא מצות בכל דה"ז להקשות אין

תוכנה  - אחרים אלקים לך יהי' דלא ל"ת לדוגמא, כי, - ואינו
האיסור  בא מזה וכתוצאה כו') ודעת לאמונה (דשייך דע"ז האיסור

כו', ע"ז והשבתת וכו' השתחוואה ע"ז, דעשיית
("ומנוחה  הציווי תוכן זהו - דשבת ומנוחה השביתה משא"כ
תעשה  לא יֿיא): כ, (יתרו וכמש"נ מלאכה") מ"כל - שביתה שלימה",

השביעי. ביום וינח גו' כי גו' מלאכה כל
כו'.20) וברוחניות בגשמיות אסור ובורר שם: אחד אתה ד"ה ראה
יא).21) ע' ריש שם אדהאמ"צ (מאמרי 9 ע' ריש שם עיין
המקור 22) שהביא שם בב"י וראה סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

שלום  מנוחת בתפלה אומרים אנו וכן שם: ובאגה"ת יונה לר' מאגה"ת
אדמו"ר  קאי שבזה - בה רוצה שאתה שלימה מנוחה ובטח השקט

במאמרו. האמצעי
(רפ"א)).23) סר"פ (מסמ"ק מהטור שם שו"ע
ומנוחה 24) השביתה מצד בא דשבת דהעונג איך באריכות ראה

תקמג  ע' תרס"ו המשך ואילך. ג קצט, ואילך. א קעד, סידור דשבת:
ועוד. ואילך.

ואילך.25) י) ס"ע שם אדהאמ"צ (מאמרי 8 ס"ע
שאתה 26) שלימה "מנוחה בפי' (לפנ"ז) שם אחד אתה ד"ה וראה

כו'". בה רוצה מעצמותו שאתה דכולא שלימותא "בחי' - בה" רוצה
כו'. הפשוט התענוג בעצמות שאתה פי' רע"ב) (ר, ובסידור

באמרו 27) ק"ה על למס"נ דיכוון וכו': האריז"ל בסי' בפע"ח,
שמך.יקדישו את

.(948 'r ('b jxk) ziy`xa z"de`) b"qeq i`qk minyd 'ek mixacd iyxy oiadl d"cn ± z"l zevn lkl oinegz xeqi` zekiiyn xirdl (*
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אצל  שבנפש ה"יחידה" שלימה לעיל, שצויין כפי

lk כוחות מצויים שבו במצב להתחשב בלא יהודי,
מפני  וזאת שלו), השונים הרוחניים (הכוחות נפשו
היא  מכוחותֿהאדם, לחלוטין מרוממת שה"יחידה"

"גילוי". של מדרגה נעלית

הכוחות  מן גם גבוהה שבנפש ה"יחידה" כלומר,
הנפש  שבכוחות הנעלים (שהם הנשמה של ה"מקיפים"
העונג  כוחות כגון: כביכול, מבחוץ, אותה ומקיפים
על  יחסית השפעה ישנה להם גם שהרי והרצון),

בחסידות 28האדם  מוסבר וכך חז"ל 29, "אע"ג 30מאמר :
ראו, לא שהם (=למרות חזי" מזלייהו חזו, לא דאינהו
הכוחות  שהיא שבנשמה, "מזל" שמדרגת ראה), מזלם
הרהורי  ומתעוררים נובעים הנשמה, של ה"מקיפים"

מצדו. הכנות ללא גם האדם, אצל תשובה

מכך  לגמרי נעלית שבנפש ה"יחידה" דרגת ואילו
כך, כדי עד האדם, על גלויה השפעה לה שתהיה

לאדם. קשר כל לה אין כאילו הדבר שנראה

"יחידה" שלבחינת ברור דלעיל ההסבר לפי
הגוף. בכלי השראה אין שבנפש

ב"מקיפים" אפילו שורה היא אין מזאת: ויתרה
ובית שע  לבוש כגון האדם, השראה 31ל ישנה שבהם ,

להם  שיש כיוון וזאת הנשמה, של ה"מקיפים" לכוחות
של  השראה בהם תתכן ולא לאדם, והתייחסות קשר

נבדלת שהיא האדם ixnbl"יחידה", .32מן

שהוא  "לבוש", בדרגת רק לא הדבר הוא [כן
האדם  את סובבים הלבושים כי קרוב", "מקיף
שהוא  "בית", בדרגת גם אלא למידתו, ומותאמים

קשר  לו יש האדם מן ריחוקו למרות אך רחוק", "מקיף
אליו]

לפי  שבנפש, ה"יחידה" של ההשראה של מקומה
במאמר  בסביבתו 33המוסבר דווקא הוא לעיל, שהוזכר

הריחוק  בתכלית "הרחוקים אמותיו בד' האדם, של
ה"יחידה" יכולה ולכן - ממנו" יותר ריחוק אין אשר

שם. לשרות שבנפש

להלכה  הסיבה השבת,34זוהי ביום אמות" "ד' של
חז"ל  עלֿידי הפסוק 35הנלדמת תחתיו 36מן איש "שבו

בשבת  שהרי - השביעי" ביום ממקומו איש יצא אל
של  אמותיו בד' השורה ה"יחידה" בחינת מתגלה

.37האדם 

.Â
‡˜Â„ ,"‰„ÈÁÈ" ˙ÈÁ· ÈÂÏÈ‚ ,˙·˘‰ ˙¯ÈÓ˘

·˜ÚÈ Ïˆ‡
"ופרצת" ברכת בין הקשר מובן האמור כל עלֿפי

"נחלה היא "ופרצת" שבת. מצות mixvnלבין ila,"
ללא הקב"ה, של ועצמיותו ממהותו meyהנובעת

הגבלות.

שעליה  שבת, שמירת באמצעות לאדם ניתן זה שכר
ממש" "מאתך - מנוחתם" היא "מאתך אומרים .38אנו

על  יעקב של שבת בשמירת שיש המעלה וזו
אברהם: של שבת שמירת

בהבלטת  היה לא המיוחד שענינו אברהם, אצל
והיינו  המצוות, שאר עלֿפני שבת שבשמירת היתרון
השבת  שמירת את התורה כוללת "יחידה", בחינת גילוי

התורה. כלל קיום בתוך

יעקב  אצל הוא 39רק שדוקא האמצעי", "קו -
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תו"ח 28) יאֿיב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 9 ע' שם אחד אתה ד"ה
תקעו  סד"ה פכ"א. פי"ח. פ"ד. הציצית שער אמ"ב ואילך. סע"ג צה, לך
ד. לו, תצא לקו"ת רע"ב. נה, תו"א וראה שם. התרומה וזאת ד"ה עת"ר.

מקומות 29) ד. עא, האזינו שם. תצא ואילך. א טז, במדבר לקו"ת
ועוד. הקודמת. שבהערה

רע"א.30) צד, סנהדרין א. ג, מגילה
ואילך 31) ד צח, ברכה לקו"ת - שיר מזמור ד"ה בארוכה ראה

יט, התפלה שער סידור ואילך). עט ע' הר"פ הנחות בסה"מ - (בשינויים
ובכ"מ. ואילך. ד

שם.32) אחד אתה ד"ה הקודמת. שבהערה מקומות ראה
תו"ח 33) פכ"א. הציצית שער פמ"בֿמג*. הק"ש שער אמ"ב שם.

ס"כ, החסידות תורת של ענינה קונט' וראה ואילך. ב' שם א. רנה, בשלח
עיי"ש. מדעתו, שלא גם לו קונות אדם של אמות דד' הדין טעם דזהו

שער 34) אמ"ב יב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 10 ע' אחד אתה ד"ה
שם. הק"ש

בשלח 35) מכילתא ה"א. פ"ד שם ירושלמי א. נא, א. מח, עירובין
לתחום. חוץ אמות ד' לענין - שם פרש"י כט. טז,

ברה"ר  אמות ד' טלטול שגם - שם לבשלח ורא"ם פס"ז בתיב"ע,
משם. נלמד

שם.36) בשלח
בשבת 37) לאדם דאין - לב) טו, (שלח זוטא בספרי מהקס"ד להעיר

התחום). בתוך (גם לחוד אמות ד' אלא
(38.5 שבהערה מחדא"ג ולהעיר ב. קצא, ויצא אוה"ת גם ראה
ליעקב 39) שייך כו'" שלימה ד"מנוחה ,26 שבהערה סידור ראה

מצרים. בלי נחלה בחי' דוקא,
בי' דכתיב דשבת שלישית לסעודה שייך דזה שם, סידור וראה
הוא  שלישית דסעודה העונג כי - ב) פח (זח"ב יעקב נחלת והאכלתיך
ובהמשך  דיעקב. מצרים" בלי "נחלה בחי' הפשוט", התענוג "עצמות
א"ס  עצמות בחי' ממש.. התענוג "עצמות שהוא תקמה) (ר"ע תרס"ו

דשחרית)". (סעודה כו' סוכ"ע מבחי' גם שלמעלה

.miptak `ed cg` dz` d"ca la` ± siwnc siwn ,ziac siwn znbec `ed zen` 'cc ,(jli`e a"rq ,cpx ± my g"eza oke) my a"n`a (*



vie`כח zyxt zegiyÎihewl

בפנימיות  התבטלות 40"עולה היתה שאצלו - הכתר"
מוחלטת  בחינת 41עצמית של השפעה קיימת היתה ,

נאמר  ולכן לברכת 42"יחידה", כהקדמה יעקב, אצל

זרעך "והיה - מסמל xtrk"ופרצת" ו"עפר" הארץ",
המוחלטת  ההתבטלות .43את

.Ê
ÔÈÚÏ ‡˜Â„ ‰¯Â˘˜ "‰„ÈÁÈ" ˙ÈÁ· ˙‡¯˘‰

ÔÈÓÂÁ˙
מכל  יעקב, אצל נזכר מדוע יובן לעיל האמור לפי

תחומין: ענין דוקא שבת, מצות פרטי

הוא  שהרי אמותיו, לד' דומה האדם של "תחומו"

נלמד  התחומין ענין ואכן אדם, של מן 44"מקומו"
איש יצא "אל שלגילוי enewnnהפסוק מובן לכן ."

לתחומין. קשר יש "יחידה" בחינת

בד' קיימת "יחידה" בחינת שהשראת כשם כלומר,

באופן  השראתה קיימת לומר, יש כך, אדם, של אמותיו
האדם  של הכללי ב"מקום" גם בתחומו.45דומה -

במצות  מתבטא ה"יחידה" שענין למרות לפיכך,
תחומין, של לענין מיוחד קשר לו יש בכללותה, שבת

"יחידה". בחינת של ההשראה קיימת שבהם

,jrxf dide d"c xn`nn)
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ח"א).40) תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה ד"ה ב. סה, נח תו"ח
ועוד.

של 41) דהשייכות מבואר ואילך) (פ"א תש"ט המרחם כל ובד"ה
הרחמים, מדת - יעקב של מדתו מצד הוא ליעקב מצרים בלי נחלה

עיי"ש.
ראה 42) כו'. הארץ בעפר נתברך ויעקב יב: פ"ב, במדב"ר ראה

תתקכו. תתקיח. ע' בלק אוה"ת

כו'.43) לכל דיש עשוי עפר מה ה): (פס"ט, עה"פ ב"ר ראה
יג.44) כא, ומשפטים שם מכילתא שם. ירושלמי א. נא, עירובין

שם. בשלח ותיב"ע פרש"י
הוא 45) בד"א  יחידה שגילוי שם, רע"א) (רנה, ותו"ח אמ"ב ראה

לפנ"ז  משא"כ - (פמ"ג שם שבאמ"ב ולהעיר האדם. של מקומו שהן לפי
יצא  "אל הכתוב מובא שם, אחד אתה בד"ה וכן ב), (שם, ותו"ח בפמ"ב)

אמות). ד' (ולא תחומין נלמד שממנו ממקומו" איש
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ח"א).40) תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה ד"ה ב. סה, נח תו"ח
ועוד.

של 41) דהשייכות מבואר ואילך) (פ"א תש"ט המרחם כל ובד"ה
הרחמים, מדת - יעקב של מדתו מצד הוא ליעקב מצרים בלי נחלה

עיי"ש.
ראה 42) כו'. הארץ בעפר נתברך ויעקב יב: פ"ב, במדב"ר ראה

תתקכו. תתקיח. ע' בלק אוה"ת

כו'.43) לכל דיש עשוי עפר מה ה): (פס"ט, עה"פ ב"ר ראה
יג.44) כא, ומשפטים שם מכילתא שם. ירושלמי א. נא, עירובין

שם. בשלח ותיב"ע פרש"י
הוא 45) בד"א  יחידה שגילוי שם, רע"א) (רנה, ותו"ח אמ"ב ראה

לפנ"ז  משא"כ - (פמ"ג שם שבאמ"ב ולהעיר האדם. של מקומו שהן לפי
יצא  "אל הכתוב מובא שם, אחד אתה בד"ה וכן ב), (שם, ותו"ח בפמ"ב)

אמות). ד' (ולא תחומין נלמד שממנו ממקומו" איש

אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ג חשון, בו כותבת אודות סדר התפלה והשיפורים המוכרחים עדיין לבוא.

ורואים במוחש בכגון דא אשר כשממנים מבין התלמידים-ות שי' עצמם משגיחים על הסדר, 

מסייעים להם, מחלקים הסידורים וכו' ]ע"ד הרגיל בבית הכנסת, גבאי מורה דרך שמש וכו' כמובן 

וגם  זה  לאחרי  גם  אלא  כרצוי,  יתנהגו  התפלה  בזמן  רק  שלא  מצליח  זה  הרי  מתאימים[,  בשינוים 

בהכנה לזמן התפלה, אלא שכמובן מכמה טעמים יש להחליף הממונים מזמן לזמן, ואורך התקופה של 

המינוי, הרי זה תלוי בתכונת ואופי התלמידים, ובמקום ספק להתחיל בתקופה קצרה, שאז הברירה 

למנות המתאים פעם שני' או להחליפו במתאים יותר.

לכתבה אודות תלמידה, אשר נמוכה היא בקומה וכו' הנה כמה אופני טפול נתחדשו בשנים 

האחרונות בכגון זה, אף שמובן שלא כאו"א שוה בטפול ובהצלחתו.

ובעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה.

ובכ"א כדאי שההורים שי' ישאלו מזמן לזמן את הרופא המטפל, האם נתחדש מה בשטח זה 

בזמן האחרון, בהנוגע לבתם תחי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כט

ההיא  בארץ  יצחק  ויזרע   – יב-יג  כו,  בראשית 
ה' ויברכהו  שערים  מאה  ההיא  בשנה   וימצא 

ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד

רטז

ביאור הטעם דיצחק עסק בזריעת תבואה, וקשר לזה לחג 
השבועות, שמביאים שתי הלחם חמץ – כנגד יצחק בחי' 

גבורות וכו'

ג' מועדי השנה הם לנגד ג' האבות1 כידוע, ושבועות – 
שמביאים שתי הלחם – מכוון לנגד יצחק.

דשבועות  לרגל  שייכים  התבואות  ענין  כלל  והנה 
ביחוד, כי אם שכל ג' הרגלים הם על התבואות, פסח מועד 
ובו ביחוד הוא תבואה דשערים שמביאין  חדש2 האביב, 
העמר3 שערים, ושבועות הוא בכורי4 קציר חטים. וסוכות 

הוא חג5 האסיף.
אך הרי בכלל, הם ב' תבואות שערים וחטים שבפסח 
השדה,  מן  שלהם  האסיפה  רק  הוא  ובסוכות  ושבועות, 
הוא  הרי  שבשבועות  חטים  קציר  שמבכורי  הלחם  ושתי 
העמר שבפסח  והנפת  העמר6  ספירת  ממנין  ונמשך  תלוי 

כנ"ל.
דשבועות  לרגל  שייכים  התבואות  ענין  כלל  כן,  אם 
ביחוד, שהוא מכוון לנגד יצחק. שבמתן תורה דשבועות 
הקדימו נעשה לנשמע, שגבורי כח דוקא יכולים להקדים 
הגבורה8.  מדת  שמדתו  יצחק  בחי'  והוא  רז"ל,  כמאמר7 
מה  ישראל  של  זכותן  הזכיר  דוקא  שיצחק  מה  והיינו 

תורה  לקוטי  תיז.  סימן  חיים  אורח  טור  ב.  רנז,  דף  ג'  חלק  זוהר   )1
ועשי  נח, א. אברהם בחי' חסד – פסח, לושי  דרושים לראש השנה 
 – יעקב  יצחק.  אילו של  יצחק – שבועות, מ"ת בקול שופר  עוגות. 

סוכות, כמ"ש )בראשית לג, יז( "ויעקב נסע סכתה".
2( שמות לד, יח. "את חג המצות תשמור... למועד חדש האביב".

3( ראה רש"י ויקרא ב, יד. "ואם תקריב מנחת בכורים לה' אביב קלוי 
באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך" ופרש"י, "במנחת העמר 
הכתוב מדבר, שהיא באה אביב בשעת בישול התבואה, ומן השעורים 
ונאמר להלן )שמות ט, לא( כי השעורה  היא באה, נאמר כאן אביב 

אביב".
וחג  חטים  קציר  בכורי  לך  תעשה  שבועות  "וחג  כב.  לד,  שמות   )4

האסיף תקופת השנה"
5( שם.

6( ראה ויקרא כג, טו. טז.
נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה  אליעזר  רבי  אמר  פח.(  )שבת   )7
השרת  שמלאכי  זה  רז  לבני  גילה  מי  ואמרה  קול  בת  יצתה  לנשמע 
משתמשין בה דכתיב )תהלים קג, כ( ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי 

דברו לשמוע בקול דברו.
8( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד'. מאמרי 
אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות 

שם.

עקיבא  רבי  אמר9  בפרק  בשבת  לנשמע  נעשה  שהקדימו 
ע"ש, כי מה שהקדימו נעשה לנשמע זהו מבחינתו.

בזריעת  עסק  דוקא  שיצחק  בפסוק  שמצינו  וזהו 
ויזרע יצחק כו' וימצא כו' מאה שערים,  תבואות, כמ"ש 
במועד  והוא  תבואות,  לבחי'  שייך  ביחוד  יצחק  כי  יען 

דשבועות10.
וכתיב אחרי זה ויברכהו ה', הוא ע"ד11 שברכה מצוי' 

בביתו.
עשיר  שהי'  מאד  גדל  כי  עד  כו'  ויגדל  אח"ז12  וכתיב 
הוא  כו',  יצחק  של  פרדותיו  זבל  אומרים13  שהיו  גדול 

ע"ד14 כי היכי דתתערו.
כי  ליצחק,  שייך  ג"כ  שבועה  מלשון  שהוא  ושבועות 
עקידת  ע"י  זה  הי'  אך  לאברהם  נשבע15  שהקב"ה  אם 
זרעך  וגוף השבועה הוא שהרבה ארבה את  יצחק דוקא. 
יצחק.  על  כו' שקאי  בזרעך  והתברכו  כו'  זרעך  וירש  כו' 
וליצחק נאמר16 והקימתי את השבועה אשר נשבעתי כו', 

הרי ששבועה שייך ליצחק וכו'.
שייך  שזה  הלחם,  שתי  הוא  שבשבועות  מה  והיינו 

9( )שבת פט:( מאי דכתיב )ישעי' סג, טז( כי אתה אבינו כי אברהם לא 
ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך, לעתיד 
רבש"ע  לפניו  אמר  לי,  בניך חטאו  לאברהם  הקב"ה  לו  יאמר  לבוא 
ימחו על קדושת שמך... ליעקב בניך חטאו אמר לפניו רבש"ע ימחו 
על קדושת שמך, אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה, א"ל ליצחק 
שהקדימו  בשעה  בניך,  ולא  בני  רבש"ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך 
לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי ישראל... פתחו ואמרו כי 

אתה אבינו וכו'.
נולד למועד חדש  יצחק  וכן  גבורות הם בפסח,  "ומה ששערים   )10
האביב בפסח, וקציר חטים חסדים הוא בשבועות. ולכאורה פסח הוא 
בחי' חסדים דאברהם, ושבועות הוא יצחק גבורות, הוא ע"ד אחליפו 
)זח"א פז, ב( כו', וכמו בהב' פרשיות דקריאת שמע מ"ב  דוכתייהו 
)מובא להלן הערה  ויקהל סו"פ מ"ט  וכן מצינו במדרש רבה  וע"ב, 

18( שאברהם זהב ויצחק כסף, וד"ל" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
בכבוד  זהיר  אדם  יהא  לעולם  נט.(  מציעא  )בבא  למארז"ל  רמז   )11
אשתו שאין ברכה מצוי' בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנא' 

)בראשית יב, טו( ולאברם הטיב בעבורה. ע"ש. ראה לעיל סימן פט.
12( בראשית כו, יג.

13( )בראשית רבה פרשה סד, ז – מובא ברש"י( "ויגדל האיש וילך 
ולא  יצחק  פרדותיו של  זבל  אומרים  עד שהיו  חנין  א"ר  וגדל  הלוך 

כספו וזהבו של אבימלך".
וכו'  זהיר בכבוד אשתו  יהא אדם  "לעולם  רמז למ"ש ב"מ שם   )14
מחוזא  לבני  רבא  להו  דאמר  והיינו  בעבורה,  הטיב  ולאברם  שנא' 
כבדו  נשייכו,  אוקירו  ]רש"י:  דתתערו.  היכי  כי  לנשייכו  אוקירו 
לעיל  וראה  כך שמה[.  דר בתוכה,  רבא  עיר שהי'  מחוזא,  נשותיכם. 

סימן פט בסופו.
יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  יז-יט(  כב,  )בראשית  15( כמ"ש 
אשר עשית את הדבר הזה... כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך... 

וירש זרעך את שער אויביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ וגו'".
16( בראשית כו, ג.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

חסדים17  מחטים  והוא  תבואות,  בזריעת  שעסק  ליצחק 
רבה  כסף מדרש  נק'  ע"י העקידה  כמו שיצחק  ע"ד  הוא 
שערים  מהעמר  ונמשך  תלוי  הוא  הרי  ומ"מ  ויקהל,  פ'18 

17( "חטה ושעורה* הם חסד וגבורה, כי הז' מינים שנשתבחה בהן 
הארץ הם לנגד הז' מדות, חטה חסד ושעורה גבורה, וכמ"ש בלקוטי 

תורה להאריז"ל פרשת עקב ע"ש. )לקוטי לוי יצחק כאן(.
*( ראה לעיל סימן פד הערה 19, בנוגע שערה דמרמז לגבורות.

18( )שמות רבה פרשה מט, ב( וז"ל: זהב זה אברהם שנבחן בכבשן 

ששערים הוא גבורות.
ועוד זאת הרי שתי הלחם הם חמץ דוקא, שחמץ19 רומז 

על גבורות כידוע, יען כי בעצם יצחק הוא בחי' גבורות.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שעח

האש כזהב, וכסף זה יצחק שנצרף ע"ג המזבח, ונחשת זה יעקב וכו' 
ע"ש. ]ראה פניני לוי יצחק פרשת ויחי פרק מז פסוק כח[.

19( עיין גם פניני לוי יצחק פרשת וישלח פרק לו, פסוק לה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(ycewÎzay meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iyiy meil)

"ea eytze" mda dlzíéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe ,§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦
iyilyde oey`xd oicd -,éì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòå ,éì eãBä¦§©¨¥©§¥Ÿ¦

ìàøNéa ú÷Bìçî eaøé àlL,el legnl mileki `ly owfd rciyke , ¤Ÿ¦§©£Ÿ§¦§¨¥
lecbd oic zia lr welgl cgti.,wtqd heytl `xnbd dwiqneòîL§©

dpéîy ,xn`y oey`xd oicdn,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ¦¨©©¤¨©©¦¦¨
.dpéî òîL§©¦¨

,legn eiepiw eiepiw lr lgny lray ef zehiyt xwiraeáø da éâéìt§¦¥¨©
,àðéáøå àçà.legn ote` dfi`aãçmdnäøéúñ íãB÷ ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¤§¦¨

ãçå .ìeçî Bðéà äøéúñ øçàì ,ìeçîmdnäøéúñ øçàì ,øîà ¨§©©§¦¨¥¨§©¨©§©©§¦¨
.ìeçî énð,`xnbd zwqeteàøazñîeoicdyBðéà øîàc ïàîk ©¦¨¦§©§¨§©§¨©¥

éànî ,ìeçî,dgkedd okidn -éøcäî à÷cîepry dnn -ïðaø ¨¦©¦§¨§©§¥©¨¨
oldldìòa ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc ,éñBé éaøìzxzqpd ly §©¦¦§©§¨©¦¦¥©§¨

oic zial dnr jleddäéìò ïîàðjixv oi`e ,jxca dilr `eai `ly ¤¡¨¨¤¨
,edeeliy minkg icinlzúøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

äéìò ïîàð dìòa,cgiizdl mdl xzene ,dilr `eai `lyäèBñ ©§¨¤¡¨¨¤¨¨
åàìa àéäLzeaxl "d`nhed xy` ixg`" weqtdn ecnly enk ¤¦§¨

,dxzqpy dheqïkL ìk àìon`p dlrayBì eøîà .,iqei iaxl opax Ÿ¨¤¥¨§
àìixdy ,dnec epi` -a zøîà íàäcð,dilr on`p dlrayïkL Ÿ¦¨§©§§¦¨¤¥

øzéä dì Lé,xaca etwez exvi oi`e ,xdhzyk el zxzen didzy ¥¨¤¥
,äèBña øîàz,d`nhp m`øzéä dì ïéàLdgikene .zinler Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

ixdy ,legn epi` dxizq xg`ly xaeqdk opax zaeyzn `xnbdéàå§¦
dì úçkLî ,dì ìeçî äøéúñ øçàì zøîàote` ievn -dì Léc ¨§©§§©©§¦¨¨¨©§©©¨§¥¨
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לי

שם,  וילן  במקום  ויפגע   - יא  כח,  ויצא 
וישם  המקום,  מאבני  ויקח  השמש,  כי-בא 

מראשתיו; וישכב במקום ההוא

רמז  הוא  זמנה  לפני  החמה  שקיעת  ]תוכן:  א. 
רמז  זמנה  לפני  השמש  וזריחת  זמנה,  לפני  לגלות 

לגאולה לפני זמנה - דמעשה אבות סימן לבנים.[

ויצא יעקב וגו' כי בא השמש וגו'. ובש"ס דחולין 
ונראה לבאר  ורש"י ששקעה החמה שלא בעונתה.  ובב"ר 
הטעם עפמ"ש בב"ר ריב"ל פתח בגלות ויצא יעקב כד"א 
פ"ח  דגיטין  ובש"ס  עוד,  ע"ש  וכו'  ויצאו  פני  מעל  שלח 
ע"ש,  לונושנתם  שנים  ב'  שהקדים  הקב"ה  עשה  צדקה 
שלא  השמש  שקעה  ולכן  לבנים  סימן  אבות  ומעשה 
בעונתה ב' שעות קודם הזמן לרמז על ב' שנים הנ"ל, ולפ"ז 
כשיגיע הקץ הגאולה שהוא בעתה יקדים גם כן ב' שעות 
קודם כמ"ש אותה שמש ששקעה בשבילו זרחה בשבילו 

כמ"ש ויזרח לו השמש וגו'.
תכלת מרדכי

השמש  ששקעה  השעות  בשתי  רמז  ]תוכן:  ב. 
לפני זמנה שיהי' חורבן בית שני קע"ב שנים קודם 

אלף החמישי, ותבוא הגאולה לפני זמנה[

עה"פ ויפגע במקום ההוא ואיתא במד"ר דשקעה חמה 
שתי  דוקא  דלמה  לעיין  ויש  בעונתה,  שלא  שעות  שתי 

שעות ולא שלש או ארבע וכמו שהקשה ביפה תואר.
ובחת"ס מביא בשם רבו ר' נתן אדלר )מובא בחידושיו 
דהראה  המדרש  עפ"י  בדרשות(,  וכן  צא,  חולין  מס'  על 
הקב"ה ליעקב בהמ"ק בנוי וחרב ובנוי, ואיתא בגיטין פח. 
צדקה עשה ד' שהקדים הגלות שתי שנים לונושנתם, וזהו 
הרמז השתי שעות כנגד השני שנים שהקדים חורבן בית 
שנים  שני  החורבן  הלילה  ויבא  ישקע  דהשמש  ראשון, 

קודם זמנו.
דהנה  שני,  בית  לחורבן  גם  רמז  דהוא  י"ל  דרכו  ועפ"י 
במגלה עמוקות מביא הרמז עה"פ וידו אוחזת בעקב עשו, 
דחורבן בית שני הי' צ"ל באלף החמישי בסוד כל היום דוה, 
שנים  קע"ב  דהיינו  ד'תתכ"ח,  בשנת  החורבן  הי'  ובפועל 
קודם אלף החמישי, וזהו בעקב )אותיות עק"ב שנים( יהי' 

אחיזה לעשו ושליטתו קודם זמנו.
ואיתא בספר שמן ששון )מהמגן אברהם( פ' בראשית 
וכתוב  אתמול,  כיום  בעיניך  שנים  דאלף  החשבון  דעפ"י 
להקב"ה,  שנים  אלף  כנגד  יום  של  שעות  י"ב  דהיינו  ביום 

היינו  שעות  ושתי  ורביע,  שנים  פ"ג  היינו  דשעה  נמצא 
מאה  שהיינו  שנה  שליש  ושני  שנים  ושש  ושישים  מאה 
ושישים ושבע שנים פחות מעט, וי"ל דזהו הרמז דהקדים 
קודם  שעות  שני  בערך  יהי'  דהחורבן  לרמז  שעות  שתי 
אלף החמישי, וכדאיתא ביפה תואר הנ"ל דהחשבון בשתי 

שעות אינו מדויק בתכלית ויכול להיות קצת יותר עיי"ש.
דהוא  ד'תתכ"ח,  בשנת  באב  בט'  הי'  החורבן  ובאמת 
קעא  באמת  דהוא  ד'תתכ"ט,  לשנת  חדשים  שני  כמעט 
מאה  דהוא  שעות  ושתי  החמישי,  אלף  קודם  מעט  ויותר 
ויותר  שנים  חמש  חסר  נמצא  שנה,  שליש  ושני  ושישים 
נמצא   – כנ"ל  לשעה  שנים  ורביע  פ"ג  חשבון  דלפי  מעט. 
דחמש שנים וקצת עודף הוא כמה רגעים, וקצת זמן זה לא 
דק. ולפי"ז י"ל דהרמז ליעקב הי' גם להחורבן בהמ"ק השני 

דיהי' שתי שעות ויותר מעט קודם אלף החמישי.
הקדים  ואם  פורעניות,  טובה מרובה ממדת  והנה מדה 
הגלות קודם זמן דהוא פורעניות, כ"ש וק"ו דיקדים גאולה 
דשקעה  דהשמש  הנ"ל  במדרש  שכתוב  וכמו  זמן,  קודם 
ליעקב שלא בעונתה, זרחה לו אח"כ שלא בעונתה קודם 
זמן ככתוב "ויזרח לו השמש", ומעשה אבות סימן לבנים, 
וכן תהי' לנו דיזרח השמש הגדול משיח צדקנו שיאיר כל 
לאור  לך  הוי'  והי'  כהיעוד  השלישי  בהמ"ק  ויבנה  העולם 

עולם.
ליקוטי בתר ליקוטי

ג. ]תוכן: ויפגע במקום רמז לחורבן הבית ומבאר 
המשך הפסוקים בזה.[

במקום  ופגמו  שפגעו  לישראל  רמז  במקום.  ויפגע 
ויקח  ממנו,  וגלו  הבית  ונחרב  יומם  בעוד  שמשם  ובאה 
עבדיך  רצו  כי  כמו  רצונו  מראשותיו  וישם  המקום  מאבני 
המקום  אבני  את  ומגמתם  ראשם  כל  ששמו  אבני'  את 
להרימם וליסדם על מכונם, ועי"ז וישכב במקום רצונו בכל 
אפ"ה  חוצות  כל  בראש  שוכבים  המה  אשר  גלותם  מקום 
נחשב כאילו הנה במקום ההוא בא"י ע"י רצו את אבניו ואת 

עפריו, ויחלום ע"ד היינו כחולמים.
והנה סלם מוצב ארצה הם ישראל בגלות שהם יורדים 
אלקים  ומלאכי  השמימה  מגיע  ראשם  ולעולם  לעפר  עד 
ויורדים על ידיהם כי אין טובה באה  שרים עליונים עולים 
ס"ג[,  ]יבמות  ישראל  בשביל  אלא  פורעניות  ולא  לעולם 
זה  וע"ד  טומאתם,  בתוך  אתם  השוכן  עליו  נצב  ה'  והנה 

יתפרש בקל כל החלום והפרשה, ]תקס"ד[.
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא
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vie`לב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

ß elqk 'b oey`x mei ß

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ הפסיק יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ּכנען ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל עלֿידי «≈≈«¬…ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הראׁשֹון  לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי עׂשו "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו היה ∑iÂˆ‡.הענין לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«≈≈ָָֹ
עֹוׂשה  הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה חרנה", יעקב וּיל" אּלא לכּתב ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹצרי

ּפנה רׁשם. זיוּה, ּפנה הֹודּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ׁשּבזמן ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
וכן  א)הדרּה. ורּות (רות ּבנעמי האמּור הּמקֹום", מן ¯Á‰."וּתצא CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְְֲֳִִֵֵֵַַָָָָָָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ממממּבּבּבּבאראראראר יעקביעקביעקביעקב י)ווווּיּיּיּיצאצאצאצא (כח, ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
זקני לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי הּׁשבעה ויאמר אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל רבה)מּבארּה (מדרש ... ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר: יׁש הּדבר ּבטעם עּמֹו. ּברית ׁשּכרתּו ויצחק ּכאברהם ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיעקב
ּובׁשלילתֹו, הרע ּבדחיית ּבעיקר עסקּו ויצחק אברהם יעקב. ׁשל זֹו לבין ויצחק אברהם ׁשל עבֹודתם ּבין יסֹודי הבּדל ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
– ּומּיצחק יׁשמעאל, לצאת היה יכֹול מאברהם לכן ּבתקּפּה. נׁשארה הרע מציאּות עצם א לּקדּוׁשה, יתנּגד לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשהרע

להם. יתנּגד ׁשּלא הרע את ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעׂשו.
ּכ מּׁשּום ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ׁשלילת היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעּומתם,

.אבימל ׁשל מציאּותֹו עצם נגד היא מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלא
לטֹוב. ּולהפכֹו לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָזהּו:

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd elqk c"ei ,`vie t"y zgiyn)

ׁשּנׁשּבע  ּכׁשם לי ה ׁשבעה וּיאמר  אבימל עלי יעמד ׁשּלא (יעקב ) אמר ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ׁשבע.. "מּבאר ּבמדרׁש: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹאיתא
ּבני  ּכניסת נתעּכבה לאבימל אברהם ׁשל הּׁשבּועה על־ידי (ׁשהרי ּדֹורֹות" ׁשבעה ּבני ּבׂשמחת מׁשהה נמצאתי ,זקינ ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלי
חּיי רצֹוני, ּבלי ּכבׂשֹות ׁשבע נתּת אּתה (לאברהם) הּקּב"ה לֹו "אמר ּבמדרׁש ּכדאיתא ּדֹורֹות, ׁשבעה ּבמׁש לארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיׂשראל

ּדֹורֹות"). ז' ּבני ּבׂשמחת מׁשהה ְְְֲִִֶֶֶַַָׁשאני
אֹופנים: בב' מפרׁש - חסידּות) ּבדרּוׁשי ׁשהּובא (ּפרּוׁש ּכהּנה' 'מּתנֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּובּפירּוׁש

יׁשבע  ואם מׁשה. עמרם קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, עיּקר חּלקּו ׁשאז יהֹוׁשע, עד מאברהם היּו ּדֹורֹות "ׁשבעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻא)
יעּכבם הּוא ּגם ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹות ת ת ת יעקב ּתהא זזזז'''' ,מאבי ּבינֹותינּו ׁשהיא הּקדּומה הּׁשבּועה לֹו, אמר רק מחדׁש, נׁשּבע לא ויצחק . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אֹותּה". ּתפר ואל ְֵֵֵַָָּבינֹותינּו,
ז' הּמה ּגם יהֹוׁשע ּכּבּוׁש עד יצחק ּומּׁשבּועת ּדֹורֹות, ז' ועֹוג סיחֹון ארץ ּכּבּוׁש עד אברהם ׁשּמּׁשבּועת לֹומר יׁש "וגם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻב)

עֹוד יעּכבם יׁשבע, ׁשאם חׁשׁש ויעקב נֹוסף, ּדֹור לארץ הּכניסה את עּכבה יצחק ׁשּׁשבּועת והינּו, ננננֹוֹוֹוֹוסף סף סף סף ּדֹורֹות", .ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשל ענין הּוא ׁשבּועה", ׁשל "מּבארּה ׁשבע", מּבאר יעקב ׁש"ויּצא מ"ּבארּהּגּגּגּגאאאאּלּלּלּלה ה ה ה ונמצא, (יצא נׁשּבע ׁשּלא על־ידי־זה ּכי - ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

הּנ"ל). הּפרּוׁשים ב' (לפי אחד ּדֹור על־ּכל־ּפנים אֹו ּדֹורֹות, ז' לארץ ׁשּבכניסה הּגאּלה הקּדמה ׁשבּועה") ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשל
חֹורין", "ּבן נעׂשה ׁשעל־ידּה הּתֹורה, לּמּוד על ׁשרֹומז חרּות, מּלׁשֹון חרן - למעליּותא חרנה" ויל" ּגם לפרׁש יׁש זה ּפי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָועל

ּתֹורה". ּבתלמּוד ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל רּבֹותינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָכמאמר
ׁש"ויּצא  הּפׁשּוט לפרּוׁש ּבסתירה אינֹו למעלה) מּלמטה למעליּותא, הּוא חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב (ׁש"ויּצא זה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּופרּוׁש

ּכי: - למּטה) (מּלמעלה ּגלּות ׁשל ענין הּוא חרנה" ויל ׁשבע מּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיעקב
ּבֹו ׁשּׁשּי ּבמקֹום ּכפׁשּוטֹו, ּב"חרן" נמצאים ּכאׁשר ּדוקא - הּוא חרּות) מּלׁשֹון ("חרן" וחרּות ּגאּלה ׁשל ענין לפעל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּצר
אצלֹו ׁשּי ולא חֹורין", "ּבן הּוא הרי הּתֹורה, עם קׁשּור יהּודי ׁשּכאׁשר ּולהבהיר ל ׁשלל צרי ולכן וׁשעּבּוד, ּגלּות ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹענין

וׁשעּבּוד. ּגלּות ׁשל ְְְִִֶָָענין
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לג `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
לגלּות  נמסרּו לא  נׁשמֹותינּו אבל מלכיֹות, ּובׁשעּבּוד ּבגלּות נּתנּו ּגּופֹותינּו "רק אדמֹו"ר: וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּוכדברי
ּכח  ׁשּום ואין ּדעּתֹו, עלינּו ׁשּיכפה מיׁשהּו אין ּומנהגיו, ּומצֹותיו יׂשראל לתֹורת לדתנּו, ׁשּנֹוגע מה ּכל מלכיֹות.. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻוׁשעּבּוד

לׁשעּבדנּו". רּׁשאי ּכפיה ְְְְִֵֶַַַָׁשל
לפרּוׁש ּבסתירה אינֹו הּגאּלה, ענין עם קׁשּור גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ׁש"ויּצא הּמדרׁש ׁשּפרּוׁש ד) (סעיף לעיל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוכאמּור

הּגאּלה. ענין לפעל צרי ׁשם ׁשּדוקא ּכיון וגלּות, ירידה ׁשל ענין ׁשזהּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻהּפׁשּוט
ּבּׁשביל  היא ּבזה ׁשהּכונה ּכיון מּזה: ויתירה עליה, צר היא זֹו ירידה הרי ירידה, ׁשל ענין הּוא ׁשּבפׁשטּות אף יֹותר: ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּובעמק
ׁש"מלאכת  ּבּׁשּבת, מלאכה אּסּור לענין ׁשמצינּו ועל־דר עליה. ּכי־אם ירידה, זֹו אין ּדבר ׁשל לאמיּתתֹו הרי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהעליה,
אזי  לטֹובה, היא והּכונה ׁשהּמחׁשבה ּדכיון לבנֹות, מנת על סֹותר ּוכמֹו הּמחׁשבה, ּבתר אזלינן ולכן ּתֹורה", אסרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמחׁשבת

ׁשּכיון - חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב "ויצא ּבענין ועל־דר־זה טֹוב. הּוא ּבפעל הּמעׂשה ּבּׁשביל ׁשׁשׁשׁשההההּכּכּכּכונה ונה ונה ונה ּגם היא ּבזה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּגם הרי (ּכּנ"ל), הּגאּלה ּגּגּגּגּוּוּוּופא פא פא פא ענין זהזהזהזה ּגאּלה.אינ עניןעניןעניןענין ׁשל ענין אּלא ּגלּות, ׁשל ענין ֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּבסתירה  זה ׁשאין ג), (סעיף הּתֹורה לּמּוד על־ידי ׁשּנעׂשה החרּות ענין על ׁשּמֹורה ד"חרנה", לענין ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל־דר־זה
ּדוקא. ּבחרן הּוא הּתֹורה דלימּוד והּׁשלימּות העּלּוי עּקר ואּדרּבה, ּכפׁשּוטֹו, ד"חרנה" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָלהענין

מן  מקֹום ּברחּוק ּבהיֹותֹו ׁשּדוקא - רחֹוק למקֹום אֹותֹו ׁשֹולח ׁשאביו הּמל ּבן ּבּמׁשל תרס"ו ּבהמׁש הּמבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹועל־דר
ּומּׂשיג  ׁשמבין רּבֹות, מעלֹות לֹו יׁש הּמל ּבבית ּבהיֹותֹו ׁשּגם ׁשאף והינּו, .הּמל ּבן ׁשל האמּתית מעלתֹו מתגלית ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָהּמל
צר יׁש העצמּיֹות, למעלֹותיו ועד ּולעמקן, לּבּורין לאמיּתתן, אּלּו מעלֹות לגּלֹות ּכדי מּכל־מקֹום וכּו', וחסדן ידען ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹכֹו',

ּדוקא. רחֹוק למקֹום ְְְְַָָָָלׁשּלחֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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חרנהחרנהחרנהחרנה:::: ווווּיּיּיּילללל ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ממממּבּבּבּבאראראראר יעקביעקביעקביעקב ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיצאצאצאצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּפנה  מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ׁשּבזמן רׁשם, עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת ְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּגיד

הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה רש"י)הֹודּה, ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָָָָ
ּדֹומה  לא . . ורבקה? יצחק ּדהוי הכא . . הדרּה ּפנה זיוּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּבזמן

צּדיקים". ׁשני ׁשל לזכּותן אחד צּדיק ׁשל הפסוק)זכּותֹו על רבה .(מדרש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
מּובן  ּבעיר, נׁשארּו ורבקה ּכׁשּיצחק וכּו' זיוּה" ׁש"ּפנה לֹומר אפׁשר אי הּמדרׁש, לקׁשית רׁש"י התיחס ׁשּלא מּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּנה

קׁשה. זה אין הּפׁשט ְְֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבדר
העיר. יֹוׁשבי על הּצּדיק ׁשל ּופעּלתֹו הׁשּפעתֹו היינּו העיר ׁשל והדרּה זיוּה הֹודּה הּפׁשט, ּבדר הּמפרׁש ׁשּלרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻויׁש
לׁשּמׁש להּׁשאר צריכה ׁשהיתה ּובפרט ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה "ּכל הרי ורבקה ּבביתֹו, וכלּוא סּומא היה ׁשּיצחק ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָּובהיֹות 
וזיוּה הֹודּה ּבׁשם לכּנֹותם ואי־אפׁשר הנהגתם. לׁשּנֹות העיר ּבני על ּכיעקב ּכל־ּכ הׁשּפיעּו לא הרי היה, ּדסּומא יצחק ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹאת

ֲַָָוהדרּה.
ההׁשּפעֹות  ּכל ּבאֹות ׁשּבזכּותֹו זה כן ּוכמֹו העיר, על ׁשּמגן הּצּדיק ׁשל זכּותֹו על קאי והדר" "זיו הּמדרׁש, לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמה־ּׁשאין ־ּכן
ׁשאינֹו לפרׁש וצרי העיר. על הׁשּפיעה ּוזכּותם ּבעיר נׁשארּו ורבקה יצחק הרי קׁשה ּולפי־זה העיר, על והּברכֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּטֹובֹות

צּדיקים. לב' אחד צּדיק זכּות ְְִִִֶֶַַָּדֹומה

(àé)çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬

:àeää©«
i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑,מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר הּמֹורּיה,לא הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא «ƒ¿««»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבֹו: כב)ׁשּנאמר מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ט"ז:)ּכמֹו∑ÚbÙiÂ."וּירא ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע ּבדּבׁשת".(שם "ּופגע ְֱֵֶֶֶַַַַָָ«ƒ¿«ְְִִֶַַַָָָ
ּפרׁשּו כז)ורּבֹותינּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה, ז)לׁשֹון ּבי",(ירמיה ּתפּגע וׁשּנה "ואל ערבית, ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

LÓL‡יא  ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È·‡Ó ·ÈÒe¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡a¿«¿»«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).íB÷na òbôiåziaxr zNtY Ffe ,dNtY oFWl(h gq x"a :ek zekxa)mxh ,WnXd `AaizM ixdW ,mFwOA rBtIexcdeiM ©¦§©©¨§§¦¨§§¦©©§¦¤¤¨©¤¤¤£¥§¦©¦§©©¨©£©¦
WnXd `azFkxaC dHiXd itl mpn` .(.a):miakFMd z`v cr ied `l ziaxrC rnW z`ixw onfC rnWnai dxez ¨©¤¤¨§¨§¦©¦¨¦§¨©§©¦§©§¦©§©§©§¦¨¨¥©¥©¨¦



vie`לד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
הארץ, לֹו ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּנׁשה'הּכתּוב 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש צא)ּכמֹו ŒÈk·‡.(חולין ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹƒ»

LÓM‰∑ ׁשּלא ּפתאם החּמה לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם". וּילן הּׁשמׁש "וּיבא לכּתב לֹו היה «∆∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשם  ׁשּילין ּכדי ÂÈ˙L‡¯Ó.ּבעֹונתּה, ÌNiÂ∑,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין רעֹות.עׂשאן חּיֹות מּפני ׁשּירא ְְִֵֶָָָָ«»∆¿«¬…»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

זֹו, עם זֹו מריבֹות אֹומרת:התחילּו עׂשאן זאת מּיד יּניח', 'עלי אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
מראׁשתיו" ׂשם אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, אבן ‰‰e‡.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÌB˜na ·kLiÂ∑ ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ«ƒ¿««»«

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא עבר ּבבית ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ּבאֹותֹו מעּוט, .לׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 61 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zFrx zFIgn dxinXd otŸ̀¤©§¦¨¥©¨

מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשתיו תיו תיו תיו  ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם מאבנימאבנימאבנימאבני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ָָָָֹֹ
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין רש"י)עׂשאן ובפירוש יא. (כח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

מּדּוע  יּזיקּוהּו, לא ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :מּמה־נפׁש והרי ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹצרי
הּגּוף? ׁשאר את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה לנּסים להזּדּקק רצה לא ואם ראׁשֹו. את ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹהּקיף 

הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש
ׁשּצרי – ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ּפסּוק אׁשר ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה
ואּלּו ."ּכּפי" ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ההתעּסקּות ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי "יגיע ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלהיֹות
ההצלחה  מבטחת אזי ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה מּנחים להיֹות צריכים – הּנעלים הּכחֹות היינּו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהראׁש,

."ל וטֹוב אׁשרי" –ְְֶַָ
רק  מּנח ׁשּיהיה – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ּולהתעּסק ּבית להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻולכן,

העֹולם. ּבעניני ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ּומצֹות, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

עבֹודת  ּבׁשביל אּלא לבן, צאן על הּׁשמירה ּבׁשביל היתה לא ּבווּדאי ׁשכב", ׁש"לא נפׁש מסירת ּכדי עד יעקב ׁשל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹיגיעתֹו
("לא  הּזמן ּכל ּבמׁש ער להיֹות הּוצר זה ׁשּבׁשביל לבן, ּבבית ׁשהיּו העֹולם ׁשּבעניני הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּבירּורים,

הּבירּורים. ּבעבֹודת יעקב לפעּולת ׁשהתנּגד לבן על להתּגּבר ּכדי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשכב"),

(áé)òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ּתחּלה ועלּועֹולים לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ואחרּֿכ …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו-לרקיע  לארץ חּוצה מלאכי .וירדּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

(âé)éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
éáà íäøáàáëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò̈¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: מּׁשּום ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים טו)על ׁשמֹו(איוב יחד ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi-ai).ílñ äpäåmNq`IxhnibA §¦¥ª¨ª¨§¦©§¦¨
,ipiqÎWFcTd cizrW `nbEC d`xW ¦©¤¨¨§¨¤¨¦©¨

xd lr l`xUil dxFY zzl `EdÎKExÄ¨¥¨§¦§¨¥©©
:ipiqriBn FW`xe] dvx` aSn ¦©ª¨©§¨§Ÿ©¦©

'ebe [dninXdipiqA FcbpkE ,(`i c mixac) ©¨©§¨§¤§§¦©
:minXd al cr W`A xrAdPde Ÿ¥¨¥©¥©¨©¦§¦¥

midl` ik`ln.oxd`e dWn df ,dPde ©§£¥¡Ÿ¦¤¤§©£Ÿ§¦¥
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לה `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת, הּוא והרי ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, ÈÏÚ‰.(תנחומא)על ·ÎL∑ חולין) ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ…≈»∆»

ּתחּתיו,שם) יׂשראל ארץ ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לבניוקּפל ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו ׁשּזה (רמז אּמֹות, ּכד' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
אדם  ׁשל .)מקֹומֹו ְֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi lr FnW d"ATd cgIW mrHd©©©¤¦¥©¨¨§©¦§¨

יצחקיצחקיצחקיצחק ואלהיואלהיואלהיואלהי אביאביאביאבי אברהםאברהםאברהםאברהם אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר עליועליועליועליו ננננּצּצּצּצבבבב יהוהיהוהיהוהיהוה יג)והוהוהוהּנּנּנּנהההה (כח, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ ִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, וכלּוא עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק (תנחומא.ואלקי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

הרע  יצר . . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ּתאוֹות יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָותמּוּה,
מּמּנּו"? ִֶַָּפסק

ׁשּנׁשֹות  אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ׁש"וּתכהין מּפני הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּכל־ּכ העׁשן היה לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא מּובן והּנה זרה, לעבֹודה ּומקטירֹות מעּׁשנֹות היּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹעׂשו
לעבֹודה  עׁשן ראּית לסּבל יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא מּזה. מתעּורֹות עצמן הן היּו חזק, היה ׁשאם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחזק,

ּבעיניו". ׁש"נתיּסם ּכ ּכדי עד זרה, עבֹודה ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ולא ּברע" מראֹות עינים "טהֹור היה ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזרה,
מּמּנּו נּטלה ּבעיניו  ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן זרה, עבֹודה ּכלל לסּבל יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוכיון
הּקּב"ה  יחד ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו נּטלה הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, לראּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּׁשּיכּות

ּבחּייו. אף עליו ׁשמֹו ְְֶַַָָָאת
והסּביר  החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו הּגיׁשּו ׁשּפעם מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכעין

רֹואהּו. יׂשראל אין ו(לכן) עּכּו"ם ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹזאת

(ãé)äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
çtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöåäîãàä ú §¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:Eòøæáe§©§¤«
i"yx£zˆ¯Ùe∑ וכן" ּכמֹו .יפרץ"וחזקּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 117 'nr b"kg mgpn zxez t"r)

YvxtE - ux`d xtrM Lrxf dide§¨¨©§£©£©¨¨¤¨©§¨

ונגּבה" וצפֹונה וקדמה ימה ּופרצּת הארץ, ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק יד)על עפר (כח, עד זרע "ּכׁשּיּגיעּו ּבּמדרׁש איתא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדל'" מעפר 'מקימי הוי: וקדמה'. ימה 'ּופרצּת ׁשעה אֹותּה ח)הארץ, פכ"ה, רבה .(שמות ְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָָ

יּגיעּו ׁשּכאׁשר אּדרּבה, אּלא מהּברכה, חלק אינֹו הארץ", ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק הּמדרׁש, ׁשּלדברי נראה, ּפׁשּוטֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּולפי
גֹו'". "ּופרצּת ׁשל הּברכה ּתחּול אז ּכזה, ׁשפל למּצב יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבני

אדרּבה: אּלא ירידה, על מרּמז אינֹו הארץ" ּכעפר זרע ׁש"והיה החסידּות, ּדר על לבאר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
הּקדֹוׁש החּיים' ּב'אֹור מבֹואר יד)ּדהּנה כח, הּנׁשמה (ּפרׁשתנּו לירידת מרּמזת גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ּד"וּיצא הּפרׁשה ּדכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

עמיקּתא". לבירא רמא "מאיגרא ׁשהיא וחֹומרי, ּגׁשמי ּגּוף ּבתֹו להתלּבׁש חּוצבּה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּמקֹור

„‡¯Ú‡יד  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡etˆÏe ‡ÁÈ„ÓÏe ‡·¯ÚÓÏ Û˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»

:CÈa ÏÈ„·e¿ƒ¿»
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vie`לו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
לבררֹו עּמֹו ועֹוסקת ּבּגּוף להתלּבׁש יֹורדת ׁשהּנׁשמה על־ידי ׁשּדוקא עלּיה. צֹור היא זֹו ׁשּירידה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּומבֹואר

ּבּגּוף. ירידתּה קֹודם מּכמֹו יֹותר עליֹונֹות לדרגֹות הּנׁשמה עֹולה על־ידי־זה הּנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולזּככֹו,
ּגם  להעלֹות הארץ", ל"עפר הּנׁשמה ׁשּתרד הארץ", לעפר זרע "ּכׁשּיּגיעּו ׁשּדוקא ליעקב, הּקּב"ה ׁשל ּברכתֹו ּתֹוכן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזהּו
ל"עלה  ׁשּתזּכה ועד מעלֹות. ּבלי־ּגבּול ׁשּתעלה גֹו'", וקדמה יּמה "ּופרצּת לברּכת זֹוכה היא הרי ּתחּתֹונֹות, הכי הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאת

ּבּמדרש ׁשאיתא לפניהם" ספס"ג)הּפֹורץ בראשית ּפרץ (אגדת . . מּמּנּו יֹוצא ׁשהּמׁשיח ראׁשֹון ּפרץ יצא . . הּקּב"ה "אמר ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לפניהם'". הּפֹורץ 'עלה ׁשּנאמר מׁשיח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

(åè)ézøîLe Cnò éëðà äpäåCìz-øLà ìëa E §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½
éúáLäåãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà E ©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ

:Cì ézøac-øLà úà éúéNò-íà øLà£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ‡∑ ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה ‡È˙ÈNÚŒÌ.לפי ¯L‡ „Ú∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש צ)'ּכי''אם' .(גיטין »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ«¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ

CÏ Èz¯ac∑:לֹו אמרּתי ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על לאברהם ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּסמּוכים  ו'להם' ו'לֹו' ,'ּו'ל 'לי', ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ּביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ'ּכי

לכן  קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, וזה 'על', לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, .אצל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(543Î544 'nr ,` jxk g"nyz zeiecreezd ;g"nyz'd `vie t"y zgiyn)

רק  (לא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא לֹו ּמבטיח – לחרן ללכת ּכדי מּבאר־ׁשבע יֹוצא ּכׁשּיעקב הּׁשליחּות, מילּוי ּבהתחלת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמּיד
(לא  ׁשּמבּקׁש – יעקב ׁשל ּבתפילתֹו ועל־ּדר־זה הּזאת", האדמה אל והׁשיבֹותי" ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרּתי עּמ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁש"אנֹוכי

אבי". ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרני עּמדי אלֹוקים ׁש"יהיה ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרק
והסּבר: ּביאּור ּדרּוׁש ְְְְִֵֵֶָָולכאֹורה,

ענין  את (ּוביֹותר) ההדּגׁשה מהי – ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא זֹו, ׁשליחּות ׁשל ּומּטרתּה ׁשּתכליתּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּכיון
מילּוי  הּׁשליחּות, ּפעּולת ּגֹודל לגּבי מהּׁשליחּות לׁשיבה יׁש וחׁשיבּות ער ואיזה גֹו'", ּבׁשלֹום "וׁשבּתי גֹו'", והׁשיבֹותי"ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבתחּתֹונים?! ּדירה לֹו להיֹות ּדהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והּתאוה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָהרצֹון
להיֹות  והּתאוה הרצֹון את למּלא נעלית, הכי ׁשליחּות מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מקּבל ּכאׁשר ליעקב: ּבנֹוגע היא הּׁשאלה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועיקר
ּבׁשלֹום", "וׁשבּתי זֹו, מּׁשליחּות ההׁשבה עם ּבקׁשר נדר") ׁש"וּיּדר (ועד ויארי ויבּקׁש יתּפּלל – (ּבחרן) ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹו

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא?! ּורצֹון ּתאוה ׁשהּוא ּבעניין הּׁשליחּות מילּוי מאׁשר יֹותר נעלה ּדבר יׁש ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכי
ׁשּיּׁשאר  (אינּה העליֹונה ׁשהּכּונה היינּו, העליֹונה, ּבּכּונה עיקרי וענין חלק היא מהּׁשליחּות ׁשההׁשבה לֹומר, צרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּכרח
למקֹומֹו ׁשּיחזֹור אּלא) מאֹוד"), מאֹוד האיׁש ׁש"ויפרֹוץ עד ׁשלימה", ּד"מטתֹו ּומּצב ּבמעמד היֹותֹו (עם חס־וׁשלֹום ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּב"חרן",

..."עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהאמיתי,
ּבפׁשטּות: מּזה ְְִֶַַָָההֹוראה

מקֹום  ׁשל אף "חרֹון מּמּנּו, חּוצה ׁשאין לחּוצה עד חּוצה, הּמעינֹות והפצת הּתֹורה הפצת ׁשליחּות את למּלא יֹוצאים ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּכי־אם  כּו'), נעלה ּומּצב ּבמעמד נמצא ּכאׁשר (ּגם זה ּבמקֹום חס־וׁשלֹום, ׁשּיּׁשאר, אינּה ׁשהּכּונה לזּכור יׁש – ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבעֹולם"
ולׁשּוב  הּׁשליחּות את לסּיים ּברצֹון הּוא חדּור ּופעּולה ּפעּולה ׁשּבכל היינּו אביו, ּבית אל ולׁשּוב הּׁשליחּות, מילּוי את ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלסּים

מהּמּצ צדקנּו מׁשיח על־ידי ּבּגאּולה – אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי – אביו ּבית אבינּו).אל (ּבית מארצנּו ּגלינּו ׁשל ב ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּגלּות"), "דאלאי רק (לא קיצין" "דאלאי הּקיצין", ּכל "ּכלּו ׁשּכבר מּכיון – האחרֹון ּדֹור זה, ּבדֹורנּו ּביֹותר מּודגׁש זה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹוענין
ׁשל  ׁשנים עׂשירּיֹות עֹוד ׁשעברּו ּולאחרי הּכפּתֹורים", את "לצחצח אּלא נֹותר ׁשּלא ּדֹורנּו, נׂשיא מו"ח כ"ק ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּובלׁשֹון
ּבווּדאי  הרי – הּכפּתֹורים" "צחצּוח את ּגם ּכבר סּימּו ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשל ּבׁשליחּותֹו חּוצה הּמעינֹות ּבהפצת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהתעּסקּות
אל  ּבׁשלֹום "וׁשבּתי  צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבלת ּכּולכם" הכן "עמדּו ׁשל אחרֹונה הכי הּפעּולה אּלא נֹותרה ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּובווּדאי

אבי". ִֵָּבית
ְִָּולהעיר:

(הּיציאה  חּוצה והּמעינֹות הּתֹורה ּבהפצת הּׁשליחּות עבֹודת להיֹות צריכה האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּגם ּפׁשּוט וגם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּובן
האחרֹונים  הּגלּות ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשּיֹודעים אף־על־ּפי כּו', ּונתינה הּמסירה ּובתכלית והּׁשלימּות, הּתֹוקף ּבכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָל"חרן")

נגאלין". הן ּו"מּיד ְִִִֵַַָָמּמׁש,
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– להיפ אּלא . . חס־וׁשלֹום, מחליׁשה אינּה מּמׁש האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשהּידיעה ּבלבד זֹו לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואדרּבה:
הּגאּולה), על כּו' ּודריׁשה ּובּקׁשה והּתפּלה לּגאּולה, הּציּפיה – (ּכֹולל העבֹודה עניני ּבכל כּו' ּומרץ חּיּות ּתֹוספת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּפֹועלת

מּמׁש. האחרֹונה הּפעּולה ׁשּזֹוהי ׁשּיּתכן אּלא עֹוד, ולא הּׁשליחּות, ּוגמר סּיּום מֹוסיפה זֹו ׁשּפעּולה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבידעֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr al jxk zegiy ihewl)

יצחקיצחקיצחקיצחק ּכּכּכּכלללל טו)ולאולאולאולא כח, ׁשּזֹוהי(רש"י לפרׁש לאהבטחההבטחההבטחההבטחהיׁש הבטחּתיו), ל . . ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל יהיה ׁשהרי ּתּתּתּתנאי נאי נאי נאי ׁשּכן . ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נאמר יׁשמעאל על יג)ּגם כג, ּבּמערה"(וירא חלק ּבׁשביל זה "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא, זרע (רש"י ּכי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ה) נ, רז"לויחי ואמרּו א). יח, ּדכתיב(קידושין . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, את (דברים נתּתי (מאברהם) לעׂשו ירּוׁשה ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לזרעֹו יצחק "ועקדת לֹומר ׁשּצריכים אֹומרים ויׁש ׂשעיר. יעקביעקביעקביעקבהר עׂשוׁשׁשׁשׁשלללל לאפּוקי ּתזּכר", הזקן הּיֹום אדמו"ר ערוך (שולחן ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְִֵֵַַָֹֹֹ

סתקצ"א) .או"ח

(æè)íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−
:ézòãé àì éëðàå äfä©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ ּכזה קדֹוׁש ּבמקֹום יׁשנּתי לא ידעּתי, .ׁשאם ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ
:íéîMä øòL äæå íéýìû úéa-íà¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ואמצע ׁשבע ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּבין ׁשּפּועֹו ּבּגבּול ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה עֹומד ׁשבע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

סּלם  נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין נחלת ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻיהּודה
ׁשאמר  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּוע ֹו אמצע מּגיע ּבביתֿאל , וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשרגליו

לירּוׁשל  קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ויּפטר מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק ים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ּומהיכן ירּוׁשלים. ולא היא לּוז וזֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביתֿאל,
"וּיפּגע  וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא חּלין', ּב'ׁשחיטת האמּורה הארץ קפיצת היא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻוזֹו
להתּפּלל  לּביּה יהיב לא איהּו ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע הּמקּדׁש, ּבית על יעקב ּכׁשעבר ּתאמר ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבּמקֹום".
ּוקרא  הּנׁשה'. 'ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּמקֹום
התּפּללּתי  ולא אבֹותי ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, מטא ּכי חרנה". וּיל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמֹוכיח:

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר למהּדר ּדעּתיּה יהב ׁשהיתה (ּבֹו'? ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה לא אל, ּבית ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

קראּה: האלהים, ּכאברהם "עיר לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן יצחק, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ּבית ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

מדּיק  רׁש"י מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא 'הר', אתרא ∑BpŒ‰Ó¯‡.)ׁשּקראֹו ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ«»ְְְִַַַָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, למלּבׁשהדין'. ‰ÌÈÓM.ּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ְְְְְְְִִֵֵָָָָָ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ

מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מּטה הּׁשמימה, ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד .מכּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

(èé)íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øéòä-íL æeì¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

ËLe˜a‡טז  ¯Ó‡Â dzMÓ ·˜ÚÈ ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»

ÈÏ˙יז  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó ¯Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»

Ècיח  ‡·‡ ˙È ·ÈÒe ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi).íéäìà úéa-íà ék äæ ïéà¥¤¦¦¥¡Ÿ¦
milFr mdW d`Fx ip`W xg`n ,WExiR¥¥©©¤£¦¤¤¥¦
mix`Wpe micxFie ,dNigY o`Mn¦¨§¦¨§§¦§¦§¨¦

xFcn minXde df mFwn oM m` ,dHnl§©¨¦¥¨¤§©¨©¦¨
minXl o`Mn oilFr mde ,`Ed cg ¤̀¨§¥¦¦¨©¨©¦
diIlrl ziAn dlFrd mc`M ,oicxFie§§¦§¨¨¨¤¦©¦¨£¦¨

x`Wpe ziAd l` cxFi xg`e§©©¥¤©©¦§¦§¨
:mWgi dxez ¨



vie`לח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

(ë)éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

:Laìì ãâáe ìëàì¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑:לי ׁשאמר ּכמֹו עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו הבטחֹות לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

"עּמ אנכי אׁשרּֿתלÈ¯ÓLe∑"."והּנה ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: ׁשאמר ÏÎ‡Ï.ּכמֹו ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ּכמֹו ְִִִֵָָֹ¿»«ƒְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…ְ
מבּקׁשֿלחם" וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, קרּוי הּוא לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לא "ּכי ְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשאמר:

לז) .(תהלים

(àë)éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−
:íéýìûì¥«Ÿ¦«

i"yx£Èz·LÂ∑"אלֿהאדמה והׁשיבתי" לי: ׁשאמר מּדרכי ∑·ÌBÏL.ּכמֹו אלמד ׁשּלא החטא, מן ׁשלם ¿«¿ƒְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ÌÈ‰Ï‡Ï.לבן  ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑:ׁשאמר ּכמֹו ּבזרעי, ּפסּול יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה עלי ׁשמֹו ׁשּיחּול ָָ¿»»ƒ≈…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

"אחרי ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, הבטיח זֹו והבטחה ,"ל יז)"אׁשרּֿדּברּתי זרע(.(לעיל ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּפסּול  ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא .)מיחס ְְִֵֶָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie zyxt zay

ׁשהּוא  אלקים", לי עׂשה "צחֹוק ׁשם על ּכן ׁשּנקרא יצחק, הּוא יעקב ׁשל ּדאביו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ענין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
יהיה  גֹו' לאלקים לי הוי' והיה ּבּכתּוב, ּומסּיים אלקים. ּדׁשם ההעלמֹות ּבירּור מּצד ׁשּנעׂשה ּדלמעלה והּתענּוג הּצחֹוק ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹענין
והמׁשכה  ּבהעלאה הּצּדיקים עבֹודת ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש" ּובגד לאכֹול לחם לי ּד"ונתן העבֹודה ׁשעל־ידי והיינּו, אלקים, ְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבית
ׁשהּוא  ראׁשּה, על ׁשמן וּיּצֹוק ואחר־ּכ ההעלאה, ענין ׁשהּוא מּצבה, אֹותּה וּיׂשם גֹו' האבן את וּיּקח ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ[ׁשּזהּו
העבֹודה  על־ידי אמנם ּכּנ"ל. הוי' ּדׁשם הּגילּוי ענין ׁשהּוא לאלקים, לי הוי' ּדוהיה הּגילּוי נעׂשה אזי ההמׁשכה], ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹענין
החדׁשים  הּמּקיפים המׁשכת ענין ׁשהּוא אלקים, ּבית נעׂשה הּתׁשּובה, עבֹודת ענין ׁשהּוא אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּד"וׁשבּתי
לֹו יׁש מּכל־מקֹום סֹובב, ּבבחינת מהעֹולמֹות, למעלה היֹותֹו עם הוי', ׁשם ׁשּגילּוי והיינּו, הּכללי. מּסֹובב ּגם ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּלמעלה
ׁשּי זה ּכל א הּכללי, הּמּקיף עד הּפרטים מּקיפים מדריגֹות, ּכּמה ּבזה ויׁש סֹובב, ּבׁשם נקרא ׁשּלכן לעֹולמֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּיכּות

העצמּות. המׁשכת נעׂשה הּתׁשּובה עבֹודת על־ידי אמנם לעֹולמֹות. ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָעדין

(áë)úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑ זאת אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ.Ô·‡‰Â ¿»∆∆«…ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ¿»∆∆
'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ ּכׁשאמר ארם, מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה וכן ה'', קדם עלּה פלח 'אהי ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּביתֿאל" עלה "קּום לה)לֹו: נס"(לקמן עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה ,. ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie t"y)

ּבית  אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי אמר כּו' יֹומיא ּבסֹוף ּבתראה ּדגלּותא ּדּוחקא ּדקּודׁשא ּברּוחא (יעקב) דחמא ּבגין ּבּזהר, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹואיתא
ואמרּו ׁשּובי, ּפעמים ד' ּכאן ׁשּנאמר הּמחנים, ּכמחֹולת גֹו' ׁשּובי ׁשּובי הּׁשּולּמית ׁשּובי ׁשּובי ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאבי.

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).éãnò íéäìà äéäé íàDihWR ¦¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦§¨¥
,drEaW oFWl `N` i`pY df oi` `xwC¦§¨¥¤§©¤¨§§¨

oMicOr midl` didi:'ebe`k dxez ¥¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦
(ak).éì ïzz øLà ìëåawri ,Wxcn §Ÿ£¤¦¤¦¦§¨©£Ÿ

opixn`e .oFnOd on xUrn zzl oTY¦¥¨¥©£¥¦©¨§¨§¦©

dAx ziW`xaA(f"lt `"xc iwxt ,f r x"a d`x) ¦§¥¦©¨
x z` cg` oin l`Wiel oA rWFdi iA ¨©¦¤¨¤©¦§ª©¤¥¦

,iel ,Fl xn` .eipA xVirW Epivn okid¥¨¨¦¤¦¥¨¨¨©¥¦
d`x dnE Fl xn` ,minXl FWiCwdW¤¦§¦©¨©¦¨©¨¨¨
,ixiUr did `l `Ede iel WiCwdl§©§¦¥¦§Ÿ¨¨£¦¦

eipA lMn awri dUrW Fl xn`̈©¤¨¨©£Ÿ¦¨¨¨
,xVrzdl xiCl oiqpkPd mi`lhM¦§¨¦©¦§¨¦©¦§¦§©¥
zFIpxAC) .mzFclFY KxC qipkde§¦§¦¤¤§¨©§¨¦

:(odbk dxez ¥



לט `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy
הּׁשּולּמית, ׁשּובי נאמר זה ועל חתּונה'), ּדרּוׁשי ּב'קּונטרס ּבארּוּכה (וכּמבֹואר הּגלּיֹות מד' הׁשיבה על ׁשּקאי ז"ל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻרּבֹותינּו
מדריגֹות, ּכּמה חׁשיב זה ּבפסּוק הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבׁשלֹום. וׁשבּתי ּׁשּכתּוב מה על־ּדר ּבׁשלֹום, היא ׁשהּׁשיבה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהיינּו,
ּומצֹות, ּבתֹורה הּצּדיקים עבֹודת ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש, ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן נאמר ּתחילה למעלה. ּדמּלמּטה ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּובסדר
הּמצֹות  ענין הּוא ללּבֹוׁש ּובגד מעי. ּבתֹו ותֹורת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי, מזֹון ּבבחינת ׁשהיא הּתֹורה, על קאי לחם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

ׁשהּו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי נאמר ואחר־ּכ ּומּקיפים. לבּוׁשים מעבֹודת ׁשהם ׁשּלמעלה ּתׁשּובה' ה'ּבעלי עבֹודת א ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
סדר  ׁשּמבאר ּולאחרי לעמֹוד. יכֹולים ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ּבמקֹום ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָהּצּדיקים,
לאלקים, לי הוי' והיה נאמר ׁשּתחילה הּוא, והּסדר העבֹודה. על־ידי ׁשּנעׂשים מּלמעלה ההמׁשכֹות ּפרטי ּגם מבאר ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהעבֹודה,
המציאּות, ּכל מתּבּטלת היתה אזי ּבגילּוי, הוי' ׁשם היה אילּו ׁשהרי הוי', ׁשם על מעלים אלקים ּדׁשם הּמגן עכׁשיו ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה
היינּו מּנרּתּקּה, חּמה מֹוציא ׁשהּקּב"ה ׁשּזהּו ּבגילּוי, הוי' ׁשם יהיה לעתיד־לבא אבל הוי', ׁשם על מעלים אלקים ׁשם ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן
הוי' ׁשּׁשם לאלקים, לי הוי' והיה אֹומרֹו וזהּו אלקים. ּדׁשם ּבנרּתק מכּוסה ואינֹו ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ׁשמׁש ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשּיאיר
ׁשּלאחרי  והיינּו, הּב'. המׁשכה ׁשּזֹוהי אלקים" ּבית יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ממׁשי ואחר־ּכ ּבגילּוי. ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה
הּוא  זה ּדאלקים אלקים, ּבית ענין ׁשּזהּו יֹותר, נעלים מּקיפים יּומׁשכּו אזי ּבפנימּיּות, הוי') (ּדׁשמׁש הּמּקיף נמׁש ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּכבר

ּדוקא. הּתׁשּובה על־ידי מּגיעים זֹו ּולהמׁשכה מהוי'. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה

ß elqk 'c ipy mei ß

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤
i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑,ללכת קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

(á)ìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiåäL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³
e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàö-éøãò¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´©¦½©§−

:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑הרֹועים קצרה מׁשקים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, .את «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

(â)ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤

:dî÷îì øàaä ét-ìò©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ּגדֹולה האבן ׁשהיתה לפי להאסף, היּו ּכל ∑eÏÏ‚Â.רגילים ּומגנּדרין, ותרּגּומֹו וגֹוללין, ¿∆∆¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַָ

עבר, ּובלׁשֹון עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה להיֹות לׁשֹון ועתיד היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
e·ÈL‰Â∑ ּומתיבין .ּתרּגּומֹו: ¿≈ƒְְִִַ

(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
^eðçðà£¨«§

(ä)eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
^eðòãé̈¨«§

(å)ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
:ïàvä-íò äàa Bza¦½¨−̈¦©«Ÿ

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»



vie`מ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy
i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑:ותרּגּומֹו ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל 'אתיא'. ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם »»ƒ«…ְְְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

'עׂשתה''אתת' לׁשֹון והּׁשני 'עֹוׂשה', לׁשֹון הראׁשֹון ,. ְְְְִִֵַַָָָָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑.עֹוד ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ּכסבּור רֹובצים, אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, יֹום ׂשכירי אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻאמר

"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה .(ב"ר)"האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½
:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ

i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ ּגדֹולה ׁשהאבן לפי עתיד ∑eÏÏ‚Â.להׁשקֹות, לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
^àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר ּגדֹולּכאדם ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי רבה)מעל .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑.ריקנּיֹות ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אליפז  ׁשרדף לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאמר:
'מה  לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבן

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי .אעׂשה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, יג)קרֹוב הּוא (לעיל לרּמאּות 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים "אנׁשים ƒ¬ƒ»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָ
הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, אחיו אני ּגם È·‡Ï‰.ּבא, „bzÂ∑(ב"ר) ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ««≈¿»ƒ»

לֹו אּלא להּגיד לּה היה ולא מתה, ׁשאּמּה .לפי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³̈
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈



מי `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון טעּונים ּכסבּור, ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד .ׁשהרי «»»ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

˜aÁÈÂ∑'ּבחיקֹו והּנם הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה LÈÂBÏ.(ב"ר)ּכׁשּלא 'ׁשּמא ∑˜ אמר: «¿«∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ«¿«∆ֶַָָ
ּבפיו' והם הביא Ô·ÏÏ.(ב"ר)מרּגלּיֹות ¯tÒÈÂ∑ אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא מּמּנּוׁשּלא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

(ãé)Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑ אטּפל קּורבה מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
עׂשה, וכן ימים חדׁש צאנֹוּב רֹועה ׁשהיה לחּנם, לא זֹו .ואף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: 'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?לׁשֹון ּכמֹו ¬ƒ»ƒ«»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ
ׁשהיא ּתבה ּכל להּבא וכן הּתבה הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי "ו הֹוסיף עבר, .לׁשֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

רחלרחלרחלרחל ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּנהההה ווווׁשׁשׁשׁשםםםם לאהלאהלאהלאה ההההּגּגּגּגד ד ד ד ֹוֹוֹוֹולהלהלהלה טז)ׁשׁשׁשׁשםםםם ה"א (כט, האֹות ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ללבן  יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' המלכּות ספירת ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהראׁשֹונה

מא) לא, לבן (להּלן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי :"ּבנֹותי ּבׁשּתי . . עבדּתי" ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני - זה ּברּור על־ידי ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"הּבנֹות

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבנים (ב"ב 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לּקטן' והּקטּנה לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי לׁשֹון:∑z‡¯.לרבקה הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָ…«ְְַַַ

ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", קלסּתר ∑Ó¯‡‰."יתארהּו זיו .הּוא ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆ְְִֵַ

ß elqk 'd iyily mei ß

(çé)òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðL̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר) ותדע אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ׁשאמרה אחדים, ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכימים  ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ‰pËw‰.אחדים"ׁשּכן Eza ÏÁ¯a∑?לּמה הּללּו הּסימנים ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָָָ

ּתלמּוד  הּׁשּוק'? מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד" לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלפי

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi) hk.úBkø äàì éðéòåKx oFWl §¥¥¥¨©§©
aFhe(f gi lirl)zi`xp dzidW xnFlM , ¨§©¤¨§¨¦§¥

zi`xpe ,zFti dipir EidW KFYn dtï¤¦¤¨¥¤¨¨§¦§¥

dzid lgx la` ,dClie dMx©¨§©§¨£¨¨¥¨§¨
dipir EidW `N` ,DitiA zgAEWn§©©§¨§¨¤¨¤¨¥¤¨
itl ,ikAd on zFa`FM [d`l lW]¤¥¨£¦©§¦§¦

itl ,eUr lW FlxFbl lFRYW dz`xW¤¨£¨¤¦§¨¤¥¨§¦
awri dPWxbie ,dxwr dzidW¤¨§¨£¨¨¦¨§¤¨©£Ÿ

:eUr dP`Viegi dxez §¦¨¤¨¥¨



vie`מב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
"הּקטּנה", לֹומר: ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה, ללאה 'אחליף ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלֹומר:

רּמהּו ׁשהרי הֹועיל, לא .ואףֿעלּֿפיֿכן ְֲִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
^éãnò äáL øçà Léàì§¦´©¥®§−̈¦¨¦«

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
^dúà Búáäàa íéãçà£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑?ׁשבטים י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ׁשהרי ימי", "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּכן? אֹומר אינֹו ׁשּבּקּלים קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ּכוזהּו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אמראמראמראמר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדלדלדלדֹוֹוֹוֹותתתת כא)להלהלהלהֹוֹוֹוֹולידלידלידליד כט, היּו(רש"י ׁשהאבֹות ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו אמירה סֹוף סֹוף לכאֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים ימיהם ימיהם ימיהם ימיהם "קדֹוׁשים פכ"ג)"ּכּכּכּכלללל אחר (תניא ּדבר ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יתּב "ולא ועל־ּדר ּתֹולדֹות. הֹולדת הּדעתמּלבד עץ חטא ׁשּלפני פ"א)ׁשׁשּו" ח"ב נבוכים מורה .(ראה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(áë)^äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«
(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®

^äéìà àáiå©¨−Ÿ¥¤«¨
(ãë)Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−

^äçôL¦§¨«
(äë)ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈

änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò úàf-äî©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨
:éðúénø¦¦¨«¦

i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ ּוכׁשראתה לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, היתה לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה אחֹותי '?! ּתּכלם 'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין יג)רחל .(מגילה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡¯Èכא  È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב  ‡¯˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È Ô·Ï LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג  dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k).éîé eàìî ékoipnME`lnmipW ¦¨§¨¨§¦§©¨§¨¦
miXW oA iM ,Llv` iz`AWM il Eid̈¦§¤¨¦¤§§¦¤¦¦
dxUr rAx`e KxAzPWM did WlWe§¨¨¨§¤¦§¨¥§©§©¤§¥
oipnM ,mipW raWe miraW ixd ,onhp¦§©£¥¦§¦¨¤©¨¦§¦§©

E`ln:ak dxez ¨§
(ak).ïáì óñàiålre ,did i`Ox oal ©¤¡Ÿ¨¨¨¨©©¨¨§©

`xwp oM(k dk lirl)iOx`d oalx"a d`x) ¥¦§¨¨¨¨£©¦

(hi ricM oiiA awri z` xMWl oiEMzpe ,§¦§©¥§©¥¤©£Ÿ§©¦§¥
,d`ll lgx oiA oigai `le FzFOxl§©§Ÿ©§¦¥¨¥§¥¨
dUr `l lgxA ixdW rcze§¥©¤£¥§¨¥Ÿ¨¨

:dYWnbk dxez ¦§¤
(ck).BúçôL ätìæ úàzFpA `lde ¤¦§¨¦§¨©£Ÿ¨

eizFpA ,ux`d iqEOipA aizM `N` ,Eid̈¤¨§¦§¦¥¨¨¤§¨
zFgtW zFiExw WbliRn mc` lWiwxt) ¤¨¨¦¦¤¤§§¨

(e"lt `"xc:dk dxez

(dk).ø÷aá éäéådzid dliNd lMW ©§¦©Ÿ¤¤¨©©§¨¨§¨
dWlXd KFYn lgxM Dnvr dUFr¨©§¨§¨¥¦©§¨
dNge dCp ,Dl dxqOW oipniq¦¨¦¤¨§¨¨¦¨§©¨
lgxl awri oxqOW FnM ,xPd zwlcde§©§¨©©¥§¤§¨¨©£Ÿ§¨¥

(.bkw `xza `aa :bi dlibn d`x)lM ,Wxcn .¦§¨¨
mi`ExTd ozF` oixxFWn Eid dliNd©©§¨¨§§¦¨©§¦



מג `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
^äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ּבחטף נקּוד ׁשהרי הּוא, ּבׁשוא (ּדבּוק הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , «≈¿À«…ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבגמרא

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד טז). ׁשבּוע (דברים מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות "ׁשבעה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑,רּבים לׁשֹון לׁשֹון זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

וגֹו' ונּתנה הּמׁשּתה,∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, ימי ׁשבעת לאחר נּׂשּואיה מּיד לאחר .ותעבד ְְְְִִֵָ«∆…ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
^äMàì Bì Bza ìçø-úà¤¨¥¬¦−¬§¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,d jxk zegiyÎihewla oiieri)

?zFig` 'a awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ£¨

לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
נּתנה ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ועוד)ידּועה ג צה, פרשה רבה ליעקב (בראשית מּתר היה אי ואם־ּכן , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' יח)ליּׂשא יח, אֹופּנים.(אחרי ּבכּמה ּתרצּו ּובּספרים . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבהן  ׁשּנתחּיבּו הּמצֹות ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
הּתֹורה  ּומצֹות מּדינא, ּכבר מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. מּמצֹות אחת על יעברּו על־ידי־זה אם אף נח, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבני

רק  עצמם על מהן.קּבלּו ּפטּורים היּו הּדין ּומעּקר וחּומרא, ּכהּדּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻויתירה

הּמצֹות מּׁשבע ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על לד)יעקב לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ּכן ואם . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
על  ׁשּקּבלּו הּתֹורה מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ׁשּנתחּיבּו ּכיון מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחּיּובים

יחידים. ּכּמה רק ְְִִַַַָָעצמם
טען  ׁשּלבן  ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא להּזהר נח ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהּנה

רּמיתני" "ולּמה כה)ליעקב כט, מּדינא.(פרשתנו האבֹות ּכבר נתחּיבּו רמּיה ׁשּבאּסּור ונמצא , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָֹ
וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד ׁשּיּׂשאנה, לרחל הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש כה)ועל־ּפי־זה כט, פרשתנו רש"י הּנה (ראה , ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

היה  מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור על עֹובר היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאם
רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו נדחה הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאּסּור

אף  וזלּפה, ּבלהה את יעקב דנׂשא זה על ּביאּור ,ואיל 228 עמּוד ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ(ועין
אחיֹות) היּו הן .ׁשגם ֵֶַַָָ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

d`xWM xgnlE ,`iIl `d ,`iIl `d̈©¨¨©¨§¨¨§¤¨¨
EidW Edf i`CeA xn` d`l `idW¤¦¥¨¨©§©©¤¤¨
il oifOxn EidW ,`iIl `d oixxFWn§§¦¨©¨¤¨§©§¦¦
zA `zi`Ox Dl xn`e ,d`l `idW¤¦¥¨§¨©¨©¨¦¨©
zipre lgx Kl iz`xw dliNA ,i`Ox©©©©§¨¨¨¦¨¨¥§¨¦

,il zipre d`l Kl `pixw `YWd ,il¦¨§¨¨¥¨¨¥¨§¨¦¦
,iFcinlY Dil zilC xaB Dil [d]xn`̈§¨¥§©§¥¥©§¦
Kl `xw ,Dil zipre eUr Kl ixw KEa £̀§¥¨¥¨©£¥¥¨¨¨
iYcnl LOn xnFlM ,Dil zipre awri©£Ÿ©£¥¥§©¦§¨©§¦
xn`W ,La dpr KEa`e ,zE`Oxd df¤¨©¨©£¨¨§¤¨©

(dl fk lirl)dnxnA Lig` `A,hi r x"a) ¨¨¦§¦§¨
(`i oyi `negpzligzd mixaCd KFYnE .¦©§¨¦¦§¦

aizkC `Ed `cd ,Dz`pUl awriweqt) ©£Ÿ¦§Ÿ¨£¨¦§¦
(`ld`l d`EpU iM 'd `xIe`r x"a d`x) ©©§¦§¨¥¨

(a:ek dxez



vie`מד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 145 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

?(a) zFig` 'a awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ£¨

לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
נּתנה ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ועוד)ידּועה ג צה, פרשה רבה ליעקב (בראשית מּתר היה אי ואם־ּכן , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' יח)ליּׂשא יח, .(אחרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

קׁשה, לא זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ׁשאלה מביא לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהּנה
להזּכירּה. צר ׁשאין ְְְִֵֶֶַַָֹועד

נעׂשֹות  הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" לא אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש
האּסּור. ּכאן ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, הּסימנים את רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות לזֹו. זֹו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹׂשֹונאֹות

(èë)dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì^äçôL §¦§¨«

(ì)äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò ãáòiå©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈLŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר).לראׁשֹונֹות הּקיׁשן האחרֹונֹות אחרֹות, אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו  ּבא ׁשּברּמאּות ואףֿעלּֿפי .ּבאמּונה, ְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(àì)dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®
^äø÷ò ìçøå§¨¥−£¨¨«

(áì)ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà̈«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו הּבכֹורה (ברכות את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו אמרה: «ƒ¿»¿¿≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה .ליעקב , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`vie zyxt zegiy ihewl)

ניּתנּו הּׁשבטים ׁשל הּׁשמֹות א) ויעקב: יצחק אברהם ה'אבֹות', ׁשמֹות לקריאת הּׁשבטים ׁשמֹות קריאת ּבין הפרׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמצינּו
מה־ּׁשאין־ּכן  ּבֹו, ׁשּנקרא להּׁשם טעם ניּתן מהּׁשבטים אחד ּבכל ב) ה'אבֹות'; ׁשל הּׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן האּמהֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָעל־ידי

טעם ּבהם נאמר ׁשּלא ה'אבֹות', גֹו'.מפמפמפמפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשּבׁשמֹות קרא ּכן על ּבּתֹורה, ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
להּׁשם  מּמׁש ׁשּיכּות ׁש"יׁש אּלא ּבעלמא", "הסּכמה אינֹו לֹו יקראּו אׁשר ׁשהּׁשם ידּוע הּׁשם: ּבענין לבאר ּבהקּדים זה ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויּובן
נקראת  אינּה ּבגּוף ּבֹואּה קֹודם עצמּה "הּנׁשמה ׁשהרי לעצמּה, ּכׁשהיא להּנׁשמה מתיחס הּׁשם ׁשאין אּלא הּדבר"; עצם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאל
הּגּוף  את ּומחּיה מהּנׁשמה הּנמׁשכת והחּיּות ּבּגּוף, הּנׁשמה מקּׁשר "הּׁשם הּגּוף את להחיֹות ּכׁשּבאה ּכי־אם ּכלל", ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשם

ּבהּׁשם". נׁשרׁשת ְְִִֵֶֶַהיא
ׁשל  ההתקּׁשרּות ּכללּות ּפֹועל ׁשהּוא ּכמֹו א) ּבחינֹות: ּב' יׁש ּבּגּוף, החּיּות המׁשכת ׁשעל־ידֹו ּגּופא, הּׁשם ּבענין ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאמנם
(הּׁשם  ערּכֹו לפי וגּוף ּגּוף ּבכל ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבגילּוי ּבא ׁשהּוא ּכמֹו ב) אדם), - הּמין ׁשם ועל־ּדר) ּבּגּוף ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה

אחד). לכל ׁשּיׁש ְְִֵֶֶַָָָהּפרטי
והענין  לׁשלׁשה. אּלא אבֹות קֹורין אין הּנה ּכי אדם. ּבכל זמן "ּבכל יׁשנּה ה'אבֹות' ּדבחינת אֹור' ּב'תֹורה מבֹואר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ראּובן  הּׁשבטים ּכגֹון הּצּדיקים ּומעלֹות ּבחינֹות ׁשאר אבל . . ודֹור ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה היא ה'אבֹות' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּבחינת
ׁשהם  אדם ּבכל להיֹות צרי ה'אבֹות' ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן אּלּו, ּומדריגֹות ּבחינֹות ּכלל ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש . . לוי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשמעֹון

יׂשראל". נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ְְְִִֵֶָָֹׁשרׁש
האבֹות, ג' ּכל ׁשל האבֹות, ּבחינת אׁשר ּבזה רק [לא הּוא הּׁשבטים לבחינת האבֹות ּבחינת ׁשּבין ּדההפרׁש מּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּמּובן

ה  ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, מּבני אחד ּבכל ׁשּלֹו,יׁשנּה ׁשבט ּבבחינת ּכי־אם אחד ּבכל להיֹות מּוכרחת ׁשאינּה ּׁשבטים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

‡d˙Óכט  ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל  ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ¯Á‡ ÔÈL Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא  ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· ÈpÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ



מה `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
מּבני  אחד ּבכל י ׁשנּה האבֹות ּבחינת הרי יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהם מּכיון ׁשהאבֹות, היא] ּבזה הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאּלא
ּבחינת  אבל יׂשראל; ּבני ּכל מׁשּתּוים ׁשּבּה ּכללית ּבחינה וזֹוהי יׂשראל, עם מּכללּות חלק להיֹותֹו העצמי ענינֹו מּצד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיׂשראל
ּבחינתֹו והיא יׂשראל, ּבבני ּבהתחּלקּות הּבאה ּבחינה היא ׁשּלֹו) הּפרטי הׁשבט ּבחינת ּגם (היינּו ׁשּביׂשראל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבטים

ואחד. אחד ּכל ׁשל הּפרטית ְְֲִֶֶֶַַָָָָָועבֹודתֹו
אחד  ׁשּבכל ּכללית המׁשכה - האבֹות ׁשמֹות הּׁשבטים. לׁשמֹות האבֹות ׁשמֹות ׁשּבין ההפרׁש לבאר אפׁשר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּומּכיון  אחד, ּכל ׁשל הּפרטית למהּותֹו ּבהתאם ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבאה ׁשההמׁשכה היינּו הּׁשבטים ּוׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּיׂשראל,
הּמתאים  ּופרטי ּגלּוי טעם מהם אחד ּבכל נאמר לכן ּפרטיים, וצּיּורים ּבחינֹות לפי ההמׁשכה התחּלקּות ענינם אּלּו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשמֹות

הּוא. ועבֹודתֹו ְְֲַַָָלדרּגתֹו
ׁשעצם  - הּבן להֹולדת ּבׁשּיכּות לאם אב ּבין ההפרׁש ידּוע האּמהֹות: על־ידי נקראּו הּׁשבטים ׁשּׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו

האב, מּטיּפת הּוא הּבן ּבבטן והתוהתוהתוהתּגּגּגּגּלּלּלּלּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹומציאּות חדׁשים ּתׁשעה ׁשהּיתֹו על־ידי ּבאה אברים ּפרטי ׁשל ּבּצּיּור וההתחּלקּות ְְְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
היא להּבן האב ׁשל הּפנימית התקׁשרּותֹו ׁשּנֹולד; לאחר ּגם ּביניהם ההפרׁש הּוא (ועל־ּדר־זה אּולם עצמית עצמית עצמית עצמית האם יֹותר, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

היא ּבּבּבּבגילגילגילגילּוּוּוּוי י י י  חכמה ּכי  הּמּדֹות), (ׁשל ואם אב  ּובינה: חכמה  נקראים ולכן להּבן). האם ׁשל והּקירּוב הּקיׁשּור יֹותר מּורגׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּגם  מּובן ועל־ּדר־זה הּמּדֹות), ׁשל (ה'אם' ּבפרטים ׁשּבאה ההּׂשגה היא ּובינה הּמּדֹות), ׁשל ה'אב' (ּבחינת הּׂשכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנקּודת

על  היתה ּבפׁשטּות ׁשֹונים לפרטים הּׁשבטים ׁשהתחּלקּות להּׁשבטים, ּבנֹוגע על־ידן ּכאן ולכן - כּו' ולאה רחל האּמהֹות ־ידי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּפרטּיֹות. ּומדריגֹות לבחינֹות יׂשראל ּבני ׁשל התחּלקּות היינּו הּׁשבטים, ׁשל הּׁשמֹות קריאת ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהיתה

לבחינתם  הּׁשמֹות ׁשל ׁשּיכּותם על מֹורים אינם ּבפרׁשתנּו, הּמבֹוארים הּׁשמֹות טעמי הלא להבין: צרי עדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאמנם
ה' ראה "ּכי זה: ׁשם ׁשּקראּו להאּמהֹות ׁשּלהם הׁשּיכּות ּכי־אם אּלּו, ּבׁשמֹות הּנקראים עצמם הּׁשבטים ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָועבֹודתם

ׂשנּואהּבּבּבּבעניי עניי עניי עניי  ּכי ה' ׁשמע "ּכי וגֹו'", יאהבני עּתה ּבזה?אנכי אנכי אנכי אנכי ּכי וכּיֹוצא " ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְִִִִֵֶַָֹֹ
ּבין מה ראּו אמרה, - רּבֹותינּו "ּפירׁשּו הּׁשבטים): ּכל על נלמד (ּומּמּנּו ראּובן - הראׁשֹון ּבּׁשם רׁש"י מפרׁש לבן ּבּבּבּבני ני ני ני ולכן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ועבֹודתֹו. ּבחינתֹו מּצד זה ּבׁשם הּנקרא להּבן ּובעיקר) ּכי־אם להאם, רק (לא היא ׁשהׁשּיכּות היינּו כּו'", ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחמי

(âì)ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

^ïBòîL¦§«
(ãì)äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³

ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéàïk-ìò íéðá äL ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
:éåì BîL-àø÷̈«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר),היּו נביאֹות ׁשהאּמהֹות וארּבע לפי מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות «««ƒ»∆ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: יּׂשא, ׁשּנאמר ∑ÔkŒÏÚ.נׁשים מי ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ«≈ֱִֶֶַָ

היה  ׁשהארֹון מּלוי חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ּבהם ּבֹו: ÈÂÏ.מכּלה BÓL "וּתקרא",∑˜¯‡ ּכתיב ּבכּלם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ»»¿≈ƒְְְִִַָָֻ
קראה ( הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא )ׁשהיא ׁשּׁשלח רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ויׁש "קרא", ּבֹו: ּכתב וזה ּגבריאל , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

לוי  קראֹו ּבמּתנֹות, ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ׁשם לֹו וקרא לפניו, .והביאֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

(äì)äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dl).'ä úà äãBà íòtädxn` oM ,xnz dUrn lr dcFd dcEdIW dz`x'd z` dcF` mrRd(ai igie oyi `negpz):el dxez ©©©¤¤¨£¨¤§¨¨©©£¥¨¨¥¨§¨©©©¤¤



vie`מו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

ì(à)ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúî¥¨¬¨«Ÿ¦
i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑'לבנים זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי אמרה: הּטֹובים. ּבמעׂשיה .(ב"ר)קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ÈlŒ‰·‰∑,לאּמ אבי עׂשה ּכ עליה'?!'וכי התּפּלל ‡ÈÎ.והלא ‰˙Ó∑ ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן »»ƒְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
.(ב"ר)ּכּמת ׁשחׁשּוב  ֵֶַָ

(á)íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑ אּבא ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, לֹו היּו מּמּני'לא .ולא ְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא ‚ÈÎ‡ŒÌ.ּכתרּגּומֹו: ‰a‡Â∑ ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ
מעּכב  הּזה הּדבר 'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָמהגר,

אמתי"' pnÓ‰."הּנה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ּכׂשרה. ֲִִֵָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
^á÷òé©«£«Ÿ

(ä)^ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«
(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−

:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
^á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּבּמחּב ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ּפתיל",מנחם "צמיד עם רת נתחּברּתי הּמקֹום מאת 'חּבּורים «¿≈¡…ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ì(g).ézìzôð íéäìà éìezôðFnM ©§¥¡Ÿ¦¦§©§¦§
ilYtplM ,iYlaq lFcB xrv ,xnFmr ©§¨¦§©©©¨¨©§¦¦
izg`,lFAql gM iYxvre ,iYlkicr £Ÿ¦§¨©§¦Ÿ©¦§¨Ÿ§¦©

lYlztE WTr oFWl ,xg` xaC .dYr©¨¨¨©¥§¦¥§©§Ÿ

(d al mixac)iYWTrzp zEWTr xnFlM ,§©¦§¦§©©§¦
,dxwr iziidW izFg` lv`iYlki mB ¥¤£¦¤¨¦¦£¨¨©¨Ÿ§¦

xaC .DzFnM mipA il WIW dYrn¥©¨¤¥¦¨¦§¨¨¨
lizR cinv oFWl ,xg`(eh hi xacna), ©¥§¨¦¨¦

iYxAgzp mW lW oixEAg xnFlMmr §©¦¦¤¥¦§©©§¦¦
izg`z`vl cizr izFg` ipAn , £Ÿ¦¦§¥£¦¨¦¨¥

,dnkg gEx `ln didW l`lvA§©§¥¤¨¨¨¥©¨§¨
xn`PW(b-a `l zeny)l`lvA(e) ¤¤¡©§©§¥



מז `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
הרּבה  ונפּתּולים ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש לׁשֹון מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹאחֹותי

לאחֹותי  ׁשוה להיֹות ÈzÏÎÈ.לּמקֹום, Ìb∑ אלהים "נפּתּולי ּתפּלה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים ְֲִִַַָָָ«»…¿ƒְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַָָֹ
ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו החביבֹות ּבּקׁשֹות אּגדה ∑ÈzÏzÙ.נפּתלּתי", ּומדרׁשי ּתפּלתי, נתקּבלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִֵַַָָָָ

נֹוטריקֹון  ּבלׁשֹון רּבים .יׁש ְְִִִֵַ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑ הריֹון ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ּבּה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹנּכר
לּקטּנה  והּקטּנה לּגדֹולה .הּגדֹולה ְְְְְַַַַַַָָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה סה). ׁשלחן".(ישעיה לּגד "הערכים »»ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מהּול, ׁשּנֹולד אּגדה ד)ּומדרׁש אילנא",(דניאל אחר:"ּגּדּו ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? אחת, ּתבה נקראת .לּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(áé)^á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ
(âé)àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬

:øLà BîL-úà¤§−¨¥«
ß elqk 'e iriax mei ß

(ãé)íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà:C ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑ חּטים להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ׁשעת ׁשבטים, ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא צט)∑ÌÈ‡„ec.ּוׂשעֹורים, יׁשמעאל (סנהדרין ּובלׁשֹון הּוא, עׂשב ׁשיגלי. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ»ƒְְְִִִֵֵֵֶָ
.יסמי"ן 

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

`Nn`e dcEdi dHnl xEg oa ['ebe]¤§©¥§¨¨£©¥
iYxAgzp ip`e ,midl` gEx Fz`mr Ÿ©¡Ÿ¦©£¦¦§©©§¦¦

izg`aizkC ,dk`ln DzF`Amy) £Ÿ¦§¨§¨¨¦§¦

(bk glKnqig` oA a`ild` FY`e§¦¨¢¦¨¤£¦¨¨
,oc dHnliYlki mBziaA ok FnM §©¥¨©¨Ÿ§¦§¥§©¦

mFxig miIQW ,dnlW dpAW oFW`x¦¤¨¨§ŸŸ¤¦¥¦

ilYtp haXn didWf '` mikln) ¤¨¨¦¥¤©§¨¦
(ci-bi:h dxez



vie`מח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, עֹוד ולעׂשֹות .ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ∑ ׁשּזלזלה ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני זֹו לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עּמֹו להּקבר זכתה לא הּצּדיק, ל"א)ּבמׁשּכב .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ׁשהיתה להרּבֹות .ּומחּזרת «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
^øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé)^á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ
(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ

àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬
:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«

i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית לׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשיו' ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, אּלא .ּדירתֹו ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«

i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(áë)íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
:dîçø-úà çzôiå©¦§©−¤©§¨«

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).øëùOézg` ,o"ipiW ipW FA Wi ¦¨¨¥§¥¦¦©©
C zErnWn liaWAz` midl` ozp ¦§¦©§¨§¨©¡Ÿ¦¤

ixkULiYxkU xkU cbpM zg`e ,weqt) §¨¦§©©§¤¤¨Ÿ§©§¦
(fhDpi` okle ,i`pB oFWl `EdW ,¤§§©§¨¥¥¨

Dpi` ikd mEXn ,xg` xaC .z`xwp¦§¥¨¨©¥¦¨¦¥¨
aizkcM ,FpA aFil DpzPW itl z`xwp¦§¥§¦¤§¨¨§§§¦§¦

(bi en oldl)aFie] 'ebe xkUUi ipaE§¥¦¨¨§
mW aFi oi` xkyVi xn` ,[oFxnWe§¦§¨©¦¨¨¥¥
`xTie inXn zg` zF` Fl siqF` oEbd̈¦©©¦§¦§¦¨¥
qgpR xcqA aizkC Epiide ,aEWi FnW§¨§©§¦§¦§¥¤¦§¨

ck ek xacna)(:aEWilhi dxez §¨
(`k).äðéc dîL [úà] àø÷zåWxiR ©¦§¨¤§¨¦¨¥©

dzid `idW ,DnvrA dpCW i"Wx©¦¤¨¨§©§¨¤¦¨§¨
DzNtY iciÎlre ,sqFIn zxAErn§¤¤¦¥§©§¥§¦¨¨

dpicA sNgzp(.q zekxa)Wxtl Wie . ¦§©¥§¦¨§¥§¨¥
`N` 'clYe xdYe' aizM `lCnxg`e ¦§¨§¦©©©©¥¤¤¨§©©

zA dclidzid dciNd zrWA rnWn , ¨§¨©©§©¦§©©¥¨¨§¨
:oFixdA `le zAak dxez ©§Ÿ©¥¨



מט `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)ּבגֹורלֹו ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבנים, לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע  עׂשו ואף ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשל
חלה, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון הּפּיט: ׁשיּסד ונתּבהלה'הּוא לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(âë)-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
:éútøç¤§¨¦«

i"yx£ÛÒ‡∑,ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום ד)וכן:הכניסּה חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף ד)"ולא (יואל »«ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
נגהם", ס)"אספּו יּטמן (ישעיה לא יאסף", לא וירח".È˙t¯Á∑ אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ְְִִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹ∆¿»ƒְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ

מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל לחלקֹו ׁשאעלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעלי
ּבנ אּלּו? ּתאנים אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ּבן, .לּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

(ãë)ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬
:øçà©¥«

i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑.ׁשבטים עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד  עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד, עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי .אמרה: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת כד)ווווּתּתּתּתקראקראקראקרא ׁשהיּו(ל, ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
"יֹוסף". ׁשם  לקריאת טעמים ׁשני  ּדהּנה לֹומר, וי ׁש אלף. מּׁשבעים יֹותר היּו יֹוסף  ּבני  הרי וקׁשה, אלף . מּׁשּׁשים .א א א א יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

חרּפתי.אסףאסףאסףאסף את לפרסם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף.ב ב ב ב אלקים רצתה לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ׁשהּטעם אּלא אחר. ּבן לי ה' ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מּובן, זה. טעם ּכּסה הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה יהיה ׁשּמעּתה ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּקראה

הּיחיד). הּטעם זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף  הראׁשֹון ּבּטעם לא ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹאפֹוא,

(äë)á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑:ׁשּנאמר עׂשו, ׁשל ׂשטנֹו יח)מּׁשּנֹולד א ּובית (עובדיה אׁש יעקב ּבית "והיה «¬∆»¿»»≈∆≈ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יעקב  ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט אינֹו להבה ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית להבה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹיֹוסף

לׁשּוב  ורצה .ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְַָָָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות ּכיֿאם לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑,ּבנים לי היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ׁשעלֿיד ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
כט)ׁשּנאמר: הרֹועים?(לעיל אצל ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר הּצאן". עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו לא)ועכׁשו לבן (לקמן ּבני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»
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ß elqk 'f iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑ ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט חׁשּבֹון .היּואת ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

:éúéáì§¥¦«
i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר):ּכמֹו הּברכה, אצל ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, יא)עם ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ¿«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר È˙È·Ï."לעם ÈÎ‡ŒÌ‚∑ אּלא לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו ּביתי, לצר ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצרי 'ּגם')אני (ּבני, וזהּו לסמכן, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה .להיֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ
(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´

ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ
:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«

i"yx£˜„∑ ּבלע"ז פונטר"א נקּדֹות, ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות חברּבּורֹות ∑eÏË‡.מנּמר טלאים, לׁשֹון »…ְְְְְֲַַַַַָֻֻ»ְְְֲִַָ
הּתבּואה ∑ÌeÁ.רחבֹות  לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה לׁשֹון ּבלע"ז, רוש"ו לאדם, ּדֹומה .ׁשחּום, ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

È¯ÎN ‰È‰Â∑ ׁשּיׁשנן ואֹותן ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ¿»»¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ועֹוד  מּתחּלה', ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעכׁשו,

לי: ּתאמר ואיל'ׁשּלא מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים, נקּדים ׁשהן הּזכרים .'עלֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

:ézà àeä áeðb íéáNka©§¨¦½¨¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑,צדקתי ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני על אם ותעיד צדקתי ּתבא ּכי ¿»¿»ƒ¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חּום, אֹו טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים. נקּדים ּכיֿאם ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻֻׂשכרי 
אצלי  ׁשרּוי הּוא ּובגנבה ל ׁשּגנבּתיו .ּבידּוע ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ קּבלת E¯·„Î.ּדברים לׁשֹון È‰È eÏ∑ּבכ ׁשּתחּפץ .הלואי ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»
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(äì)íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'לבן ההּוא זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ּבּיֹום Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåá÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòøŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æì)ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïää¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑,לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:עץ ד)ּכמה ׁשּקֹורין (הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון "ּתחת ««ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לבן  ׁשהּוא ר ∑ÁÏ.טרימב"ל, ּדּקים,∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשהּוא אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל לקח ועֹוד ֶָָ«ְֶָֹ¿ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלע"ז  ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.קולדר"י מנּמר ∑BÏˆt˙.קשטניי"ר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, ÛNÁÓ.קּלּופים ְַַ¿«¿ְַַ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ«¿
Ô·l‰∑ הּקּלּוף ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה היה קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל לבן .ּגּלּוי «»»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑,'וׁשלפּה 'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון היא ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
לׁשֹונֹו את ׁשּמקּצר אּלא ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה העׂשּויֹות ∑ÌÈË‰¯a.'דץ ּבּברכֹות הּמים, ּבמרּוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ»¿»ƒְְֲִִֵַַַָ

הּצאן  ׁשם להׁשקֹות B‚Â'.ּבארץ Ô‡·z ¯L‡∑ הּמקלֹות הּציג ׁשם לׁשּתֹות, הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים ְְֶַַָָָֹ¬∆»…»¿ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
הּצאן  B‚Â'.לנכח ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) הּמקלֹות את רֹואה ויֹולדת הּבהמה רֹובעּה, והּזכר לאחֹוריה, נרּתעת והיא ְַַֹֹ«≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

וגֹו'" "וּיחמנה וזהּו: לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין הּמים אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. רצה (ּכּיֹוצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּונקבה, זכר לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה עזרא לֹומר, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fl).çì äðáì ìwî á÷òé Bì çwiå©¦©©£Ÿ©©¦§¤©
K`id awriM xEnB wiCv ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©¦¨§©£Ÿ¥¨
xn` awri iM ,xnFl Wie .zE`Ox dUr̈¨©¨§¥©¦©£Ÿ¨©
dU lM mXn xqd FNW i`pYA oall§¨¨©§©¤¨¥¦¨¨¤
'ebe miaUMA mEg dU lke `Elhe cwp̈Ÿ§¨§¨¤©§¨¦

(al weqt)`NW icM ,miPhTd xnFl dvFx ,¤©©§©¦§¥¤Ÿ

milFcBd la` ,iY` md miaEpB Exn`iŸ§§¦¥¦¦£¨©§¦
,ozFnM cilFIW icM xiqdl Fl xn` `lŸ¨©§¨¦§¥¤¦§¨
ENit` xiqde i`pYd z` dPiW `Ede§¦¨¤©§©§¥¦£¦

aizkcM ,milFcBd(dl weqt)mFIA xqIe ©§¦§¦§¦©¨©©
ENit` ,'ebe miWiYd z` `Edd©¤©§¨¦£¦
dn lM awri dUr Kkitl ,milFcBd©§¦§¦¨¨¨©£Ÿ¨©

iAx mkgd xnF` cFre .zFUrl lFkIX¤¨©£§¥¤¨¨©¦
dpzd `NW ,F`pY dPiW oaNW ,miIg©¦¤¨¨¦¨§¨¤Ÿ¦§¨
s` xiqd `Ede ,miCwPd `N` xiqdl§¨¦¤¨©§ª¦§¥¦©
,zFlwOd z` biSd okle ,miCwrd̈£ª¦§¨¥¦¦¤©©§

aizkcM(fk ak 'a l`eny)WTr mre §¦§¦§¦¦¥
:lRYYgl dxez ¦©¨



vie`נב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד לבּדֹו,הּנֹולדים עדר עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל נקּדים, ים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

"וּיּתן  ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוהֹולי
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים אל הּצאן ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן לבן ּפני ÌÈ¯„Ú.ּבצאן BÏ ˙LiÂ∑ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ«»∆¬»ƒְ

.ׁשּפרׁשּתי  ְִֵֶַ

(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«
i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא. עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', טו)ּכתרּגּומֹו: ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל "אחיתפל «¿À»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

עּבּורן (שם) למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", הּקׁשר ."ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑:עם חּברֹו ּומנחם 'ּובלּקיׁשּות'. ּכתרּגּומֹו: אחּור, ג)לׁשֹון והּמעטפֹות",(ישעיה "הּמחלצֹות ¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָ
הּזכרים  עלֿידי להתיחם מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עטיפת .לׁשֹון ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

(âî)úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½
:íéøîçå íélîâe íéãáòå úBçôLe§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ יֹותר ורבֹות צאן ּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑ יקרים ּבדמים צאנֹו לֹומכר ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
אּלה  .ּכל ֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y)

מאד": "מאד הּלׁשֹון ּכפל האמצעי אדמּו"ר מבאר - מאד" מאד האיׁש "ויפרֹוץ הּפסּוק ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹעל
ׁשּמּצד  ּגׁשמים, ּגבּורֹות ּכמֹו ּדיצחק, עליֹונֹות ּגבּורֹות היינּו, הּגבּורֹות. התחּלקּות מּצד ׁשּבא הרּבּוי ענין הּוא - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"מאד"
ׁשּבחינה  הּגבּורה, ּבחינת האלקים", ל "ויּתן נאמר יצחק ׁשּבברּכת ּגם וזהּו ּבריּבּוי, טיּפין טיּפין הּגׁשמים יֹורדים ְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּגבּורֹות
ׁשמענּום", הּגבּורה "מּפי ז"ל חכמינּו ּובלׁשֹון גֹו'", אלקים "וידּבר נאמר ּבמּתן־ּתֹורה וגם יׂשראל, לכל הּברכֹות מקֹור היא ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹזֹו

ההׁשּפעה. מקֹור הם ׁשהּגבּורֹות ְְְֵֵֶַַַָָָּכיון
הּתיקּון, עֹולם ּבחינת יעקב, אצל ׁשהיתה הּבירּורים עבֹודת על־ידי נעׂשה - ּפעמים ּב' מאד" ּד"מאד הענין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹאמנם,
לֹובן  לבן, מּבחינת ּגם ּולמעלה ּדתהּו, ּגבּורֹות ּדיצחק, העליֹונֹות מהּגבּורֹות ּגם יֹותר נעלית לדרּגא מּגיעים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשעל־ידי־זה
והיינּו, מּלבן". יֹותר מאד (יצחק), מאביו יֹותר "מאד ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל", ׁשל עוֹונֹותיהם "ׁשּמלּבין ׁשם על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהעליֹון,

מּתהּו. ּגם למעלה הּוא הּתיקּון ׁשּׁשרש ְְְִִִֶֶַַַָֹֹלפי

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`n).úBøM÷îä,i"Wx WxiR ©§ª¨¥©©¦
cr Fl oi`e ,zFxMEan ,FnEBxzM§©§§¨§¥¥
,xWw oFWl `EdW d`xpe .`xwOA©¦§¨§¦§¤¤§¤¤
EidW minId ozF`A bdpn didW¤¨¨¦§¨§¨©¨¦¤¨

ozEaiag ipRn zFxFkAd lr oixWFw§¦©©§¦§¥£¦¨
FnM ,otilgdl `NWe oxiMdl icM xWw¤¤§¥§©¦¨§¤Ÿ§©£¦¨§

xn`PW ,mc` xFkal oiUFr EidWoldl) ¤¨¦¦§¨¨¤¤¡©
(gk gldf xn`l ipW Fci lr xWwYe©¦§Ÿ©¨¨¦¥Ÿ¤

ipA KxC EpxFcA mBW .dpW`x `vï¨¦Ÿ¨¤©§¥¤¤§¥
ozFigdlE zFxFkAd aAgl mc`̈¨§©¥©§§©£¨
.mixg`d on xzFi mdl giPdlE§©¦©¨¤¥¦¨£¥¦

:m"xdnan dxez ©£©
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"ארץ  מּמּנה לעׂשֹות עממין ׁשבע ּבארץ הּבירּורים עבֹודת מּצד ׁשּזהּו - מאד" מאד הארץ "טֹובה ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹוזהּו

ְִֵָיׂשראל".
ּבזה: ְְִֶָָָוהענין

ּבעבֹודת  התעּסק לא - מאד) ּפעמים ּב' ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיעקב (ּדלא אחת" ּפעם מאד, ּכבד ואברם ּבֹו ׁש"ּכתּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹאברהם
זה  ענין הרי - ּבחרן" עׂשּו אׁשר ּד"הּנפׁש הענין ּבאברהם ׁשּמצינּו מה וגם ׁשּבעֹולם. הּגׁשמּיים הּדברים את לברר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּבירּורים,

הּג ׁשל חלציהם ליֹוצאי אירע מה יֹודעים אנּו ׁשאין הּטעם וזהּו ׁשעה, ּולפי עראי ּבדר רק אברהם.היה על־ידי ׁשּנתּגּירּו רים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבירּור). קֹודם עדין ׁשהיתה (אף מארץ־יׂשראל יצא ולא ּתמימה", "עֹולה היה ׁשהרי - יצחק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּוכמֹו־כן

חרנה": וּיל ׁשבע מּבאר יעקב "וּיצא ּבֹו נאמר - יעקב ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשּלכן  למעלה, ּכמֹו ּומּצב מעמד ּבאֹותֹו היה ּבּגּוף למּטה ּבהיֹותֹו ּגם אׁשר יצחק, אצל - ׁשבע ּבבאר יעקב היה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבתחילה

ּבחּייהם". הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד הּקּב"ה ׁש"אין אף־על־ּפי יצחק", "אלקי נאמר ּבחּייו ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹּגם
"ּבאֹותֹו ההּוא", ּבּמקֹום "וּיׁשּכב הּפסּוק על ז"ל חכמינּו ׁשּדרׁשּו ּכפי ועבר, ׁשם ׁשל מדרׁשם ּבבית ׁשנה י"ד היה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּולאחרי־כן 
ּבאֹותֹו מדרגתֹו מעלת ּגֹודל ּומּובן ּבּתֹורה", עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא עבר ּבבית ׁשׁשימׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמקֹום

ְַזמן.
עֹולמֹות  על אֹו מלכּות על קאי אם ׁשּבּזהר, הּפירּוׁשים ּב' על נֹוסף אׁשר "חרנה", מּׁשם הל - זאת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹולמרֹות
ׁשּזֹוהי  (ּבעֹולם)", מקֹום ׁשל אף "חרֹון - ּכפׁשּוטֹו "חרנה" על ּגם קאי זה הרי ּבהּמאמר), ׁשּנזּכר (ּכפי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבריאה־ יצירה־עׂשּיה

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ְְֵֵַַַַָָהּמדרגה
הענין  נעׂשה על־ידי־זה ודוקא וגֹו'", וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו כּו', החמרּיּות ּבבירּור עסק - ּבחרן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּובהיֹותֹו

מאד. ּפעמים ּב' מאד", מאד האיׁש ְְְְְְִִִַָָֹֹֹּד"ויפרֹוץ
ּבעבֹודה: ְְֲִָָָוענינֹו

ּבזה. וכּיֹוצא ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, הן והּמצֹות ּברּוחנּיּות, היא ׁשהּתֹורה - הּוא למצֹות ּתֹורה ּבין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחילּוק
יהיה  ּולעתיד־לבא מעׂשה", לידי ׁשּמביא ּתלמּוד "ּגדֹול ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, ּבׁשביל היא הּתֹורה ּתכלית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹוהרי
יֹותר  נעלה ענין ׁשּזהּו הרׁשּות, ּדברי ּבבירּור - מּזה ויתירה הּגׁשמי. הּדבר ּבירּור מּצד היא ּבזה ׁשהּמעלה - ּגדֹול" ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ"מעׂשה

הּמצֹות. מּמעׂשה ְֲִִֵַַַּגם
הּׁשליחּות: ּבענין אלינּו הֹוראה ּגם ְְְְִִִֵֵַַַָָוזֹוהי

וכמסּוּפר  לארץ־הּקֹודׁש, ׁשלּוחים ׁשּׁשלח האמצעי, אדמּו"ר ּבימי ׁשהיה ּכפי - ׁשלּוחים ׁשֹולחים היּו נׂשיאינּו ׁשרּבֹותינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָידּוע
ּבכתב־יד־קדׁשֹו.ׁשּבתחיל  הּמאמרים להם ׁשֹולח והיה החסידּות, מאמרי את להם לׁשלֹוח ׁשהבטיח עד לנסֹוע, רצּו לא ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האמצעי. אדמּו"ר ׁשל מּתֹורתֹו ּביכלא הרּבה נמצאּו ׁשּבארץ־יׂשראל הּסיּבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוזֹוהי
ׁשלחּו ואף־על־ּפי־כן אחת. ּפעם ּד"מאד" ּבהענין להם יחסר ׁשעל־ידי־זה ּבגלל - היא לנסֹוע רצּו ׁשּלא לכ הּסיּבה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּנה,

ּפעמים. ּב' מאד ּדמאד להעילּוי מּגיעים ׁשעל־ידי־זה ּכיון עצמם, לטֹובת ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאֹותם,
ׁשאין  לדעת צרי הּדֹור, נׂשיא אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּבׁשליחּות נֹוסעים ׁשּכאׁשר - האחרֹון לּדֹור עד הּדֹורֹות, ּבכל ּגם הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָוכן
ּדהיינּו מאד", מאד האיׁש ּד"ויפרֹוץ הענין אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־זה הּׁשלּוחים, לטֹובת ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹזה

ּבׁשּופי. החסידּות הפצת על־ידי ׁשּזהּו הּגדרים, ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּפריצת
חזרּו ּפאגאדע"), ּגּוטע ("א טֹוב האויר מזג ּכׁשהיה הּלילֹות ׁשּבאחד האמצעי, אדמּו"ר ׁשל החסידים אֹודֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּוכהּסיּפּור
להמׁשי לׁשם ה"חֹוזרים" נכנסּו אחד, מּבנין ּגֹוי ׁשּיצא הבחינּו וכאׁשר ּגׁשם, לרדת התחיל ּובינתים ּבחּוץ, חסידּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמאמר
ונכנסּו מּזה, החסידים ונתּבלּבלּו ּתֹורה. לדברי ּובפרט אליו, להּכנס ׁשאסּור מקֹום זה ׁשהיה נֹודע ואחר־ּכ הּמאמר, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבחזרת

המאֹורע. מּכל אֹויסגעלאכט") זי ("האט ׂשחק האמצעי ואדמּו"ר האמצעי, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלאדמּו"ר
הם! ּגם נפרצים ,'ערּו ּב'ׁשּולחן אחיזה לכאֹורה להם ׁשּיׁש הּגדרים ׁשאפילּו - ּד"ּופרצּת" הענין אמיּתית ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָוזהּו

àì(à)á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ
úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬

:äfä ãákä-ìk̈©¨−Ÿ©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

ÈÒ·א  ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡˜ ‡e·‡Ï ÈcÓe ‡e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈
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(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ להׁשרֹות אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה ׁשכינתי וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב"ר)עלי. ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

עליעליעליעלי ׁשׁשׁשׁשכינתיכינתיכינתיכינתי להלהלהלהׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹותתתת אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר איאיאיאי ללללּטּטּטּטמאמאמאמא מחמחמחמחּבּבּבּברררר ג)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹודדדד לא, היתה (רש"י לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
לא  לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה לׁשיטתֹו, ּכאן ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן יׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻלארץ

לארץ. ּבחּוץ ְְֶָָׁשהּותֹו

(ã)äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìà¤Ÿ«

i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ נזּדּוג ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ללאה, ואחרּֿכ ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
"ּכרחל  אֹומרים: יהּודה, מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ׁשהרי ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹיעקב

ללאה  רחל הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנ ּו אׁשר .ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

(ä)epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éýìûå íL ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 147 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW FYk`ln§©§¤©¨¨

אתאתאתאת־־־־אביכןאביכןאביכןאביכן:::: עבדעבדעבדעבדּתּתּתּתיייי ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ּכּכּכּכחיחיחיחי ו)ּכּכּכּכיייי (לא, ִִִִ ְְְְָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
יגזל  ׁשּלא מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ּבעל־הּבית ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻּכתב
עבדּתי  ּכחי ּבכל ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ּבעל־הּבית, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמלאכת

אביכן...". ֲִֶֶאת
ּבחרן. הארּמי לבן ּבבית יעקב מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹנמצא,

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ה"ּפֹועלים"(אבות הם יׂשראל ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם מלאכּת ּבעל הּוא "נאמן ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

הקּב"ה. - ּבעל־הּבית" "מלאכת את לעׂשֹות ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשחּיבים
ּתֹורה  ּכגֹון נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ּבעבֹודת ּבעל־הּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָוהּנה,

הּקּב"ה. ׁשל מלאכּתֹו זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ּכׁשּמתעּסקים א ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּותפּלה,
ּכבית  קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב מעבֹודת ּדוקא ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹועל
מכֹון  ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ׁשל אף "חרֹון ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ׁשם ׁשל ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹמדרׁשֹו

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו
מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין מקֹום הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן בתניא ּוכמֹו הזקן אדמו"ר (לשון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ל"ו) הּקּב"ה,פרק ׁשל "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר קדּׁשתֹו אֹור יתּגּלה ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ּכזה, ּבמקֹום ּגם ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר רצֹונֹו זהּו הרי תניא ּכי וראה מקומות. ובכמה טז, נשא (תנחומא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ל"ו) פרק ּבתחּתֹונים".ריש ּדירה לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְִִִִַַַָָָָ"נתאּוה

È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈



נה `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåúøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤¤́
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðîŸ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑ מעׂשרה ּפחֹות 'מֹונים' למדנּו∑ÌÈÓ.אין עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּפעמים  מאה ּתנאֹו .ׁשהחליף ְְֱִִֵֶֶָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

:íéc÷ò ïàvä-ìë̈©−Ÿ£ª¦«
(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«
(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®

íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:íécøáe§ª¦«

i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ מביאין הּמלאכים היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם, לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר יעקב אֹותן ׁשּביד ּבלע"ז,∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)לעדר פיישימ"ר 'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿Àƒְְִִַַַַ

זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה ׁשּלֹו וחברּבּורֹות סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל זן (חּוט אל מּזן אחרים: לי )ספרים ואין , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הּמקרא  מן עד .להביא ְְִִִֵַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

^Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«
(âé)äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈

õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤
:EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfä©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑:ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, אל לד)ּכמֹו ּבאים (במדבר אּתם "ּכי »≈≈≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכנען" הארץ ÌL.אל zÁLÓ∑ להיֹות ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ּוגדּלה, רּבּוי לׁשֹון ְֶֶַָָָ»«¿»»ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לּמזּבח  Èl.מׁשּוחה z¯„ ¯L‡∑ קרּבנֹות ׁשם ׁשּתקריב אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה וצרי. ְְִֵַַָ¬∆»«¿»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå§©«£−̈§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f) `l.íéðBî úøNòd`n ixd ,mipipn dxUr(b cr x"a):g dxez £¤¤¦£¨¨¦§¨¦£¥¥¨
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(åè)ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
:eðtñk-úà ìBëà-íb©¨−¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑ נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכנכרּיֹות  e¯ÎÓ.עּמנּו Èk∑אּלא (ל ל נתננּו ולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו הּפעּלה )ׁשעבדּת ּדמי ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ׁשעּכב ְְִִָָƒ¿»»ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ∆«¿≈ְִֵֵֶ

.ּפעּלתׂשכר  ְְְַָֻ

(æè)eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeäE −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNò£¥«
i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑ ּׁשהּציל מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, לׁשֹון∑‰ÏÈv.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפריׁש, הפרׁשה,לׁשֹון ִֵֶַָָָָƒƒְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
האֹויב  ּומן הרעה מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

ß elqk 'g iyiy mei ß

(æé)-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä©§©¦«

i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑:ׁשּנאמר לזכרים, נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים לו)הקּדים עׂשו (לקמן "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וגֹו' ואתּֿבניו ."אתֿנׁשיו ְְֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 144 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mixkfl zFawp miCwdl Wi izn̈©¥§©§¦§¥¦§¨¦

הּגמּלים" על נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק יז)על הקּדים (לא, ועׂשו לנקבֹות, זכרים "הקּדים רׁש"י ּפירׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לזכרים". ְְִִֵָנקבֹות

לקֹונֹו: האדם ּובעבֹודת למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש
ּבאיׁש, הּוא הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי הּלב. ועבֹודת הּמֹוח עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָהּנה,

והּמּדֹות. הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָויחּודּה
הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. קֹודם זכרים - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ובכ"מ)והּנה, פי"ב ,(תניא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

והנהגת  הּלב חמדת  אזי הּׂשכל , על־ידי מּונהגֹות הּמּדֹות ּכאׁשר רק ּכי הּׂשכל. על־ידי מּונהגֹות להיֹות צריכֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָּדהּמּדֹות
ּבא  הּוא ועל־ידי־זה הּמֹוח עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי הּסדר ּכי לנקבֹות", זכרים "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאדם

הּלב. ֲֵַַַלעבֹודת
ודע  טעם ועל־ּפי "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, להתּגּבר וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ת,אמנם ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּדוקא הּלב על־ידי הּוא זֹו ועבֹודה הּׂשכל. מהגּבלת ׁשּלמעלה יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים ס אּלא עמ' תרס"ו 'המשך' (ראה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
לֹוואילך) אי־אפׁשר "עׂשו", ּבחינת ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ׁשּצרי אדם ּכי לזכרים", נקבֹות הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּולמעלה  מּסדר, ׁשּלמעלה עבֹודה להיֹות צריכה אּלא ודעת', ו'טעם הּסדר על־ּפי והגּבלה ׁשּבמדידה ּבעבֹודה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלהסּתּפק
והגּבלה. ְְְִִַָָָמּמדידה

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑ וחמֹורים ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים מּצאנֹו, ּׁשּקנה .מה ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«



נז `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד יעקב ׁשּנתן ּובין ּבינֹו ימים ׁשלׁשת ּדר.ÌÈÙ¯z‰Œ˙‡ ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה את אלילים להפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑ יעקב הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה אֹותן ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבׁשבעה  יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ּובּׁשביעי ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלדרּכֹו.

אחד, ּביֹום לבן הל ימים'(ימים, ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר אחריו "וּירּדף .)ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 18 'nr `"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEInipRd liaWA zEIpFvigd©¦¦¦§¦©§¦¦

הׁשאיר  ׁשּיעקב מּפני הּוא אבינּו, יעקב אחר לבן ּׁשרדף ּדמה נ"ע, מּמעזריטׁש הּמּגיד מֹורנּו ּבׁשם איתא הּמאיר' 'אֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבספר
ׁשעדין הּתֹורה אֹותּיֹות האֹותּיֹות אחריו את לֹו ליּתן - יעקב אחר לרּדֹוף לבן  הּוצר ולזאת מּלבן, והֹוציאם ּביררם לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב. אחרי רדיפתֹו סיּפּור - ּבּתֹורה ּפרׁשה ׁשּנֹוספה על־ידי וזאת אצלֹו. ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנׁשארּו
לׁשם  היא ּבזה הּכּונה הרי ּבפנימּיּות אמנם הּקדּוׁשה, היפ לגמרי הּוא ּובפֹועל ׁשּבחיצֹונּיּות ענין להיֹות ׁשּיכֹול מהא, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוחזינן

ּבקדּוׁשה. להֹוסיף ּכדי - ְְְִִִֵַָָׁשמים
לעֹוררֹו ּבכדי הרי־זה - ּומבלּבלֹו ּגֹוי לנגּדֹו ועֹומד ּומתּפּלל, עֹומד יהּודי ׁשּכאׁשר קּדיׁשא, ּתניא ּבספר המבֹואר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל־ּדר

הּתפּלה. ּבכונת ְְִִֶַַַָָׁשּיֹוסיף
ּבקדּוׁשה; ּדבר להֹוסיף ׁשּצרי מרּגיׁש הּוא ּבקדּוׁשה), הּוא ּדבר ּכל ׁשל (ׁשּׁשרׁשֹו ׁשרׁשֹו מּצד ּבעצמֹו, הּנכרי ּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּכלֹומר:
את  להֹוסיף רק זה הרי - ּבפנימּיּות אמנם מּתפּלתֹו. ׁשמבלּבלֹו ּבאֹופן מתּבּטא זה - זאת הּממׁשי הּצינֹור ׁשּלהיֹותֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא

ַַָָהּכּונה.
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִַַָָָָָָָָּומּכאן

נראה  הּוא ּבחיצֹונּיּותֹו ורק טֹוב, הּוא ּבפנימּיּותֹו זה ׁשּדבר היא האמת הּנה ה', עבֹודת על והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם
ּבגילּוי  ׁשּגם נפעל על־ידי־זה עבֹודתֹו, את עֹובד ּכזה ּובאֹופן טֹוב זה ּדבר ׁשּבּפנימּיּות יֹודע האדם וכאׁשר הּמעלים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכדבר

.ּכ ֵֶָָיראה

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).íéôøzä úà ìçø áðâzåxnF` ©¦§Ÿ¨¥¤©§¨¦¥
xfril` iAx iwxtA(e"lt),mitxY Edn §¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨¦

,FzF` oikzFge ,xFkA mc` oihgFW Eid̈£¦¨¨§§§¦
oiazFke ,minUaE glnA FzF` oiglFnE§¦§¤©§¨¦§§¦

,d`nEh gEx mW adf lW qh lr©©¤¨¨¥©§¨
oipzFpe ,FpFWl (ilk) zgY FzF` oigiPnE©¦¦©©§§§¦



vie`נח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(ãë)äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑,רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקים ּכל אצל היא קג)רעה .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל חרב חמהּכל .קרּוי ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

xp eiptl oiwilcnE ,xiTA FzF`©¦©§¦¦§¨¨¥
aizkcM ,xAcn `Ede ,Fl miegYWnE¦§©£¦§§©¥§¦§¦

(a i dixkf)dapB KklE ,oe` ExAC mitxYd©§¨¦¦§¨¤§¨¨§¨
,awri gxA iM oall EciBi `NW ozF`¨¤Ÿ©¦§¨¨¦¨©©£Ÿ

ÎdcFar xFwrl dpeEMzp [inp i`] (k"`)¦©¦¦§©§¨©££¨
dia` ziAn dxf(ai `negpz):k dxez ¨¨¦¥¨¦¨



נט `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàa§¬Ÿ¤¨¥«
i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑,רחל אהל אֹומר:הּוא הּוא וכן אצלּה, ּתדיר יעקב מו)ׁשהיה יעקב",(לקמן אׁשת רחל "ּבני ¿…∆«¬…ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

יעקב" "אׁשת נאמר: לא ¯ÏÁ.ּובכּלן Ï‰‡a ‡·iÂ∑ׁשחּפׂש קדם רחל לאהל לֹו חזר לאה, מאהל ּכׁשּיצא ְֱֲֵֶֶַַָֹֹֻ«»…¿…∆»≈ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמהֹות הּׁשפחֹות (ּבאהל אחרים: מׁשמׁשנית )ספרים ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי לּמה? וכלּֿכ .. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(ãì)ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöî̈¨«
i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑.ּכר ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', 'ּבעביטא ּכתרּגּומֹו: ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

יז)ּוב'ערּובין': ּבלע"ז (דף בסט"ו ּגמּלים, עביטי והן ּבעביטין', .'הּקיפּוה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָ

(äì)àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
éðtî íe÷ì ìëeààìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

:íéôøzä-úà àöî̈−̈¤©§¨¦«
(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«
i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי .""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑,הּדין מי עם ּבלע"ז ויבררּו .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ
ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא מׁשּכיל",(הושע כא)"רחם ּתׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ÈÏÈ‡Â."ּתפּלט …ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈≈
E‡ˆ∑(סה איל,(ב"ק קרּוי יֹומֹו ּבן איל אמרּו: ּכבׂשים מּכאן אבל אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם …¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הּוא  ּגזלן ּכן אם .אכל, ְִֵַַָָ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ



vie`ס zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑:כ)לׁשֹון יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן (מלכים "קלע ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
א) ּתבּקׁשּנה א ׁשּמּידי לי, חסרה חסרה, אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ‡ÈÎ."אני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ»…ƒ

‰phÁ‡∑:ּכמֹו ּומחּסרת, נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא 'ּדהוה לא)ּתרּגּומֹו איׁש",(במדבר מּמּנּו נפקד "ולא ¬«∆»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשגא' 'ולא ‚e·.ּתרּגּומֹו: ÌBÈ È˙·b‰ÏÈÏ È˙∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום ּכמֹו:∑È˙·b.ּגנּובת ְְַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒְ

א) ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, א)"רּבתי מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

(î)ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
:éðéòî éúðL§¨¦−¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑"אֹוכלה "אׁש קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .לׁשֹון ְֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæ-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
éúðá ézLa äðL äøNòðàöa íéðL LLå EE ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

ìçzå:íéðî úøNò ézøkNî-úà ó ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²

:Lîà çëBiå íéýìû äàø̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,ּבחּייהם הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין יצחק', 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

עיניו  ׁשּכהּו ּבׁשביל יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ֿ ּפי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹואףֿעל
יצחק" "ּופחד ואמר: "אלהי", לֹומר נתירא יעקב ּכמת, הּוא לׁשֹון ∑ÁÎBiÂ.והרי ולא הּוא, תֹוכחה לׁשֹון ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹ««ְְְֵָֹ

הּוא  .הֹוכחה ָָ

ß elqk 'h ycew zay ß

(âî)íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®
øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî éúðáìå§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

:eãìé̈¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ להן להרע לּבי על ּתעלה אי. »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותיי "הּבנֹות יעקב) ׁשל לנכדיו ּדֹור ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלבן
מה  אבל ולילה, יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול – הּיׁשן לּדֹור ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבׁשלמא

ׁשיכים – לבן טֹוען – מֹודרני ּבזמן ׁשּנמצאים הּצעירים הּילדים מהּילדים?! הּבנֹותלי לי לי לי רצֹונ" ולּמה ּבּבּבּבני ני ני ני והּבניםּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותייתייתייתיי, ," ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»



סי `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy
– יהדּות ללּמדם רצֹונ העֹולם?! להנהגת עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ("קאליקעס") ּבעלי־מּום אֹותם עֹוׂשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּנ

"ּבטלנים"! לעׂשֹותם ולא חדיׁשֹות, ּבמתֹודֹות מֹודרנית, ּבצּורה זאת לעׂשֹות עלי אבל ּתּתי, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹמהיכי
" – "הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ּותפּלה לתֹורה ּבנֹוגע צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ",צאני צאני צאני צאני ועל ־ּדר־זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ ִִִִֹֹ

ׁשּכן, ּבהם. וכּיֹוצא ּגבּול הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים להתחּׁשב ׁשּלא הארּמי, לבן ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעלי
לעּבן"). א ("מאכן חּיים" "לעׂשֹות קׁשה ּתֹורה, על־ּפי מסחר ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהנהגה

ּבׁשביל  רק לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד – לבן ׁשל ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־זה
והּבנים  ּבנֹותי "הּבנֹות אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ׁשאֹודֹותם ענינים על ּגם אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָענינים

" (ּכאמרֹו נפׁשֹו את יעקב מסר אּלה ענינים על צאני", והּצאן ּבׁשּתיעבדעבדעבדעבדּתּתּתּתייייּבני ׁשנה עׂשרה ׁשנים ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיתיתיתיארּבע וׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּגם ּבּבּבּבצאנצאנצאנצאנ אלֹוקּות ויּומׁש לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות יתּבררּו ׁשעל־ידי־זה ּתֹורה, על־ּפי ׁשּיהיּו (" ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הּגׁשמּיים. ְְִִִַַַָּבּדברים

(ãî)ëð äëì äzòåãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúø §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−
ðéáe éðéa:E ¥¦¬¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«
(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−

:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«
i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî)Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−
:ãòìb©§¥«

i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò©¥¬¨«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
:eäòøî Léà øúqð¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑:ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּגלעד, ּבהר אׁשר יא)והּמצּפה אתֿמצּפה (שופטים "וּיעבר ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
את  ּתעבר אם "ּובינ ּביני  ה' '"יצף לחברֹו: מהם אחד ּכל ׁשאמר  לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּגלעד".

q˙¯.הּברית' Èk∑רעהּו את איׁש נראה .ולא ְִַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà ïéà:E ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ּפעמים, ‡˙È˙aŒ.ב' ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)עֹונת .(יומא ְִַַ

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»



vie`סב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãò¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
éìàéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' כד)הרי ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם לרעה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עֹובר, אּתה .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

(âð)éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות לבן לאֹוהביו ∑ÂÈÁ‡Ï.ׁשחט ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ
לחם, קרּוי ה)ּכמֹו:מאכל רב",(דניאל לחם יא)"עבד ּבלחמֹו(ירמיה עץ .""נׁשחיתה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨¤́¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

לארץלארץלארץלארץ ללללללללּוּוּוּוֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשלללל ב)מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים לב, יֹוצאים (רׁש"י אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב ּכפי לארץ, מלאכי יצאיצאיצאיצאלחּוץ יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם א ּלּו מלאכים ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל  מארץ חזרחזרחזרחזרארץ הּיציאה  ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי לארץ, לחּוץ יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ap).äfä ìbä ãòmB lBA axg Evrp ¥©©©¤¨£¤¤©©©
,mdipWA dwl mrlA KklE .zEcrl§¥§¨¦§¨¨¨¦§¥¤

opixn`C(y"iir .dw oixcdpq)`Ed ,oal `Ed §¨§¦©¨¨
KxC oMW ,mizrWx oWEM `Ed ,xFrA§©¦§¨©¦¤¥¤¤
zFidl mzpEn`A mixTWnde miaGknd©§©§¦§©§©§¦¤¡¨¨¦§
dwlp mrlaE ,micrd iciÎlr miwFl¦©§¥¨¥¦¦§¨¦§¨

aizkcM ,lBA(dk ak xacna)[z`] uglYe ©©§¦§¦©¦§©¤
lBd xiw FzF`e ,xiTd l` mrlA lbx¤¤¦§¨¤©¦§¦©©

did(bi `negpz)aizkC ,axgaE ,(g `l my) ¨¨©¤¤¦§¦
oke .axgA Ebxd xFrA oA mrlA z`e§¥¦§¨¤§¨§¤¨¤§¥
rAWpe ,dxEgA WCTW xEgaA Epivn̈¦§¨¤¦¥©¨§¦§©
(el) xqnE ,dilr zxg` `Vi `NW Dl̈¤Ÿ¦¨©¤¤¨¤¨¨©

`Up minil ,xFaE dClEg zEcrA [Dl]¨§¥§¨§¨¦¨¨
cg`d ,mipa ipW Fl dclie zxg ©̀¤¤§¨§¨§¥¨¦¨¤¨
`vnp ,xFaA ltp xg`de ,dClEg DxxB̈§¨§¨§¨©¥¨©§¦§¨

eicrA dwNW(my 'qeze i"yxae .g ziprz)Wie . ¤¨¨§¥¨§¥
aizkCn dfl Knq(f fi mixac)micrd ci ¤¤¨¤¦¦§¦©¨¥¦

:dpW`xa FA didYbp dxez ¦§¤¨¦Ÿ¨



סג `vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

לדרּכֹו" הל "ויעקב ׁשל עבֹודה מתחּלה ּבראׁשית וׁשּבת ּתֹורה ׂשמחת לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹידּוע
ּכּלּה. הּׁשנה ּכל ׁשל ׁשּלֹו, העבֹודה ּולסדר לדר ה ֹול יהּודי -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבעניני ּבעּקר יׂשראל עסּוקים ּתׁשרי חדׁש ּבמׁש ּפעמים: מסּפר הסּבר ּובהכנֹות קדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשה ה ה ה ּוכבר ׁשּבהם ּובמצֹות ּבחגים , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
הּפרנסה  ּבעסק יׂשראל רב עסּוקים ׁשּבהם חֹול ימי הם הּימים רב - חֹול ועניני חֹול ימי מּגיעים ּתׁשרי חדׁש לאחר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלהם.

ְֶַוכּדֹומה.
מׁשמעּות  ּכֹוללת "לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", הל ּב"ויעקב נרמז ּכּלּה, הּׁשנה לעבֹודת ּתׁשרי מחדׁש זה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻמעבר
ּכדר אינּנה ּתׁשרי, ׁשּלאחר החֹול ּבימי ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש הּיהּודי הֹול ׁשּבּה ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מּצד קצֹות. ׁשני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשל

ׁשל הּדר - "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי, חדׁש ּדרהאדם האדם האדם האדם ׁשל - וכּדֹומה וׁשינה ׁשתּיה אכילה ּבפרנסה, עסּוק הּוא זמּנֹו ּברב : ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא־יהּודי. לבין יהּודי ּבין הבּדל ׁשּום לכאֹורה, אין, ּובכ ּבגלּוי. קדּׁשה ּבּה רֹואים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻׁשאין

ׁשני, הּדרּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּהמּצד "ּדרּכֹו": ׁשּזֹוהי מדּגׁש "לדרּכֹו" ּדרׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹומּלה אֹותּהמיחדת מיחדת מיחדת מיחדת - סלל הּוא אׁשר אבינּו, יעקב ׁשל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
ּבמּׂשאֹו ּובמׁשקהּו, ּבמאכלֹו הּגׁשמּיים, ּבמעׂשיו התנהגּותֹו ּכל יהּודי, ׁשל היֹום־יֹומית הּדר ּגם ּכלֹומר, יׂשראל. ּכל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבּׁשביל
דעהּו". ּדרכי ּו"בכל ׁשּמים" "לׁשם יהדּות ׁשל ּבאפן נעׂשה זה ּכל ּכי להבּדיל. לא־יהּודי, ׁשל מּדרּכֹו ׁשֹונה וכּדֹומה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּובמּתנֹו

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑לקראתֹו ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל מחנֹות, (ב"ר ׁשּתי «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח ויצא פפפ פרשת חסלת

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

èéø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì àöéå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' כסלו, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

לאחר ההפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום י"ד חשון.

כיון שקראתי בעתונות ע"ד נסיעתו בנוגע פצויים בעד אחב"י מרומני', וכנראה שהוא בהמשך 

לזה שדיבר אתי בהיותו כאן, תקותי שהענין נכתר בהצלחה ויבשר טוב.

ויהי רצון שכל הכספים שנתקבלו בתור פצויים - כיון שהנידון הוא כבר ענין של מציאות - 

ינוצלו באופן שיפצה ג"כ רוחניות הדברים, וכלשון המורגל )ונעשה גם מקודש( - על קידוש השם, על 

ענינים שיתקדש בהם שמו של השם יתברך.

בקורת רוח מיוחדת קראתי בסיום מכתבו על דבר התענינותו בהקמת הבנין לישיבת קישינוב 

בקרית גת, ויהי רצון שיצליח בזה למעלה מהמשוער להגדיל תורה ולהאדירה, שיהי' המשך להישיבה 

מאז, המשך באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בכבוד ובברכה.



סד

יום ראשון - ג' כסלו
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' כסלו
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' כסלו
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' כסלו
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת ויצא  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 



סה elqk 'b oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ג' ראשון יום
קונטרס אחרון  ,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áúë à"îá äðäå,310 'nr cr.à÷åã

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -ïä äNò-úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥
íéãñç 'äaixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - §£¨¦

,zewl` zkyndle cqgl ilkä"ñLezeevn 365 -äNòú-àì §¨Ÿ©£¤
,'eëå úBøeáb 'äaoipr ixd od zexeaby ,zeliv`c `"f ly - §§§

- dlabde mevnv ly
Î`ld zeevn odn ze`a
dlabd ody dyrz
dyecwd zrtyd zxivrl
,"mipevig"l ribz `ly
áúk øçà íB÷îáe13 §¨©¥¨©

ïäL(613) b"ixz - ¤¥
od ,zevndïéçøà â"éøz©§©¨§¦

,'eë àçøà ãçî ïéëLîð¦§¨¦¥©¨§¨
,(zekynd) mikxc 613 -
zg` "jxc"n zekynpd

,(dkynde xewn)àeäL¤
.'eëå úéðeðáìoael - ©§¦§

,"oeilr xzk" ly cqge
itk ,llk dxeab oi` my
zil" :(my) xdefa oeyld
- "`wizr i`da `l`ny
dxeabe l`ny oi`
zeinipta) "wizr"a
micqg m`Îik ,("xzk"d

xne` `ed o`k :dxizq meyn jka yi dxe`kl ixd .cala
"nxyxne` xdefae ,`"fc zexitq xyr ly milka od zeevnd g

'da dyrzÎ`l d"qye ,micqg 'da od dyrÎzeevn g"nxy
od zeevndy ,xne` `ed xdefa xg` mewnae ,`"f ly zexeab
da oi`y ("oeilr xzk" ly oaeld) "zipepal" `idy dbixcna

?llk zexeabç"îø ïwúì úBönä ìkL ,ïéðòä Cà248 - ©¨¦§¨¤¨©¦§§©¥§¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò ,"ïétðà øéòæ" éøáà¥§¥§¥©§¦©§¥©§¨©¥¨

,úBøeáb 'äå íéãñç 'äa ïéìeìkä ,ïéçîa àeälr - §Ÿ¦©§¦§£¨¦§§
oipry oeeik ,ixd ;dxeable cqgl gena dihpd ,mc`a lynÎjxc
,mixne` okl - "`"f" ly mixa`d g"nx owzl `ed zeevnd
g"nx mipwzny oeeike .`"fc zexitqd ly milka od zeevny
'da mdy ,oigena "seq oi` xe`" zkynd ici lr `"fc mixa`d
'da od zeevndy minrtl xne` `ed okl - zexeab 'de micqg

.zexeab 'de micqg,'eë úéðeðáì àeä ïéçnä øB÷îely - §©Ÿ¦©§¦
,"xzk"éLîäì ïBéìòä õôçå âðòä àeäähîì øBàä C ¨Ÿ¤§¥¤¨¤§§©§¦¨§©¨

,"ïétðà øéòæ"c ïéøáà ç"îøìz`xwp "xzk" iabl "`"f" - ¦§¨¥¨¦¦§¥©§¦
,"dlrn" iabl "dhn"â"éøúì äëLîää ú÷lçúîe613 - ¦§©¤¤©©§¨¨§©§©

ä÷ãöa ïBâk ,úBönä Cøò úðéça éôì ,úBièøt úBëLîä©§¨§¨¦§¦§¦©¤¤©¦§§¦§¨¨
úeiðBöéçì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà CLîð íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦§¨¥¨§¦¦

,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkäici lr ,"`pini `rexc cqg" - ©§¦§¤¤¦§¥©§¦
,xnelk ,"zeliv`"c cqgn "`pini `rexc"a jynp dhnl cqg
mc`d ly (dhnln zexxerzdd) "`zzlc `zexrz`"dy myk
"`lirlc `zexrz`"d `id jk ,cqg ly dlerta `id
(dlrnln zexxerzdd)
dkynd dlrnl zlretd
,(`"fc cqg) cqg ly

ïéðécä íei÷áeici lr - §¦©¦¦
ly mipipra zeevnd meiw
"seq oi` xe`" jynp ,oipic

,äøeáb úéðBöéçaly - §¦¦§¨
,`"f.'eë íéîçøáe- §©£¦

e` mgxn mc`dyk
- eytp lr mingx xxern
oi` xe`" dfÎiciÎlr jynp
mingxd zcna "seq

.`"f ly (zx`tz)Cøãå§¤¤
äëLîää øáòîe- ©£©©©§¨¨

"seq oi` xe`"n zkynpd
,`"fc milkd zeipeviga
úeiîéðt éãé-ìò àeä©§¥§¦¦
ïäL ,ïäéúBçîe íéìkä©¥¦Ÿ¥¤¤¥
,l`xyi oa ly ezceara -

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eíéiìëN,zeppeazde lky ici lr zexvepd -Bà ¦§¦¦

,íéiòáè- l`xyin cg` lk rahay d`xie dad` - ¦§¦¦
,zecn od zeipyde ,oigen od zepey`xdLdlrnly zexitqa - ¤

.úeìãâå úeðè÷c ïéçî úBðéça ïäenk `ed "zephwc oigen" - ¥§¦Ÿ¦§©§§©§
enk `ed "zelcbc oigen"e ,miirah d`xie dad` mc`a lynl
.(miilky) lkyd ici lr zexvepd d`xie dad` mc`a lynl
b"ixz lky xne` `edy dnn dxizq mb oi` ,mipt lk lr
oky ,'eke "zipepal"dn ,cg` (dkynde) xe`n zekynp zeevnd
."xzk" ly oeilrd utge bpera `ed dkyndd yxeyy itk df

äæìå,okle -íi÷ì ãàî íBìMä-åéìò eðaø äLî Lwa §¨¤¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨§Ÿ§©¥
,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä`xnbdy itk -14,zxne` ©¦§©£¦©§¨¨¤

ick did ,l`xyi ux`l qpkidl jkÎlk dvx epax dyny dny
,ux`a zeielzd zeevnd miiwlLzeiyrnd zeevnd -ïä ¤¥

ìzLää úéìëzéLîäì ,úeìLàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C ©§¦©¦§©§§§©§¦¥¨
ïäaL ,äiNò-äøéöé-äàéøác "ïétðà øéòæ"c íéìkä øøáì§¨¥©¥¦¦§¥©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¨¤

ç"ôøä ïä,288 -,ïéöBöéðxxal - edzc milkd zxiayn - ¥¨¦¦
mze`-äøéöé-äàéøáaL úBiNòî úBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§©£¦¤¦§¦¨§¦¨

.à÷åc äiNò,zelylzydd lk zilkz dfy oeeik ,ixd £¦¨©§¨
jkÎlk dvx okl ,l`xyi ux`a ixd `id zeevnd meiw zenilye
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ïåøçà ñøèðå÷
ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú
à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò
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elqkסו 'c ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' שני יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

zeielzd zeevnd miiwle l`xyi ux`l qpkidl epiax dyn
lr `ed xexiad xwir recn ,o`k xaqed ,miptÎlkÎlr .ux`a
xexiad oky ;dltzn dlrnl `id dxezy zexnl ,dltz ici

`ed dltz lyz`lrdxzeia deabd myxeyl edzd ivevip
y dne ."seq oi`"a cr ,xzei dlrnl - jk ici lre ,edzaonfa

dfdoldl owfd epax xne` ,dltz ici lr `ed xexiad xwir
ilecb ziwl`d zenyp" f` eidy ,mipey`xd zexecay (a ,aqw)
zekxade rny z`ixwa ,xidn ote`a xexiad dyrp ,"jxrd
onfa j` - cala xeviwa dxnfc iweqte ,rny z`ixw iptly
.dltz ici lr xexiad yxcp ,el`k zedeab zenyp oi`yk ,dfd

íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦
äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
eîéçøe eìéçãe ïéçî úðéçadad`e d`xi -íòhäå ,íéiìëN §¦©Ÿ¦§¦§¦¦§¦¦§©©©

.ìéòì økæpkoipr llba - ©¦§¨§¥
dyrpd zevevipd xexia
,zeiyrn zeevn iciÎlr
zilkz `ed `wec dfy

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò©©£©

,zelcbe -ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`e.íéiìëN- ¦§¦¦
z`hazn zepeilrd
dpeekd revia lr sqep)
oipra dpeilrd
mb ("mixexia"d
mr ytpd zecg`zda

cenil iciÎlr e` zeiyrn zeevn ici lr dyrpd xac ,zewl`
zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd

,miilky d`xie dad`de oigend iabláéúëc íâä ék16: ¦£©¦§¦
"Bá ä÷áãìe"z`fe ,`ed jexa yecwda -,åéúBcî éãé-ìò- §¨§¨©§¥¦¨

zcna wacp `ed mc`d ly dad`de cqgd zcn iciÎlry
ÎjexaÎyecwd mr cg` xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd

,`edàlà úBðBéìòä úBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î-ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦©¦¨¤§¤¨
,ïúeàéöîa,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìåwacp `ed - ¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zeiniptae zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna
,zecndáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend
eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn` z`fy
`idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg ly xe`dn
cr ,`edÎjexaÎyecwdl epia` mdxa`l dzidy (cqgd zcn
xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn` ,el "dakxn" didy
,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl d`eeyda cala "xt`e

jtde sxypy urd ly mvrde zednd ixd `ed xt` lynle
.xtr ,min ,gex ,y` zeceqid zrax`n akxen did urd .xt`l
- min ,gex ,y` zeceqid zyly etcpzp ,eztixy iciÎlre
zexnl ixd ,xt`d `edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra
mvre zedn eze` `edy
xt`l oi` la` ,urd ly
didy urd iabl jxr mey
aehe d`xnl cngp ur"
xt` `ed zrke ,"lk`nl
oi` ,lynl ,jk .cala
cqgd zcnl jxr mey
mdxa` ly dad`de
`id eznypy itk epia`
zxitqe zcn iabl ,seba
zexitqay cqgd
,miptÎlkÎlr .zepeilrd
`l elit` wac epi`y ixd

azecnwx - zepeilrd
`le cala oze`ivna

.ozednaïkL-ìëå- §¨¤¥
wac epi`y-ïéà øBàa§¥

déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa óBñdaygn oi`y - ¨§¥©£¨¨§¦¨¥
,ea "zqtez"d,Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäå BøBàai` - §§¦§©§©©¦¤¦§¨¥

,df xe`a "`qitz" zeidl xyt`àeäL ,Búeàéöîa íà-ék- ¦¦¦§¦¤
,jxazi exe`,Búeäîa àìå ,ílk úà äiçnLi` ezedna - ¤§©¤¤ª¨§Ÿ§¨

,"`qitz" zeidl xyt`elôà`l -ìly mik`lnle mi`xap - £¦§
zenlerdáeúkL Bîk ,íéðBéìò18'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨

,"'eë úBàáömixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y - §¨
mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd ixd

'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d
,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦

ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
"dlir"d z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir"

md ,elyL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOîdpnp - ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`"
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äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
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סז elqk 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ה' שלישי יום
,epw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.úåäîä âéùî

ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd
,ea yalzndelôà íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨

,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦
ly milkdn ecxtp xak
xne`y itk ,zexitq xyr
oniq "ycewd zxb`"a

'k19ze`xwp xak od -
xyt` i`e "mi`xap"

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä-åéìò eðaø äLîa21.- §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd z`

dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna elit`y
z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn `l` - devn cvn

d mdy ,zeipevigde "miixeg`"dze`ivn`l ,zewl` ly
dzedndyrn ,j` .

epax xiaqi - zeevnd
oipr `ed - oldl owfd

lyzedn,zewl`
fge` icediy dryae
ixd - devnd z` miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz`

a qtez `edzednzeevnd lka xacd jke .zewl`d
.zeiyrnd

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md oi` -
zexnl `l` ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka xacdy
z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd dyrny

ok` cvik .miiwl` miyrn
df ixd - ?xacdCøãa§¤¤

ìzLäíéìkî úeìL ¦§©§§¦¥¦
-äàéøáì úeìéöàc©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
mi`ad "zeliv`"c

d md "r"ia"azewl`ly
,r"ia zenlerïúeänî¦¨¨

,ïúeiðBöéçc ïúeîöòå§©§¨§¦¦¨
ìLî-Cøc-ìò Bîk§©¤¤¨¨

åéðéîe âBøúàx`y - ¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly
zevn mieedn md bexz`d

,mipin 'cïäa Léaìä¦§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt] íéãñçc©£¨¦§¦¦§¦¦¦§¥©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéç"oitp` xirf" ly miiniptd micqgd zeipevigny - ¦¦¨
,eipinae bexz`a yaeln-äî .úBiNòî úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§©£¦©

,íãàä ïk-ïéàMdad`l ribn `ed eizecne ezpaday - ¤¥¥¨¨¨
,miilky d`xileelôà,m` -øçàî ,úeìéöàc äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨©£¦¥©©

BLôða àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL22lkei `le - ¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ§©§
âéOäìe,elkya -íéãñçä úéîéðt ìL ïúeîöòå ïúeäî §©¦¨¨§©§¨¤§¦¦©£¨¦

"äiç" úðéça àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦§¦©©¨
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa- ¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx

,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae
- dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp ,gex

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`e ,d`ixaàéäL¤¦
`id 'ig -éwî úðéçaéìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî ó §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦

(ììkmc`a lynl enk - §¨
`id eznyp ly 'ig zpiga
`ly ,eznyp ly "siwn"d
"dnyp"d zpiga enk
"gex" e` ,dbyd `idy
odl yiy 'eke zecn `idy

la` ,seba odly ilkd
zpiga `id 'ig zpiga
jk ,"siwn" `idy dnypd
,"'ig" zpiga ,zenlera mb
`id - "zeliv`" `idy
dpi`y ,"siwn" zpigaa
,ilk meya llk zyalzn
mc`d ixd leki `l
- seba ezeida - biydl

z`zednzbixcne zpiga
,"zeliv`",ïúeàéöî íà-ékmiiniptd micqgd ly ,cala - ¦¦§¦¨

,biydle "qetzl" leki `ed - "oitp` xirf'ceìéçc éãé-ìò©§¥§¦
eîéçøedad`e d`xi -úà úéàøå" :áeúkM äîe .íéiìëN §¦¦§¦¦©¤¨§¨¦¨¤
,"éøçà"gwel"y oipr ixd `id di`xe -zedn,Cøãa àeä £Ÿ̈§¤¤

àeäL) à÷åc äàeáðd`eapd -úeiîLbä úeèMtúä23Bîk , §¨©§¨¤¦§©§©©§¦§
íéètLî úLøt 'àðîéäî àéòø'a áeúkL24.(dn ixd - ¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨¦

ok` df did ,zednd z` "zqtez"d di`xa d`x epax dyny
- zeinybd zehytzd `id d`eapy oeeiky .d`eap ly jxca
m` j` ,seba z`vnp dnypdyk mb di`x ly oipr zeidl leki
zedn biydle "qetzl" dleki ytpd oi` - d`eap cvn `l
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë

êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
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elqkסח 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"zeliv`"d zbixcne,íòhä eðééäå,jk lr --éàL éôì §©§©©©§¦¤¦
àeäL ,úe÷ìàä úeäîa íeìk âéOäì àøápì øLôà¤§¨©¦§¨§©¦§§¨¨¡Ÿ¤

áãe àñéôúe äLaìä Bæ ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaäúe÷ ©¥§¦©¨¨¥©§¨¨§¦¨§¥
.úézîà`l elit` zn`a weac zeidl mc`l ixd xyt` i` - £¦¦

Îyecwd ly eizecna
zecn ody `edÎjexa
,miptÎlkÎlr ."zeliv`"d
d`xie dad`y ixd
el dpwn icediy miilky
"dqitz" od ,dltza

a zewiaceze`ivn
`l j` cala zewl`d

azedn.zewl`d-äî©
-ìò âBøúàä ïk-ïéàM¤¥¥¨¤§©
Búeiç ,ìLî-Cøc¤¤¨¨©

ìzLðå äëLîðäìL ¦§§¨§¦§©§§¨
íéìëc úéðBöéç úeänî¦¨¦¦§¥¦
"ïétðà øéòæ"c àá÷eðc§§¨¦§¥©§¦
úðéça àeäL ,úeìéöàc©£¦¤§¦©
áeúkL Bîk ,úe÷ìà¡Ÿ§¤¨

'íéiç-õò'a25ìkL §¥©¦¤¨
,úeìéöàa ïä úBøtä- ©¥¥©£¦

yxeyd epyi "zeliv`"a
,"zexit"d lklã"îì ék¦¨¤

eãøé úeìéöàc íéìk¥¦©£¦¨§
äiNò-äøéöé-äàéøáì- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

ly zewl`d zeidl
,r"ia zenler,(íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî ã"eé ïäå)§¥©£¨¤¨¤¦§¨¨¨

,úeäîa úeäî ,äiNòc àá÷eða úeLaìúä éãé-ìò- ©§¥¦§©§§§¨©£¦¨¨§¨
zedna zyalzn "zeliv`c zekln" ly milkd zedny
mi`xapd lk mi`xap ixd "diyrc zekln"ne ,"diyrc zekln"
.bexz`d lynl enk ,zexitd mb mdipia ,"diyr"d mler ly
mlrd ly ote`a `id zewl`d mixg` miinyb mixaca ,j`
xzqde mlrd mey ila ,ielba `id - devna eli`e ,xzqde

,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga b"k wxta xaqenk)ék¦
àéäL äiNòa äîLð eNòð úeìéöàc íéìkäzpiga - ©¥¦©£¦©£§¨¨©£¦¨¤¦

`id "diyr"d mler ly dnypdéôì ,Lnî úe÷ìà úðéça§¦©¡Ÿ©¨§¦
eäéà" úeìéöàaL,"seq oi` xe`" -éäBîøâemilkd - ¤©£¦¦§¨¦
,"idenxb" mi`xwpd,"ãç,cg` xac md -ìéöànäoi` xe`" - ©©©£¦

,"seq,ìöàpäå"seq oi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨
,cg` xac md -äîLpä úeäî úeLaìúä éãé-ìòå- §©§¥¦§©§¨©§¨¨

,"zeliv`"c milkdny¯ äiNòc àá÷eðc íéìkä úeäîa§¨©¥¦§§¨©£¦¨
Bòðòðîe âBøúàä ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä äeäúð¦§©¨¨¤§¦§¨§¤¥¨¤§§©§§
àá÷epî Ba Laìîä ,Búeiç Lnî ñôBz äæ éøä ¯ Búëìäk§¦§¨£¥¤¥©¨©©§ª¨¦§¨

,úeìéöàc,"zeliv`c zekln"n -úãçéîäzekln" - ©£¦©§ª¤¤
,"zeliv`c.àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà øBàaliv`dy - §¥©©£¦¨

xac eze` ixd :dl`yd zxxerzn la` ."zeliv`c zekln"
jkÎlr uexizd ?devn epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed

ziwl`d zeigd ,mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed
ielba `id devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id mday

."miwl` dyrn" `idyBúðeëa ïk-ïéàM-äîzevn zpeeka - ©¤¥¥§©¨¨
,bexz`,ñôBúå âéOî Bðéà-zedn`idy ,"zeliv`c zekln" ¥©¦§¥

itk ,bexz`d yxey
,oldl xiaqiyòãBiä óà©©¥©

,ãBqärceiy in s` - ©
itÎlr bexz`d zpeek ceq
lka - zeciqge dlaw
qteze biyn `ed oi` z`f

dpeekd iciÎlràlà¤¨
.dúeäî àìå ,dúeàéöî§¦¨§Ÿ¨¨

z` -ze`ivnzekln"
bexz`d yxey ,"zeliv`c
biyne qtez ,rcei `ed -
`l j` ,dpeekd iciÎlr

d z`zednzekln" ly
itk `ly ,"zeliv`c
bexz` zfig`a xacdy
fge` `edy ,devnd meiwe

qtezezednbexz`d
,zewl`a eyxyeCà©

âBøúà úBëìä ãenìa- §¦¦§¤§
dpeekd oeekn `edyk `l
,bexz` ly zipgexd
`l` - lirl xaec dilry

cenilazekld,bexz`
Lnî âBøúàä ñôBúå âéOîzece` o`k xaecn ixdy - ©¦§¥¨¤§©¨

ipgexd epipr zece` `l - devn miniiwn ea inybd bexz`d
,ezedn oian ixd `ed inybd bexz`d z`e - dlrnlBúåöîe¦§¨

,äáLçîe øeac úðéçáa ,äëìäkxeaica `han `edyk - ©£¨¨¦§¦©¦©£¨¨
mipicd z` daygna oiane bexz` ly zekldde mipicd z`

,zekldde,ãBqä ãîBlä ïkL-ìëå`edy ,bexz` zevn ly - §¨¤¥©¥©
,zeciqge dlaw itÎlr bexz` zevn ly iniptd oiprd rcei

z` oian ixd `edy oeeikeezedn`l ixdy ,envr bexz`d ly
dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece` o`k xaecn
zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt - dfn

,inyb bexz`dfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `edìáà£¨
,äåönä úBãBñ à÷åcly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - ©§¨©¦§¨

d ceq `l` ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcqdevnz`y ,
z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
,'eë,dkldd ceniln dlrnl df ixd -âéOî BðéàL óà©¤¥©¦

.úeänäxaecny devnd ceq ly zipgexd dpeekd ly - ©¨
- dnvr devndy oeeik ,j` ,"zeliv`" ly mitevxte mipipra
oiprd zellkay ixd - bexz`d zedn z` oian `ed - bexz`d
xy`a `ed xen`d lk .zedna "dqitz"e drici ly oipr yi

,devnd ceqe zpeekl
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ïåøçà ñøèðå÷
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã
åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãåñä ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå

ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáàäéúåëìä
.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå
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סט elqk 'e iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ו' רביעי יום
קונטרס אחרון  ,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùää øãñá ë"àùî,312 'nr cr.íù øùà

ìzLää øãña ïk-ïéàM-äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddíà óà©¦

úeàéönä âéOîxcq ly zeipgexd zebixcnd ly - ©¦©§¦
,zelylzyddéãò àìBîöò ãvî óly envr xacd cvn - Ÿ¨¦¦©©§

cenile zrici
,zelylzyddãenìk§¦

úBönäly zekldd - ©¦§
,zeevndñôBzå âéOnL¤©¦§¥
,úeänämrh zpigan - ©¨

xyt` xg`el didiy
itk ,zepeilre zeticr
`ian dfy ,oldl xiaqiy
`idy d`xil ,"mly al"l
j` ,zeevnd lk zilkz

cvnenvrsicr df oi`
ly zekldd ceniln
rcei `ed oday zeevnd

,zednd z` biyne,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò äìòîe- ©£¤¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨
devnd z` miiw eli`k el aygp ,devnd ly zekldd ecnla

,ynn lretaáeúkL Bîk26."'eë äøBzä úàæ" :dlerl - §¤¨Ÿ©¨
`xnbd jkÎlr zxne` ,dgpnle27`ed ixd dxeza wqery in ,

zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke dgpne dler aixwd eli`k
cenila xy`n xzei daexn dlrn miieqn hxta yi zeevnd
ly oipra dfy ,zelylzydd xcq ly cenild ,dxezd zeinipt
xacdy itk ,mzedn z` rcei `edy mipipr cenilay ,"zedn"
mipiprd z`e ,miinyb mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda
,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd
oian ixd - zeklda mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixd

zbyda "jxazi eznkg" `edzedndote` dfÎiciÎlr dyrpe ,
,"`ipz"a 'd wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia oeilrd cegid
dxez ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn mc`d lkyy
ytp ly cegid mb dyrp dfÎiciÎlre ,jxazi eznkg `idy
yaelnd `edÎjexa "seqÎoi`Îxe`" mr (lkyn dlrnly) mc`d
oian `edy dbyddy drya `ed xen`d lk .jxazi eznkga
cenila `wec df ixd ,lirl xen`ke ,zednd zbyd `id dxeza
cenila eli`e ,zednd zbyd dpyi oday dxez ly zeevnd
enk ,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd xcq zricie
s` e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte`

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnloi` my - 'eke

- okÎitÎlrÎs` .cala ze`ivnd zrici `l` zednd zbyd
cenile zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi
zeevnd ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez lyúeàéönä úòéãiL àlà¤¨¤§¦©©§¦
ìzLääîíb àéä ,úeìL ¥©¦§©§§¦©

äàOðå äîø äåöî ïk28, ¥¦§¨¨¨§¦¨¨
,äðlk ìò äìBò äaøcàå§©§©¨¨©ª¨¨
zeevnd x`y lk lr -
,dxezd zekld cenile

áeúkL Bîk29zòãéå" : §¤¨§¨©§¨
,"'eë íBiä,xnelk - ©

zrc zeidl dkixvy
oke ,zewl`a dbyde

aezk30:é÷ìà úà òc"©¤¡Ÿ¥
éáà,"'eë Emby - ¨¦

dkixvy `id ezernyn
dbyde zrc zeidl

,zewl`a,'eë "íìL áì"ì äàéáîeixaca miiqny itk - §¦¨§¥¨¥
didiy `ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare" :minid
"ziayz `le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly ala edcare"

"dxez ihewl"a31zilkz `idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd ,
aezkk ,zeevnd lk32dl`d miwegd lk z` zeyrl 'd epevie" :

ribdl `id zeevnd lk zilkzy ixd - "epiwl` 'd z` d`xil
xcq zricie dxezd zeinipt cenile ."epiwl` 'd z` d`xil"l
z` rc"e "meid zrcie" zevn mda miniiwny ,zelylzydd
."epiwl` 'd z` d`xil" ly "mly al"l mi`ian "jia` iwl`

:owfd epax oeylae,øwòä àeäLxwir md 'd z`xie "mly al" - ¤¨¦¨
d`xile "mly al"ly ,lirl xen`ke ,zeevnd lk zilkze
`idy zexnl ,zelylzydd xcq zbyde zrici iciÎlr miribn

,cala ze`ivnd zbyde zriciäåúeàéönä úâO33àeä §©¨©©§¦
èéLôäì,zelylzydd xcq zebixcn ly mipiprd -úeiîLbî §©§¦¦©§¦

.'eëzxrdl m`zda .mipiprd zeipgexa xeiv didiy ,xnelk -
zenewn dnke dnka iaxd34ly ote`a dxezd zeinipt cenil ,

dfyk `wec `ed ,dbyde "dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi"
ly mixaqda mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `adbyde lky-

mipipra ziceqi dpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez
,dl`BfL ÷ødbyde drici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤

,zewl`a,â"éøzî úçà äåöî àéä,zeevnd 613În -íãàäå ¦¦§¨©©¦©§©§¨¨¨
éøö,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ìzLä ïäL éôìúeìL ¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥¦§©§§
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ë"àùî
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éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
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לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ¯·‰בתניא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט.29.כבדפוסים ד, ט.30.ואתחנן כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, ‡„ÂÓ"¯33.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰
Ê"Â„·" :‡"ËÈÏ˘- בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר כ"א‰‚˘ÈÓשהרי במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï.מהות להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - ובכ"מ.34.[עפ"ז ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה



elqkע 'f iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ז' חמישי יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,úeìéöàc íéìëc úéðBöéçc úeänälirl xiaqdy itk - ©¨§¦¦§¥¦©£¦
,dfay dlrndCëì- §¨

,okléøöúBaøäì C ¨¦§©§
â"éøzä ìk ãenìa- §¦¨©©§©

zekldd cenll ,zeevn
,zeevnd lk lyïîei÷å§¦¨

Lnî ìòôacenildy - §Ÿ©©¨
,dyrn icil `ian ixd
,zeevnd lk lreta miiwl

,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîe øeac äáLçîa- §©£¨¨¦©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨
,d`ixa `id daygn)
- dyrne ,dxivi - xeaic

,(diyrïéøeøa øøáì§¨¥¥¦
.íL øLàzenlera - £¤¨

itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa
xexiay ,lirl xaqedy
zilkz `ed zevevipd

.zelylzydd xcq

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd ly
oipr oiba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

Îlr miyrpd "mixexia"d
xy`e ,zeiyrn zeevn ici
;zelylzydd zilkz md
dpeekd cvn dlrn ef ixd
,zilkzde dpeilrd
zeevn iciÎlr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`
od ytpd ly d`xie
zeevndn dlrnl
xiaqi oldl .zeiyrnd

mby ,owfd epaxmvra,
d cvnyxeymd zeiyrnd zeevnd ly mixexiad ,mdly

dn dlrnlyxey:owfd epax oeylae .ytpd lyúîàaL¤¤¡¤
,ç"ôøî äiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaäzevevipd 288În - ©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨¥

mixxazn dl` mixexia ,edz lyúBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§
,äNòîe øeac äáLçîadaygna dxezd cenil iciÎlr - §©£¨¨¦©£¤

dl` mixexiae ,zeevnd dyrn iciÎlre xeaiceïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨
ék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpîmixexiad -î ïämy -'â"ñ' ¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦¥¦

eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL¤¦§¦¦¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨¦§§
éãé-ìòmy -àeä ,"ä"î""d"n" myd -"çön"äî àöBé- ©§¥©¥¥©¥©

,"w"`" ly.àîìòa äøàämc`) "w"`" zpigan cala dx`d - ¤¨¨§©§¨
mdipy md "d"n" mye "b"q" my ."w"`" zeinipt `l ,(oencw
ze`ixhnibde mipte`d zrax`n mi`veid zenyd zrax`n
`ixhniba `ed oi'e"`ee ielina `ed 'ied myyk :'ied my ly
`ed oi't"l` ielina `ed 'ied myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q"
"b"q" mydy ,dlawa recike ;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba

edz"l jiiydfe ."oewiz"l - "d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly "
- zeiyrnd zeevnd ly mixexiady ,xne` owfd epaxy dn

ay "b"q" mya myxyzeinipt`idy ,(oencw mc`) "w"`"

ytpd j` ,zelylzydd xcq lk zllekd dpey`xd daygnd
ixd od l`xyi zenypy ,mc`d ly dnypd e` gexd e`
- "d"n"y) "d"n" my iciÎlr epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n
mc`" ly "gvn"dn d`ad cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn

."oencwáeúkL eäæå35: §¤¤¨
."'eë Cìî Cìî éðôì"- ¦§¥§¨¤¤

dl`e"y - "l`xyi ipal
ux`a ekln xy` miklnd
,dlaw itÎlr ,"mec`
"mikln"d :dpeekd
mler" ly zexitqde

" mdy ,"edzdiptl"
ipal Kln Kln"n dlrnle¦§Ÿ¤¤
mler lr aqend "l`xyi
mler ,oky .oewizd

`ed oewizddx`doipr `a edzny) edz eli`e ,"w"`"n cala
ny "b"q" myn `ed (mixexiade zevevipdzeinipt."w"`"eðéäå§©§

àîòè,mrhd df -,éç-çîBö-íîBc úBðBæîa éç íãàäL ©£¨¤¨¨¨©¦§¥¥©©
,BaL 'ä"î'a ïøøáîeoewizd mlern d`a dnypdy oeeik - §¨§¨§©¤

ly mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da yie
,ige gnev ,mnecay zevevipd,íäa éçåmc`dy ixg`l - §©¨¤

zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan
zeig ztqez el mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy

,zeipgexaíäL éôìig gnev mnecay zevevipde mixexiad - §¦¤¥
.'â"ñ'î`edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦

- "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn"
Îmnecn lawn `edy zepefnl ezeig xear wwcfdl jxhvi
mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd `l` ?igÎgnev

"mc`d 'igi 'd it `ven lk lr ik36mgld zeinvrn `ly ,
,mxa .mglay "ied it `ven" cvn `l` ,mc`d ig (gnev `edy)

oiicr`ven"d ok mb ea yi envr mc`d ixd :xaqd oerh xacd
"mc` dyrp"dn "'ied it37`ven"l wwcfdl eilr ,`eti` ,recn ,

mglay "'ied it `ven"d ,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it
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.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, בראשית



עי elqk 'f iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mc`d ,oky .mc`ay "'ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed
,"oewiz"n dlrnly "edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed

" my df zenyaeb"q" myn dlrnly "d"n.",úàæ ãBòåcvn - §Ÿ
dad`d iabl zeiyrnd zeevna zepeilr dpyi xac cer

,ytpd ly d`xideBîk§
áeúkL38éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptdàìŸ
"eàøé39úéîéðtL ¯ ¥¨¤§¦¦

ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä̈¤§¥¨¥¥
,ähîìxyt` i` - §©¨

,dhnl zelbzda didzy
BúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦

,oeilrd,íéøBçà úðéçáe§¦©£©¦
lirl xn`pk ,cala -

,"e`xi `l ipte"àeäL¤
.äàlò äîëç úBìáBð- §¨§¨¦¨¨

ixd .dpeilr dnkg
ly d`xide dad`dy
weac mc`d ociÎlr ytpd

d zecnazepeilrody ,
ly zeinvrde zeiniptd
xyt` i` ,zexitqd
zeiniptn ytpa jyneiy
m`Îik - zecnd zenvre

Îgvpn ze`ad ,zeiyrnd zeevndn eli`e ,cala ozeipevign
- zexitqd ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly ceqiÎced

.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl lekiãBòå§
,úàæd`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw - Ÿ

enk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d ,oky .ytpd ly
wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic
`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d
mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40eid `ly mipiprdy ,
epax xiaqi dfÎjxcÎlr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba
zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd
lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,zeinyb
,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtyd
dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd zx`dae

."mvr"d `hazn zinybdäîëç éøácî øeacä éøäL¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéà,"oi`n yi" `xea epi` - ¦¨¨¥¦

dcled mey ziidp `l dnkgde lkyd zrtydn lynl enk
,dycg ze`ivn lyäîëçc éìkäî äëLîpL äthäå§©¦¨¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨

äàlòn `idy dtihd mc`a lynl enk -gen,a`dda Lé ¦¨¨¥¨
äàlò äîëç úëLîä íâå .ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä çkŸ©©¦§©¤¥¥©¦§©©§¨©¨§¨¦¨¨

lynl enk ,"d`lir dnkg" ly xe`dn -gekdnkgd
,mc`ay.da äìeìkdnkg" ly ilkdn d`ad dtiha - §¨¨

,"d`lir,íòhäå,xac ly enrh -daL éðtî,dtiha - §©©©¦§¥¤¨
.äàlò äîëçc dúeîöòå dúeäî CLîð`ed xen`d lk - ¦§¨¨¨§©§¨§¨§¨¦¨¨

,"dnkg" ly milkdn d`ad dtihl xywaïk-ïéàM-äî©¤¥¥
,äáLçîe øeaãaxdxdn e` xeaica `han `edy lkyay - §¦©£¨¨

zenvrn oi` - daygna
,"dnkg"delôàå©£¦

Bæéàa ìëOä úìkNäa§©§¨©©¥¤§¥
äîëçefy zexnl - ¨§¨

"zernyp" `ly dlkyd
`l mb ,zeize` oiicr da
oky ,daygnd zeize`
dlrnl oiicr `id
,okÎitÎlrÎs` ,zeize`n

Bæ äîëç éøä,`id - £¥¨§¨
úèMtúî äøàä ÷ø©¤¨¨¦§©¤¤
LôpaL ìëOä úeänî¦¨©¥¤¤©¤¤
Bæ äøàäå ,Búeîöòå§©§§¤¨¨
Búeäîì Leáì ÷ø àéä¦©§§¨
,ìëOä ìL Búeîöòå§©§¤©¥¤

ìëOäå,envrlyk - §©¥¤
Leáìe äøàä àeä- ¤¨¨§

,cala.Lôpä úeäîì- §¨©¤¤
lky zlkyda oi`y ixd
`ly ,ytpd zednn df
da yi ixd ,zinyb `idy zexnly ,dtiha xacdy itk

:oldl xiaqiy itk ,ytpd zenvre zednnïk-ïéàM-äî©¤¥¥
úLaìîä dúeîöòå Lôpä úeänî íb da CLîð ,äthä©¦¨¦§¨¨©¦¨©¤¤§©§¨©§ª¤¤

.Lnî dì äîBca äãéìBî ïëìå ,ïéçîa,ytpl dneca - ©Ÿ¦§¨¥¦¨§¤¨©¨
.ytpd zenvrn dtiha yi ,okyúãBáò ïéa Løôää eäæå§¤©¤§¥¥£©
"ïé÷éLp"î ïéàöBiä íéëàìnäbeeif `ed "oiwiyp beeif"y - ©©§¨¦©§¦¦§¦¦

ipgexdcear `id mzcear `linae ,zipgex,úBîLpäì§©§¨
.íéìkäî ïéàöBiäzenypde ,"mvr" ly oipr yi milkay - ©§¦¥©¥¦

drtyd da yiy dtihd zrtyd enk lynl od ,mdn ze`ad
mby ,xazqdl jixv did jkl m`zda ,mxa ."mvr"dn
oeeik ,"mvr"dn dkynd didz zenyp ly d`xie dad`a
epaxe ,"mvr" ly oipr yi mday milkdn ze`a ixd zenypy
enk od zenypd ly d`xie dad`dy ,lirl xiaqd owfd
cala dx`d ly drtyd `idy ,cinlzl axn lkyd zrtyd
oeeiky ,oldl owfd epax jk lr xiaqi ?"mvr" ly `le
yi ,diyrÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrp "zeliv`"c milkdy

dn `linadnyp"dx`d" ly drtyd :drtyd ibeq ipy
z`haznd ,"mvr" ly drtyde ,miilky d`xie dad` `idy

.zeiyrn zeevnaäîLð eNòð úeìéöàc íéìkä Cà©©¥¦©£¦©£§¨¨
,äiNò-äøéöé-äàéøáì,drtyd ibeq ipy mpyi dnypdne - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

Cëìäå,okle -eîéçøe eìéçãdad`e d`xi -ïä íéiìëN §¦§¨§¦§¦¦§¦¦¥
"ïé÷éLð"c íéëàìîk,cala dx`de ipgex oipr `edy - §©§¨¦¦§¦¦

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

ïåøçà ñøèðå÷
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
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äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
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íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
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elqkעב 'g iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ח' שישי יום
,fpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéã ìë ïî øáå,314 'nr cr.ïäéúåëìä
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íéãøBiä ,à÷åc íéìkä©¥¦©§¨©§¦
íãàä útèk ähîì§©¨§¦©¨¨¨
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- mlera dhnl zewl`
iciÎlr dyrpd xac
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:owfd epax
ïéc ìk ïî øáe41,- ©¦¨¥
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,miilky d`xie dad`àéäL óà ,úeìéöàc äîLða elôà£¦¦§¨¨©£¦©¤¦

ïëå ,úeìéöàc íéìkîäiNò-äøéöéc íéìkî çeø-Lôða42 ¦¥¦©£¦§¥§¤¤©¦¥¦¦¦¨£¦¨
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íälL íéiìëNody - ¦§¦¦¤¨¤
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ïåøçà ñøèðå÷

ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט (עמוד
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין  היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות  של והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה של שני ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה,
גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית
מהכלים  האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד חסֿושלום; חסרון, זה למרות הרי התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן
יותר  שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו,
נמשך  זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה ועלֿדרךֿזה שינתו. לפני מאשר טוב
המשכה  ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי על -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז,
ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על
כפי  ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא , ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו
שה"בית  לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים  הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי -
ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן, חסר דלכאורה דקו"א בכת"י לחפש "יש
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כסלו  ט' קודש שבת
,314 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéà ïéáäì êà,gpw 'nr cr.â"äëå

ode - "d`lrd" ly oipr onvr ody ,dhnln zexxerzda -
."d`lrd" ly oipr milka dlrnl zexxernúðéça eäæå§¤§¦©

.íBìLå-ñç ãáì úe÷lzñädlerte oipr dlrnl wlzqny - ¦§©§§©©§¨
ly oipra ze`a opi` odyk onvr d`xie dad` enk ,milkdn

ly oipr df ixd - zeevn
.cala zewlzqde d`lrd
ly oipra `a dfyk eli`e
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"dkynd"a siqen

.zeevndnyúðéça ìáà£¨§¦©
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,à÷åc úBiNòî úBöî¦§©£¦©§¨
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äìBò ïBzçzä úeiîéðôe§¦¦©©§¨
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lret dfe mlera zewl`
mi`xapa dilre dweyz
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î "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò ,äëLîäåmy -,'â"ñ'- §©§¨¨©§¥©£¨©©¦§¦¦
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

.å"ç ãáì úå÷ìúñä 'éçá åäæå àúúìã àúåøòúàá
úåöî é"ò àåä äèîì äìòîìî äëùîä 'éçá ìáà
íéìëä úéðåöéçáå íéìëá øåà êéùîäì à÷åã úåéùòî
ïåúçúä úåéîéðôå äèîì ãøåé ïåéìòä úåéðåöéçù à÷åã
àøåãñ úéàã ì"ðä éãå÷ô 'ô øäæá ù"æå äìòîì äìåò
úàìòä é"ò äëùîäå äàìòä äåáâ êøåö ïäéúùå 'åë
'åìùìúùää úéìëú åäæå àìåìîå àãáåò 'éçáá â"ñî ï"î
äìòîì ïåúçúä úåìòì àìå äèîì ïåéìò øåà úåìâúäì
úåéìò à÷åã úàæ íâ óàå äòù éôì àìà åðéà äæù
.ë"äåéå úáùä úìòî àéä íéðåéìò úåøåàì íéìëä
ç"òôá ù"îë å"ç úåøåàä úå÷ìúñäå úåéìò àì ìáà
éáâì úåøåàë éáéùç æ"äåòá åôåâ éáâì íãàä ìù ï"øðå
à÷åã úåéùòî úåöî éáâì íééìëù ø"åã ïëå íéìë
íåé÷ ìò ïðçúàå ïéðîë úåìôú ä"òøùî ììôúä ïëìå
.ïäéúåëìä ìù éîùâ øåáãì ä"äå à÷åã úåéùòî úåöî

åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
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elqkעד 'h ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ux`ay illkd "gnevd gk"a llkp df gek ixd ,oirxb eze`a
gek z` lirtne xxern df f`y ,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`)
oirxbd ly ebeqn ixt ur eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd

gnevd gekde ,rxfyinvrd,mvrxn`nd `ed ,gnevd gek
'eke "`yc ux`d `ycz"
ibeq lk xewn `edy
oirxbdy dn .dginvd
gnevd gek z` xxern
geke ipgex gek `edy

df ixd ,iwl`éãé-ìò©§¥
"ïéá÷eð ïéî" úàìòä©£¨©©¦§¦

ì,BLøLoirxbdy - §¨§
gekn `ed eyxyy
z`lrd" dyrp ,gnevd
xacn zexxerzd ,"o"n
oeilr oiprl xzei jenp
lawndn zexxerzd ,xzei

gek iabl jxr lk el oi` rxfpd oirxbdy mbd ixd .ritynd l`
gek z` xxerl "o"n z`lrd" deedn `ed z`f lka ,gnevd

.ely yxeyd `edy oeeik ,gnevdóìwä íéøøBòî äëkly - ¨¨§§¦©§¨
,oilitzdâBøúàäå,mipind 'cn -,úBìònä íeø ãò- §¨¤§©©©£

,zebixcndeéðôlL "â"ñ" íL àeäLÎn dlrnle -,äøéáMä ¤¥¤¦§¥©§¦¨
,milkd zxiay ly -àeäL`ed "b"q" my -úeîöòå úeäî ¤¨§©§

,"ïBîã÷ íãà"aL úBøBà,oey`xd sevxtd `edy - ¤§¨¨©§
llekd ,"seq oi`" ly ,dpey`xd daygnd ,dnecwd daygnd
ly 'zenvr'de zednd opyi df sevxtae ,zelylzydd xcq lk
zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala dx`d df oi`e sevxtd

,"w"`" ly zexe`d 'zenvr'eíL Bîk àîìòa äøàä àìå§Ÿ¤¨¨§©§¨§¥
L "ä"î"`a -.Bçönnmeiwa `ed xen`d lk ."w"`" ly - ©¤¦¦§

,dyrna oze` miniiwnyk ,bexz` zevn e` oilitz zevnïëå§¥
ïäéúBëìä ïeiòå ãenìalye oilitz zevn ly zekldd - §¦§¦¦§¥¤

,bexz` zevnøNòaL úòc-äðéa-äîëç úðéça øøBòî§¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§¤¤
úBìònä íeø ãòå ,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã íéìëc úBøéôñ§¦§¥¦¦§¥©§¦§§¨§©©©£

aL úòc-äðéa-äîëç úðéça ïk-íbmy -úéîéðôc "â"ñ" ©¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§¦§¦¦
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷ íãà","w"`" ly - ¨¨©§©¥¤¤¨¥©¦

gvnd enk `ly ,zeinipt ly oipr od ,di`xd oipr enk "mipir"
dyrn oipry ixd ,miptÎlkÎlr .zeipevig ly oipr `edy
c`n deab xxern ,inyb xaca devn dyer `edy dn ,zeevnd

mb oke ,milkd zxiayn dlrnly "b"q" mya cr yxeya
dbixcnd ly zeinipta mixxern zeevnd ly zekldd cenila
eilr dlrn" ixd devnd zece` micnelyk oky ,c`n dpeilrd
ihxt micnelyk xacd cvik ,j` ;"ynn lreta miiw eli`k
Î`l xeqi` ly zekldd
`l ixd jkay ,dyrz
eli`k" ly oiprd jiiy
mixaca cgeinae ,"miiw
,llk migiky mpi`y
elit` jiiy `l mday
`l"a `edy itk oiprd
zeidl lekiy "dyrz
da yi dpnn zerpniddy

aeig oiprayi" oky - i
mipzep "dxiar xar `le
dyr eli`k" xky el

"devn46iaeig oipr mb -
ep` z`f lkae ,llk migiky mpi`y dl` mixaca jiiy `l df
cenila xy`n xzei zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne`
owfd epax xiaqi ?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq
"dyr zeevn"a mb deezynd dxezd cenila oipr yiy ,oldl
leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe
Î`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl
dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae - dyrz
xyewn mc`d dyrp cenild iciÎlry dn ,xzeia dpeilrd
md zekldd ihxt lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l
oeylae .`edÎjexa liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd

:owfd epaxìéòì økæpä ìëåcenil e` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
"b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd

,dxiayd iptlyéèøt ãenìa àì ìáà ,äNò-úåöîa àeä§¦§©£¥£¨Ÿ§¦§¨¥
éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú-àì éøeqà úBëìä¦§¦¥Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥

ììkeidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¨
xar `le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna
dnvr zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar

,iaeig oipr da didi.àðåb éàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîk- §§¨¥¦§¦§©©§¨
mb zeaxdl yi ,`eti` ,recn ,llk migiky mpi`y ,dnecke

zekld cenilael`zelylzydd xcq cenila xy`n xzei
?d`xie dad`l `iand
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עה היום יום . . . 

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם־טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל־ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם־טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ם  ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות ּגַ יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות  ְ ינֹוִנים ִנְתַקּשׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ׁשֶ ַוֲהַגם  ֱאלֹקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ָמְיָמה", ּבִ ָ יַע ַהּשׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע ּוְקִריַאת  ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ַעְצִמי. ֲאָבל ּבָ

ַמע. ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן ָקָטן[  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְסָחר  ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ּכְ
ִריד,  ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ְוֶאְפׁשָ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עו

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשָׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ הֹוָרַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהֹחֶמר,  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  לֹשׁ  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ  י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  רֹאׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
און טָאן די   זיין תמיד באגייסטערט  ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש  וכמ"ש 

עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  )ּתַ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ נ"ג  ֶרק  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא   – ַמֲאָמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תקנ"ד  ִכְסֵלו  ּבְ ט' 
ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ַעל־ּדְ ר  ַהְמַדּבֵ
ִנים  ָ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ָ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ַהּמַ ]סֹופֹו[. ּכִ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ו  כסלו ג' ראשון יום לדיינים? ואבטליון שמעיה נתמנו איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Cìî ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦¤¤
,ãáìa úeëìîì àìå ...ìàøNiî Bnà äéäzL ãò ...íéøb ìäwî¦§©¥¦©¤¦§¤¦¦¦§¨¥§Ÿ§©§¦§©

éøö ïéà ...ìàøNéaL úeøøN ìëì àlà,àéNð Bà ïic øîBì C ¤¨§¨§¨¤§¦§¨¥¥¨¦©©¨¨¦
.ìàøNiî àlà àäé àlL¤Ÿ§¥¤¨¦¦§¨¥
טוב' יום מ"י)ה'תוספות פ"א תמיהת (אבות את הביא

שמעיה  נתמנו כיצד לדיין, גר ממנים אין אם המפרשים:
סנחריב" של בניו "מבני צדק גרי שהיו נז,ואבטליון, (גיטין

בית ב) כ'אב ואבטליון כ'נשיא' שמעיה הסנהדרין, לראשי ,
גם דין' וראה מ"ד פ"א אבות תורה)(רע"ב משנה לספר הרמב"ם ?הקדמת

המהר"ל בשם ליישב חיים'):וכתב 'דרך (בספר

דין, בית לאב או לנשיא להתמנות יכול הגר אין אמנם
היתה  אמם גרים, מקהל שבאו אף ואבטליון, שמעיה אבל

גרים. מקהל כבר ויצאו מישראל
בהקדמתו הרמב"ם מסירת (הנ"ל)אך סדר את מונה

שהיו ואבטליון שמעיה על הרמב"ם וכותב ixbהתורה,
wcvשהיו כתב מאיר רבי ועל עקיבא רבי שעל בעוד ,mipa

גרי  היו עצמם ואבטליון ששמעיה מובן ומזה צדק , לגרי

לסנהדרין אותם מינו איך למקומה, השאלה וחזרה (סדר צדק.

הי"א) פי"א סנהדרין ?משנה
אבות' 'מגן בספר הרשב"ץ סי'וביאר חו"מ יוסף' ב'ברכי (הביאו

סק"ו) :ז
כאשר  רק לדיינים צדק גרי של מינויים את פסלה התורה
שידמה  מי אין אם אבל כדוגמתם, גדולים אחרים ישנם
לא  ההוא שבדור וכיון לכולם. קודמים הם בגדולתם, לגרים
- ואבטליון שמעיה של גדלותם בדרגת תורה גדולי היו

הסנהדרין. לראשות הם נתמנו
התוספות בעלי רבותינו פירשו זה שמות וכעין הריב"א, (פי'

א) אשר כא, המשפטים "ואלה הפסוק על חז"ל דרשת את
מדוע  להקשות: ויש עכו"ם". לפני "ולא - לפניהם" תשים
לדון? פסולים גרים אפילו הרי מלדון, עכו"ם למעט צריך
לדון  מומחים אחרים יש כאשר רק לדון פסול שהגר אלא
שהרי  "תדע, פסול. אינו בדרגתו דיינים אין אם אבל כמוהו,
שלא  לפי ישראל את דנים והיו היו, גרים ואבטליון שמעיה

כמותם". חשוב בישראל היה

ה'תשע"ו  כסלו ד' שני יום 'זכור' פרשת בקריאת נשים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰økæì äNò úåöî¦§©£¥¦§Ÿ
:øîàpL ¯ Búáéà øøBòì éãk ,Búáéøàå íéòøä åéNòî ãéîz̈¦©£¨¨¨¦©£¦¨§¥§¥¥¨¤¤¡©

."÷ìîò Eì äNò øLà úà øBëæ"¨¥£¤¨¨§£¨¥
הסמ"ק קמז)וכתב "בשבת (סי' הוא המצוה של שזמנה

ראשונים דעת וכן זכור". פרשת שמזכירים פורים (תוס'לפני

ב) יז, מגילה ריטב"א א. יג, מן ברכות חיובה זכור פרשת שקריאת
עמלק" לך עשה אשר את "זכור מהפסוק ונלמדת התורה,

בפה". "זכור –
אברהם' ה'מגן תרפה)וגם סי' סק"ב)והט"ז(או"ח הביאו (שם

בצי  שקריאתה הרא"ש וב'שלחן דעת התורה. מן היא בור
ס"ז)ערוך' צריכים (שם מנין להם שאין הישובים ש"בני נפסק

זו. קריאה לשמוע כדי מנין" שיש למקום לבא
'החינוך' בספר תרג)והנה, רק (מצוה נוהגת שהמצוה כתב

לא  האויב, ונקמת המלחמה לעשות להם "כי בזכרים
חסד' ה'תורת זה על והעיר לז)לנשים", סי' מצוות (או"ח א. :

הן, מצוות שתי עמלק מעשי זכירת ומצוות עמלק מחיית
הרי  המלחמה, עושי שהם זכרים ידי על היא שהמחיה ואף
היא  עמלק מחיית ב. דוקא! בזכרים תלויה אינה הזכירה

מחופתה כלה אפילו לה, יוצאים שהכל מצוה (סוטה מלחמת

ב) זכור.מד, פרשת בשמיעת נשים גם לחייב יש כן ואם .
תורה  בספר זכור פרשת קריאת ראשונים, כמה לדעת אך

חכמים: מתקנת אלא התורה מן אינה בציבור
תצא)הרמב"ן סו"פ התורה על את (בפירושו 'זכור שמצוות כתב

פרשת  קריאת אינה בפה) (הזכירה עמלק' לך עשה אשר
לומר  ולדורותינו לבנינו זה "שנספר אלא בציבור, עמלק
לנו  שעשה "מה נשכח שלא כדי הרשע" לנו עשה כך להם

השמים". מתחת שמו את שנמחה עד עמלק
תמיד  "לזכור היא שהמצוה כתב כאן הרמב"ם וגם
עמלק", לך עשה אשר את זכור שנאמר: הרעים.. מעשיו
וכן  ובציבור. תורה בספר הפרשה את לקרוא הצריך ולא

ה'חינוך' שנאתו (שם)כתב תשכח "שלא כדי היא שהזכירה ,
שנים  שתי או בשנה אחת "פעם הענין בזכירת ודי מלבנו",
לקרותה  זכור בפרשת ישראל של ש"מנהגן אלא ושלש"

היא". תורה - שנה בכל מיוחד בשבת
וסיפור  בזכירה חובה ידי "יוצאות הנשים זו, דעה ולפי

ראשונים  ושאר הרא"ש לדעת אך תורה", בספר (הנ"ל)שלא

התורה, מן היא ובציבור תורה בספר זכור פרשת שקריאת
בה חייבות נשים שגם שם)מסתבר חסד .(תורת

ה'תשע"ו  כסלו ה' שלישי יום במלחמה? לפחד אסור מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰áLçì ìéçúnä ìëå§¨©©§¦©§Ÿ
:øîàpL ,äNòú àìa øáBò ¯ Bîöò ìéäáîe ,äîçìna øäøäìe§©§¥©¦§¨¨©§¦©§¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.íëááì Cøé ìà"©¥©§©§¤
המצוות' ב'ספר הרמב"ם כתב נח)וכן ל"ת "הזהירנו (מ.

מפניהם... נברח ושלא המלחמה בעת הכופרים מן מלירא
לאֿתעשה". על עבר כבר ויברח, אחור שיסוג מי וכל

הרמב"ן המצוות)אך לספר אלא (בהשגותיו מצוה זו שאין כתב
הראב"ד כתב וכן נח)הבטחה, ל"ת להרמב"ם המצוות שזו (במנין
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הוכחה  הביא והרמב"ן אזהרה". ואינה היא "הבטחה
ורך  הירא האיש "מי ואמרו הוסיפו השוטרים לשיטתו:

לביתו" וישוב ילך ח)הלבב, כ, הלבב (דברים ורך הירא ואם ,
עובר  יפרסם השוטרים, בהכרזת הצורך מה לאו, על עובר

ויחזור? חטאו את הלאו
האחרונים על ומבארים פערלא הגרי"פ באור נח. ל"ת שמח (לב

קכח) ל"ת לרס"ג :סהמ"צ
"שאין  הלבב ורך שהירא לומר אפשר איך לכאורה,
הרי  תעשה', ב'לא עובר המלחמה" בקשרי לעמוד כח בלבו
פטריה'? רחמנא ו'אונס הוא אנוס בנפשו טבוע שהפחד כיון
עובר  אינו הלבב' ורך 'ירא שמטבעו אדם אכן אלא,

שעוד ההלכה בתחילת הרמב"ם כתב ולכן iptlעבירה,
שלבו  שמי מכריזים השוטרים המלחמה בקשרי שנכנסו

ולא  לביתו, ישוב במלחמה להשתתף בכוחו ואין חלש
שהיא. כל עבירה שעובר הזכיר

במצב מדובר ההלכה בהמשך dligzdאמנם, xaky
על  מורא מביא אלא מטבעו לבב רך שאינו ובמי המלחמה,
עצמו"), ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשב ("מתחיל עצמו
ירך  'אל שנאמר בלאֿתעשה "עובר - הרמב"ם אומר זה ועל

לבבכם...'".
תחילת  לפני היתה השוטרים שהכרזת מובן כן ואם
בטבעו, הלבב ורך הירא את לביתו להשיב כדי המלחמה,
והאיש  המלחמה התחילה כאשר אך עבירה, כל עובר ואינו
במלחמה, ולהרהר לחשב "מתחיל בטבעו לבב רך שאינו
ירך  שאל הוזהר וכבר בלאֿתעשה", עובר עצמו, ומבהיל

לחזור. יכול אינו כבר - לבבו

ה'תשע"ו  כסלו ו' רביעי יום השלישי? המקדש בית את יבנה מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ãéúò çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©¨¦
.Lc÷î äðBáe ...ãåc úéa úeëìî øéæçäìe ãîòì©£Ÿ§©§¦©§¥¨¦¤¦§¨

ותוספות רש"י נמי)לדעת אי ד"ה א מא, המקדש (סוכה
ה' 'מקדש שנאמר ומשוכלל, בנוי השמים מן יבוא שלעתיד

ידיך'. כוננו
זכאי בן יוחנן רבן מתקנת כן שם)והוכיחו ש"יום (סוכה

כל  חדשה מתבואה לאכול שאסור היינו אסור", כולו הנף
הזה, בזמן גם העומר) להנפת (הראוי בניסן עשר ששה יום
בניסן, עשר ששה בליל עוד המקדש" יבנה "מהרה כי
שמא  לחשוש ויש למחרת, העומר את להקריב יהיה ואפשר
את  להקריב שיספיקו לפני החדשה מהתבואה לאכול יבואו
מיד  החדשה מהתבואה אכלנו אשתקד 'גם יאמרו כי העומר,

היום'. בתחילת
בית  בנין "אין והרי לכך חוששים מדוע רש"י: ומקשה

בלילה" ב)?המקדש טו, בבית (שבועות נאמרה זו הלכה ומתרץ:
השלישי  המקדש בית אבל אדם, בידי שנבנה המקדש

בלילה. שירד יתכן השמים, מן לרדת שעתיד
השלישי  המקדש שבית משמע כאן הרמב"ם מלשון אך

'החינוך' בספר כתב וכן המשיח, המלך בידי צה ייבנה (מ"ע

כולו בסופו) הציבור על מוטלת המקדש בנין שמצות ,
בבניינו. מצוה יקיימו בימינו במהרה הבית וכשייבנה

לנר' ה'ערוך שם)וכתב 'מהרה(סוכה הגמרא dpaiשמלשון
לפי  כי אדם, בידי שייבנה הרמב"ם כשיטת מוכח המקדש'

'מהרה לומר צריך היה רש"י מוכח dlbiשיטת וכן המקדש'.
הגמרא נב)מדברי חרשים"(שם, ארבעה ה' "ויראני הפסוק על

"שניהם  כי יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח וביניהם (אומנים)
המקדש" בית לבנין יבוא (רש"י)חרשים המקדש בית ואם ,

באומנים. צורך לו אין הרי השמים, מן בנוי
ייבנה  המקדש שבית יתכן איך רש"י, קושיית ואת

לנר': ה'ערוך מתרץ בלילה,
לגבי נאמר בלילה' נבנה המקדש בית 'אין oipaהדין

לגבי ולא המקדש ilkהמקדש, מכלי הוא והמזבח המקדש.
מזבח...") כלים, שבעה במקדש "ועושין ה"ו: פ"א הבחירה בית הלכות ,(ראה

אלא  בנין צריך לא העומר ולהקרבת בלילה, לבנותו ומותר
במזבח זכאי)די בן יוחנן רבן את (לדעת להקריב שאפשר וכיון ,

שיאכלו  לחשוש יש בלילה, שנבנה המזבח על העומר
העומר. את להקריב שיספיקו לפני 'חדש'

ה'תשע"ו  כסלו ז' חמישי יום שמים? לשם לא ספר לחבר מותר

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰,LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦Ÿ¤©¥§©©¥©¨
àeäå ...ät ìòaL äøBúa íéaøa BúBà ïéãnìnL øeaç eøaç àìŸ¦§¦¤§©§¦¨©¦§¨¤§©¤§

õa÷øaç ...ïéèòîúî íéãéîìzäL äàøL éôì ...úBòeîMä ìk ¦¥¨©§§¦¤¨¨¤©©§¦¦¦§©£¦¦¥
.çëMé àìå äøäîa eäeãîìiL éãk ,ílk ãéa úBéäì ãçà øeaç¦¤¨¦§§©ª¨§¥¤¦§§¦§¥¨§Ÿ¦¨¥©

ב)הגמרא ס, הדברים (גיטין פי על "כי הפסוק מן לומדת
כז)האלה" לד, רשאי (שמות אתה אי שבעלֿפה "דברים -

לא  שהתלמוד למד אתה "מכאן מוסיף: ורש"י לכותבן".
נשתכחה". שהתורה מפני אלא לכתוב ניתן

סופר' ה'חתם ר"ח)וחידש סי' א"ח לכתוב (שו"ת שהאיסור ,
ספר  "המחבר ולכן בימינו, גם קיים שבעלֿפה תורה
לכתוב  האיסור על עובר שמו" לגדל במחשבתו ומתערב

לה', לעשות עת משום הוא ההיתר כי שבעלֿפה, דברים
עומד. במקומו איסורו הרי – לה' עושה איננו ואם

שלא  סופר', ה'חתם של רבו אדלר, נתן רבי על ומסופר
שבעלֿפה  דברים לכתוב ההיתר כל כי תורה חידושי כתב
תישכח, לא שהתורה כדי לה'", לעשות "עת משום הוא

לכתבו צריך היה לא לימודו את שכח שלא (חוט והיות

בהערה) ד ד, .המשולש
שלמה' ב'אבן זה על מ"ב)והעיר סי' הראב"ן, :(על

עובר  בימינו גם שמים לשם שלא תורה דברי הכותב אם
הנוגעת  זו הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע זה, איסור על

החזקה? היד בספר למעשה,



עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בתורה  אדם יעסוק "לעולם חז"ל: אמרו מזו ויתירה
בא  לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אפילו ובמצוות

התוספות וכתבו א)לשמה", יז, מנת (ברכות על בלומד שרק
אבל  נברא..." שלא לו "נוח חז"ל אמרו חברו את לקנטר

מותר. – שם לו ולקנות שיכבדוהו מנת על הלומד
אף  בו, ללומדים תועלת שיש חיבור לאסור אין ולכן,
שהתורה  מסייע הוא בכך כי שמו, להגדיל מחברו שכוונת

הותר. לה'" לעשות "עת ומשום תשתכח, לא

ה'תשע"ו  כסלו ח' שישי יום התשובה? מצות נמנית לא מדוע

:‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓìkî 'ä éðôì úBcåúäì§¦§©¦§¥¦¨
.íãàä äNòiL àèç¥§¤©£¤¨¨¨

הוידוי מצות את הרמב"ם מנה המצוות עג)במנין ,(מצוה
ה'מנחתֿחינוך' וכתב התשובה. מצות את מנה לא (מצוה אך

והוידוי שסד) מצוה", אינה "תשובה הרמב"ם לדעת שאכן ,
"כמו  האדם על חיוב שאינן נוספות מצוות בדוגמת הוא
כך, יהיה כך יעשה אם המצוה דדיני ונטען.. וטוען גירושין
על  יהיה תשובה יעשה אם אמרה ו"התורה מצוה ", הוי
אינו  אבל מקובלת.. תשובתו ובכך להתודות... כך תואר

תשובה". עושה אינו אם מצוה שום כלל מבטל
תשובה  בהלכות הרמב"ם מלשון זאת :(רפ"א)ומוכיח

"dyriyk האל לפני להתודות חייב מחטאו וישוב תשובה
דאין  בדבריו "מבואר - מצותֿעשה" זה וידוי הוא.. ברוך
שיעשה  'מצותֿעשה' כתב דלא מצותֿעשה, התשובה

שיתוודה". עשה מצות לעשות, בא אם רק תשובה,
 ֿ "מצות תשובה: להלכות בכותרת הרמב"ם מלשון אבל
משמע  ויתודה" ה' לפני מחטאו החוטא שישוב עשה...
וכך  הוידוי), מצות (מלבד מחטאו לשוב מצוה יש שלדעתו

" התשובה': ב'אגרת הזקן רבינו מלשון התשובה zevnמובן
בלבד" החטא עזיבת היא התורה גם מן דבריו בהמשך (ומתייחס

הרמב"ם) .לשיטת
על  התורה מן מצוה יש הרמב"ם שלדעת נראה ולכן
כדברי  הוא המצוות במנין מנאה שלא והטעם התשובה,
בלי  וידוי שאין היא אחד מצוה והוידוי "התשובה המבי"ט:
מחטאתו  לשוב בלבו גומר ואינו שמתודה מי כי תשובה,
התשובה". גמר הוא והוידוי בידו.. ושרץ כטובל הוא
("שיגמור  במצוה המחשבה חלק היא התשובה כלומר:

הוא  והוידוי עוד"), יעשהו שלא ובמנין בלבו הדיבור, חלק
במצוה  כי הוידוי, – שבדיבור החלק רק נמנה המצוות
את  מונים לא מעשה) (או ודיבור מחשבה הכוללת
הדיבור  חובת שמלבד התפילה מצות כמו המחשבה,
בכוונה  שאינה ש"תפילה עד שבלב' 'עבודה היא בתפילה

תפילה" הט"ו)אינה פ"ד תשובה המצוות (הל' במנין ומכלֿמקום
ה) שבדיבור.(מ"ע כמצוה נחשבת

(jli`e 18 'nr g"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  כסלו ט' קודש שבת שליח  ידי על פסל עשיית

:‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓ,ìñt úBNòì àlL .á¤Ÿ©£¤¤
Eì äNòú àì" :øîàpL ,íéøçà Bì eNòé àìå Bãéa äNòé àìŸ©£¤§¨§Ÿ©££¥¦¤¤¡©Ÿ©£¤§

."ìñô¤¤
זרה עבודה בהלכות כתב ה"ט)וכן ֿ (פ"ג עבודה "העושה :

שנאמר  לוקה, בידו... עשאה שלא אףֿעלֿפי לעצמו, זרה
פסל". לך תעשה לא

משנה' ה'לחם עשאה (שם)והקשה לא כאשר לוקה מדוע :
אין  מעשה בו שאין 'לאו הרי לו, עשאוה אחרים אלא בידו
ה'עבודה  את לו עושים אחרים כאשר ותירץ: עליו'? לוקים

בעצמו. עשה כאילו זה הרי בשליחותו, זרה'
עבירה' לדבר שליח 'אין הרי הקשה: 'החינוך' ובספר

ב) מב, ?(קידושין
ספר' כא)וה'מגילת סי' הסמ"ג אחרים (על כאשר אכן, מבאר:

אותו. יקנה כך אחר אם רק ילקה בציוויו, האליל את יעשו
עשיית  עצם על הוא שהחיוב מפורש בפוסקים אמנם,

קנין. לעשות שעליו תנאי מצינו ולא ה'אליל'

שפירשו מדביטין)ויש יודע (מהר"מ אינו שהשליח מדובר :
הנעבדות), הצורות מה יודע שאינו (כגון עבירה שעושה
הוא  עבירה' לדבר שליח ש'אין הטעם כי המשלח חייב ולכן
ישמע  לא שהשליח הייתי 'סבור לומר יכול שהמשלח מפני
שומעים"), מי דברי - התלמיד ודברי הרב "דברי (כי לי'
מקום  אין במעשיו איסור שיש יודע אינו השליח כאשר אך

זו. לטענה
התוספות לשיטת נכון זה הסבר נתנו)ואולם ד"ה א. עט, (ב"ק

לדעת  אך עבירה', לדבר שליח 'יש שוגג השליח שאם
שם)הראשונים ב"ק נמוק"י שם. קידושין שגם (ריטב"א הסוברים

לומר  האיסור כי לבאר יש עבירה' לדבר שליח 'אין בשוגג
שהלשון  אלא שליחות, מדין אינו ע"ז לו לעשות לאחרים
שתיעשה  לגרום גם שאסור משמעו פסל" לך תעשה "לא
לחרש  או לגוי אמירה על גם חל והאיסור זרה', 'עבודה

שליחות. דין להם שאין וקטן שוטה
(fk devn jepig zgpn .b"wq fi 'iq dreny oiai ,minkg zpyn)
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‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚŒLÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ï‰wÓ ‰ÓÈ ‡lL (· .Ï‡¯OÈa CÏÓ ˙BpÓÏ (‡¿«∆∆¿ƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«
Bl ‰a¯È ‡lL („ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡lL (‚ .ÌÈ¯b≈ƒ∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
ÌÈ¯Á‰Ï (Â .·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡lL (‰ .ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»¿«¬ƒ
(Á .‰ÓL Ïk Ô‰Ó ˙BiÁÏ ‡lL (Ê .ÌÈÓÓÚ ‰Ú·Lƒ¿»¬»ƒ∆…¿«≈∆»¿»»
‰OÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë .˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…«∆»»
B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È .˜ÏÓÚ¬»≈∆…ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»
ÁÏLÏ (·È .ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È .C¯ca«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿…«
,da Ôe„ÏÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»
‡Ï Ì‡Â" ;"ÌÈÏLz Ì‡Â" :‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k«¬∆¿…»«»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ…
·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È ."ÌÈÏL«̇¿ƒ∆…ƒ¿»≈«»
ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk „·Ïaƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÈÏÚa B· e‡ˆiL ,„È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË .¯Bˆna ÏÎ‡Ó«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ .Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË .Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿»
˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÚËBÂ ,ÔÈa ‰B·e ,Ò¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈∆ƒ¿»¿≈«
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓ˙ ‰L ÌÈ˜a ÌÈÁÓO ,Ì¯k∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¬ƒƒ»
,¯·c ÏÎÏ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓÁÏn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»»∆…«¬…¬≈∆¿»»»
‰ÓB„Â „e„b‰ ÈÎ¯ˆÏe ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿∆
˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î .Ì‰Ï»∆∆…«¬…¿«¬…¿»ƒ¿«
¯În˙ ‡lL (·Î .¯‡zŒ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿«…«∆…ƒ»≈
¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL (‚Î .¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««

.‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.àı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ב.2) כ, בסנהדרין וכן י יב, לדברים לאחר 3)ספרי וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.áÈ˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ
˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆

"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ
BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.âÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
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כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.ã‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…

"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ
:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈
elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ

ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»
‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆

EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

ולפ  מישראל, של אמו כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.äEÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.å·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»

ÏÒÙ -23. ƒ¿»

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.

א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד
כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.æÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«

‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…
ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ

ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿
.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
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ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

משיחה,24) הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות ככתוב
הלכה  א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו וסדר

משה 25)בֿג. שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
אותו  ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו במדבר...
הלכה  שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על נזר כמין

שם.26)ט. בבית 27)כריתות שנים שש שהחביאהו
ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה ה',
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א יב,

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו
ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא

קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם
אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב

הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה
א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות

בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.ç‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות

.èÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆

B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.é‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔÓLaÔBÓÒ¯Ù‡46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
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אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),
בלבד.

.àéÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.áéCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈
‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»

ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.àBÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
 ֿ (כסף לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)

.á.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»
B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆

¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

יב,10) (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה ח)
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.â¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
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ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.ãÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.
דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין

ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי
לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת

ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין
הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.äÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«

ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:
לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",

הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות
הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים: קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.åÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) ה"ד,41)נבוב פ"ב סנהדרין ובירושלמי
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בשעה  - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר אמרו:
את  שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל; שמשחני
אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי כגמול גלית...

עלי. נפשי היתה וגדולם.42)כן לקטנם התימנים: ובכת"י
רכות,43) עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר בניגוד

ה"ה. לעיל וראה 44)כמבואר עמדי. אתם וחברים אחים
"הוא  שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא א. מ, סוטה
ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי... אחי אותם קורא
המליך  דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, (מלכיםֿא, שנאמר

שלמה". אתם 45)את "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
אם  שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן אני ששררה

הזה". לעם עבד תהיה פנחס,46)היום פרשת זוטא ספרי
כפי  הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש יח אות

דעתם". כפי המתונים ועם הכתוב 47)דעתם, מלשון
יב). יא, הקודש,48)(במדבר ברוח שקיבלו נביאים, דברי

לחולין  (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי נבואה כל
א). קלז,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.àBÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את ֿ 6)לכם בבית כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא

לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.á‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה
שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.âBz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.ãÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ
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B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
 ֿ בית לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.äÏ‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים
ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
 ֿ עלֿאחתֿכמה פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה

.åÌÈLa ÛeËL ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24BÏ ‰˙È‰ ‡Ï elÙ‡ . ¿≈…ƒ¿∆»¿»ƒ¬ƒ…»¿»
¯‡Lk „ÈÓz dÏˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰È ‡Ï - ˙Á‡ ‡l‡∆»««…ƒ¿∆»∆¿»»ƒƒ¿»
ÏÚ ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ Ôzz Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ≈«»ƒ≈∆«

‰¯Bz ‰„Èt˜‰ BaÏ ˙¯Ò‰25¯eÒÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ¬»«ƒƒ¿ƒ»»∆∆¡«¿…»
Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk ·Ï ‡e‰ BalL ,"B··Ï26CÎÈÙÏ ; ¿»∆ƒ≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»

Ïk" :¯Ó‡pL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ ¯˙È ‰¯Bza ·e˙k‰ B˜acƒ¿«»«»»≈ƒ¿»»»∆∆¡«»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -

.æe¯‡a ¯·k27Ô˙B‡ ÔÈc ,„Âc ˙È· ÈÎÏnL28 ¿»≈«¿∆«¿≈≈»ƒ»ƒ»
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe29ÌÈÓÎÁ e¯Êb , ¿ƒƒ¬≈∆¬»«¿≈ƒ¿»≈»¿¬»ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ ‡ÏÂ Ôe„È ‡lL30„ÈÚÓ ‡ÏÂ ,31ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ ∆…»¿…»ƒ¿…≈ƒ¿…¿ƒƒ
Ô‰a Òb ÔalL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ32‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·ÈÂ , »»ƒ¿≈∆ƒ»«»∆¿»ƒ«»»«»»

˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין

לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת
תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי

.ç˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,Ï‡¯OÈ CÏÓa „¯Bn‰ Ïk»«≈¿∆∆ƒ¿»≈≈«∆∆¿
ÌB˜ÓÏ CÏiL ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡ ÏÚ ¯Ê‚ elÙ‡ .B‚¯‰Ï¿»¿¬ƒ»««∆»ƒ¿»»»∆≈≈ƒ¿

CÏ‰ ‡ÏÂ ÈBÏt34‡ˆÈÂ B˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL B‡ ,35·iÁ - ¿ƒ¿…»«∆…≈≈ƒ≈¿»»«»
LÈ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È - B‚¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙ÈÓƒ»¿ƒ»»¿»¿≈»≈∆∆¡«»ƒ
B‡ CÏn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ Ïk ÔÎÂ ."EÈt ˙‡ ‰¯ÓÈ ¯L‡¬∆«¿∆∆ƒ¿≈»«¿«∆∆«∆∆

‡¯b Ôa ÈÚÓLk B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,BÙ¯ÁÓ‰36. «¿»¿≈«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿ƒ∆≈»
„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ ÔÈ‡Â37BÏ LÈÂ . ¿≈«∆∆¿«¬…∆»¿«ƒƒ¿»¿∆

ÔÈËBLa ˙Bk‰Ïe ¯Ò‡Ï38¯È˜ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;B„B·ÎÏ ∆¡…¿«¿ƒƒ¿¬»…«¿ƒ
ÔBÓÓ39ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ¯È˜Ù‰ Ì‡Â .40. »¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»≈

איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד ֿ 35)ד"ה: (מלכים גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו
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להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.è,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«

„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)
"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:
לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,
א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם

חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה
בכבודי".

.é‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' לביתֿדין51)והשווה  שאינו בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות

מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'

ה'תשע"ו  כסלו ד' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר
בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות

האמת. דת להרים המלך מגמת

.àB‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.áÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
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כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני
קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.âCÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ

BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ

."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.ãÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»

ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

קידושין  בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): הלכה א, פרק
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.ä‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.åÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈

:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות
ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים

כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות

.æ˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿

."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.çÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.èCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
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(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.éL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»

˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.àÈ‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.á˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.âı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.ãÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«
‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»

ולהשמיד.13) ֿ 14)לאבד עבודה עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.ä˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
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גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית
(רדב"ז). זו לדיעה

.åÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

כד)22) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
אם  יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום "כל
ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי על ללמד
מקום  כל אלא - גבולכם" יהיה הזה... והלבנון "מהמדבר
ומניין  שלכם... הוא הרי האלו, המקומות מן חוץ שתכבשו
"יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם? נוהגות שמצוות
כאן  אף שם, נוהגות מצוות להלן מה "יהיה". להלן ונאמר
או  מישראל, יחיד שכבש ארצות אבל נוהגות. מצוות
מן  אפילו מקום, לעצמם וכבשו שהלכו שבט או משפחה
כל  בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו לאברהם, שניתנה הארץ
אמרו  וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל' רבינו (כלשון המצוות"
כיבוש". שמו אין - יחיד "כיבוש א) מז, (גיטין

צובה,23) וארם נהרים ארם דוד כבש מה "מפני שם, 'ספרי'
כתורה, שלא עשה דוד אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין
חוץ  לכבוש רשאים תהיו לארץ, משתכבשו אמרה: התורה
...ואת  נהרים ארם וכבש חזר אלא כן, עשה לא הוא לארץ.
הקב"ה  לו ...אמר הוריש. לא לירושלים סמוך שהיה היבוסי,
חוזר  אתה האיך הורשת, לא שלך (=היכל) לפלטירים סמוך
ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה וכו'. נהרים" ארם ומכבש

.æÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.ç‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»

‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈

‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«

‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.

פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי
לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין

(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין
רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.èı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈

‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»
¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»

ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»

ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«
,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ

eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈
e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו
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אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא
שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם
לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב

סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב

ע"א. שם

.éŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆
Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»

˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆
."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן
אבניה. את עבדיך רצו כי הזה: הפסוק את עליהן וקרא

ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.àéÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»

‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»
˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»

‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆
ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««

ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»
˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי

מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ
(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,

למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו
אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.áé¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ
el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ

"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.àÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
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‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«
ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿

,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆
Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿

,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈

ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««

,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
‡Ï Ï‡¯OÈ ÈaÓe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú „·Ú ÒÓÏ ‰ÓÏL¿……¿«…≈«««∆ƒ¿≈ƒ¿»≈…
ÂÈ„·ÚÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ Ì‰ Èk ,„·Ú ‰ÓÏL Ô˙»«¿……»∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿»»«¬»»

."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם
מצוה  במלחמת מהֿשאיןֿכן אותנו. יחטיאו ולא יושבים,
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.áB‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.âeÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי
סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),

ורוצח. דמים שופך הוא

.ãÚ·L eÏa˜ ‡ÏÂ eÓÈÏL‰L B‡ ,eÓÈÏL‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆«
ÌÈ¯Îf‰ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚ - ˙BˆÓƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿¿ƒ»«¿»ƒ

ÌÈÏB„b‰13ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â .ÌtËÂ ÌBÓÓ Ïk ÔÈÊÊB·e , «¿ƒ¿ƒ»»»¿«»¿≈¿ƒ
"Ûh‰Â ÌÈLp‰" :¯Ó‡pL ,ÔË˜ ‡ÏÂ ‰M‡14ÛË ‰Ê - ƒ»¿…»»∆∆¡««»ƒ¿««∆«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÎÊ ÏL15˙ÓÁÏÓa ∆¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆∆

ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L Ï·‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÌÚ ‡e‰L ˙eL¯‰»¿∆ƒ¿»»À¬»ƒ¿»¬»ƒ
,‰ÓL Ì‰Ó ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - eÓÈÏL‰ ‡lL ˜ÏÓÚÂ«¬»≈∆…ƒ¿ƒ≈«ƒƒ≈∆¿»»
...ÌÈnÚ‰ È¯ÚÓ ˜¯ .'B‚Â ÏÎÏ ‰OÚz Ôk" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«¬∆¿»¿«≈»≈»«ƒ

Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,"‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï:˜ÏÓ …¿«∆»¿»»¿≈≈«¬»≈
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"16‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»

¯L‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?eÓÈÏL‰ ‡lL el‡a¿≈∆…ƒ¿ƒ∆∆¡«…»¿»ƒ¬∆
,ÔBÚ·‚ È·LÈ ÈeÁ‰ ÈzÏa Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ‰ÓÈÏL‰ƒ¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿
˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk .‰ÓÁÏn· eÁ˜Ï Ïk‰ ˙‡∆«…»¿«ƒ¿»»ƒ≈≈»¿»¿«≈
ÔÚÓÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏ ˙‡∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿««
‡ÏÂ ÌBÏLÏ Ì‰Ï eÁÏML ,ÏÏkÓ ;"ÌÓÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿»∆¿»¿…

eÏa˜17. ƒ¿

הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל בחוץֿלארץ, היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת

.äÚLB‰È ÁÏL ÌÈ·˙Î ‰LÏL18ÒÎ ‡lL „Ú ¿»¿»ƒ»«¿À««∆…ƒ¿«
,Á¯·Ï ‰ˆB¯L ÈÓ - Ì‰Ï ÁÏL ÔBL‡¯‰ :ı¯‡Ï»»∆»ƒ»«»∆ƒ∆∆ƒ¿…«

¯ÊÁÂ .Á¯·È19.ÌÈÏLÈ ,ÌÈÏL‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ƒ¿«¿»«¿»«ƒ∆∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.‰OÚÈ ,‰ÓÁÏÓ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆∆«¬ƒ¿»»«¬∆

?ÔBÚ·‚ È·LBÈ eÓÈ¯Ú‰ ‰Ó ÈtÓ ,ÔkŒÌ‡20ÈÙÏ ƒ≈ƒ¿≈»∆¡ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ
ÏÏÎa Ì‰Ï ÁÏML21ËtLÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,eÏa˜ ‡ÏÂ ∆»«»∆ƒ¿»¿…ƒ¿¿…»¿ƒ¿«

ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ·eML en„Â ,Ï‡¯OÈ22. ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»
Ì˙Bk‰Ï Èe‡¯L e‡¯Â ÌÈ‡ÈOpÏ ¯·c‰ ‰L˜ ‰nÏÂ¿»»»»«»»«¿ƒƒ¿»∆»¿«»

ÈÏeÏ ·¯Á ÈÙÏ23?‰Úe·M‰24Ì‰Ï e˙¯kL ÈtÓ ¿ƒ∆∆≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»∆
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˙È¯a25?"˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ«¬≈≈…ƒ¿…»∆¿ƒ
˙eÚË·e ÏÈ‡B‰Â ,ÌÈ„·Ú ÒÓÏ eÈ‰iL ÌÈ„ ‰È‰ ‡l‡∆»»»ƒ»∆ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»

Ì‰Ï eÚaL26ÈÏeÏ ,ÌeÚË‰L ÏÚ e‚¯‰iL ‰È‰ ÔÈ„a , ƒ¿¿»∆¿ƒ»»∆≈»¿«∆ƒ¿≈
ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח
לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי

עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר
רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'

וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל
קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו

מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה
לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו

אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,
שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו

חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,
חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה
להשלים  נאסרו לארץ, כניסתם שעם הרי עולם", עד וטובתם

שמח'). ('אור עמהם

.å:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא
ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":

לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.æd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.ç‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו ֿ 37)אפילו (בבא ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו
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אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.è˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה

(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב
בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין

ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.éÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר
ותירצו, כן? אומר ואתה תשחית, לא אמרה התורה והלא
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.àéÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו

אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.áéÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»

המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.
- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,

מצוה. כמת עשאום

.âé‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ

·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆

‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א
עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה
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בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה
מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.ãé˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא

.åè„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈
ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»

"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא
חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים

ה'תשע"ו  כסלו ה' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצאים 1) שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת

הרהורי  ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי
לו  מובטח פחד... בלא הנלחם כל במלחמה. ובהלה פחד

רעה. תגיעהו שלא

.à˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡Â ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ „Á‡2, ∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿∆∆»¿
‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï Ô‰k ÔÈpÓÓ3. ¿«ƒ…≈¿«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»»

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»
"‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ"5. ¿«ƒ¿»»

ואיזוהי 2) מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה
ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים הדברים

הלכות 4) וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה א, פרק המקדש לתפקידו 5)כלי שנמשח

לעבוד  שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד
יב, בהוריות וראה בו. אלא כשרות שאינן המקדש, עבודות
למעלת  מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב

העם  אל ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה -

.á˙Á‡ :ÌÚ‰ Ï‡ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó ÌÈÓÚÙ ÈzL¿≈¿»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»∆»»««
¯Ùqa6¯ÓB‡ ,‰ÓÁÏn‰ eÎ¯ÚiL Ì„˜ ,ÔÈ‡ˆBiL ˙Úa «¿»¿≈∆¿ƒ…∆∆««¿«ƒ¿»»≈

- "'B‚Â BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :ÌÚÏ»»ƒ»ƒ¬∆»«∆∆¿…ƒ¿¿
ÂÈ¯·c ÚÓLiLk7‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¯ÊÁÈ ,8˙Á‡Â ; ¿∆ƒ¿«¿»»«¬…≈¿≈«ƒ¿»»¿««

"eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡" :¯ÓB‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚa9. ¿¿≈«ƒ¿»»≈«ƒ¿¿««¿¿

למלחמה.6) יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם
שבפעם  ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שישמיע  דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה
שנינו  וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו שהמערכות בעת
ילך  אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא
המלחמה, מערכות למקום שילך משמעו, כהן" דברי וישמע
(שופטים  ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם
וחוזר" המלחמה מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות

שמח). בסדר 8)(אור הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
"אנשי  לח: יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים,

מערכה". עודרי הרדב"ז 9)מלחמה ולדעת א. מב, סוטה
נוסח  ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש
קודם  מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון: יותר
הלבב  ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו
ואחת  המלחמה, מעורכי מיד חוזר הדבר כשישמע וכו',
בעת  תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי
במלחמת  עוסקת זו הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים
כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה,
היו  ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם
הבאה  והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים
על  הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת  עוסקת
ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה כרם. ונוטע בית בונה

.â˙BÎ¯Ún‰ ÔÈÎ¯BÚL ˙Ú10,ÌÁl‰Ï ÌÈ·¯˜ Ì‰Â ≈∆¿ƒ««¬»¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈
˙BÎ¯Ún‰ ÏÎÂ d·b ÌB˜Óa „ÓBÚ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ¿«ƒ¿»»≈¿»»…«¿»««¬»

L„w‰ŒÔBLÏa Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÂÈÙÏ11Ï‡¯OÈ ÚÓL" : ¿»»¿≈»∆ƒ¿«…∆¿«ƒ¿»≈
C¯È Ï‡ ,ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ÌBi‰ ÌÈ·¯˜ Ìz‡«∆¿≈ƒ««ƒ¿»»«…¿≈∆«≈«
.Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡ ÌÎ··Ï¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆
ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ,ÌÎnÚ CÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆«…≈ƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ
ŒÁeLÓ ¯ÓB‡ Ô‡k „Ú ."ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆«»≈¿«
ÌÚ‰ ÏÎÏ B˙B‡ ÚÈÓLÓ ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰ÎÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…≈«≈«¿»«¿ƒ«¿»»»
ÈÓ" :‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó CkŒ¯Á‡Â .Ì¯ ÏB˜a¿»¿««»¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â L„Á ˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆»»«ƒ»»¿ƒ»ƒ¬∆

"'B‚Â O¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â Ì¯k ÚË12„Ú . »«∆∆¿ƒ»ƒ¬∆≈«¿«
ÏÎÏ ÚÈÓLÓ ¯ËBM‰Â ,¯a„Ó ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ Ô‡k»¿«ƒ¿»»¿«≈¿«≈«¿ƒ«¿»

‡Â .Ì¯ ÏB˜a ÌÚ‰BÓˆÚÓ ¯ËBM‰ ¯a„Ó CkŒ¯Á »»¿»¿««»¿«≈«≈≈«¿
¯Á‡ ¯ËBLÂ ,"··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯ÓB‡Â¿≈ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿≈«≈

ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ13. «¿ƒ«¿»»»

יז,10) (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
מערכה". לקראת "מערכה א.11)כא) מב, סוטה

כולם 12) מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה וכל
ד. הלכה להלן כמבואר בה, א.13)משתתפים מג, שם
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.ã,‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁ‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»
L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯O ÌÈ„˜BÙe ˙BÎ¯Ún‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó¿«¿ƒ∆««¬»¿ƒ»≈¿»¿…
‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ Ïk ¯BÁ‡Ó ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÌÚ‰»»«¬ƒƒ≈»»«¬»»«¬»»

ÔÈÏÈMÎÂ ,ÌÈfÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ËBL14Ì‰È„Èa ÏÊ¯a ÏL ¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ∆«¿∆ƒ≈∆
CzÁÏ Ô„Èa ˙eL¯‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ -»∆«¬…ƒ«ƒ¿»»»¿¿»»«¿…

‰ÒÈ - ‰ÏÈÙ ˙lÁzL ,B˜BL ˙‡15ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«∆¿»ƒ
el‡ ÌÈL‡ ÔÈ¯ÈÊÁnL ÌÈ¯eÓ‡16?‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¬ƒ∆«¬ƒƒ¬»ƒ≈≈¿≈«ƒ¿»»

Ïk‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓa Ï·‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿¬»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»«…
d˙tÁÓ ‰lÎÂ B¯„ÁÓ Ô˙Á elÙ‡Â ,ÔÈ‡ˆBÈ17. ¿ƒ«¬ƒ»»≈«¿¿«»≈À»»

וכילפות 14) "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב קרדומות,
א)15)יהלומון". לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו ישראל... אנשי בית 16)"וינוסו בוני
וכו'. כרם הכתוב 17)ונוטעי מלשון והוא שם. סוטה

מהחליים  - מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל
ולדעת  חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים
ומזון  מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז,
בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
שבספר  להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין
מלחמה  משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה המצוות
במלחמת  אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה
לא  זה מכל דבר שום בה אין מצוה, מלחמת אבל הרשות...
(שם  הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום
מלחמת  "אחד א: הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות
והוא  זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה
שאין  ...ובין שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך
ואחד  מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם

סוף  שם רבינו דברי כסיום רשות. ובאור מלחמת י"א. הלכה
מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
"וישלח  ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת  שכן,
א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת משה... אותם
מדין, במלחמת שגם הרי מלחמה" משוח זה - "פינחס
מלחמה. משוח מינו ה', צו פי על מצוה מלחמת שהייתה

.äŒ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡Â ,B˙·ÈLÈÏ ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡∆»«∆«ƒƒƒ»¿∆»«∆≈
˙B¯ˆB‡‰Œ˙Èa ,ÌÈˆÚ‰Œ˙Èa ,¯˜a‰18Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ , «»»≈»≈ƒ≈»»ƒ¿»

‰¯È„Ï19ÔzpL „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡Â ,‰Ba‰ „Á‡Â ; ¿ƒ»¿∆»«∆¿∆»«≈«¿∆»∆ƒ«
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - L¯Bi‰ B‡ ‰zÓ· BÏ20‰Ba‰ Ï·‡ . ¿«»»«≈¬≈∆≈¬»«∆

Ô·z‰Œ˙Èa21¯ÚL ˙È·e22‰¯„ÒÎ‡23˙Òt¯Óe24B‡ , ≈«∆∆≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·25B‡ , «ƒ∆≈«¿««««¿««

˙Èa ÏÊBb‰26.¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¬≈∆≈≈

בו.18) דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו שאוצרים
א.19) מג, בנה 20)סוטה אשר האיש מי שנאמר: שם,

אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", שם 21)וגו', בגמרא
הגיה  ויפה עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית  מדמים
שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש

ר"מ. רומי בדפוס וכן לפני 22)וכו'. שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר החצר פרוזדור 23)שער

מקורה. ואינו הבית וכל 24)שלפני הבית, שלפני יציע
וברש"י). (שם לדירה ראויים אינם ראוי 25)אלה שאינו

א). ג, (עירובין "ולא 26)לדירה שנאמר: א, מג, סוטה
ולא  - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו"

לגזול. פרט אחר,

.åÈÏÈ‡ ‰MÓÁ ÚËBp‰ „Á‡Â ,Ì¯k ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«∆∆¿∆»«≈«¬ƒ»ƒ»≈
ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ˙LÓÁÓ elÙ‡Â ,ÏÎ‡Ó27,ÚËBp‰ „Á‡ . «¬»«¬ƒ≈¬≈∆ƒ≈«¬»∆»«≈«

CÈ¯·n‰ „Á‡Â28·Èk¯n‰ „Á‡Â29‰·k¯‰Â ‰Î¯·‰ ¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ«¿»»¿«¿»»
‰Ï¯Úa ˙·iÁ ‡È‰L30,L¯Bi‰ „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡ . ∆ƒ«∆∆¿»¿»∆»«≈«¿∆»«≈

ÈÏÈ‡ ‰Úa¯‡ ÚËBp‰ Ï·‡ .‰zÓ· BÏ ÔzpL „Á‡Â¿∆»∆ƒ«¿«»»¬»«≈««¿»»ƒ»≈
BÈ‡ - Ì¯k ÏÊbL B‡ ,˜¯Ò ÈÏÈ‡ ‰MÓÁ B‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»¬ƒ»ƒ»≈¿»∆»«∆∆≈
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ì¯k ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ¯ÊBÁ≈»»¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ≈¿ƒ

ÂÈÏÚ31. »»

פרק 27) (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
ולא  עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז,
שניים  כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י

זנב. יוצא בעפר,28)ואחד ומכסהו אילן של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה אילן 29)כדי

ותוחב  האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו,
אילן  אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו,

ב). עמוד שם (רש"י ממנו כנטיעה 30)שנוטל דינה שאז
חייבת  אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה
עברו  (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
אינה  בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה
ובהלכות  ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת
ובדפוס  בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר
(=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה

בערלה". חייבת המיוחד 31)שהיא כרמו זה שאין שם.
ולדעת  (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
יש  שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף
ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל
מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם

.æ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡Â ,‰Ïe˙a‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡∆»«¿»≈∆«¿»¿∆»«¿»≈∆
‰ÓÏ‡‰32‰Ó·È BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ ;33‰MÓÁ elÙ‡ , »«¿»»¿≈ƒ»¿»¿»»¬ƒ¬ƒ»

ÔÈ¯ÊBÁ Ôlk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ÌÈÁ‡34‰M‡ Lc˜ . «ƒ≈««≈∆À»¿ƒƒ≈ƒ»
L„Á ¯OÚŒÌÈL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ35ÔÓf‰ ÌÏLÂ , ≈«¿»¿««¿≈»»…∆¿»««¿«

BÏ ‡·e ¯ÊBÁ - ‰ÓÁÏna36. «ƒ¿»»≈»

כי 32) שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
לרבות  מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח
מכל  - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה
פרט  לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום,

גרושתו. אלא 33)למחזיר הוא, קידשה שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו שם,34)מכוח

לו, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי
חוזר  במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר

א). מג, (שם לו הזמן 35)ובא במשך בו יחזור לא אם
למפרע. לו מקודשת שנתקדשה 36)תהיה נתברר שהרי

מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו
בתוך  והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
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לתחולת  המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה
המלחמה  בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו,
ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע
עשה  שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה
(כסף  לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום
שכל  י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר וכבר משנה).
יחול  מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר:

(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה

.çB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁn‰37‰¯eÒ‡‰ ‰M‡ Ò¯‡Ó‰Â , ««¬ƒ∆¿»¿«¿»≈ƒ»»¬»
‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ38 »»¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

‰È˙e ˙¯ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ39OÈÏÏ‡¯OÈ ˙a ,Ï‡¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔÈ˙Ïe ¯ÊÓÓÏ40. ¿«¿≈¿»ƒ≈≈

לו.37) חדשה סופרים,38)שאינה מדברי לכוהן אסורה
ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא

ושואבי 39) עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן
שלא  עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו

לקחה"40) ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
שהם  עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה

י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת

.èÔÈÚÓBMLk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»¿∆¿ƒ
Ì‰ÈÁ‡Ï ÔBÊÓe ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ô‰k‰ È¯·c ˙‡∆ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¬≈∆

ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe ,‡·vaL41. ∆«»»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ

א.41) מג, שם

.é,¯wÚ Ïk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»»»ƒ»
˙Èa ‰Ba‰ :ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»¿»»»»«∆«ƒ

BÎÁÂ42ÏlÁL ÈÓe ,ÌaiL B‡ B˙Òe¯‡ ‡OBp‰Â , «¬»¿«≈¬»∆ƒ≈ƒ∆ƒ≈
BÓ¯k43È˜" :¯Ó‡pL ,‰L Ìz „Ú ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - «¿≈¿ƒ«…»»∆∆¡«»ƒ

."Á˜Ï ¯L‡ BzL‡ ˙‡ ÁnOÂ ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿≈»»∆»¿ƒ«∆ƒ¿¬∆»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ44˙È·Ï ÔÈa ,‰L È˜ ‰È‰iL ,e„ÓÏ ƒƒ««»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ»»≈¿«ƒ

ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰L Ì¯ÎÏ ÔÈa ,‡OpL ‰M‡Ï ÔÈa ,‰wL∆»»≈¿ƒ»∆»»≈¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆¡…
BÈ¯t45. ƒ¿

ולא 42) ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס
עזרא  בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה,

ה). כ, -43)לדברים שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים

ירושלימה. דמיהם את החכמים 44)ולהעלות שקיבלו
מסיני. למשה עד איש מפי עברה 45)איש לא ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו

.àéÔw˙Ó ‡ÏÂ ,ÔBÊÓe ÌÈÓ ˜tÒÓ ÔÈ‡ ‰M‰ Ïk»«»»≈¿«≈«ƒ»¿…¿«≈
¯ÈÚ‰ ÈqÙÏ Ô˙B ‡ÏÂ ,‰ÓBÁa ¯ÓBL ‡ÏÂ ,C¯c46, ∆∆¿…≈«»¿…≈¿«≈»ƒ

ÌÏBÚa ¯·c ÌeL ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ47‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿…«¬…»»»»»»∆∆¡«…
"¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡·va ‡ˆÈ48¯·ÚÏ - ≈≈«»»¿…«¬…»»¿»»»«¬…

.„e„b‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,ÔÈÂ‡Ï ÈLaƒ¿≈»ƒ…¿»¿≈»ƒ¿…¿»¿≈«¿

וראה 46) א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא סוטה 47)בבא

א. שם,48)מד, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא
שלא  יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש:
אנשי  על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור
ישגיח  לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא

בשמחתו. אלא עליהם,

.áéB¯ÎO BÏ ÌÈc˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Â ˙Èa ‰a49 »»«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -50¯Á‡Ï B¯ÎO BÏ Ô˙ . ¬≈∆¿ƒ∆¬»»«¿»¿««

„Ú BÎÁ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈL¿≈»»…∆¬≈¿ƒ∆…¬»«
‰zÚ51. »»

מראש.49) השכירות דמי השוכר קבלת 50)שנתן משעת
מעת 51)השכירות. אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין

אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת
לא  ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר
המבואר  גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש

(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל

.âé‰È‰ Ì‡ :Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂ ÂÈˆÙÁ Ba Ô˙Â ˙Èa ‰a»»«ƒ¿»«¬»»¿»«¬≈∆ƒ»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ52Ô˙¯ÈÓL ÏÚ53BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ , »ƒ¿«≈«¿ƒ»»¬≈∆¿ƒ∆¬»

Ba ·LÈÏ ÏÈÁ˙‰Â54·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¿ƒƒ≈≈
Ô¯ÓBLÏe55BÎÁ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰ ,56. ¿¿»¬≈∆¿ƒ∆…¬»

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא נתינתם 54)אילו
ישיבתו. זוהי וכבדים,55)בבית גדולים חפצים שהם

בחוץ. ומתקלקלים נגנבים הועיל 56)שאינם לא שביתו
שם). (ירושלמי כלום להם

.ãé- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ì¯k ÚËB B‡ ˙Èa ‰Ba‰ ÏÎÂ¿»«∆«ƒ≈«∆∆¿»»»∆
Ô‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡57. ≈≈¬≈∆

שאינו 57) זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,
ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
אינן  חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות
ובמגן  שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
בשם  הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם
עשה  אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל,
מעין  ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה
ו  הלכה שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע,

ש  (אשה האיילונית את הנושא ללדת)הוסיפו: ראויה אינה
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל

.åèÔÈ‡L ,BÚÓLÓk - "··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿«¿»∆≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák BaÏa58ÒkiL ¯Á‡Óe . ¿ƒ…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»≈««∆ƒ»≈

BÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈ ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰¯ˆ ˙Úa59‰OBÚ ‡e‰ ÌM‰ „eÁÈ ÏÚL Ú„ÈÂ , ¿≈»»¿≈«∆«ƒ«≈∆

‰ÓÁÏÓ60BtÎa BLÙ ÌÈOÈÂ ,61,„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡ÏÂ ƒ¿»»¿»ƒ«¿¿«¿…ƒ»¿…ƒ¿«
‰ÁÓÈ ‡l‡ ,ÂÈ·a ‡ÏÂ BzL‡· ‡Ï ·LÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿……¿ƒ¿¿…¿»»∆»ƒ¿∆
ÏÎÂ .‰ÓÁÏnÏ ¯·c ÏkÓ ‰ÙÈÂ BalÓ ÌB¯ÎÊƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»»»«ƒ¿»»¿»
- BÓˆÚ ÏÈ‰·Óe ‰ÓÁÏna ¯‰¯‰Ïe ·LÁÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿…¿«¿≈«ƒ¿»»«¿ƒ«¿

ÚÏ‡ ÌÎ··Ï C¯È Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·B≈¿…«¬∆∆∆¡««≈«¿«¿∆«
"Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz62,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆¿…

Ï‡¯OÈ ÈÓc ÏkL ‡l‡63‡Ï Ì‡Â .B¯‡eˆa ÔÈÈeÏz ∆»∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ…
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È¯‰ ,BLÙ ÏÎ·e BaÏ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ ‰OÚ ‡ÏÂ Ávƒ«¿…»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»«¿¬≈
Ïk‰ ÈÓc CÙML ÈÓk ‰Ê64˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆¿ƒ∆»«¿≈«…∆∆¡«¿…ƒ«∆

‰Ïawa L¯ÙÓ È¯‰Â ."B··Ïk ÂÈÁ‡ ··Ï65¯e¯‡" : ¿«∆»ƒ¿»«¬≈¿…»««»»»
."ÌcÓ Ba¯Á ÚÓ ¯e¯‡Â ,‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú…∆¿∆∆¿ƒ»¿»…≈««¿ƒ»
Lc˜Ï B˙eÎ ‰È‰˙Â ,„ÁÙ ‡Ïa BaÏ ÏÎa ÌÁÏp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿ƒ¿∆«»»¿«≈

„·Ïa ÌM‰ ˙‡66‡ÏÂ ˜Ê ‡ˆÓÈ ‡lL BÏ ÁË·Ó - ∆«≈ƒ¿»À¿»∆…ƒ¿»∆∆¿…
BÏ ‰kÊÈÂ ,Ï‡¯OÈa ÔBÎ ˙ia BÏ ‰·ÈÂ ,‰Ú¯ e‰ÚÈb«̇ƒ≈»»¿ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe¿»»«»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»∆∆¡«
˙BÓÁÏÓ Èk ,ÔÓ‡ ˙Èa È„‡Ï '‰ ‰OÚÈ ‰OÚ Èk"ƒ»«¬∆«…ƒ«ƒ∆¡»ƒƒ¿¬

'‰67‰˙È‰Â .'B‚Â E· ‡ˆn˙ ‡Ï ‰Ú¯Â ÌÁÏ È„‡¬…ƒƒ¿»¿»»…ƒ»≈¿¿¿»¿»
ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ68."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ≈¡…∆

אויבים 58) יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
לרבי  בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה
העבירות  מן המתיירא זה - הירא האומר: שם, הגלילי יוסי
אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי  שבידו.
(הגהות  כוחו שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא
עקיבא  רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות).
לך, לומר הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה הירא, אומר,
חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו

כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא כלשון 59)שנאמר:
ח. יד, ירמיה ה'60)הכתוב "כי ד) כ, (דברים ככתוב

בנצחונו  באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם
מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר של

ג).61)א). יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, יסכן
(62- לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה חכמינו פירשו

הגפת  מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני
ל  בזה, זה המגינים (=צלצול ולאיים)תריסים קול השמיע

- תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת
צווחות. קול פחדנותו 63)מפני בגלל בקרב, הנשפכים

פרשה 64)ועריקתו. רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
לבו  מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה,

במלחמה". נופל שהוא סוף בדברי 65)למלחמה,
ו. הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו וכמבואר הנביאים,

להושיענו.66) אויבינו עם הנלחם המכוונת 67)שהוא
ה'. עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' ַלייחוד

צרור 68) ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים
ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים"

יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
דיני 1) במלחמה. צבא לחלוצי אסורות מאכלות היתר

תואר  יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל
גר  דיני בה. ייעשה מה - עבודהֿזרה לעזוב רצתה שלא
העולם. אומות מחסידי חסיד להיקרא הראוי ומיהו תושב:

.à‡·ˆ ÈˆeÏÁ2Ì"ekÚ‰ Ïe·‚a eÒkiLk ,3ÌeLaÎÈÂ ¬≈»»¿∆ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ¿¿
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡Ï Ô‰Ï ¯zÓ - Ô‰Ó eaLÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆À»»∆∆¡…¿≈¿≈
ÏÎ‡i ‰Ó ‡ˆÓ ‡ÏÂ ·Ú¯È Ì‡ ,B· ‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁŒ¯O·e¿«¬ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿…»»«…«

ÌÈ¯eÒ‡‰ el‡ ˙BÏÎ‡Ó ‡l‡5CÒŒÔÈÈ ‰˙BL ÔÎÂ .6. ∆»«¬»≈»¬ƒ¿≈∆≈∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ7- "·eË Ïk ÌÈ‡ÏÓ ÌÈz·e" : ƒƒ«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»
ÌÈ¯ÈÊÁ ÈÙ¯Ú8Ô‰· ‡ˆBiÎÂ9. »¿≈¬ƒƒ¿«≈»∆

(2 ֿ "שנים ה) לא, (במדבר הכתוב מלשון מזורזים, חיילים
למלחמה  חלציהם חגירת שם על צבא". חלוצי אלף עשר

ג). שם, קדומים.3)(ראב"ע בדפוסים מפורש 4)כן
קסבֿג. אות בביאורנו, פי"ט סנהדרין הל' שאם 5)לעיל

ויהרגוהו, העמים בו ירגישו מותרים מאכלות ויבקש ישהה
הם  הרי העמים, לגבול שיכנסו קודם אבל כמסוכן. זה והרי
מזון  מצרכי מזון אחרי לחזר ישהו שאפילו אדם, כל כשאר
(כסףֿמשנה). להם צפויה סכנה שום אין כשרים,

ואל 6) "יהרג נאמר: שבע"ז ואע"פ לעבודהֿזרה. שנתנסך
אשה  לבעול לו התירה שהתורה כשם רבינו, סובר יעבור"?
נאמר  עריות שבגילוי אע"פ – ה"ב בסמוך ראה בגיותה,
יין  לשתות לכשיצמא לו התירה כך יעבור, ואל יהרג ג"כ:
ובורות  טוב... כל מלאים ובתים הכתוב: שאמר הוא נסך,
שמח'). ('אור נסך יין מלאים לבורות הכוונה - וגו' חצובים
ביין  הם אסורים י) (שם, לתורה בפירושו הרמב"ן ולדעת
הכל  - שלה ותקרֹובת עצמה, היא ע"ז, איסורי שבכל נסך,
וזהב  כסף תחמוד "לא כהֿכו) ז, (שם ככתוב מיד, אסור

הוא". חרם כי תשקצנו... שקץ א.7)עליהם... יז, חולין
גירסת 8) אולם דחזירי, כתלי שם: בחולין שלפנינו, בנוסח

בתשובות  הוא וכן דחזירי", (=ערפי) "קדלי שם: רבינו
"שהאכילה  א יג, מגילה וראה קנד. סמן פריימן הוצ' רבינו,

דחזירי". ושבעת".9)קדלי "ואכלת שם: מסיים והכתוב

.ád˙eÈB‚a ‰M‡ ÏÚBa ÔÎÂ10B¯ˆÈ BÙ˜z Ì‡11Ï·‡ ; ¿≈≈ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¬»
‰pÏÚ·È ‡Ï12B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ ‡l‡ ,BÏ CÏÈÂ13, …ƒ¿»∆»¿≈∆∆»«¿ƒ»¿≈

"¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL14¯eÒ‡Â . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«¿»
‰iL ‰‡Èa d˙B‡ ÏÚ·Ï15‰p‡OiL „Ú16. ƒ¿…»ƒ»¿ƒ»«∆ƒ»∆»

גויה.10) תורה 11)בעודה דיברה "לא כי ב. כא, קידושין
לו  מותרת עדיין, נתגיירה לא ואפילו הרע". יצר כנגד אלא
פ"ב, מכות בירושלמי וחבריו רב דעת וכן ראשונה. בביאה
ללחום  שצריך במלחמה, אלא מותר אינו זה וכל ה"ו.
כדי  יצרו, בהרהורי נפשו לצער לו ואסור נפש, בחירוף
שם). תמימה' ('תורה מלחמה בקשרי לעמוד שיוכל

ובגלוי.12) ה"ג.13)בדרך בסמוך וכמבואר יבלענה, ושם
לו 14) מותרת תואר' ש'יפת ההלכה, תחילת על מוסב זה

(כסףֿמשנה). בגיותה רוחו,15)אפילו נתקררה שכבר
תוקפו. יצרו בסמוך 16)ואין וכמבואר שתתגייר, אחרי

- ובעלתה" אליה תבוא "ואחרֿכן יג) (שם, שנאמר ה"הֿו.
לך. מותרת בפרשה, האמור הסדר כל לאחר

.â,‰i·M‰ ˙ÚLa ‡l‡ ˙¯zÓ ¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ÔÈ‡≈≈∆¿«…«À∆∆∆»ƒ¿««¿ƒ»
"‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL17ÔÈa ,‰Ïe˙a ÔÈa . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈¿»≈

Ì"ekÚÏ ˙eLÈ‡ ÔÈ‡L ;LÈ‡Œ˙L‡ ÔÈa ,‰ÏeÚa18. ¿»≈≈∆ƒ∆≈ƒ¿«
‰ÙÈ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "z˜LÁÂ"19‡ÏÂ - "da" . ¿»«¿»««ƒ∆≈»»»»¿…

- "‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ" .ÌÈzL ÏÚ·È ‡lL ,dz¯·Á·«¬∆¿»∆…ƒ¿…¿«ƒ¿»«¿»¿¿ƒ»
B‡ ÂÈ·‡Ï ˙Á‡ ÁÈpÈÂ ,˙Á‡ ÏÚ·ÈÂ ÌÈzL ÁwÈ ‡lL∆…ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿…««¿«ƒ«««¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï20‰pˆÁÏÈ ‡lL ÔÈpÓe .21‡pL ?‰ÓÁÏna:¯Ó ¿»ƒƒ«ƒ∆…ƒ¿»∆»«ƒ¿»»∆∆¡«
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ÌB˜ÓÏ dÒÈÎÈ - "E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Â"22Œ¯Á‡Â «¬≈»∆≈∆«¿ƒ»¿»¿««
.ÏBÚ·È Ck»ƒ¿

או 17) למכרה שלקחה ולא בה, עיניו מתחילה נתן אם
וברש"י). כא, (קידושין עיניו בה נתן ואח"כ לשפחות,

פרט 18) - רעהו" "אשת ב) נב, (סנהדרין שאמרו כמו
זה  וכל לגויים. קידושין שאין רש"י: ומפרש אחרים. לאשת
אישות, יש - לחבירו גוי שבין ביחס אבל לישראל, בנוגע
ז. ה"ה, פ"ט, לקמן כמבואר חבירו, אשת על מיתה וחייב

א).19) כב, (קידושין הכתוב תלה שם,20)בחשקו
אחר  לקרוב או לאביו להביאה אחת יקח שלא והואֿהדין

ובלחםֿמשנה). שם , בכת"י 22)יבעלנה.21)('תוספות'
הכוונה, - הכסףֿמשנה ולדעת פנוי. למקום התימנים:

לעיר. שיכניסנה

.ã‡lL ,‰BL‡¯ ‰‡È·a ¯‡zŒ˙ÙÈa ¯zÓ Ô‰k‰«…≈À»ƒ«…«¿ƒ»ƒ»∆…
¯ˆi‰ „‚k ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯a„23ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ¿»»∆»¿∆∆«≈∆¬»≈»

CkŒ¯Á‡ ‰p‡OÏ24˙¯i‚ ‡È‰L ÈtÓ ,25. ƒ»∆»««»ƒ¿≈∆ƒƒ…∆

שיצרו 23) באיסור, ויבעלנה יעבור לו, תתירתה לא שאם
כא, (קידושין הרע ליצר לחוש יש בכהן ואפילו בו, מתגרה

וברש"י). ה"ו.24)ב בסמוך וכמבואר כשתתגייר,
זו 25) הרי ישראל, בת ואינה "הואיל בגיורת, אסור וכהן

פי"ח, ביאה איסורי בהל' רבינו כדברי לכהן", ואסורה זונה
שם). (קידושין ה"ג

.ä‰pÏÚ·iL È¯Á‡ ?¯‡zŒ˙ÙÈa Ï‡¯OÈ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«…««¬≈∆ƒ¿»∆»
‰ÈÏÚ ‰Ïa˜ Ì‡ :d˙eÈB‚· ‡È‰Â ‰BL‡¯ ‰‡Èaƒ»ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»

‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz Òk‰Ï26˙e¯b ÌLÏ dÏÈaËÓ -27 ¿ƒ»≈«««¿≈«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈≈
„iÓ28,ÌBÈ ÌÈLÏL B˙È·a ·Lz - ‰Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈≈¿≈¿ƒ

"ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" :¯Ó‡pL29, ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ
d˙c ÏÚ ‰ÎBa ÔÎÂ30˙‡ ˙Ïc‚Óe ,dÚBÓ BÈ‡Â ¿≈»«»»¿≈¿»¿«∆∆∆

ÂÈÈÚa ‰pb˙zL È„k dL‡¯ ˙‡ ˙Ál‚Óe ‰È¯tˆ31. ƒ»¿∆»¿«««∆…»¿≈∆ƒ¿«∆¿≈»
d˙B‡ ‰‡B¯Â ÒÎ .˙iaa BnÚ ‰È‰˙Â32‰‡B¯Â ‡ˆBÈ , ¿ƒ¿∆ƒ««ƒƒ¿»¿∆»≈¿∆

da ıe˜iL È„k ,d˙B‡33dnÚ ÏbÏ‚Óe ,34È„k »¿≈∆»»¿«¿≈ƒ»¿≈
Ïa˜zL35d· ‰ˆ¯Â ‰Ïa˜ Ì‡ -36˙¯ib˙Ó BÊ È¯‰ , ∆¿«≈ƒƒ¿»¿»»»¬≈ƒ¿«∆∆

.ÌÈ¯b‰ ÏÎk ˙Ï·BËÂ¿∆∆¿»«≈ƒ

כולן.26) המצוות ולקיים בלא 27)להתגייר, גירות שאין
ה"ד. פי"ג, ביאה איסורי בהל' כמבואר ואין 28)טבילה,

ב). מח, (יבמות ראשה ובגילוח צפרניה בגידול לנוולה צורך
שלשה  עליה שיעברו עד עליה לבוא לו אסור  עדיין אבל

לו. אות לקמן וכמבואר הבחנה, משום "כי 29)חדשים,
אשר  עד אבלם, ולהעיר בבכייתם, מנוחה לעצבים יש
הנפשי" המקרה זה מלסבול הגופיים כוחותיהם יחלשו

פמ"א). ח"ג נבוכים, אלוהיה,30)(מורה פולחן עזבה על
עבודת  זו - ואמה "אביה שם): (יבמות עקיבא רבי כדברי
אבי  לעץ אומרים כז) ב, (ירמיה אומר הוא וכן כוכבים,

וגו'. א.31)אתה" עמ' ולא 33)בניוולה.32)שם
ישראל  בת "שתהא ריג: אות כיֿתצא, וב'ספרי' ישאנה.
מתנוולת". וזו מתקשטת זו בוכה; וזו שמחה,

עליה.34) להשפיע בכת"י 36)להתגייר.35)משתדל
לו. להנשא שנתרצתה והכוונה בו. ורצה התימנים:

.å,‰iÎa ÏL L„Á :ÌÈL„Á ‰LÏL ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»¿«¿ƒ¿»√»ƒ…∆∆¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ÈLe37ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa d‡OBÂ .38. ¿≈√»ƒ«¬»¿¿»ƒ¿À»¿ƒƒ
da ıÙÁ ‡Ï Ì‡Â39dLÙÏ dÁlLÓ -40Ì‡Â . ¿ƒ…»≈»¿«¿»¿«¿»¿ƒ

d¯ÎÓ41‡Ï ¯ÎÓe" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - ¿»»≈¿…«¬∆∆∆¡«»……
‰¯eÎÓ dÈ‡ - d¯ÎÓ Ì‡Â ."ÛÒka ‰p¯kÓ˙42, ƒ¿¿∆»«»∆¿ƒ¿»»≈»¿»

ÌLÏ ,‰ÏÚ·pL ¯Á‡ dL·k Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»»««∆ƒ¿¬»¿≈
,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,da LnzLiMÓ - ‰ÁÙLƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈»≈¿…«¬∆

da LnzLÈ ‡lL ,"da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL43. ∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…ƒ¿«≈»

לזרע 37) הגירות) (=שלפני ראשון זרע בין "להבחין
חדשי  שלושת שלאחר ריג). אות כיֿתצא, ('ספרי' אחרון"
רבינו  וכדברי לא, או היא מעוברת אם להכיר אפשר הריון,
שנתגיירו, ואשתו גר "ואפילו הכ"א: פי"א, גירושין בהל'
שנזרע  זרע בין להבחין כדי יום, תשעים אותם מפרישים
וכן  בקדושה. שלא שנזרע לזרע גירותם), (=לאחר בקדושה
לתקנת  יום שלשים תורה לה שנתנה אע"פ יפתֿתואר
ואע"פ  הוולד". לתקנת יום תשעים להמתין צריכה עצמה,
אותו  הבחנה? בלא מיד ראשונה ביאה לו התירה שהתורה
מן  שהוא מפני דבר, לשום בנו שאינו כלל, קדוש אינו זרע

(כסףֿמשנה). ה"ח בסמוך כמבואר מכיון 38)הגויה,
וחייב  קידושין, וצריכה כישראלית היא הרי שנתגיירה,

כתובה. לה קידשה.39)לכתוב ולא בה, בלא 40)שקץ
לו. נתקדשה לא שעדיין אצל 41)גט, שפחה להיות

ח"ג, נבוכים במורה כמבואר נתגיירה, לא ואפילו הלוקח,
אם 42)פמ"א. - תעשה" "אל תורה שאמרה דבר שכל

פ"ו, בכורות הל' והשווה ב). ד, (תמורה מועיל אינו עשה
קנה  ולא כלום, עשה לא (=בהמה), מעשר "המוכר ה"ה:
ומובן  תואר". יפת וכמוכר לוקה... אינו ולפיכך לוקח,
סנהדרין  הל' לעיל רבינו מנאו לא ולפיכך לוקה, שאינו

עליהם. שלוקין הלאוין בין ה"ד, ֿ 43)פי"ט כי 'ספרי'
ושימוש: לעבדות קוראים פרסי, "שבלשון ריד: אות תצא,

שם). לתורה (רש"י עימראה"

.ædnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯ib˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï44¯OÚŒÌÈL …»¿»¿ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»
L„Á45È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ˙Ïa˜Ó - ‰˙ˆ¯ ‡Ï . …∆…»¿»¿«∆∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈
Á46ÌÈ¯b‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰Â ,dLÙÏ dÁlLÓe , …«¿«¿»¿«¿»«¬≈ƒ¿»«≈ƒ

ÌÈ·LBz‰47‡lL ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ,d‡OB BÈ‡Â ; «»ƒ¿≈¿»∆»ƒ»ƒ»∆…
‰¯ib˙48. ƒ¿«¿»

להתגייר.44) שתסכים עמה ועוסקים כדין 45)משתדלים
מגלגלים  העבדים, מצוות לקבל רצה ולא כנעני עבד הלוקח
עבדים  ובהל' ב. מח, (יבמות חודש שניםֿעשר כל עמו
יב). כא, (דברים הגדול ובמדרש כסףֿמשנה). הי"ב. פ"ח,
לאחר  להתגייר רצתה לא שאם מלמד - לנפשה "ושלחתה
ולדעת  חודש". שניםֿעשר כל עליה מגלגל יום, שלשים
קמח, עמ' דרשב"י" והמכילתא "הרמב"ם בספרו כשר, ר"מ

לדברים. במכילתא זה מדרש לקמן 46)מקור מנויות והן
ה"א. נח,47)פ"ט, בני מצוות שבע עליהם שקיבלו

איסורי  בהל' כמבואר בארצנו, אתנו לשבת להם ומותר
ה"י. בסמוך וראה ה"ז. פי"ד, ז,48)ביאה (דברים ככתוב

איסורי  בהל' רבינו שכתב ואע"פ בם". תתחתן "ולא ג)
הקנאים  אין - תושב גר בת על "והבא ה"ה: פי"ב, ביאה
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חיתון  לענין - מרדות" מכת אותו מכים אבל בו, פוגעים
מאכלות  בהל' כמבואר התורה, מן עליו אסורה זו הרי
וידוע  בשתיה, אסור יינו תושב שגר ה"ז, פי"א אסורות

בנותיהם. משום יינם על שגזרו

.ç¯b „Ïe‰ È¯‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙49BÈ‡Â , ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»¬≈«»»≈¿≈
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï B·50Ì"ekÚ‰ ÔÓ ‡e‰L ÈtÓ ,51; ¿¿»»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»«

B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈcŒ˙È· ‡l‡52ÌzÚc ÏÚ53¯Ó˙Â .54 ∆»≈ƒ«¿ƒƒ««¿»¿»»
‰˙È‰ ¯‡zŒ˙ÙÈ ÏL ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ55Ï·‡ ; ƒƒ»ƒ»∆¿«…«»¿»¬»

˙BÁ‡ ¯Óz ˙‡ˆÓ .ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡Ó „ÏB ÌBÏL·‡«¿»«≈«««ƒƒƒ¿≈»»¬
Bn‡Ó ÌBÏL·‡56ÔBÓ‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,57ÔÎÂ . «¿»≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«¿¿≈

ÈÚÓÈ ‡Ï Èk CÏn‰ Ï‡ ‡Œ¯ac" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«∆»∆«∆∆ƒ…ƒ¿»≈ƒ
."jnÓƒ∆»

גוי.49) הולד הנוסח: תקלב, מצוה ה'חינוך' בספר
ועוד.50) יבום מזיקת אשתו את לפטור ולא לירושה, לא
(יבמות 51) בנה" אלא בנך נקרא הגויה מן הבא בנך "ואין

ה"ז. פי"ב, ביאה איסורי הל' וראה א). לשם 52)כג,
וטבילה. מילה בלא גר לך שאין נעשים 53)גירות, "הם

לו  שאין קטן, גר כל כדין ידיהם", על גר הוא והרי אב, לו
א  יא, (כתובות להתגייר לביתֿדין הביאתו ואמו אב,
היא  "שזכות ה"ז: פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה וברש"י).
צריך  בנה אין וטבלה, נתגיירה מעוברת בעודה ואם לו".
שמח'). ('אור שם רבינו כדברי בלבד, מילה אלא טבילה,

אבשלום.54) אם מעכה, תואר 55)בת יפת אמה שמעכה ֵ
בשביה. כשלקחה בגיותה, דוד עליה ובא היתה,

שלא 56) הורתה נמצאת מעוברת, בהיותה אמה שנתגיירה
אם  כי אבשלום. אחות היא והרי בקדושה, ולידתה בקדושה
היא  והרי מאמו, אפילו אחותו זו אין בקדושה, שלא נולדה
(ע"פ  הי"ב פי"ד, ביאה איסורי בהל' כמבואר אצלו, נכרית

שמח'). שאמו 57)'אור מאמה, אחיה שאינו דוד, בן
שלא  הורתה שהרי מאביה, ולא היתה, היזרעאלית אחינועם
וראה  א), כא, (סנהדרין כלל דוד בת ואינה היתה, בקדושה

שם. ב'תוספות'

.è¯Á‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÁÈp‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…»¿»¿«ƒ«¬»»»««
d˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈM‰58¯ÈÚ ÔÎÂ . «¿≈»»…∆¿ƒ»¿≈ƒ

‰ÓÈÏL‰L59e¯tÎiL „Ú ˙È¯a Ô‰Ï ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ , ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»∆¿ƒ«∆ƒ¿¿
‰¯Ê ‰„B·Úa60eÏa˜ÈÂ ‰È˙BÓB˜Ó Ïk ˙‡ e„a‡ÈÂ «¬»»»ƒ«¿∆»¿∆»ƒ«¿

‡lL Ì"ekÚ ÏkL ,Á È· eeËˆpL ˙Bˆn‰ ¯‡L¿»«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆»«∆…
BLÈ Ì‡ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ,Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïaƒ̃≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿ƒƒ∆¿

Áze„È ˙61. ««»≈

לנפשה,58) ישלחנה אומרים אין - אותה שעינה אע"פ
כיֿתצא, וב'ספרי' אותה. הורגים אלא ע"ז, עובדת ואפילו
(רדב"ז). אלוהיה" לבית ולא - לנפשה "ושלחתה ריד: אות

עליה.59) להלחם אליה כשקרבו ישראל, עם
ד.60) ה"א, פ"ו, לעיל "על 61)כמבואר א: נז, סנהדרין

ועדיין  הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה נהרג". נח בן מצוות שבע
חודש  שניםֿעשר תואר" ה"יפת את מקיימים למה תמוה,
ע"ז  העובד בןֿנח שכל בעוד ע"ז, לעבוד אותה ומניחים
העתיק  להמבי"ט, ספר" וב"קרית מיד. נהרג ברשותו והוא

ככל  אותה הורגים ע"ז, להניח רצתה לא "ואם רבינו: דברי
וראוי  לגמרי. השמיט חודש, י"ב ותיבות: שהשלימה". עיר
כל  "וכן רבינו: כותב פמ"א, ח"ג נבוכים' שב'מורה להעיר
ולא  בע"ז, ואפילו בפרהסיא בתורתה תחזיק יום השלושים
עליה  שחסה וכנראה ההוא", הזמן עד באמונה עליה יחלקו

המידו  מן וזאת עינה, אשר תחת הטובות,התורה, ת
הגדול  במדרש וראה שם, רבינו כדברי עליהן, שנצטוינו
אחר  מצוות, שבע לקבל רצתה "לא יב: כא, דברים
לדברי  המקור זהו ואולי אותה". הורגים חודש, השניםֿעשר

כאן. רבינו

.é‡l‡ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ÏÈÁ‰ ‡Ï ea¯ ‰LÓ∆«≈…ƒ¿ƒ«»¿«ƒ¿∆»
"·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OÈÏ62ÏÎÏe , ¿ƒ¿»≈∆∆¡«»»¿ƒ««¬…¿»

ÌÎk" :¯Ó‡pL ,˙Bn‡‰ ¯‡MÓ ¯ib˙‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»»À∆∆¡«»∆
Ïa˜Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ."¯bk«≈¬»ƒ∆…»»≈ƒ¿«≈

˙BˆÓe ‰¯Bz63‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ÔÎÂ .64 »ƒ¿¿≈ƒ»∆«≈ƒƒ«¿»
È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïa˜Ï ÌÏBÚ‰ È‡a Ïk ˙‡ ÛÎÏ»…∆»»≈»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

‚¯‰È - Ïa˜È ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,Á65,Ì˙B‡ Ïa˜Ó‰Â . …«¿»ƒ∆…¿«≈≈»≈¿«¿«≈»
"·LBz ¯‚" ‡¯˜p‰ ‡e‰66Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ;ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»≈»¿»»¿»ƒ¿«≈
ÌÈ¯·Á ‰LÏL ÈÙa ÂÈÏÚ67,ÏeÓÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . »»ƒ¿≈¿»¬≈ƒ¿»«¿«≈»»»

ÔÓk ‰Ê È¯‰ - ÏÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚŒÌÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿»»¿≈»»…∆¿…»¬≈∆¿ƒ
˙Bn‡‰68. »À

(62- מורשה משה, לנו צוה תורה שנאמר: א, נט, סנהדרין
ה"ט. פ"י, לקמן וראה להם" ולא מורשה שהרי 63)"לנו

שלא  למרות להחיותו, ומצווים בארצנו תושב גר מקיימים
(כסףֿמשנה). בלבד מצוות שבע אלא הקב"ה,64)קיבל

ב). צח, (סנהדרין שלו הגבורה למעלה 65)שכל ראה
נט. אות בביאורנו ט, לנו 66)הלכה שמותר "לפי

פי"ד, ביאה איסורי (הל' ישראל" בארץ בינינו להושיבו
"אין 67)ה"ז). א עה, ובבבאֿבתרא ומלומדים. חכמים

הל' והשווה ב). סד, (ע"ז חכמים" תלמידי אלא חברים
ה"ה. פ"י, ומושב משכב שבאומות,68)מטמאי גוי כשאר

אותו  מורידים ואין הנהר, מן או הבור מן אותו מעלים שאין
מכיון  ה"א, פ"י ע"ז בהל' כמבואר בידים, להמיתו לבור
אותו  מצילים ואין גמור גוי להיות חזר קבלתו, את שביטל
ובכת"י  הכסףֿמשנה). וכפירוש א סה, (ע"ז סכנה בשעת
כומר  כלומר, האומות". מן כמין זה "הרי הנוסח: התימנים,
מעלים, ולא מורידים והמינים בה, אדוק שהוא לע"ז
ר"מ. רומי, בדפוס הנוסח וכן שם. ע"ז בהל' כמבואר

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה

.àé‰Ê È¯‰ ,Ô˙BOÚÏ ¯‰ÊÂ ˙BˆÓ Ú·L Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈∆«ƒ¿¿ƒ¿»«¬»¬≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ69. ≈¬ƒ≈À»»¿∆≈∆»»«»

Ô‰· ‰evL ÈtÓ Ô˙B‡ ‰OÚÈÂ Ô˙B‡ Ïa˜iL ,‡e‰Â¿∆¿«≈»¿«¬∆»ƒ¿≈∆ƒ»»∆
‰LÓ È„ÈŒÏÚ eÚÈ„B‰Â ,‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«»¿ƒ»«¿≈∆
Ô‡OÚ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰· eeËˆ Ì„wÓ Á ÈaL ,ea«̄≈∆¿≈…«ƒ…∆ƒ¿«»∆¬»ƒ¬»»

˙Úc‰ Ú¯Î‰ ÈtÓ70BÈ‡Â ,·LBz ¯‚ ‰Ê ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆¿≈««««≈∆≈»¿≈
Ì‰ÈÓÎÁÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ71. ≈¬ƒ≈À»»¿…≈«¿≈∆

יש 69) העולם, אומות "צדיקי מ"א: פי"ג, סנהדרין תוספתא
ד"ה  שם וברש"י א. קה, בסנהדרין וראה לעוה"ב" חלק להם
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ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה נינהו. לפי 70)מאן
הקב"ה. בהן שציוה מודה ואינו ומצפונו, שכלו

בתשובות 71) הנוסח וכן מחכמיהם. אלא התימנים: בכת"י
טז, (מגילה חכמינו דברי והשווה קיז. סימן אלשקר מהר"מ
נקרא  - העולם באומות אפילו חכמה, דבר האומר "כל א)
אליעזר, רבי משנת במדרש זו הלכה כל ומקור חכם".
כשעושים  אמורים דברים "במה קכא: עמ' תרצ"ד, ניויורק
הגבורה, מפי נח אבינו אותנו שצוה מכח ואומרים אותן,
או  שמענו, פלוני מפי ואמרו מצוות שבע עשו אם אבל
שכרם  לוקחים אין וכו', מכרעת הדעת שכך עצמנו, מדעת

שולזינגר). דפ' לרמב"ם מלכים, (כבוד הזה" בעולם אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
(1 ֿ הקדוש הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות

נפקע  במה נח. בני על האסורות העריות נח. על ברוךֿהוא
הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור

להיהרג. שכם בני נתחייבו למה

.àÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰eËˆ ÌÈ¯·„ ‰ML ÏÚ2ÏÚ : «ƒ»¿»ƒƒ¿«»»»»ƒ«
ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‰¯Ê ‰„B·Ú3,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ÏÚÂ , ¬»»»¿«ƒ¿««≈¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÈc‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ ,˙BÈ¯ÚŒÈelb ÏÚÂ4ŒÏÚŒÛ‡ ; ¿«ƒ¬»¿««»≈¿««ƒƒ««
ea¯ ‰LnÓ eÈ„È· ‰Ïa˜ Ô‰ ÔlkL Èt5˙Úc‰Â , ƒ∆À»≈«»»¿»≈ƒ∆«≈¿«««

‰¯B˙ È¯·c ÏÏkÓ - Ô‰Ï ‰ËB6el‡ ÏÚL ,‰‡¯È »»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈»∆∆«≈
‰eËˆ7ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÁÏ ÛÈÒB‰ .8C‡" :¯Ó‡pL , ƒ¿«»ƒ¿…«≈»ƒ∆»∆∆¡««

"eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa ¯Oa9Ú·L e‡ˆÓ - »»¿«¿»……≈ƒ¿¿∆«
˙BˆÓ10‡a .Ì‰¯·‡ „Ú ÌÏBÚ‰ ÏÎa ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ , ƒ¿¿≈»»«»»¿»»»««¿»»»

Ïlt˙‰ ‡e‰Â .‰ÏÈna el‡ ÏÚ ¯˙È ‰eËˆÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿«»»≈«≈«ƒ»¿ƒ¿«≈
˙È¯ÁL11‰ ˜ÁˆÈÂ .¯OÚÓ LÈ¯Ù12‰lÙz ÛÈÒB‰Â «¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»

ÌBi‰ ˙BÙÏ ˙¯Á‡13‰Lp‰ „Èb ÛÈÒB‰ ·˜ÚÈÂ .14 «∆∆ƒ¿«¿«¬…ƒƒ«»∆
˙È·¯Ú Ïlt˙‰Â15˙BˆÓa Ì¯ÓÚ ‰eËˆ ÌÈ¯ˆÓ·e . ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿

˙B¯˙È16‰¯B˙ ‰ÓÏLÂ ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú , ¿≈«∆»∆«≈¿ƒ¿¿»»
.B„ÈŒÏÚ«»

ה'2) "ויצו שנאמר: ו, אות פט"ז, בראשית רבה' 'מדרש
תאכל" אכול הגן עץ מכל לאמור האדם על אלקים
ה, (הושע ככתוב עבודהֿזרה, על - ויצו טז), ב, (בראשית
ככתוב  השם, ברכת על - ה' צו". אחרי הלך הואיל "כי יא)
אלו  - אלקים יומת". מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא
על  תקלל". לא "אלהים כז) כב, (שמות שנאמר הדיינים,
דם  שופך ו) ט, (בראשית שנאמר דמים, שפיכות זו - האדם
לאמר  א) ג, (ירמיה שנאמר עריות, גילוי זה - לאמור האדם.
- תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'. אשתו את איש ישלח הן
במה  אלא לאכול הורשית לא כלומר, הגזל. על ציוהו כאן
בני  נצטוו מצוות "שבע א: נו, סנהדרין וראה לך. שהתרתי

וכו'. ה'.3)נח" שם את לגדף דיינים 4)שלא להושיב
לקמן  כמבואר עליהן, העם את ולהזהיר אלו, במצוות לדון

הראשון.5)הי"ד. אדם  נצטווה הפסוקים 6)שכך
וכך 7)שבתורה. רבה', ה'מדרש לפי א אות לעיל כמבואר

ב. נו, בסנהדרין הנ"ל הפסוק את נחתוך 8)דרשו שלא
ונאכלנו. - חי כשהוא אבר בו,9)ממנו שנפשו זמן כל

א). נז, שם (רש"י ממנו הבשר תאכלו 'מדרש 10)לא
מצוות, שש לאדם "נתן ט: אות ל, פרשה משפטים רבה'

אבר  על נצטווה לא הראשון אדם אבל אחת". לנח הוסיף
בסנהדרין  כמבואר בכלל, בשר באכילת נאסר שהרי החי, מן
כל  את לכם נתתי "הנה כט) א, (בראשית שנאמר ב: נט,
חית  ולא - הארץ" חית ולכל לאכלה יהיה לכם עשב...
שאינו  הראשון, באדם זו מצוה מנה לא ורבינו לכם. הארץ
(כסףֿמשנה). לדורות הנוהגות מצוות אלא מונה

שנאמר:11) שחרית, תפלת תיקן "אברהם ב: כו, ברכות
ואין  - שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכם

וכו'. תפילה" אלא פרשת 12)עמידה רבה' 'מדרש
מאה  ההיא בשנה "וימצא ו: אות ס"ד, פרשה תולדות,
והראב"ד  המעשרות". מפני אותה, מדד מה מפני - שערים
לו  "ויתן כ) יד, (בראש' נאמר באברהם גם והלא שואל:
אלא  נתן לא שאברהם רבינו, דעת ואולם מכל"?! מעשר
בתורת  ולא במלחמה, מנצחונו לידו שבא מהשלל הפרשה
ואילו  צדק, מלכי שכיבדו לכיבוד, כתגמול, אלא מעשר
מעשר. בתורת הוא, ממונו שעישר הראשון הוא יצחק

שם.13) בברכות כמבואר מנחה, תפילת וזוהי ערב, לעת
ב 14) ק, בחולין שבמשנה ואע"פ לג. לב, בראשית ראה

משמע, - במקומו" שנכתב אלא נאמר, "בסיני אמרו:
ולאחר  ואילך, מסיני אלא הנשה בגיד נאסרו שלא לכאורה,
עם  זה מקרא כתב התורה, את משה וסידר בסיני שנצטוו
בפירושו  רבינו הסביר כבר אבינו? ליעקב שאירע המאורע
מרחיקים  שאנו מה שכל הגדול... העיקר אל לבך "שים שם:
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושים אין היום, עושים או
גיד  וכן שלפניו... לנביאים זה אמר שהקב"ה לא רבינו,
בו), (שנאסר אבינו יעקב איסור אחרי הולכים אנו אין הנשה
תרי"ג  שאמרו: מה תראה הלא רבינו... משה מצות אלא
החי, מן (=אבר אלו וכל מסיני, למשה לו נאמרו מצוות

המצוות". מכלל הנשה) וגיד שם.15)מילה, ברכות
מצוות 16) במצרים שנצטוו אמרו: י יט, יתרו ב'מכילתא'

ש"גדול  עמרם, ע"י ובוודאי נח, בני מצוות על יתירות
ובמדרש  איתן'). ('יד א יב, בסוטה כמבואר היה, הדור"

סנהדרין". ראש עמרם "שהיה יג: אות פ"א, רבה' 'שמות

.á·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÁŒÔa17,‡e‰Â . ∆…«∆»«¬»»»¬≈∆«»¿
dk¯„k „·ÚiL18ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏÎÂ . ∆«¬…¿«¿»¿»¬»»»∆≈ƒ∆

‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ19‰ÈÏÚ ‚¯‰ ÁŒÔa -20ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»∆…«∆¡»»∆»¿…
ÁŒÔa ÔÈ‡ - ‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»≈∆…«

Ïka ¯eÒ‡ - ‚¯‰ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰ÈÏÚ ‚¯‰21. ∆¡»»∆»¿««ƒ∆≈∆¡»»«…
‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â22ÚhÏ ‡ÏÂ , ¿≈«ƒƒ¿»ƒ«≈»¿…ƒ«

‰¯L‡23˙B¯eˆ ˙BOÚÏ ‡ÏÂ ,24· ‡ˆBiÎÂ.ÈBÏ Ô‰ ¬≈»¿…«¬¿«≈»∆¿

בסייף,17) אלא אינה נח בני מיתת שכל בסייף, מיתה
שם. ובביאורנו הי"ד, לקמן עבודתה 18)כמבואר שדרך

להיפך. ולא למרקוליס, אבן וזורק לפעור, פוער כגון בכך,
ה"ב. פ"ג, ע"ז הל' (=המחבק)19)והשווה המגפף כגון

תעש  "לא איסור אלא שאינם ע"ז, (שם,והמנשק בלבד ה"
ב.20)ה"ו). נו, וכן 21)סנהדרין בה, נאסר שישראל

וכל  (=הן, אביזרייהו" וכל "אינהו ב) עד, (סנהדרין אמרו
בהן). אפילו 22)השייך עליה להקריב אחת, אבן מצבת

ה"ו. פ"ו, ע"ז הל' וראה כב). טז, לדברים (רש"י לשמים
ה"ג),23) פ"ח (שם לעבדו כדי מתחילה הנטוע אילן
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אות  הי"א, פ"ז שם בביאורנו כמבואר הירח, לעובדי ומיוחד
שאינה 24)ג. ואע"פ ה"י, פ"ג שם כמבואר אדם, צורות

לע"ז  שהם וידמו הטועים בהם יטעו שלא כדי - עבודהֿזרה
מלקות  אלא לישראל מיתה עונש בהם אין אלה וכל (שם).
בןֿנח  אין וממילא ה"ג), פי"ט סנהדרין הל' (ראה בלבד
אות  לעיל וכמבואר כישראל, בהן שאסור אלא עליהן, נהרג

יט.

.âC¯aL ÔÈa - ÌM‰ ˙‡ C¯aL ÁŒÔa25ÌMa ∆…«∆ƒ≈∆«≈≈∆ƒ≈«≈
„ÁÈÓ‰26ÈepÎa C¯aL ÔÈa ,27·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa28‰Ó ; «¿À»≈∆ƒ≈¿ƒ¿»»«»«

Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M29. ∆≈≈¿ƒ¿»≈

מעלה.25) כלפי היא נקיה ולשון את 26)שקילל, שבירך
שם  וכלֿשכן אדנ"י. והוא: אותיות, ארבע של המיוחד השם

ה"ז). פ"ב, ע"ז הל' (ראה עצמו השמות 27)הוי"ה שאר
שאסור  צבאות, שדי, אלקים, אֿל, כגון: נמחקים, שאינם

ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (הל' סייף.28)למחקם מיתת
(סנהדרין 29) בלבד המיוחד שם ברכת על אלא חייב שאינו

- יומת" מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא שנאמר א), נו,
שם  וזהו ה', כתוב: (=שהרי המיוחד שם על אלא חייב אינו
שנאמר  בכינוי, אפילו חייב בןֿנח אבל רש"י). - המיוחד
פטורים  ואזרח גר להדגיש: מיותר, וזה כאזרח". "כגר שם:
הל' וראה (שם). הכינוי על גם חייב ובןֿנח כינוי, ברכת על

ה"ז. פ"ב, ע"ז

.ãBnÚ ÈÚÓa ¯aÚ elÙ‡ ,LÙ ‚¯‰L ÁŒÔa30‚¯‰ - ∆…«∆»«∆∆¬ƒÀ»ƒ¿≈ƒ∆¡»
ÂÈÏÚ31‰Ù¯Ë ‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .32B˙ÙkL B‡ ,33B˙e »»¿≈ƒ»«¿≈»∆¿»¿»
ÈÙÏ34È¯‡35ÏÈ‡B‰ - ˙nL „Ú ·Ú¯a BÁÈp‰L B‡ , ¿ƒ¬ƒ∆ƒƒ»»»«∆≈ƒ

‚¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÈÓ‰Â36Û„B¯ ‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .37 ¿≈ƒƒ»»∆¡»¿≈ƒ»«≈
BÏÈv‰Ï ÏBÎiL38ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a39ÂÈÏÚ ‚¯‰ -40; ∆»¿«ƒ¿««≈≈»»∆¡»»»

Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó41. «∆≈≈¿ƒ¿»≈

עוברה.30) ויצא האם את ב.31)הכה נז, סנהדרין
ישפך  דמו באדם האדם, דם "שופך ו) ט, (בראשית שנאמר
זה  - אומר הוי האדם), (=בתוך באדם שהוא אדם איזהו -
נהרג  אינו - העובר את שהרג ישראל אבל שבאדם". עובר
ומזיק  חובל בהל' ומבואר כב. כא, בשמות ככתוב עליו,

ה"א. והרופאים 32)פ"ד, מסוכנת, מחלה חולה אדם
פ"ב  רוצח (הל' ימות, ובה למחלתו רפואה שאין קבעו

אדם. מדיני עליו פטור שישראל ְָּכבלו.33)ה"ח),
לפני.34) קדומים: עליו.35)בדפוסים פטור שבישראל

ה"י). פ"ג, (שם דם" ממנו דורש דמים, "ודורש
כל 36) "מיד יג. אות ל"ד, פרשה בראשית רבה', 'מדרש

להרגו". לחיה חבירו את המוסר זה - אחר 37)חיה שרדף
להרגו. הנרדף.38)חבירו כגון 39)את הרודף, של
רגלו. א.40)לקטוע נז, שהוא 41)סנהדרין שאע"פ

אותו" ממיתים ביתֿדין אין - מיתה וחייב דמים "שופך
שהואיל  שם, הכסףֿמשנה וכהסבר הי"ג), פ"א רוצח (הל'
בו, שייכת התראה אין הנרדף, את להציל אלא נתכוון ולא
בלא  נהרג בןֿנח אבל התראה, בלא נהרג ישראל ואין

הי"ד. לקמן כמבואר התראה,

.ä˙L‡Â ,Ì‡‰ :Á Èa ÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÈ¯Ú LL≈¬»¬«¿≈…«»≈¿≈∆

¯eÎÊe ,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ,LÈ‡Œ˙L‡Â ,·‡‰42,‰Ó‰·e , »»¿≈∆ƒ«¬≈ƒ¿¿≈»
˙L‡ BÊ - "ÂÈ·‡ ˙‡ LÈ‡ ·ÊÚÈ ÔkŒÏÚ" :¯Ó‡pL43 ∆∆¡««≈«¬»ƒ∆»ƒ≈∆

ÂÈ·‡44- "BzL‡a ˜·„Â" ,dÚÓLÓk - "Bn‡ ˙‡Â" , »ƒ¿∆ƒ¿«¿»»¿»«¿ƒ¿
"BzL‡a" ,B¯·Á ˙L‡· ‡ÏÂ45¯eÎÊ· ‡ÏÂ -46eÈ‰Â" , ¿…¿≈∆¬≈¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»

¯O·ÏÔÈ‡L ,ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰· ‡ÈˆB‰Ï - "„Á‡ ¿»»∆»¿ƒ¿≈»«»»∆≈
„Á‡ ¯Oa Ì‰Â ‡e‰47‡È‰ È·‡ ˙· È˙BÁ‡" :¯Ó‡Â ; »≈»»∆»¿∆¡«¬ƒ«»ƒƒ

"‰M‡Ï ÈÏ È‰zÂ ,Èn‡ ˙· ‡Ï C‡48. «…«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»

כב.42) יח, ויקרא ראה סדום. מעשה זכר, משכב
במיעוט:43) נכלל שזה ממש, אביו לפרש: שאיֿאפשר

כבסמוך. בזכר, ולא - מות 44)"באשתו" לאחר ואפילו
איש. אשת עוד שאינה ודבק 45)אביו, תימן: בכת"י

-46)באשתו. נהנה הנשכב שאין מתוך דיבוק, בו שאין
וברש"י). א נה, (סנהדרין עמו נדבק שאינן 47)אינו

מהם, יוצא שזרע ואשה, לאיש בניגוד האדם, מן יולדות
וברש"י). (שם בו אחד והאם האב בשר מכאן,48)ונעשה

לו, מותרת מאביו אחותו אבל לו, אסורה האם מן שאחותו
ב). עמ' (שם האם מן אלא נח, בבני אחוה איסור שאין

הי"ג. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה

.åÂÈ·‡ ˙Òe‡Â ÂÈ·‡ ˙zÙÓ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa49È¯‰ - ∆…««»«¿À«»ƒ«¬«»ƒ¬≈
ÌB˜Ó ÏkÓ Bn‡ ‡È‰50elÙ‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ·iÁÂ . ƒƒƒ»»¿«»«≈∆»ƒ¬ƒ

ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï51ÔË˜ ÔÈa ,¯eÎf‰ ÏÚ ·iÁÂ .52ÔÈa , ¿««ƒ«»ƒ¿«»««¿≈»»≈
‰pË˜ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ,ÏB„b53‡e‰Â ;‰ÏB„b ÔÈa , »¿««¿≈»≈¿«»≈¿»¿

eeËˆ ‡lL ;‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï ‚¯‰∆¡»¿«¿≈¿ƒ∆«¿≈»∆…ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ‡l‡ ‰Ó‰a ˙‚È¯‰a54. «¬ƒ«¿≈»∆»ƒ¿»≈

ממנה.49) ונולד אנסה אלא לאביו, נישאה שלא
כמשמעה",50) - אמו "ואת הקודמת: בהלכה נתבאר וכבר

הרי  נשואתו, כי מדבר, הכתוב - אביו באנוסת ועלֿכרחך
א). נח, (סנהדרין אביו" אשת זו - "אביו בכלל: היא

באשת 51) ולא - "באשתו בכלל: היא הרי אביו, בחיי כי
(שם). תשע,52)חבירו" מבן ולמעלה שנה י"ג מבן פחות

תשע  מבן פחות שהוא קטן זכור על אבל שכיבה, בר שהוא
חייב  הכוונה, - הרדב"ז ולדעת (כסףֿמשנה). נהרג אינו -
עליו, פטור שישראל אע"פ תשע, מבן פחות קטן על אפילו
נאמר: שבישראל הי"ד. פ"א, ביאה איסורי בהל' כמבואר
שכיבה, בר אינו תשע מבן ופחות וגו' תשכב לא זכר ואת
עם  שנדבק וכל בזכור, ולא - ודבק כתוב: בבןֿנח אבל

עליו. נהרג - ישראל 53)הזכור וגם לידתה, ביום אפילו
איסורי  ובהל' ב. נד, בסנהדרין כמבואר עליה, מיתה חייב

הט"ז. שם כי 54)ביאה נפשטה. שלא בעיא א נה, שם
משום  אלא הבהמה את להרוג תורה ציוותה שלא יתכן,
זוהי  ויאמרו: בשוק, עוברת בהמה תהא שלא הבועל, קלון
מתביישים, ואינם בכך דרכם נח ובני עלֿידה, פלוני שנסקל
הבהמה  להרוג אין ולפיכך קלונם, על חסה לא התורה וגם

עלֿידה. לאדם תקלה שבאה אע"פ מספק,

.æ‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa ÔÈ‡≈∆…««»«≈∆¬≈«∆»»∆»
dk¯„k55B‡ ,‰Ò¯‡Ó Ï·‡ ;dÏÚ·Ï ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ¿«¿»««∆ƒ¿¬»¿«¿»¬»¿…»»

‰tÁÏ ‰ÒÎpL56,‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÚ· ‡ÏÂ ∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»≈«»ƒ»∆»
"ÏÚa ˙lÚa ‡È‰Â" :¯Ó‡pL57ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿ƒ¿À«»««∆¿»ƒ
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‡a‰ Ì"ekÚ Ï·‡ ,ÁŒ˙a ÏÚ ‡aL ÁŒÔ·a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…«∆»««…«¬»««»
- dk¯„Î ‡lL ÔÈa ,dk¯„k ÔÈa ,˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÏÚ««ƒ¿¿≈ƒ≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

·iÁ58ÈÈ„k ‰ÈÏÚ Ï˜Ò - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»¿»«¬»¿…»»ƒ¿»»∆»¿ƒ≈
‰ÏÚ· ‡ÏÂ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a .Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»∆»««∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»

Ï‡¯OÈ ÈÈ„k ˜Áa ‰Ê È¯‰ -59ÏÚ ‡a Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬»ƒ»«
ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈««∆ƒ¿¬»¬≈∆¿ƒ∆»«

ÛÈÒa ‚¯‰ÈÂ ,B¯·Á Ì"ekÚ ˙L‡60. ≈∆«¬≈¿≈»≈¿«ƒ

באשת 55) ולא - באשתו "ודבק שנאמר: ב, נח, שם
כדרכה, ובשלא בדביקה. אלא תורה אסרה לא חבירו".
שם). (רש"י עמו נדבקת אינה בדבר, נהנית ואינה  הואיל

נבעלה.56) לא ועדיין התימנים: ב,57)בכת"י נז, שם
אין  - נבעלה לא לחופה נכנסה להם; יש - בעל "בעולת
משום  אלא וחופתו, קידושיו משום חייב שאינו להם",
לעכו"ם" אישות "שאין ה"ג: פ"ח לעיל וראה בעילתו.

לקידושיו. תורה שבערי 58)והכוונה אמרה שלנו, ות
- תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא
ובישראל  כישראל". העריות על שמוזהרים גויים לרבות
בה: שנאמר כדרכה, שלא אפילו איש אשת על חייבים
באשה  משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי

א). נד, ובדף לגמרי,59)(שם, פטור בדיניהם שאילו
(שם). בחנק עליה הבא איש, אשת כל - כאן 60)ובדיננו

מחנק, חמור וסייף בסייף, נח בני ומיתת לדיניהם, חוזר הוא
יתבאר  הי"ד ולקמן ה"ד, פי"ד סנהדרין הל' לעיל כמבואר

בסייף. שהיא נח, בני למיתת המקור בביאורנו

.ç‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e Bc·ÚÏ ‰ÁÙL „ÁiL ÁŒÔa∆…«∆ƒ≈ƒ¿»¿«¿»»∆»¬≈∆
B¯·Á ˙L‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‚¯‰61„Ú ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡Â . ∆¡»»∆»ƒ≈∆¬≈¿≈«»»∆»«

e¯Ó‡ÈÂ ,¯·c‰ ËLtiL62˙È·c BÊ" :ÌÚ‰ dÏ63„·Ú ∆ƒ»≈«»»¿…¿»»»¿≈∆∆
!ÈBÏt64?‰¯z‰Ï ¯ÊÁz È˙ÓÈ‡Óe "65‰pLÈ¯ÙiMÓ ¿ƒ≈≈»««¬…¿∆≈»ƒ∆«¿ƒ∆»

Ú¯ÙÈÂ Bc·ÚÓ66˙L‡ ‰È‰z È˙ÓÈ‡Óe .˜eMa dL‡¯ ≈«¿¿ƒ¿«…»«≈≈»«ƒ¿∆≈∆
B¯·Á67‰pÁlLÈÂ B˙ÈaÓ ‰p‡ÈˆBiMÓ ?elL ‰Le¯‚k ¬≈ƒ¿»∆»ƒ∆ƒ∆»ƒ≈ƒ«¿∆»

,dÏ CÏ˙Â B˙eL¯ ˙ÁzÓ ‡È‰ ‡ˆzMÓ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»ƒ∆≈≈ƒƒ««¿¿≈≈»
·˙Îa ÔÈLe¯b Ô‰Ï ÔÈ‡L68Ba ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .69 ∆≈»∆≈ƒƒ¿»¿≈«»»»
¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,„·Ï‰Ê L¯ÙÏ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ˆ ¿»∆»»¿«∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆

ÔÈL¯Bt - ‰fÓ70. ƒ∆¿ƒ

עליה 61) נהרג זה הרי שם, רש"י ולדעת א. נז, סנהדרין
אלא  אישות, של בעל" "בעולת זו שאין אע"פ גזל, משום
כאן  שאין מפרש, רבינו אולם ובהמתו. כחמורו זנות, של
רבו  של קנינו וממילא רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי גזל,

(רדב"ז). עליה חייב אישות משום וע"כ בכת"י 62)היא,
ויאמרו. בית.ש 63)התימנים: ושם:64)ל ב. נח, שם

עבד. פלוני של ילדתו כלומר: דפלוני. שלא 65)רביתא
לעבד. מיוחדת אף 66)תיקרא רגילות שהיו ויגלה,

שם). (רש"י פרוע בראש לצאת שלא הנשואות, הגויות
עבד.67) מתגרשת 68)שאינו האשה שאין ישראל, כדיני

ה"א). פ"א, גירושין (הל' לה שיגיע גט בכתב אלא
המגרש.69) זו 70)בבעל הרי מסכים, הבעל אין ואפילו

אלא  מתגרשת האשה שאין ישראל, לדיני בניגוד כגרושה,
אמרו: ה"א, פ"א קידושין ובירושלמי (שם). בעלה ברצון

ששניהם  או גירושין, להם שאין קידושין... להם אין "גוים
טז) ב, (מלאכי הנביא דברי לכך, רמז זה", את זה מגרשים
נתתי  בישראל - ישראל אלוקי ה' אמר ׂשלח, ׁשנא "כי
מדרש  וראה גירושין". נתתי לא העולם באומות גירושין;

ה. אות יח, פרשה רבה' 'בראשית

.èÔÈa ,Ì"ekÚ ÏÊbL ÔÈa - ÏÊb‰ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa∆…««»««»≈≈∆»««≈
Ï‡¯OÈ ÏÊbL71B‡ ÔBÓÓ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ „Á‡Â , ∆»«ƒ¿»≈¿∆»«≈«≈»

LÙ ·B‚72¯ÈÎOŒ¯ÎO L·Bk‰ B‡ ,73B· ‡ˆBiÎÂ74, ≈∆∆«≈¿«»ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL· ‡lL ÏÎ‡L ÏÚBt elÙ‡75Ïk‰ ÏÚ - ¬ƒ≈∆»«∆…ƒ¿«¿»»««…

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÏÊb ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰«»«¬≈ƒ¿««¿»«∆≈≈
Ï‡¯OÈa76‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ .77. ¿ƒ¿»≈¿≈«»«»ƒ»∆¿»

dÏÊ‚e ¯Á‡ ‡·e ,‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊbL ÁŒÔ·e∆…«∆»«»ƒ»∆¿»»«≈¿»»
‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL - epnÓ78. ƒ∆¿≈∆∆¡»ƒ»∆»

א.71) נז, תואר".72)סנהדרין יפת וכן וגזל, "גנב שם:
אשתו  את שגוזלים גזל, היא גם תואר, יפת רש"י: ומפרש
והואֿהדין  נפש, גזילת על מוזהר שבןֿנח הרי - במלחמה

(כסףֿמשנה). נפש שם.73)גניבת שכבש 74)סנהדרין
כליו. שכר או בהמתו מותר 75)שכר מלאכה בשעת אבל

כנפשך  ענבים "ואכלת כה) כג, (דברים ככתוב לאכול, לו
שכר 76)שבעך". כובש גזל, משום בזה חיובם שאין

יד); כד, (שם שכיר" תעשוק "לא משום עליו עובר - שכיר
תתן", לא ּכליך "ואל משום: - מלאכה בשעת שלא פועל
החוטף  אלא נקרא אינו וגזלן ה"ג. פי"ב, שכירות הל' ראה
את  "ויגזול כא) כג, (שמואלֿב, ככתוב חבירו, מיד דבר
(רש"י  ב עט, בבבאֿקמא וכמבואר המצרי", מיד החנית

שם). מישראל,77)בסנהדרין גזל ואפילו שם, סנהדרין
אלא  הוא, גזל הילכך ציערו, בשעתו - אח"כ לו מחל והלה
לו  מחל שבוודאי להשיבו, נזקק ישראל של ביתֿדין שאין
פחות  ממנו לגזול לו אסור כן גם בישראל וישראל אחרֿכך.
ואין  הואיל תגזול", "לא על עבר שלא אלא פרוטה, משוה
וכל  לו, מחל שהנגזל הגזילה", את "והשיב בו: קורא אתה
בר  שאינו בןֿנח, כן לא גזל. נקרא אינו בהשבה שאינו
פרוטה, משוה פחות דין אצלו - למיתה דינו וכל השבה,
ה"ו. פ"א, גזילה הל' וראה שם). (רש"י פרוטה כדין

שעוברים 78) הם", מחילה "בני - ישראל ובני א. עב, ע"ז
בעיניהם, גזל נחשב ואינו קל, דבר על ומוחלים מדתם על
גזל  זה והרי למחול, עשויים ואינם הם אכזרים נח בני אבל

וברש"י). א נט, (סנהדרין בידם

.éÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ79¯Oa ÏÚÂ ,80,ÈÁ‰ ÔÓ ¿≈«»«≈∆ƒ∆»¿«»»ƒ∆»
‡e‰L ÏÎa81Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÚM‰ ez ‡lL . ¿»∆∆…ƒ¿«ƒƒ∆»¿ƒ¿»≈

„·Ïa82ÈÁ‰ ÔÓ Ì„a ‡e‰ ¯zÓe .83. ƒ¿»À»¿»ƒ∆»

החי.79) מן בניגוד 80)שנחתך ועצמות, גידים בו שאין
ולב  ללשון פרט ועצמות, גידים בשר שסתמו: ל"אבר",

ב). קכח, (חולין עצמות בהם שאין אפילו 81)וכדומה,
מכזית. "שיעורין...82)פחות א) ד, (עירובין שאמרו כמו

ניתנה  לא מסיני למשה והלכה הם". מסיני למשה הלכה
אבר  על חייב אינו בישראל ואמנם (רדב"ז). לישראל אלא
פ"ה, אסורות מאכלות (הל' כזית בו שיהיה עד החי מן

לא 83)ה"ג). דמו בנפשו בשר "אך בו: שכתוב ואע"פ
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להתיר  אלא החי, מן דם לו לאסור מכוון זה אין תאכלו",
א. נט, בסנהדרין כמבואר שרצים, של החי מן אבר לו
כמבואר  השחוט, מן בין החי מן בין בדם, נאסר - וישראל

ה"גֿד. פ"ו, אסורות מאכלות בהל'

.àé‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·‡‰ „Á‡84B‡ ∆»»≈∆«»»«≈ƒ«¿≈»
‰iÁ‰ ÔÓ85‚¯‰ ÁŒÔa ÔÈ‡L ÈÏ ‰‡¯È - ÛBÚ‰ Ï·‡ ; ƒ««»¬»»≈»∆ƒ∆≈∆…«∆¡»

epnÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ86. «≈∆ƒ««ƒ∆

כיצד?84) החי, מן אבר "על ה"ד: פ"ט, ע"ז תוספתא
לבני  אסור ארוכה להעלות בו ואין בבהמה המדולדל ...בשר

ב.85)נח". קא, בלבד,86)חולין אסור אלא ואינו
(מהעוף), ממנה החי מן אבר "אכל א קב, בחולין ומקורו
שם  והעמידוה נענש, אינו כלומר הארבעים", את סופג אינו
שאחרים  ומתוך העוף. על נענש שאינו הרי נח, בבני
לפסוק  רבינו של לבו מלאו לא בישראל, שם העמידוה
(כסףֿמשנה). לי" "יראה וכתב: עליו, נהרג שאינו בהחלט
שם  כמבואר העוף, מן גם החי מן אבר על חייב וישראל

ה"א. פ"ה, אסורות מאכלות ובהל' ב. קא,

.áéÈL da ËÁL elÙ‡ ,‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»¬ƒ»«»¿≈
ÔÈÓÈq‰87˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk -88¯O·e ¯·‡ , «ƒ»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆≈∆»»

ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ÔÈ¯eÒ‡ ,‰pnÓ ÔÈL¯Bt‰«¿ƒƒ∆»¬ƒƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ
ÈÁ‰89. ∆»

וגרגרת.87) וושט השחיטה: מניעה 88)סימני מפרפרת,
ולכאן. לכאן הבהמה 89)איבריה מתרת השחיטה שאין

לא  עדיין מפרפרת, שהיא עוד וכל המיתה, אלא נח לבני
(חולין  אסורים ממנה הפורשים ובשר ואבר הבהמה, מתה
נהרג  אינו זאת שבכל רבינו, מדברי ומשמע ב). קכא, א; לג,
רוב  שנשחטו שמשעה ממש, החי מן אבר זה שאין עליה,
לו  מותר ובישראל (רדב"ז). מיתתה התחילה - סימניה
שיניחם  ובלבד שחיטה, לאחר שנחתכו אבריה ממנה לאכול
שחיטה  ובהל' א. לג, שם כמבואר נפשה, שתצא עד וימתין

ה"ב. פ"א,

.âé- ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Ï‡¯OÈ ÏÚ ¯eÒ‡L Ïk…∆»«ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ∆»
;Ï‡¯OÈ ‡ÏÂ ÔÈ·iÁ Á ÈaL LÈÂ .Á Èa ÏÚ ¯eÒ‡»«¿≈…«¿≈∆¿≈…««»ƒ¿…ƒ¿»≈

‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a „Á‡ - Á ÈaL90ÔÈa , ∆¿≈…«∆»¿≈»¿«»≈¿≈»≈
ÌeMÓe ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰¯B‰Ë¿»«»ƒ»∆»ƒ≈∆ƒ««ƒ
,˙Òk¯ÙÓ‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt‰ ¯O·e ¯·‡Â .ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa»»ƒ∆»¿≈∆»»«¿ƒƒ«¿«¿∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔÈÓÈÒ ÈL Ï‡¯OÈ da ËÁML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«»ƒ¿»≈¿≈ƒ»ƒ¬≈∆

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ¯eÒ‡91. »ƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ∆»

תאכל 90) "ולא כג) יב, (דברים שנאמר חייב, אינו וישראל
(מין  מותר שבשרו "כל לבדו, הבשר אלא הבשר", עם הנפש
- מותר בשרו שאין וכל איבריו, על מצווה אתה - טהור)

ומכאן  איבריו", על מצווה אתה בבהמה אי המותר שבןֿנח,
א). קב, (חולין איבריה על מוזהר - כמבואר 91)טמאה

המותרת  טהורה בבהמה שאפילו רבינו, וסובר פו. אות לעיל
בןֿנח, לגבי מתירתה שחיטתה אין - בשחיטתה לישראל
הרשב"א, ודעת א. לג, בחולין יעקב בר אחא רב כדעת וזה
אבל  טמאה, בבהמה אלא זה שאין בכסףֿמשנה, הובאה

ושחיטתה  הואיל ישראל, ע"י שנשחטה טהורה בהמה
מפרכסת, בעודה ממנה הפורש אבר הרי לישראל, מתירתה
לבני  ויאסר לישראל המותר דבר לך שאין נח, לבני גם מותר
דרב  בברייתא ב קכא, שם הש"ס סוגיית ע"פ וזה נח,
- ישראל ואחד גוי "אחד הברייתא של וסיומה אושעיא,

בו". מותרים

.ãé·ÈLB‰Ï ÔÈ·iÁ ?ÔÈÈc‰ ÏÚ Ô‰ ÔÈeˆÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿Àƒ≈««ƒƒ«»ƒ¿ƒ
CÏÙe CÏt ÏÎa ÌÈËÙBLÂ ÔÈic92˙BˆÓ LLa Ôe„Ï «»ƒ¿¿ƒ¿»∆∆∆∆»¿≈ƒ¿

el‡93ÌÚ‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ïe94˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚL ÁŒÔ·e . ≈¿«¿ƒ∆»»∆…«∆»««««
ÛÈÒa ‚¯‰È - el‡ ˙BˆÓ Ú·MÓ95e·iÁ˙ ‰Ê ÈtÓe . ƒ∆«ƒ¿≈≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÏÊb ÌÎL È¯‰L ,‰‚È¯‰ ÌÎL ÈÏÚa Ïk96e‡¯ Ì‰Â , »«¬≈¿∆¬ƒ»∆¬≈¿∆»«¿≈»
e‰e„ ‡ÏÂ eÚ„ÈÂ97Ôi„·e „Á‡ „Úa ‚¯‰ ÁŒÔ·e . ¿»¿¿…»∆…«∆¡»¿≈∆»¿«»

ÔÈ·B¯˜ ÈtŒÏÚÂ ,‰‡¯˙‰ ‡Ïa ,„Á‡98‡Ï Ï·‡ , ∆»¿…«¿»»¿«ƒ¿ƒ¬»…
‰M‡ ˙e„Úa99.Ì‰Ï ‰M‡ Ôe„˙ ‡ÏÂ , ¿≈ƒ»¿…»ƒ»»∆

ופלך 92) פלך "בכל הנוסח: ושם ב). נו, (סנהדרין מחוז עיר
ה"אֿב. פ"א, סנהדרין הל' לעיל וראה ועיר". עיר  ובכל

ה"א.93) לעיל עליהן.94)המנויות יעברו שלא
אינה 95) נח, בבני האמורה מיתה "כל א) נו, (סנה' בחרב

ו) ט, (בראשית בהם שנאמר רש"י: ומפרש בסייף" אלא
השופכת  חרב מיתת וזוהי ישפך". דמו האדם... דם "שופך
א  נז, שם וראה בהם. הוזכרה לא אחרת ומיתה הרוצח, דם
דמים. שפיכות ממצות למדים המצוות שאר עונשי שכל
או  ע"ז, העובד אחד "כיצד? הנוסח: התימנים, ובכת"י
עריות  משש אחת שבעל או דם, ששפך או השם, את שבירך
כל  שאכל או פרוטה, משוה פחות אפילו שגזל או שלהם
שעבר  אחד שראה או החי, מן בשר או החי מן מאבר שהוא
בסייף". ייהרג זה הרי והרגו, דנו ולא מאלו אחת על

כה.96) ב, לד, בראשית ראה יעקב, בת דינה את
והרמב"ן 97) בסייף. וחייבים הדינים, על שעברו נמצא

למה  כן, שאם רבינו, דברי על משיג יג, שם לתורה בפירושו
אותם: וקילל שכם, עיר הורגי ולוי שמעון על יעקב כעס
ובטחו  מצוה ועשו זכו והלא ז), מט, (שם עז כי אפם ארור
עליה  שנצטוו "דינים" מצות ולדעתו, והצילם?! באלקים
דיני  שכיר, ושכר עושק ואונאה, גניבה דיני פירושה: נח, בני
זה  עם ויחד נהרג, עליהם עבר ואם ומפתה, ואונס שומרים
לא  ואם כישראל, ועיר עיר בכל דיינים להושיב נצטוו
אלא  אמרו ולא "מצותֿעשה". שזוהי נהרגים, אינם הושיבו
אלא  אזהרה תיקרא ולא א) נז, (סנה' מיתתם" זוהי "אזהרתם

בלאו. הדיין.98)המניעה ובין העד, סנהדרין 99)בין
לנפשותיכם  דמכם את "ואך ה) ט, (בראשית שנאמר  ב. נז,
כל  מיד יחיד); לשון (=אדרוש, אחד בדיין אפילו - אדרוש
רש"י); חי, דבר כל (=מיד בהתראה שלא אפילו - חיה
ולא  - איש מיד אחד; בעד אפילו - אדם כל ומיד אדרשנו

קרוב". אפילו - אחיו אשה; מיד

ה'תשע"ו  כסלו ו' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן

נח  בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו שאסור ידע שלא
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נח  שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור ורוצה שנתגייר
במצוות  היום חייבים ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו
קבלת  ממלאכתו. ששבת או בתורה שעוסק גוי דיני מילה.
לפנינו  לדון שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה

אותם. דנים איך

.àÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡a ‚‚ML ÁŒÔa2ÌeÏkÓ ¯eËt -3, ∆…«∆»«¿««ƒƒ¿»»ƒ¿
Ìc‰ Ï‡Bb B‚¯‰ Ì‡L ,‰‚‚La ÁˆB¯Ó ıeÁ4BÈ‡ - ≈≈«ƒ¿»»∆ƒ¬»≈«»≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰5ËÏ˜Ó ¯ÈÚ BÏ ÔÈ‡Â ,6Ô‰ÈÈ„ŒÈza Ï·‡ ; ∆¡»»»¿≈ƒƒ¿»¬»»≈ƒ≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡7‚‚La ? ≈¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

˙L‡ ÏÚaL ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa ¯·ÚÂ ˙BˆnÓ ˙Á‡a¿««ƒƒ¿¿»«¿…«»»¿∆»«≈∆
Ú„È Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈeÙ B‡ BzL‡ ‡È‰L ‰n„Â B¯·Á¬≈¿ƒ»∆ƒƒ¿¿»¬»ƒ»«
,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ,B¯·Á ˙L‡ ‡È‰L∆ƒ≈∆¬≈¿…»«∆ƒ¬»»»
,‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÏ ¯zÓ ‰Ê ¯·cL BaÏ ÏÚ ‰ÏÚ ‡l‡∆»»»«ƒ∆»»∆À»¿≈ƒ»«
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â¿…»«∆»«¬…¬≈∆»¿≈ƒ

‚¯‰Â8BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰‚‚L Ì‰Ï BÊ ·LÁ˙ ‡ÏÂ ; ¿∆¡»¿…≈»≈»∆¿»»ƒ¿≈∆»»
.„ÓÏ ‡ÏÂ „ÓÏÏƒ¿…¿…»«

בסמוך.2) וכמבואר כוונה, בלא עליהן גם 3)שעבר
באבימלך  מצינו וכן שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת
לבבי  "בתום ה): כ, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך
מספיקה  שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון

נח. בבן הנרצח.4)לפטור של לישראל 5)קרובו בניגוד
שאם  חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג
עליו, נהרג הוא הרי מקלטו, עיר בתחום הדם גואל הרגו

י"א. הלכה ה, פרק רוצח בהלכות שכבר 6)כמבואר
מקלט  ערי דין שאין אלא, מכלום, פטור שהשוגג נתבאר,
ולא  - לך "תבדיל ב) יט, (דברים ככתוב נח, בן לגבי
נח  בן את כשהרג זה וכל קפ), אות שם (ספרי לאחרים"
נהרג, זה הרי בשגגה ישראל את שהרג נח בן אבל חבירו,
מכות  וראה ד, הלכה שם רבינו כלשון לעולם", מועד "אדם

א. פטור.7)ט, ששגג נח  ז,8)שבן שם וכן שם. מכות
והשווה  הוא". למזיד קרוב - מותר אומר אומר, "שאני ב
על  שעלה ישראל, שאפילו י הלכה ו, פרק רוצח הלכות

ו  למזיד קרוב זה הרי להרוג, שמותר נקלט,דעתו, אינו
וגם  פטור, והרגו מקום בכל הדם גואל מצאו אם ולפיכך
וישמור  ישב זה? יעשה ומה דין, בית ידי על נהרג אינו

ה. הלכה שם כמבואר הדם, מגואל עצמו

.áÒp‡ BÒ‡L ÁŒÔa9- ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ∆…«∆¬»«»«¬…«««ƒƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Ú „B·ÚÏ Ò‡ elÙ‡ .¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ10- À»«¬…¬ƒ∆¡»«¬¬»»»

ÌM‰ŒLec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L ÈÙÏ ,„·BÚ11ÌÏBÚÏe . ≈¿ƒ∆≈»¿Àƒ«ƒ«≈¿»
L¯Á ‡ÏÂ ÔË˜ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈLBÚ ÔÈ‡12,‰ËBL ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…»»¿…≈≈¿…∆
˙BˆÓ Èa ÌÈ‡L ÈÙÏ13. ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿

ותקיף.9) אלים להיהרג 10)אדם עליה מצווה שישראל
אֿב. הלכה ה, פרק התורה יסודי הלכות ראה לעבוד, ולא

שלא 11) עליו שקיבל אחר נעמן, שהרי א, עה, סנהדרין
יח): ה, (מלכיםֿב הנביא לאלישע אמר עבודהֿזרה, לעבוד
להשתחוות... אדוני... בבוא לעבדיך ה' יסלח הזה "לדבר
ענה  ואלישע רמון", בית והשתחוויתי ידי על נשען והוא
בדבר. איסור שאין לו, שהודה הרי לשלום", "לך לו:

שאפילו  איתא, ואם המתחיל: דיבור שם התוספות וכגירסת
מצווים  ישראל אבל השם. קידוש על מצווה אינו בפרהסייא
בתוך  "ונקדשתי לב) כב, (ויקרא ככתוב השם, קידוש על
על  אפילו יעבור ואל ייהרג השמד, ובשעת ישראל", בני
ג). הלכה ה, פרק התורה יסודי (הלכות המצוות מכל אחת
בתוך  "ונקדשתי אמרו: ג הלכה ד פרק שביעית ובירושלמי
הגויים  ואין השם, קידוש על מצווים ישראל - ישראל בני

השם". קידוש על מדבר.12)מצווים ואינו שומע שאינו
ובגיטין 13) יא. ט, הלכה ט, פרק עדות הלכות לעיל השווה

וראה  הם". דעת בני לאו "והלא בפשיטות: פסקו ב כב,
ב. הלכה ד, פרק תרומות הלכות

.âÏ·ËÂ ÏÓe ¯ib˙pL ÁŒÔa14¯ÊÁÏ ‰ˆ¯ CkŒ¯Á‡Â , ∆…«∆ƒ¿«≈»¿»«¿««»»»«¬…
„·Ïa ·LBz ¯b ˙BÈ‰ÏÂ '‰ È¯Á‡Ó15Ì„wÓ ‰È‰Lk ≈«¬≈¿ƒ¿≈»ƒ¿«¿∆»»ƒ…∆

B‡ ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈÎ ‰È‰È ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿»»»
‚¯‰È16ÔÈcŒ˙È· e‰eÏÈaË‰Lk ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .17- ≈»≈¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ

˙BÁÓÏ ÏBÎÈ18·LBz ¯‚ ‰È‰ÈÂ ,ÏÈc‚iL ‰ÚLa »¿«¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆≈»
„·Ïa19B˙ÚLa ‰ÁÓ ‡lL ÔÂÈÎÂ .20BÈ‡ ·eL - ƒ¿»¿≈»∆…ƒ»ƒ¿»≈
‰ÁBÓ21‡a Ì‡ CÎÈÙÏ .˜„ˆŒ¯‚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆∆»¬≈≈∆∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒk - ÔÈcŒ˙È· ‰eÏÈaË‰L ‰pË˜ ÏÚ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿«»∆ƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆
d˙a˙k22‰zÙÓ B‡ ÒB‡ Ò˜ B‡23˙Áz Ïk‰ ‰È‰È , ¿À»»¿«≈¿«∆ƒ¿∆«…««

˙e¯ba ‰ÁÓ˙ ‡ÏÂ ÏÈc‚zL „Ú ,ÔÈcŒ˙Èa „È24‡nL ; «≈ƒ«∆«¿ƒ¿…ƒ¿∆«≈∆»
d˙eÈB‚a ˙ÏÎB‡ BÊ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ˙e ÏÈc‚˙Â Ïh˙25 ƒ…¿«¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆∆¿»

dÏ ÔÈ‡L ˙BÚÓÏ‡¯OÈ ÈÈ„a ‡l‡ Ô‰a ˙eÎÊ26. »∆≈»¿»∆∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈

(יבמות 14) ויטבול שיימול עד גר שאינו להלכה, בהתאם
ב). ישראל,15)מו, בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר

ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי הלכות ראה
י. ב).16)הלכה מז, (יבמות מומר כישראל הוא שהרי

או  גמור, ישראל יהיה או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה
י"ג, פרק ביאה איסורי הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג
כישראל  הוא הרי עבודהֿזרה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה

קידושין". שקידושיו אמו 17)משומד, או שאביו כגון
משנה). (כסף עמהם והוא אפשי 18)נתגיירו, אי לומר,

לסורו. וחוזר גר שבע 19)להיות אלא עליו מקבל שאינו
- ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח בני מצוות
וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא שהרי מקודשת, אינה

כשהגדיל.20) ייהרג 21)מיד או גמור, כישראל ויהיה
וגירשה.22)(שם). קידשה אם לה לתת הם 23)שחייב

לשם  שלא עליה בא אם לה לתת שחייב שקלים חמישים
פרק  בתולה נערה הלכות ראה בתולה, הייתה והיא קידושין

י. הלכה הכסף.24)א, את לה ימסור הדין בית ואז
גוייה.25) קנס 26)כשהיא תשלומי אין נח בני בדיני כי

א). יא, (כתובות מפותה או לאנוסה

.ãC¯aL ÁŒÔa27,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL B‡ ,ÌM‰ ˙‡ ∆…«∆ƒ≈∆«≈∆»«¬»»»
- ¯ib˙Â B¯·Á ‚¯‰L B‡ ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡∆»«≈∆¬≈∆»«¬≈¿ƒ¿«≈

¯eËt28Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡ ,Ï‡¯OÈŒÔa ‚¯‰ . »»«∆ƒ¿»≈∆»«≈∆ƒ¿»≈
·iÁ - ¯ib˙Â29,Ï‡¯OÈŒÔa ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â . ¿ƒ¿«≈«»¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈

‰pzL È¯‰L ,ÏÚaL Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ¿¿ƒ«≈∆ƒ¿»≈∆»«∆¬≈ƒ¿«»
BÈ„30. ƒ
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דינו 28)קילל.27) ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין
התראה, ובלא אחד ובדיין אחד, בעד נידון (=שמתחילה
עשרים  של דין ובית ועדים התראה, צריך הוא עכשיו ואילו
אלא  אינה נח בני מיתת שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה),
על  סקילה חייב היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף,
במיתה  מתחילה נתחייב לא והוא ועבודהֿזרה, השם ברכת
אשת  על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה
עכשיו  בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו
וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על
"גוי  הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז ולדעת
פרק  ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא הרי שנתגייר
הלכה  י"ג, פרק עדות הלכות לעיל והשווה י"א) הלכה י"ד,

מיתתו,29)ב. נשתנית לא דינו שנשתנה פי על שאף
יבוא  ואם סייף, מיתתו ישראל יהרוג אם עכשיו גם שהרי
ויש  מסייף, קלה חנק הרי - חנק שמיתתו ישראל אשת על

וברש"י). (שם קלה מיתה חמורה מיתה ואי 30)בכלל
על  בא היה אילו שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר
קלה  שהיא חנק, אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת
ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף,

קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו וכבר

.äe¯‡a ¯·k31Ì‡ ‡l‡ ;ÛÈÒa Á Èa ˙˙ÈÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ«¿≈…«¿«ƒ∆»ƒ
B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚa32Ì‡Â .Ï˜qÈ - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú »«≈∆ƒ¿»≈«¬»¿…»»ƒ»≈¿ƒ

˜ÁÈ - ÏÚazL Ì„˜ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ dÏÚa33. ¿»»««∆ƒ¿¿»¿À»…∆∆ƒ»≈≈»≈

י"ד.31) הלכה ט, פרק דפוס,32)לעיל שגיאת כאן יש
אם  "אלא התימנים: יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים ובכל
"או" ותיבת ייסקל", מאורסה נערה ישראל אשת בעל

חזר 33)איננה. ולא ז. הלכה ט, פרק לעיל שנתבאר כפי
דין  בית מיתת בחייבי בזה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו
מיתה  במחוייבי אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני

משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי

.å‰Ïaw‰ ÈtÓ34‰Ó‰a ˙Úa¯‰a ÔÈ¯eÒ‡ Á ÈaL ,35 ƒƒ««»»∆¿≈…«¬ƒ¿«¿»«¿≈»
ÔÏÈ‡ ˙·k¯‰·e36„·Ïa37Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,38. ¿«¿»«ƒ»ƒ¿»¿≈∆¡»ƒ¬≈∆

‡e‰LŒÏk Ba Ï·Á elÙ‡ - Ï‡¯OÈ ‰k‰L Ì"ekÚÂ39, ¿«∆ƒ»ƒ¿»≈¬ƒ»«»∆
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡40‚¯‰ BÈ‡ -41. ««ƒ∆«»ƒ»≈∆¡»

מסיני.34) למשה עד רבו מפי אישֿאיש חכמינו שקיבלו
מינו.35) שאינו על מינו.36)מין בשאינו אבל 37)מין

בשדה  כלאיים לזרוע וכן כלאיים, בגדי בלבישת הם מותרים
"את  דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או
יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע לא בהמתך תשמורו חוקותי
תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את -
תזרע  לא ושדך כלאיים, תרביע לא בהמתך הם: ואלו
שלא  בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים

מינו. שאינו על אילן נהרג 38)להרכיב נח בן מצינו שלא
לא  כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על אלא
משנה). (כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל

הרגו.39) יא)40)ולא ב, (שמות שנאמר ב, נח, שם
ויטמנהו  המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא

שאמרו 41)בחול". מה כורחך ועל לעיל, האמור מטעם
משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם:

ט. הלכה סוף לקמן והשווה

.æ„·Ïa BÚ¯ÊÂ Ì‰¯·‡ da ‰eËˆ ,‰ÏÈn‰42, «ƒ»ƒ¿«»»«¿»»¿«¿ƒ¿»
ÏL BÚ¯Ê ‡ˆÈ - "EÈ¯Á‡ EÚ¯ÊÂ ‰z‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿«¿¬«¬∆»»«¿∆

"Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ· Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡ÚÓLÈ43, ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«
ÂOÚ ‡ˆÈÂ44˙‡ EÏ ÔzÈÂ" :·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰L , ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿»»«¿«¬…¿ƒ∆¿∆

BÚ¯Ê Bc·Ï ‡e‰L ,ÏÏkÓ ,"EÚ¯ÊÏe EÏ Ì‰¯·‡ ˙k¯aƒ¿««¿»»¿¿«¿¬ƒ¿»∆¿««¿
‰¯LÈ‰ Bk¯„·e B˙„a ˜ÈÊÁn‰ Ì‰¯·‡ ÏL45Ì‰Â , ∆«¿»»««¬ƒ¿»¿«¿«¿»»¿≈

‰ÏÈÓa ÔÈ·iÁÓ‰46. «¿À»ƒ¿ƒ»

נח.42) בני שאר ב.43)ולא נט, על 44)סנהדרין אף
יצחק. של בנו שהוא ֿ 45)פי הקדושֿברוך התכוון ועליו

ובסנהדרין  זרע. לך ייקרא ביצחק כי לאברהם: באמרו הוא
ולא  מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם
אמרו: יב אות נ"ג פרשה רבה בראשית ובמדרש זרעו. כל
"כל  עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק,
שאינו  מי וכל זרע, לך ייקרא עולמות בשני מודה שהוא  מי
המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה

זרע". לך ייקרא לא שם), נדרים 46)רש"י הלכות השווה
כ"א. הלכה ט, פרק

.çÌÈÓÎÁ e¯Ó‡47ÏL BÚ¯Ê Ì‰L ,‰¯eË˜ ÈaL , »¿¬»ƒ∆¿≈¿»∆≈«¿∆
˜ÁˆÈÂ Ï‡ÚÓLÈ ¯Á‡ ‡aL Ì‰¯·‡48ÔÈ·iÁ - «¿»»∆»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÈÓa49È·a Ï‡ÚÓLÈ Èa ÌBi‰ e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â . ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈÈÓMa ‰ÏÈÓa Ïk‰ e·iÁ˙È - ‰¯eË˜50ÔÈ‡Â ; ¿»ƒ¿«¿«…¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰51. ∆¡»ƒ»∆»

ב.47) נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית ראה
בשר 49) את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

שחייבים  קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו...
במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה.
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים שישה אותם אלא

למלך).51)מספק.50) (משנה הספק על הורגים שאין

.è‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰¯Bza ˜ÒÚL Ì"ekÚ52˜ÒÚÈ ‡Ï . «∆»««»«»ƒ»…«¬…
˙BˆÓ Ú·La ‡l‡53Ì"ekÚ ÔÎÂ .„·Ïa Ô‰lL ∆»¿∆«ƒ¿∆»∆ƒ¿»¿≈«

˙·ML54e‰‡OÚ Ì‡ ,ÏÁ‰ ˙BÓÈÓ ÌBÈa elÙ‡ ∆»«¬ƒ¿ƒ«…ƒ¬»»
˙aL BÓk BÓˆÚÏ55‰˙ÈÓ ·iÁ -56¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿¿«»«»ƒ»¿≈»ƒ«

BÓˆÚÏ „ÚBÓ ‰OÚ Ì‡57ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk . ƒ»»≈¿«¿¿»∆»»≈«ƒƒ
˙c LcÁÏ Ô˙B‡58;ÔzÚcÓ ÔÓˆÚÏ ˙BˆÓ ˙BOÚÏÂ »¿«≈»¿«¬ƒ¿¿«¿»ƒ«¿»

„ÓÚÈ B‡ ,˙Bˆn‰ Ïk Ïa˜ÈÂ ˜„ˆŒ¯‚ ‰È‰È B‡ ‡l‡∆»ƒ¿∆≈∆∆ƒ«≈»«ƒ¿«¬…
B‡ ‰¯Bza ˜ÒÚ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ B˙¯B˙a¿»¿…ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»««»
B˙B‡ ÔÈLBÚÂ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯·c LcÁ B‡ ˙·L»«ƒ≈»»«ƒ¿¿ƒ
BÈ‡ Ï·‡ ,‰Ê ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ∆«»ƒ»«∆¬»≈

‚¯‰59. ∆¡»

ד)52) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין שמים בידי
להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו ציוה "תורה
שהוא  עליו, סבורים שאנשים מפני שם: המאירי וכתב
אחריו. לטעות ויבואו יודע, אותו שרואים מתוך משלנו,

גוי 53) "שאפילו שם: נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן
גדול". ככהן הוא הרי בתורה יום 54)ועוסק ממלאכתו,

שלם.55)שלם. יום ממלאכה בו שם 56)ששובתים
- ישבותו" לא ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב, נח,
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שזה  ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב וזה
לטעות  ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני הוא כאילו נראה,

שם). (מאירי חג,57)אחריו בתורת בו לשבות חג,
את  מבליט הוא שבזה ובמשתה, במאכל בו ולשמוח
לו  שאין מפני ולא שבתון", "יום בתורת החיובית שביתתו

להתעסק. ובמה לעשות התימנים:58)מה יד בכתב
דבר. שבע 59)לחדש על אלא נהרג נח בן מצינו שלא

אלא  מיתה" "חייב שם אמרו לא כורחך ועל בלבד, מצוות
בלבד. שמים בידי מיתה

.é‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡MÓ ‰ÂˆÓ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ÁŒÔa60 ∆…«∆»»«¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»
¯ÎO Ïa˜Ï È„k61d˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿«≈»»≈¿ƒ«¬»

epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰ÏBÚ ‡È·‰ Ì‡Â .d˙ÎÏ‰k62Ô˙ . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ»¿«¿ƒƒ∆»«
epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰˜„ˆ63d˙B‡ ÔÈ˙BpL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ; ¿»»¿«¿ƒƒ∆¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÈiÚÏ64‰ÂˆÓe ,Ï‡¯OiÓ ÔBf «¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»
B˙BÈÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ65Ì"ekÚ‰ Ï·‡ ;66- ‰˜„ˆ Ô˙pL ¬≈∆¿«¬¬»»«∆»«¿»»
epnÓ ÔÈÏa˜Ó67Ì"ekÚ ÈiÚÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ68. ¿«¿ƒƒ∆¿¿ƒ»«¬ƒ≈«

ותלמודֿתורה.60) לשבת מצּווה,61)פרט בתורת ְֶלא
שכר. לקבל כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם ְֶאלא

שנאמר 62) ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים
אשר  הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא
שמקריבים  הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה ' יקריבו
שאין  ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה בהלכות וראה עולה".
ציבור. משל קרבים נסכיה אבל נסכים, עימה מביאים

שאמרו 63) כמו עליו, מכפרת והצדקה א, ח, בתרא בבא
צדקה  כך ישראל, על מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם

העולם". אומות על שמקיים 64)מכפרת זה, תושב גר
נח. בני מצוות (ויקרא 65)שבע ככתוב ולפרנסו, לזונו

וכן  א). סה, (עבודהֿזרה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה,
לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים אמרו
תושב  ובגר להחיותו. מצּווה אתה שגר לנכרי, ְֶממכירתה
כפירוש  נבילות, ואוכל עבודהֿזרה עובד שאינו שם, ידובר

שם. מצוות.66)רש"י שבע לקיים עליו קיבל שלא
איבה.67) לנו ייטור לקבלה נסרב שאם שלום, דרכי משום

שר  או "מלך ט הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה
אותו  מחזירים אין לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן
ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו,

עצמו 68) שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור
שם. וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, שם ומחלל
ובביאורנו  ה הלכה י"א, פרק עדות הלכות לעיל והשווה

שם.

.àéÌÈËÙBL ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈ƒ∆ƒ¿»≈«¬¿ƒ
ÌÈËtLn‰ ÈtŒÏÚ Ô‰Ï Ôe„Ï ,ÌÈ·LBz‰ ÌÈ¯b‰ el‡Ï¿≈«≈ƒ«»ƒ»»∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

el‡‰69ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ .ÌÏBÚ‰ ˙ÁMÈ ‡lL È„k , »≈¿≈∆…ƒ»≈»»ƒ»≈ƒ
Ô‰Ó Ì‰ÈËÙBL e„ÈÓÚiL70ÓÚÓ -e‡¯ Ì‡Â ,ÔÈ„È ∆«¬ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒƒ¿ƒ»

Ï‡¯OiÓ Ì‰Ï e„ÈÓÚiL71ÔÈ„ÈÓÚÓ -72. ∆«¬ƒ»∆ƒƒ¿»≈«¬ƒƒ

שלפנינו.69) טֿי בפרקים ביניהם 70)המבוארים שיש
לשפוט. הראויים לכך.71)אנשים שראוי מי בהם שאין

וכן 72) וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל, משל
להשחית  לא להתפלל, ה' לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו

כג. יח, בראשית בתורה וכמסופר סדום, את

.áéÏ‡¯OÈ ÈÈ„a Ôe„Ï EÈÙÏ e‡aL Ì"ekÚ ÈL¿≈«∆»¿»∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÈc - ‰¯BzŒÔÈc Ôe„Ï Ì‰ÈL eˆ¯Â73‰ˆB¯ „Á‡‰ . ¿»¿≈∆»ƒ»»ƒ»∆»∆

‡l‡ Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆB¯ epÈ‡ „Á‡‰Â¿»∆»≈∆∆≈ƒ»∆»
Ô‰ÈÈ„a74˙eÎÊ LÈ Ì‡ ,Ì"ekÚÂ Ï‡¯OÈ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»»ƒ¿»≈¿«ƒ≈¿

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰ÈÈ„a BÏ ÔÈc - Ì‰ÈÈ„a Ï‡¯OiÏ«ƒ¿»≈¿ƒ≈∆»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ
ÔÈc - eÈÈ„a Ï‡¯OiÏ ˙eÎÊ LÈ Ì‡Â !ÌÎÈÈc Ck»ƒ≈∆¿ƒ≈¿¿ƒ¿»≈¿ƒ≈»ƒ

eÈÈc Ck :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰¯BzŒÔÈ„ BÏ75,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ! ƒ»¿¿ƒ»ƒ≈¿≈»∆ƒ
·LBz ¯‚Ï Ôk ÔÈOBÚ ÔÈ‡L76BÏ ÔÈc ÌÏBÚÏ ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¿≈»∆»¿»»ƒ

·LB˙ È¯b ÌÚ ÔÈ‚‰BpL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿≈≈»∆ƒ∆¬ƒƒ≈≈»
ı¯‡ŒC¯„a77e‡ È¯‰L ,Ï‡¯OÈk ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ¿∆∆∆∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»≈∆¬≈»

Ô˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ78EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ" :¯Ó‡pL , ¿Àƒ¿«¬»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
"dÏÎ‡Â ‰pzz79ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ .80ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ : ƒ¿∆»«¬»»¿∆∆»¿¬»ƒ≈¿ƒ

ÌBÏL Ì‰Ï81Ì"ekÚa -82elÙ‡ .·LBz ¯‚· ‡Ï , »∆»¿«…¿≈»¬ƒ
ÌÈÓÎÁ eeˆ ,Ì"ekÚ‰83Ì‰È˙Ó ¯a˜ÏÂ Ì‰ÈÏBÁ ¯w·Ï »«ƒ¬»ƒ¿«≈≈∆¿ƒ¿…≈≈∆

Ï‡¯OÈ È˙Ó ÌÚ84ÈiÚ ÏÏÎa Ì‰ÈiÚ Ò¯ÙÏe , ƒ≈≈ƒ¿»≈¿«¿≈¬ƒ≈∆ƒ¿«¬ƒ≈
ÌBÏL ÈÎ¯„ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈ85'‰ ·BË" :¯Ó‡ È¯‰ . ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆¡«

ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c" :¯Ó‡Â ,"ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkÏ«…¿«¬»«»«¬»¿∆¡«¿»∆»«¿≈
"ÌBÏL ‰È˙·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ86. …«¿»¿ƒ…∆»»

להם 73) דנים שניהם, ורצו תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
איננה. "דנין" ותיבת תורה, דיניהם 74)דין בתי כנימוסי

א.75)וכמשפטיהם. קיג, קמא עליו 76)בבא שקיבל
נח. בני מצוות שבע ובכבוד.77)לקיים בנימוס

ולתמכם.78) לעיל.79)לפרנסם וכמבואר ב כא, פסחים
א.80) סב, שתי 81)גיטין שלום, שלום להם; לומר

נח.82)פעמים. בני מצוות שבע עליו קיבל שלא
א.83) סא, שהרי 84)שם ישראל, אצל אותם שיקברו לא

אלא  א, מז, סנהדרין ראה צדיק, אצל רשע לקבור אסור
הלכות  לעיל רבינו ולשון לקברם. בהם שמתעסקים לומר
ומנחמים  גויים, מתי "קוברים י"ב הלכה י"ד, פרק אבל

עניים 85)אבליהם". מתנות הלכות והשווה שם, גיטין
עניי  עם גויים עניי ומכסים "מפרנסים ז הלכה ז, פרק

י,86)ישראל". פרק עבודהֿזרה בהלכות נתבאר וכבר
ש" ו שגלו הלכה בזמן אלא אמורים, האלו הדברים כל אין

ישראל, על תקיפה הגויים שיד או האומות, לבין ישראל
לנו  אסור העולם אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן אבל
שבע  עליו שיקבל עד בארצנו... עבודהֿזרה עובד גוי להניח
אפילו  בארצך, ישבו לא שנאמר: נח, בני שנצטוו מצוות

שעה". לפי

אחד־עּׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
כקדם.1) התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך

כופר  בו, הכופר וכל בתורה. מפורשת במשיח שהאמונה
המשיח  שזהו לוודא, אפשר במה רבינו. ובמשה בתורה

האמיתי.

.à„Âc ˙eÎÏÓ ¯ÈÊÁ‰Ïe „ÓÚÏ „È˙Ú ÁÈLn‰ CÏn‰2 «∆∆«»ƒ«»ƒ«¬…¿«¬ƒ«¿»ƒ
dLÈÏ3Lc˜n‰ ‰B·e ,‰BL‡¯‰ ‰ÏLÓnÏ ,4, ¿»¿»«∆¿»»»ƒ»∆«ƒ¿»

ÂÈÓÈa ÌÈËtLn‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ï‡¯OÈ ÈÁ„ ıa˜Óe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
Ì„wÓ eÈ‰Lk5ÔÈhÓL ÔÈOBÚÂ ,˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó . ¿∆»ƒ…∆«¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒƒ
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˙BÏ·BÈÂ6ÈÓ ÏÎÂ .‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓ ÏÎk , ¿¿¿»ƒ¿»»»¬»«»¿»ƒ
‡Ï - B˙‡È·Ï ‰kÁÓ BÈ‡L ÈÓ B‡ Ba ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L∆≈«¬ƒƒ∆≈¿«∆¿ƒ»…
‰LÓ·e ‰¯Bza ‡l‡ ,¯ÙBÎ ‡e‰ „·Ïa ÌÈ‡È· ¯‡L·ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«≈∆»«»¿∆

‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L .ea¯7·LÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ «≈∆¬≈«»≈ƒ»»»∆∆¡«¿»
Ì‡ .'B‚Â Eˆa˜Â ·LÂ ,EÓÁ¯Â E˙e·L ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆¿¿¿ƒ¬∆¿»¿ƒ∆¿¿ƒ

"'‰ E‡È·‰Â .'B‚Â ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È8el‡Â . ƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ¿∆¡ƒ¬¿≈
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰ ,‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿…»ƒ«»≈¿ƒ»«¿»ƒ
ÌÚÏa ˙L¯Ùa Û‡ .ÌÈ‡È·p‰ Ïk È„ÈŒÏÚ e¯Ó‡pL∆∆∆¿«¿≈»«¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰ ÁÈLna :ÌÈÁÈLn‰ ÈLa ‡a ÌLÂ ,¯Ó‡∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«»ƒ
,Ì‰È¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ ÚÈLB‰L ,„Â„ ‡e‰L∆»ƒ∆ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«»≈∆
˙‡ ÚÈLBnL ,ÂÈaÓ „ÓBÚL ÔB¯Á‡‰ ÁÈLn·e«»ƒ«»«¬∆≈ƒ»»∆ƒ«∆
‡ÏÂ ep‡¯‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌLÂ .‰B¯Á‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»«¬»¿»≈∆¿∆¿…

„Â„ ‰Ê - "‰zÚ9CÏÓ ‰Ê - "·B¯˜ ‡ÏÂ ep¯eL‡" , «»∆»ƒ¬∆¿…»∆∆∆
Ë·L Ì˜Â" ,„Â„ ‰Ê - "·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c" ;ÁÈLn‰«»ƒ«»«»ƒ«¬…∆»ƒ¿»≈∆

t ıÁÓe" ;ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê - "Ï‡¯OiÓ"·‡BÓ È˙‡ ƒƒ¿»≈∆∆∆«»ƒ«»««¬≈»
„Â„ ‰Ê -10Ì„cÓÈÂ ·‡BÓ ˙‡ CiÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ , ∆»ƒ¿≈≈««∆»«¿«¿≈

¯˜¯˜Â" ,"Ï·Áa11,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "˙L Èa Ïk «∆∆¿«¿«»¿≈≈∆«∆∆«»ƒ«
"ÌÈ „Ú ÌiÓ BÏLÓe" :Ba ¯Ó‡pL12ÌB„‡ ‰È‰Â" ; ∆∆¡«»¿ƒ»«»¿»»¡

ÌB„‡ È‰zÂ" :¯Ó‡pL ,„Â„ ‰Ê - "‰L¯È13„Â„Ï ¿≈»∆»ƒ∆∆¡««¿ƒ¡¿»ƒ
,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "‰L¯È ‰È‰Â" ,"'B‚Â ÌÈ„·ÚÏ«¬»ƒ¿¿»»¿≈»∆«∆∆«»ƒ«

"'B‚Â ÔBiˆ ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ" :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»ƒƒ¿«ƒ¿

דוד.2) בית מלכות התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
ב)3) סט, (יומא התלמוד מליצת עלֿפי לפנים. שהיתה כמו

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו
רש"י:4) ומפרש למשיחא", "הילכתא א: מה, זבחים

ביתֿהמקדש". כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה
רש"י:5) ומפרש למשיחא!" "הלכתא ב: נא, סנהדרין

ארבע  שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה
למקומן. ביתֿדין כל 6)מיתות בישיבת תלויים שהם

דרור  "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל
פ"י, ויובל שמיטה בהל' וכמבואר יושביה", לכל בארץ
יהיה  "ואם יג: פרשתא ויקרא, פרשת כהנים' וב'תורת ה"ח.
ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל

הארוכה 8)הבטיחה.7) בגלותנו מדברים הכתובים, ואלה
אשר  העמים מכל וקבצך "ושב אמר: שהרי ובגאולתה,
העמים, כל בין מפוזרים היו לא בבל ובגלות וגו'. הפיצך"
והרבך  והטיבך וירשתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן
ברמב"ן  וראה ספר'). ('קרית שנית גלו שהרי מאבותיך",
היא  מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז כו, ויקרא
לא  האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה

ששבו  ובנימין, יהודה העם, בבל.לששית עליית בימי
והרבך  והטיבך אמרו: ה"ח, פ"א קידושין ובירושלמי
אבל  ונשתעבדו, חזרו שנגאלו אע"פ אבותיך - מאבותיך
משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם - אתם

המשיח.9) על זה פסוק דרשו ה"ה, פ"ד תענית בירושלמי
ב'מדרש  וכן מישראל", משיחא "ויתרּבא תרגם: ואונקלוס

יז. אות פ"א, דברים שם.10)רבה' לתורה ברש"י וכן
קיר"11) "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון הורס,

שם). של 12)(אבןֿעזרא בנו שת מן יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון ראה 13)אדם אולם ארם, בפסוק:

יד. ישראל 14)שם "אמרו אמרו: שם, רבה' וב'מדרש
אמר  עשו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקב"ה, לפני
מיעקב  כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם:
ואמלוך  מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... שבט וקם

ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם,

.á'‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ËÏ˜ÓŒÈ¯Úa Û‡«¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ ...EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡¡…∆∆¿À¿¿»«¿»¿»»ƒ¿

‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe15ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eˆ ‡ÏÂ , ≈»…»»»»∆¿…ƒ»«»»
e‰zÏ ‡e‰16CÈ¯ˆ ¯·c‰ ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ È¯·„a Ï·‡ ; «…¬»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«»»»ƒ

‰Ê ¯·„a ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ¯Ùq‰ ÏkL ,‰È‡¯17. ¿»»∆»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»∆

בעבר 15) שלש אלא היו שלא מקלט, ערי תשע שיהיו
יד. לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלש המזרחי, הירדן

ב. ט, זה 16)ובמכות פסוק ועלֿכרחך ולבטלה, לחינם
ה"ו: פ"ב, מכות בירושלמי שאמרו כמו לעתידֿלבוא, נאמר
את  לנו ה' ירחיב שאז שלש", עוד מפרישים "ולעתידֿלבוא
בירושלמי  כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ,
ה"ד. פ"ח, רוצח הל' והשווה ה"ח. פ"א, קידושין

וכן 17) יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח בדבר
ועוד. יב ובדניאל עב, תהלים ג, מלאכי ד, במיכה

.âCÈ¯ˆ ÁÈLn‰ CÏn‰L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡Â¿««¬∆««¿¿∆«∆∆«»ƒ«»ƒ
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ˙BOÚÏ18B‡ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c LcÁÓe , «¬¿ƒ¿«≈¿»ƒ»»

ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ19el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ20¯·c‰ ÔÈ‡ - ¿«∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈«»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁÓ ÏB„b ÌÎÁ ‡·È˜Ú Èa¯ È¯‰L ,Ck»∆¬≈«ƒ¬ƒ»»»»≈«¿≈«ƒ¿»

ÂÈÏÎ ‡OB ‰È‰ ‡e‰Â ,‰È‰21CÏn‰ ‡·ÈÊBkŒÔa ÏL22, »»¿»»≈≈»∆∆≈»«∆∆
ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰Â23en„Â , ¿»»≈»»∆«∆∆«»ƒ«¿ƒ

„Ú ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L B¯B„ ÈÓÎÁ ÏÎÂ ‡e‰¿»«¿≈∆«∆∆«»ƒ««
˙BBÚa ‚¯‰pL24,BÈ‡L Ì‰Ï Ú„B ,‚¯‰pL ÔÂÈk . ∆∆¡««¬≈»∆∆¡««»∆∆≈

˙ÙBÓ ‡ÏÂ ˙B‡ ‡Ï ÌÈÓÎÁ epnÓ eÏ‡L ‡ÏÂ25¯wÚÂ . ¿…»¬ƒ∆¬»ƒ…¿…≈¿ƒ«
‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰L :Ô‰ ‰Îk ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»≈∆«»«…À∆»ƒ¿»∆»

ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ26‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â , ¿»¿¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆¿…
Ô‰Ó ÔÈÚ¯B‚27. ¿ƒ≈∆

ב).18) יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; - אות
של 19) מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

ה"א). פ"י, התורה יסודי בהל' רבינו (לשון עולם"
אלו,20) בדברים תימן: בכ"י וכן קדומים, בדפוסים

אומרים". בו,21)"שהטיפשים ותומך אחריו נמשך
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב כוכבא,22)מלשון בר הוא

חורבן  לאחר הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד
אדריאנוס  בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית
וראה  הדורות'). ('סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו
מטבע  רש"י: ומפרש כוזביות", "מעות ב צז, בבבאֿקמא

כוזיבא. בן והיה 23)של ה"ה. פ"ד, תענית ירושלמי
מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב כוכב "דרך עליו: דורש

ואמרה:24) קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
לפיכך  ישראל, של זרועם המודעי, אלעזר רבי את "הרגת
ביתר" נלכדה מיד תיבש... יבש איש אותו של זרועו
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ביד  "ונפל ה"ג: פ"ה, תעניות הל' והשווה שם). (ירושלמי
המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והיתה כולם, ונהרגו גויים

ב. פסוק פ"ב, איכה רבה' ב'מדרש והראב"ד 25)וראה
כוזיבא  בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג:
הוא  אם לבדקו, אחריו חכמים שלחו משיח. שהוא עצמו על
החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
ולא  ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב
שאינו  שראו כיון דלים"), בצדק ושפט יוכיח אזניו למשמע
אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. - ודאין" "מריח
הרגוהו  שהגויים הנ"ל כירושלמי סובר רבינו אולם
העולם  בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו,
לקמן  (ראה בלבד" מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה
ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ה"ב), פי"ב
(כסףֿמשנה). הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק

עולם 26) עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
דברי  שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות
בהל' רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצווים תורה

ה"א). פ"ט, התורה רומי 27)יסודי ובדפוס כאן, חסר
או  גורע, או המוסיף "וכל תימן: בכת"י וכן ואמשטרדם,
מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה
זה  הרי הנ"ל: ובדפוסים ואפיקורוס". רשע בוודאי זה הרי

ואפיקור  ורשע בדאי וס.ודאי

.ã‰‚B‰ ,„ÂcŒ˙ÈaÓ CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡Â28˜ÒBÚÂ ‰¯Bza ¿ƒ«¬…∆∆ƒ≈»ƒ∆«»¿≈
,‰tŒÏÚaLÂ ·˙ÎaL ‰¯B˙ ÈÙk ,ÂÈ·‡ „Â„k ˙BˆÓa¿ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿∆¿«∆

d˜„a ˜fÁÏe da CÏÈÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÛÎÈÂ29ÌÁlÈÂ , ¿»…»ƒ¿»≈≈≈»¿«≈ƒ¿»¿ƒ»≈
'‰ ˙BÓÁÏÓ30ÁÈLÓ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -31Ì‡ . ƒ¿¬¬≈∆¿∆¿«∆»ƒ«ƒ

ÁÈÏˆ‰Â ‰OÚ32ŒÈÁ„ ıa˜Â BÓB˜Óa Lc˜Ó ‰·e »»¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿≈
È‡cÂa ÁÈLÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ33Ôw˙ÈÂ .34ÌÏBÚ‰ ˙‡ ƒ¿»≈¬≈∆»ƒ«¿««ƒ«≈∆»»

Ct‰‡ Ê‡ŒÈk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ BlkÀ«¬…∆«≈¿««∆∆¡«ƒ»∆¿…
B„·ÚÏ '‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ,‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿»¿

"„Á‡ ÌÎL35Ì‡Â .36- ‚¯‰ B‡ ,‰k „Ú ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¿∆∆»¿ƒ…ƒ¿ƒ««…∆¡«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰ÁÈË·‰L ‰Ê BÈ‡L Úe„Èa¿»«∆≈∆∆ƒ¿ƒ»»»»«¬≈
‡ÏÂ .e˙nL ÌÈ¯Lk‰Â ÌÈÓÏM‰ „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓ ÏÎk¿»«¿≈≈»ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆≈¿…
,ÌÈa¯ Ba ˙BqÏ ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ B„ÈÓÚ‰∆¡ƒ«»»∆»¿««ƒ
¯·Ïe Ì‰a ÛB¯ˆÏ eÏLkÈ ÌÈÏÈkOn‰ ÔÓe" :¯Ó‡pL¯ ∆∆¡«ƒ««¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»∆¿»≈

ÚeLÈ Û‡ ."„ÚBnÏ „BÚ Èk ,ı˜ ˙Ú „Ú ÔaÏÏÂ¿«¿≈«≈≈ƒ«≈«≈«
È¯ˆBp‰37ÔÈcŒ˙È·a ‚¯‰Â ÁÈLÓ ‰È‰iL ‰ncL38, «¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ«¿∆¡«¿≈ƒ

EnÚ ÈˆÈ¯t È·e" :¯Ó‡pL ,Ï‡i„ B· ‡a˙ ¯·k¿»ƒ¿«≈»ƒ≈∆∆¡«¿≈»ƒ≈«¿
ÔBÊÁ „ÈÓÚ‰Ï e‡OpÈ39ÏBLÎÓ LÈ ÈÎÂ ."eÏLÎÂ ƒ«¿¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿

Ï‡Bb ÁÈLnL e¯ac ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,‰fÓ ÏB„b»ƒ∆∆»«¿ƒƒƒ¿∆»ƒ«≈
Ì‰ÈÁ„ ıa˜Óe ,ÌÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ40,Ô˙BˆÓ ˜fÁÓe ƒ¿»≈ƒ»¿«≈ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿»

Ì˙È¯‡L ¯fÙÏe ,·¯Áa Ï‡¯OÈ „a‡Ï Ì¯b ‰ÊÂ¿∆»«¿«≈ƒ¿»≈«∆∆¿«≈¿≈ƒ»
ÌÏBÚ‰ ·¯ ˙BÚË‰Ïe ‰¯Bz‰ ÛÈÏÁ‰Ïe ,ÌÏÈtL‰Ïe¿«¿ƒ»¿«¬ƒ«»¿«¿…»»
‡¯Ba ˙B·LÁÓ Ï·‡ .'‰ È„ÚÏaÓ dBÏ‡ „·ÚÏ«¬…¡«ƒ«¿¬≈¬»«¿¿≈
ÂÈÎ¯„ eÈÎ¯„ ‡Ï Èk ,Ì‚ÈO‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈…«¿»»¿«ƒ»ƒ…¿»≈¿»»

ÂÈ˙B·LÁÓ eÈ˙B·LÁÓ ‡ÏÂ41el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ; ¿…«¿¿≈«¿¿»¿»«¿»ƒ»≈
‰Ê ÏLÂ È¯ˆBp‰ ÚeLÈ ÏL42„ÓÚL ÈÏ‡ÚÓLi‰ ∆≈««¿ƒ¿∆∆«ƒ¿¿≈ƒ∆»«
C¯c ¯MÈÏ ‡l‡ ÔÈ‡ ,ÂÈ¯Á‡43Ôw˙Ïe ,ÁÈLn‰ CÏnÏ «¬»≈»∆»¿«≈∆∆«∆∆«»ƒ«¿«≈

Ê‡ Èk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa '‰ ˙‡ „·ÚÏ Blk ÌÏBÚ‰44 »»À«¬…∆¿««∆∆¡«ƒ»
'‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈
Blk ÌÏBÚ‰ ‡lÓ˙ ¯·k ?„ˆÈk ."„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ¿»¿¿∆∆»≈«¿»ƒ¿«≈»»À

ÁÈLn‰ È¯·cÓ45,˙Bˆn‰ È¯·cÓe ‰¯Bz‰ È¯·cÓe ƒƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿≈«»ƒƒ¿≈«ƒ¿
ÌÈa¯ ÌÈnÚ·e ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈi‡a el‡ ÌÈ¯·c eËLÙe»¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB Ì‰Â ,·ÏŒÈÏ¯Ú«¿≈≈¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈
eÈ‰ ˙Ó‡ el‡ ˙BˆÓ :ÌÈ¯ÓB‡ el‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ·e¿ƒ¿«»≈¿ƒƒ¿≈¡∆»

‰f‰ ÔÓfa eÏËa ¯·Îe46;˙B¯B„Ï ˙B‚‰B eÈ‰ ‡ÏÂ , ¿»»¿«¿««∆¿…»¬¿
ÔÈ‡Â Ô‰a LÈ ÌÈ¯zÒ ÌÈ¯·c :ÌÈ¯ÓB‡ el‡Â¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈»∆¿≈»

ÔËeLÙk47ÁÈLÓ ‡a ¯·Îe ,48.Ì‰È¯zÒ ‰l‚Â ƒ¿»¿»»»ƒ«¿ƒ»ƒ¿¿≈∆
ÌB¯ÈÂ ÁÈÏˆÈÂ ˙Ó‡a ÁÈLn‰ CÏn‰ „ÓÚiLÎe¿∆«¬…«∆∆«»ƒ«∆¡∆¿«¿ƒ«¿»

‡OpÈÂ49eÏÁ ¯˜ML ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈ¯ÊBÁ Ìlk Ì‰ „iÓ , ¿ƒ»≈ƒ»≈À»¿ƒ¿¿ƒ∆∆∆»¬
ÌeÚË‰ Ì‰È˙B·‡Â Ì‰È‡È·pLÂ ,Ì‰È˙B·‡50. ¬≈∆¿∆¿ƒ≈∆«¬≈∆ƒ¿

ומתעמק.28) הכתוב 29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה
אשר  לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, (מלכיםֿב,

בדק". שם את 30)ימצא השונא שכל ישראל, עם בשונאי
"ומשנאיך  גֿד) פג, (תהלים שנאמר ה', את שונא ישראל
אומר  שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו
כלפי  כביכול, עינו", בבבת נוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה
הלוחם  נמצא פד), אות בהעלותך פרשת ('ספרי' מעלה

נלחם. הוא - ה' מלחמת לא 31)בהם, אבל - בחזקת
ודאי. בכת"י 32)משיח וכן הנ"ל, ובדפוס כאן, חסר

וכו'. מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן:
באחרית 33) "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו שכן

ושם  הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים
...מארבע  ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע חוטר "ויצא א: יא,
רבינו: מוסיף ה"ב, פ"ט תשובה ובהל' הארץ". כנפות
יתר  יהיה חכמה בעל דוד, מזרע שיעמוד המלך "שאותו
וראה  רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה,

שם. הפרק,34)בביאורנו בסוף בסמוך וראה כאן, חסר
שבכת"י  מצונזר בלתי נוסח לפי החסר, כל את שהשלמתי

גרים 35)תימן. "כולם א) כד, (עבודהֿזרה אמרו וכן
ולעבדו  אהפוך... אז כי שנאמר: לעתידֿלבוא, הם גרורים
ישראל  בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד". שכם

מצוותיו". בכל שוה עבודתם תהא כל 36)והאומות
של"דֿל"ו  ונציאה מדפוס חסר הפרק, סוף עד הזה הקטע
רומי, כגון קדומים בדפוסים ונמצא צנזורה, מטעמי ואילך,
לפי  במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם שונצינו,
קפאח  יוסף הרב התימני החכם בידי הנמצא תימן, כת"י

בירושלים. נולד.37)שליט"א, בה נצרת, מעיר
כמורד 38) אותו שפטו והם רומי, לשלטונות שמסרוהו

השווה  ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז על המלכות
קיט. עמ' קוק הרב מוסד הוצאת תימן. להופיע 39)אגרת

עמ' (שם ה' לתורת הנוגדת דת ולחדש כנביא, העם לפני
אגרת 40)קיח). והשווה ל, אות לעיל בביאורנו ראה

ע  שם קב.תימן, ח.41)מ' נו, בישעיה הכתוב ע"פ
שם 42) תימן, ובאגרת האיסלם, דת מייסד למחמד הכוונה

ח) (ז, דניאל אמר ועליו משוגע. רבינו: מכנהו קכא, עמ'
תהיה  וכוונתו רברבן", ממלל ופום בקרניא... הוית "משתכל
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כה) ז, (שם ככתוב לשנותה, ויתכוון שבידינו, התורה להפר
כו). - קכה (שם ודת" זמנין להשניה לסלול 43)"ויסבר

המשיחים 44)ולהכשיר. מרשעת שיתאכזבו אחרי
משיח  בצדקת ולהכיר להבחין ידעו ומשקריהם, המדומים

ובאמיתתו. והמדומה.45)ה' ישוע 46)הבדאי כדעת
קיח. עמ' הנ"ל באגרת רבינו הזכירה אלא 47)הנצרי,

ואליגורה. משל והכוונה 48)דברי השקר. משיח
תכז. עמ' הרמב"ם" "תשובות במוספנו כמבואר לישמעאלי,

ירום 49) עבדי ישכיל "הנה יג) נב, (ישעיה הכתוב כלשון
על  יד) אות תולדות (תנחומא, חכמינו ודרשוהו ונשא".

דוד. בן "אליך 50)משיח יט) טז, (ירמיה הכתוב כלשון
אבותינו". נחלו שקר אך ויאמרו ארץ, מאפסי יבואו גויים

ׁשנים־עּׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
יתעסק 1) שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם

וכן  בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על האגדות בדברי אדם
לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ. זמן יחשוב לא
לימי  החכמים שתאוות עליו. שתנוח הקודש רוח עפ"י

הבא. העולם לחיי בהם לזכות אלא אינה המשיח,

.à·l‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡2¯·c ÏËaÈ ÁÈLn‰ ˙BÓÈaL ««¬∆««≈∆ƒ«»ƒ«ƒ»≈»»
B‚‰nÓ3‰OÚÓa LecÁ ÌL ‰È‰È B‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒƒ¿»∆»ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈
˙ÈL‡¯·4¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ ‡l‡ , ¿≈ƒ∆»»¿ƒ¿»≈¿∆∆∆¡«

"ıa¯È È„b ÌÚ ¯ÓÂ O·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â" :‰ÈÚLÈa5 ƒ«¿»¿»¿≈ƒ∆∆¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ·LBÈ Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ,¯·c‰ ÔÈÚ - ‰„ÈÁÂ ÏLÓ -»»¿ƒ»ƒ¿««»»∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì"ekÚ ÈÚL¯ ÌÚ ÁË·Ï6,¯ÓÂ ·‡Êk ÌÈÏeLn‰ »∆«ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿≈¿»≈
ÏÚ „˜L ¯Ó ,Ì„„LÈ ˙B·¯Ú ·‡Ê" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈¬»¿»¿≈»≈…≈«
‡ÏÂ eÏÊ‚È ‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ ˙„Ï ÌlÎ e¯ÊÁÈÂ ,"Ì‰È¯Ú»≈∆¿«¿¿À»¿«»¡∆¿…ƒ¿¿¿…

˙Áa ¯zn‰ ¯·„ eÏÎ‡È ‡l‡ ,e˙ÈÁLÈ7,Ï‡¯OÈ ÌÚ «¿ƒ∆»…¿»»«À»¿««ƒƒ¿»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ."Ô·z ÏÎ‡È ¯˜ak ‰È¯‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿≈«»»…«∆∆¿≈…«≈

ÌÈÏLÓ Ì‰ ÁÈLn‰ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰ el‡·8˙BÓÈ·e ; ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ«≈¿»ƒƒ
,ÏLÓ ‰È‰ ¯·„ ‰Ê È‡Ï ,ÏkÏ Ú„eÈ ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«ƒ»««…¿≈∆»»»»»»

.Ô‰· eÊÓ¯ ÔÈÚ ‰Óe»ƒ¿»»¿»∆

דעתך.2) על יעלה אל תימן: מטבעו.3)ובכת"י
רבינו 4) (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה

ממסכת  העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בפירושו
במעשה 5)סנהדרין). שינוי אז שיהיה לכאורה שנראה
העולם.6)בראשית. רשעי רומי: במנוחה 7)ובדפוס

תושעון". ונחת "בשובה טו) ל, (ישעיה ככתוב ובמתינות,
כישראל. בנחת רומי: והלא 8)ובדפוס שואל: והראב"ד

הארץ"? מן רעה חיה "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר
דברי  את לפרש אין נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו
פשוטו, מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך תורה
ישרור  שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם
החיות  יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ,

המשנה'). ('מרכבת הטבע דרך עלֿפי מהישוב,

.áe¯Ó‡9ÌÈÓÎÁ10˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈≈»»«∆ƒ
„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡ ÁÈLn‰11‰‡¯È , «»ƒ«∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»≈»∆

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ˙lÁ˙aL ,ÌÈ‡È·p‰ È¯·c ÏL ÔËeLtÓƒ¿»∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«
‚B‚Óe ‚Bb ˙ÓÁÏÓ ‰È‰z12‚Bb ˙ÓÁÏÓ Ì„wLÂ , ƒ¿∆ƒ¿∆∆»¿∆…∆ƒ¿∆∆

ÔÈÎ‰Ïe Ï‡¯OÈ ¯MÈÏ ‡È· „ÓÚÈ ‚B‚Óe13,ÌaÏ »«¬…»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿»ƒƒ»
‡È·p‰ ‰iÏ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁÏL ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL14 ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ…≈«»∆≈≈ƒ»«»ƒ

¯B‰h‰ ‡nËÏ ‡Ï ,‡· BÈ‡Â ,"'B‚Â15¯‰ËÏ ‡ÏÂ ¿¿≈»…¿«≈«»¿…¿«≈
‡Óh‰16ÌÈL‡ ÏÒÙÏ ‡ÏÂ ,17˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ì‰L «»≈¿…ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿∆¿««¿

ÌBÏL ÌeOÏ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒÙ e˜ÊÁ‰L ÈÓ ¯ÈLÎ‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒƒ∆À¿¿¿ƒ∆»»»
ÌÏBÚa18"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ ·Ï ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,19. »»∆∆¡«¿≈ƒ≈»«»ƒ

ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„wL ,ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ LÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒ∆¿ƒ∆…∆ƒ««»ƒ«
e‰iÏ‡ ‡B·È20‡Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . »≈ƒ»¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆…

Ô‰ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·cL ,eÈ‰iL „Ú eÈ‰È CÈ‡ Ì„‡ Ú„È≈«»»≈ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ≈
‰Ïa˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ Ìb ,ÌÈ‡È·p‰ Ïˆ‡21 ≈∆«¿ƒƒ««¬»ƒ≈»∆«»»

Ú¯Î‰ ÈÙÏ ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„a22CÎÈÙÏe ,ÌÈ˜eÒt‰ ƒ¿»ƒ≈∆»¿ƒ∆¿≈««¿ƒ¿ƒ»
el‡ ÌÈ¯·„a ˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï LÈ23ÔÈ‡ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ ; ≈»∆«¬…∆ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ≈

˙ca ¯wÚ Ô‰È˜ec˜„ ‡ÏÂ el‡ ÌÈ¯·c ˙ÈÂ‰ ¯ecÒ24. ƒ¬»«¿»ƒ≈¿…ƒ¿≈∆ƒ»«»
CÈ¯‡È ‡ÏÂ ,˙B„b‰‰ È¯·„a Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡Ï ÌÏBÚÏe¿»…ƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈««»¿…«¬ƒ

ˆBiÎÂ el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BL¯„na‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ «ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆¿…
‰‡¯È È„ÈÏ ‡Ï ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ;¯wÚ ÌÓÈOÈ25‡ÏÂ ¿ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒƒ…ƒ≈ƒ¿»¿…

‰·‰‡ È„ÈÏ26ÔÈvw‰ ·MÁÈ ‡Ï ÔÎÂ ;27e¯Ó‡ . ƒ≈«¬»¿≈…¿«≈«ƒƒ»¿
ÌÈÓÎÁ28ÌÁe¯ Átz :29ÌÈvw‰ È·MÁÓ ÏL30‡l‡ . ¬»ƒƒ«»∆¿«¿≈«ƒƒ∆»

ÔÈÓ‡ÈÂ ‰kÁÈ31¯·c‰ ÏÏÎa32e¯‡aL BÓk33. ¿«∆¿«¬ƒƒ¿««»»¿∆≈«¿

להלכה 9) קשורה זו פיסקא תימן: בכת"י וכן רומי, בדפוס
יראה  מתחילה: הבאה והלכה מקומה, שם כי הקודמת,

וכו'. ב.10)מפשוטן לד, מלכות 11)ברכות שתחזור
זרות. למלכויות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל

(בראשית 12) ככתוב האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג
והוא  וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י,
שם  ויפול בהם, להלחם הימים" "באחרית ישראל על יעלה

ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי לאביהם 13)על
הגדול 14)שבשמים. ה' יום בוא "לפני מסיים: והכתוב

הרי  על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת יום וזהו והנורא",
לח, (שם השמים מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל
"יום  וזהו ז) לט, (שם בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב),

בטעות.15)ה'". בטעות,16)שטיהרוהו שטימאוהו
המשנה  (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי
ב) נט, (בבאֿמציעא אמרו וכן מ"ז). פ"ח, עדיות  לרבינו
כתבת  וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא בשמים  "לא

(מ  אמרו וכן להטות", רבים אחרי "אלה בתורה: ב) ב, גילה
מעתה". דבר לחדש רשאי נביא שאין - המצוות

כמבואר 17) עבד, וזה ממזר זה עליהם יאמר לא ליוחסין,
ה"ג. בסוף (עדיות 18)בסמוך האומות מן לישראל שלום

הראב"ד). ובפירוש נפל 19)שם, אשר והבנים האבות לב
הצרות, מפני פה ואלה פה אלה וברחו ופחד, מורך בהם
שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו

יבוא 20) הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
פ"ד  סנהדרין הל' לעיל ראה בישראל. סמוכים למנות אליהו

ובביאורנו. רבו.21)הי"א, מפי סדר 22)איש הצעת
אות  שם ובביאורנו ה"א, פ"ט תשובה הל' השווה הפסוקים.

רנא. עמ' לה,23)א רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
ועומד  אליהו בא משיח, שיבוא קודם ימים שלשה שנינו:
ארץ  הרי ואומר: עליהם, ומספיד ובוכה ישראל הרי על
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וקולו  ושממה? ציה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל,
שלום  בא להם: אומר ואח"כ סופו, ועד העולם מסוף נשמע

איננה.24)לעולם. זו תיבה תימן, יראת 25)בכת"י
שמים.26)חטא. יבוא 27)אהבת ומתי הגלות, קץ

ב.28)משיח. צז, ובכת"י 29)סנהדרין נשמתם, תצא
דעתן". "תפוח שהגיע 30)תימן: כיון אומרים "שהיו

מתאכזבים  שהם נמצא בא", אינו שוב - בא ולא הקץ
(שם). הגאולה מן ג)31)ומתייאשים ב, (חבקוק ככתוב

לו". חכה יתמהמה אם יכזב, ולא לקץ בעיקרו,32)"ויפח
בדקדוקיו. ה"ד.33)ולא הקודם בפרק

.âeˆa˜˙ÈÂ BzÎÏÓÓ ·MÈ˙zLk ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈaƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ¿«≈«¿«¿¿ƒ¿«¿
eÒÁÈ˙È - Ï‡¯OÈ Ïk ÂÈÏ‡34ŒÁe¯a ÂÈt ÏÚ Ìlk ≈»»ƒ¿»≈ƒ¿«¬À»«ƒ¿«

¯‰ËÓe Û¯ˆÓ ·LÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÁezL L„w‰«…∆∆»«»»∆∆¡«¿»«¿»≈¿«≈
¯‰ËÓ ÈÂÏ È·e ."'B‚Â35ÒÁÈÓ ‰Ê :¯ÓB‡Â ‰lÁz ¿¿≈≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆¿À»

ÒÁÈÓ ‰ÊÂ Ô‰k36ÔÈÒÁÈÓ ÔÈ‡L ˙‡ ‰ÁB„Â !ÈÂÏ …≈¿∆¿À»≈ƒ¿∆∆∆≈»¿À»ƒ
Ï‡¯OÈÏ37Ì‰Ï ‡˙L¯z‰ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»≈¬≈≈«…∆«ƒ¿»»»∆

"ÌÈn˙Â ÌÈ¯‡Ï Ô‰k‰ „ÓÚ „Ú ,'B‚Â38,z„ÓÏ ‰p‰ . ¿«¬…«…≈¿Àƒ¿Àƒƒ≈»«¿»
.ÒÁÈÓ‰ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈ˜ÊÁn‰ ÔÈÒÁÈÓ L„w‰ŒÁe¯aL∆¿««…∆¿«¬ƒ«À¿»ƒƒƒ«¿À»
‰fL ÚÈ„BnL ,Ì‰ÈË·LÏ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ÒÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈ƒ¿»≈∆»¿ƒ¿≈∆∆ƒ«∆∆
ÏÚ ¯ÓB‡ BÈ‡ Ï·‡ ;ÈBÏt Ë·MÓ ‰ÊÂ ÈBÏt Ë·MÓƒ≈∆¿ƒ¿∆ƒ≈∆¿ƒ¬»≈≈«

„·Ú ‰ÊÂ ¯ÊÓÓ ‰Ê :˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ô‰L39ÔÈc‰L ,! ∆≈¿∆¿««¿∆«¿≈¿∆»∆∆«ƒ
‰ÚÓËpL ‰ÁtLnL ,‡e‰40‰ÚÓË -41. ∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

משפחתם.34) יחוס קידושין 36)מייחס.35)יבררו
לעבודת  כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א. עא,
והלוים. הכהנים כולל: לוי ושבט מיוחסים, אלא המקדש

ככל 37) כשר, ישראל נשאר הלוי, מזרע שאינו מי שכל
שאומר 38)ישראל. "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו דרשו

אורים  שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו עד לחבירו
ופסוק  וברש"י). ב כד, (כתובות שני במקדש היו לא ותומים
ולא  המתיחשים "כתבם שביקשו כהנים בבני מדבר זה
שהם  התרשחא), (=הוא נחמיה להם ויאמר נמצאו",

המשיח. ביאת עד הכהונה מן כנעני,39)מרוחקים עבד
בישראל. לבוא פסול 40)שפסול בה נתערב נתערבה,

מיהו. ידוע ולא הואיל 41)משפחה, בכשרותה, נשארת
פ"ח, בעדויות אמרו וכן א), עא, (קדושין בכשרות והוחזקה
לשון  - טמע לקרב". ולא לרחק "לא בא אליהו אין מ"ז:
כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת, דמע

(הערוך). טומעיא מן ליה וחפסין מתורגם:

.ã‡Ï42‡Ï ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈÓÎÁ‰ ee‡˙ …ƒ¿««¬»ƒ¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«…
e„¯iL È„Î ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ eËÏLiL È„Î43 ¿≈∆ƒ¿¿«»»»¿…¿≈∆ƒ¿

È„Î ‡ÏÂ ,ÌÈnÚ‰ Ì˙B‡ e‡OiL È„Î ‡ÏÂ ,Ì"ekÚa»«¿…¿≈∆¿«¿»»«ƒ¿…¿≈
ÔÈÈeÙ eÈ‰iL È„k ‡l‡ ;ÁÓOÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿…«∆»¿≈∆ƒ¿¿ƒ

Ïh·Óe O‚B Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙ÓÎÁÂ ‰¯Bza44È„k , «»¿»¿»»¿…ƒ¿∆»∆≈¿«≈¿≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ eÎÊiL45˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿¿«≈»»«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰·eLz46. ¿»

"לא"42) ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: ובכת"י
וילחצו.43)איננה. התורה,44)ישתעבדו מלימוד

מתעסק  אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן
ה"א). פ"ט, תשובה (הל' במצוות" ולא בחכמה לא

במה 45) לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא "שאם
(שם). ה"ב.46)יזכה?" פ"ט,

.ä‡ÏÂ ·Ú¯ ‡Ï ÌL ‰È‰È ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e¿«¿«…ƒ¿∆»…»»¿…
‰ÓÁÏÓ47˙e¯Á˙ ‡ÏÂ ‰‡˜ ‡ÏÂ ,48‰È‰z ‰·Bh‰L , ƒ¿»»¿…ƒ¿»¿…«¬∆«»ƒ¿∆

¯ÙÚk ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ˙ÚtLÓ49‡ÏÂ , À¿«««¿≈¿»««¬«ƒ¿ƒ∆»»¿…
„·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk ˜ÒÚ ‰È‰È50. ƒ¿∆≈∆»»»∆»»««∆ƒ¿»

c ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ï‡¯OÈ eÈ‰È CÎÈÙÏeÌÈ¯· ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ÁÎ ÈÙk Ì‡¯Ba ˙Úc e‚ÈOÈÂ ,ÌÈÓe˙q‰51, «¿ƒ¿«ƒ««¿»¿ƒ…«»»»

ÌiÏ ÌÈnk ,'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆««ƒ«»
"ÌÈqÎÓ52. ¿«ƒ

מלחמה".47) עוד ילמדו "ולא ד ב, בישעיה ככתוב
"ואיך 48) ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות

הבא  "העולם א) יז, (ברכות אמרו וכן הסוסים". את תתחרה
תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... לרוב,49)אין

בכל  פירות שמוציאים אילנות "עתידים ב: ל, שבת ראה
רבינו,50)יום". משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות

יסודי  בהל' וכמבואר כבודך", את נא "הראני באמרו:
ה"י. פ"א, ולהשיג,51)התורה להבין באדם שיש כח כפי

ונפש, מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין
הל' והשווה (שם), בוריו" על זה דבר אמיתת להשיג

ה"ו. פ"י, כו)52)תשובה לו, (יחזקאל נאמר וכן
אתן  רוחי ואת מבשרכם... האבן לב את "והסירותי
וירא  וב"זוהר" ה"ב. פ"ט, תשובה הל' השווה בקרבכם".
בני  וישיגו הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים אמרו: ב קיג,
ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם
פ"י  "חלק" לפרק בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה

קכז. עמ' קוק' הרב 'מוסד הוצאת מסנהדרין,

¯Ó‡L Ce¯a .Blk ¯eaÁ‰Â ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ eÓÏLƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿«ƒÀ»∆»«
Ï‡Ï Á·L ,ÌÏLÂ Ìz :BÏÏÎ·e BË¯Ùa ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â¿»»»»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«∆«»≈
¯ÙÒ ‡e‰Â ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ .ÌÏBÚ ‡¯Ba≈»ƒ¿«≈∆«¿»»»»¿≈∆
˙BÎÏ‰ .ÌÈBÓLe „Á‡ ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«¿»»∆»¿ƒƒ¿
- ˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰ML - ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒƒ»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
‰Ú·L - ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈∆«¿»»»»¿»ƒƒ¿

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - Ì‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ¿¬≈∆¿≈»»¿»ƒ

הל"ד  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ו  כסלו ז' חמישי יום

הל"ה  מחזור התחלת

ליום  פרקים ג' במסלול
ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa¿≈≈»

EÈ˙BˆÓ Ïk Ï‡ ÈËÈa‰a ,LB·‡ ‡Ï Ê‡»…≈¿«ƒƒ∆»ƒ¿∆
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¨¨§©הקּדמה
Ïk,ez ÔLe¯Ùa - ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ ezpL ˙BÂˆn‰ »«ƒ¿∆ƒ¿¿…∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿

‰¯Bz‰Â ,Ô·‡‰ ˙ÁÏ ˙‡ EÏ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿»¿∆À…»∆∆¿«»
BÊ ,"‰ÂˆÓ"e ;·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ ,"‰¯Bz" ."‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿»ƒ¿»
.‰Âˆn‰ Èt ÏÚ ,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eeˆÂ .dLe¯t≈»¿ƒ»«¬«»«ƒ«ƒ¿»
Ïk .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»∆¿«∆»
.B„È ·˙Îa ,˙eÓiL Ì„˜ ea¯ ‰LÓ d·˙k - ‰¯Bz‰«»¿»»…∆«≈…∆∆»ƒ¿«»
- „Á‡ ¯ÙÒÂ ;Ë·LÂ Ë·L ÏÎÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ô˙Â¿»«≈∆»¿»≈∆»≈∆¿≈∆∆»
‰¯Bz‰ ¯ÙÒ ˙‡ Á˜Ï" :¯Ó‡pL ,„ÚÏ ÔB¯‡a e‰˙¿»»»»¿≈∆∆¡«»…«∆≈∆«»
;ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ B˙‡ ÌzÓNÂ ,‰f‰«∆¿«¿∆…ƒ«¬¿ƒ¡…≈∆
- ‰¯Bz‰ Le¯t ‡e‰ ,‰Âˆn‰Â ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â¿»»»¿¿≈¿«ƒ¿»≈«»
¯‡LÏÂ ÚLB‰ÈÏÂ ÌÈ˜fÏ da ‰eˆ ‡l‡ ;d·˙k ‡Ï…¿»»∆»ƒ»»«¿≈ƒ¿ƒÀ«¿ƒ¿»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
‰Ê ÈtÓe ."˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬ƒ¿≈∆
‰·zÎ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜ƒ¿≈»∆¿«∆««ƒ∆…ƒ¿¿»
BÈc ˙È·a dlk ea¯ ‰LÓ d„nÏ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿»…∆«≈À»¿≈ƒ
ÔzLÏL ,ÚLB‰ÈÂ ÒÁÈÙe ¯ÊÚÏ‡Â ;ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»ƒ¿»ƒÀ«¿»¿»
‰LÓ ÏL B„ÈÓÏz ‡e‰L ÚLB‰ÈÏÂ .‰LnÓ eÏaƒ̃¿ƒ…∆¿ƒÀ«∆«¿ƒ∆…∆

¯Bz ¯ÒÓ ,ea¯ÔÎÂ ;‰ÈÏÚ e‰eˆÂ ‰t ÏÚaL ‰ «≈»«»∆¿«∆¿ƒ»»∆»¿≈
eÏa˜ ÌÈa¯ ÌÈ˜Êe .‰t ÏÚ „nÏ ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ,ÚLB‰È¿À«»¿≈«»ƒ≈«∆¿≈ƒ«ƒƒ¿
Ï‡eÓLe ;ÒÁÈtÓe ÌÈ˜f‰ ÔÓ ÈÏÚ Ïa˜Â ,ÚLB‰ÈÓƒÀ«¿ƒ≈≈ƒƒ«¿≈ƒƒƒ¿»¿≈
.BÈc ˙È·e Ï‡eÓMÓ Ïa˜ „Â„Â ,BÈc ˙È·e ÈÏÚÓ Ïaƒ̃≈≈≈ƒ≈ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈≈ƒ
,‰È‰ ÈÂÏÂ ,‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBiÓ ,ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Â«¬ƒ»«ƒ…ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ»»¿≈ƒ»»
Ïa˜ ‡e‰Â ;‰LÓ ÈÓÈa ÔË˜ ‰È‰Â ,‰LnÓ ÚÓLÂ¿»«ƒ…∆¿»»»»ƒ≈…∆¿ƒ≈
˙È·e ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Ó Ïa˜ e‰iÏ‡ .BÈc ˙È·e „ÂcÓƒ»ƒ≈ƒ≈ƒ»ƒ≈≈¬ƒ»«ƒ…ƒ≈
Ú„ÈB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e e‰iÏ‡Ó Ïa˜ ÚLÈÏ‡Â ,BÈcƒ∆¡ƒ»ƒ≈≈≈ƒ»≈ƒƒ»»
Ïa˜ ‰È¯ÎÊe ,BÈc ˙È·e ÚLÈÏ‡Ó Ïa˜ Ô‰k‰«…≈ƒ≈≈¡ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰È¯ÎfÓ Ïa˜ ÚLB‰Â ,BÈc ˙È·e Ú„ÈB‰ÈÓƒ»»≈ƒ¿≈«ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
ÒBÓÚÓ Ïa˜ ‰ÈÚLÈÂ ,BÈc ˙È·e ÚLB‰Ó Ïa˜ ÒBÓÚÂ¿»ƒ≈≈≈«≈ƒƒ«¿»ƒ≈≈»
Ï‡BÈÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÚLÈÓ Ïa˜ ‰ÎÈÓe ,BÈc ˙È·e≈ƒƒ»ƒ≈ƒ«¿»≈ƒ¿≈
˙È·e Ï‡BiÓ Ïa˜ ÌeÁÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÎÈnÓ Ïaƒ̃≈ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈
Ïa˜ ‰ÈÙˆe ,BÈc ˙È·e ÌeÁpÓ Ïa˜ ˜ew·ÁÂ ,BÈcƒ«¬«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰ÈÙvÓ Ïa˜ ‰ÈÓ¯ÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜ew·ÁÓ≈¬«≈ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
˙È·e ‡¯ÊÚÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÓ¯iÓ Ïa˜ ‰i¯ Ôa Ce¯·e»∆≈ƒ»ƒ≈ƒƒ¿¿»≈ƒ¿∆¿»≈
ÏL BÈc ˙Èa .BÈc ˙È·e ‰i¯ Ôa Ce¯aÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ»≈ƒ≈ƒ∆
- Ì‰Â .'‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡' ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‡¯ÊÚ∆¿»≈«ƒ¿»ƒ«¿≈¿∆∆«¿»¿≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ Ï‡i„Â ,ÈÎ‡ÏÓe ‰È¯ÎÊ ÈbÁ««¿«¿»«¿»ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»
‰a¯‰Â ;Ï·a¯Êe ÔLÏa ÈÎc¯Óe ,‰ÈÏÎÁ Ôa ‰ÈÓÁe¿∆¿»∆¬«¿»»¿¿«ƒ¿»¿À»∆¿«¿≈
ÔB¯Á‡‰ .ÌÈ˜Ê ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÌeÏLz ,Ô‰nÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»∆«¿≈»¿∆¿ƒ¿≈ƒ»«¬
‰‡n‰ ÏÏkÓ ‰È‰ ‡e‰Â ,˜Ècv‰ ÔBÚÓL ‡e‰ Ì‰Ó≈∆ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿««≈»
‰È‰ ‡e‰Â ;ÌlkÓ ‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ïa˜Â ,ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¿«∆ƒÀ»¿»»
˙È·e BÎBN LÈ‡ ÒB‚ÈË‡ .‡¯ÊÚ ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k…≈»««∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈
Ôa ÛÒBÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈∆
˙È·e ÌÈÏLe¯È LÈ‡ ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ‰„¯ˆ LÈ‡ ¯ÊÚBÈ∆∆ƒ¿≈»¿≈∆»»ƒ¿»«ƒ≈
‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e ÒB‚ÈË‡Ó eÏa˜ ÌÈcƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒƒÀ«∆¿«¿»
¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰ È‡zÂ¿ƒ«»«¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ≈∆∆∆

ÔBÚÓLÂ È‡aË Ôa ‰„e‰ÈÂ ,ÌÈc ˙È·e ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ¿≈∆»»≈ƒ»ƒ»∆««¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÁËL Ôa∆∆«≈ƒ»ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
˜„v‰ È¯b ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓL .ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒ≈ƒ»¿«¿»¿«¿«¿≈≈«∆∆
Ïl‰ .ÌÈc ˙È·e ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
˙È·e ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓMÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e È‡nLÂ¿««≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿≈
Ïl‰ ÏL Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Â .ÌÈcƒ»¿«»»»∆««¿«»ƒ¿¿∆ƒ≈
eÈ‰ ÌÈ„ÈÓÏz ‰MÓÁ .BÈc ˙È·e Ô˜f‰ Ïl‰Ó eÏaƒ̃¿≈ƒ≈«»≈≈ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ»
eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰Â ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï BÏ¿«»»»∆««¿≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿
,ÚLB‰È Èa¯Â ,ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ - Ì‰ el‡Â ;epnÓƒ∆¿≈≈«ƒ¡ƒ∆∆«»¿«ƒ¿À«
¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,Ï‡˙ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,Ô‰k‰ ÈÒBÈ Èa¯Â¿«ƒ≈«…≈¿«ƒƒ¿∆¿«¿≈¿«ƒ∆¿»»
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó Ïa˜ ÛÒBÈ Ôa ‰·È˜Ú Èa¯Â .C¯Ú Ôa∆¬»¿«ƒ¬ƒ»∆≈ƒ≈≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â .‰È‰ ˜„ˆ ¯b ÂÈ·‡ ÛÒBÈÂ ,ÏB„b‰«»¿≈»ƒ≈∆∆»»¿«ƒƒ¿»≈
Ì‚Â ,‰·È˜Ú Èa¯Ó eÏa˜ ˜„v‰ ¯b Ôa ¯È‡Ó Èa¯Â¿«ƒ≈ƒ∆≈«∆∆ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»¿«
ÏL ÂÈ¯·Á .Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Ó ÂÈ¯·ÁÂ ¯È‡Ó Èa¯ Ïaƒ̃≈«ƒ≈ƒ«¬≈»≈«ƒƒ¿»≈¬≈»∆
,ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÒBÈ Èa¯Â ,‰„e‰È Èa¯ Ì‰ - ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈«ƒ¿»¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿
ÔÁBÈ Èa¯Â ,ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,‰ÈÓÁ Èa¯Â¿«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿»»∆««¿«ƒ»»
.ÔBÈ„¯z Ôa ‰ÈÁ Èa¯Â ,È‡fÚ Ôa ÔBÚÓLÂ ,¯Ïcq‰««¿¿»¿ƒ¿∆««¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·Á eÏa˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ba¯ ÔBÙ¯Ë Èa¯ Ì‰ - ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·ÁÂ ;ÏB„b‰«»«¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ«¿«
Èa¯Â ,¯ÊÚÏ‡ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL∆«ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆∆¿»»¿«ƒ
ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ïa˜ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ .È¯e Ôa ÔÁBÈ»»∆ƒ«»«¿ƒ≈«»≈ƒ≈≈«»ƒ¿
Ïa˜ Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,Ô˜f‰ Ïl‰ ÏL Ba ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆ƒ≈«»≈¿«»ƒ¿¿ƒ≈
Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,epnÓ Ïa˜ Ba Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â ,epnÓƒ∆¿«»«¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ∆¿«»ƒ¿¿
‡e‰ ‰Ê ,ÔBÚÓL Ôa¯ ÏL Ba ‰„e‰È Èa¯Â .epnÓ Ïaƒ̃≈ƒ∆¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ¿∆
Èa¯Óe ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ‡e‰Â ,'LB„w‰ ea¯' ‡¯˜p‰«ƒ¿»«≈«»¿ƒ≈≈»ƒ≈«ƒ
LB„w‰ ea¯ .B¯·Á ÔBÚÓL Èa¯Óe ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆««≈«ƒƒ¿¬≈«≈«»
,LB„w‰ ea¯ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓe .‰Ln‰ ¯aÁƒ≈«ƒ¿»ƒ…∆«≈¿««≈«»
ÏÚaL ‰¯B˙a ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈ„nÏnL ¯eaÁ e¯aÁ ‡Ï…ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆¿«
‡È· B‡ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ;‰t∆∆»¿»»…≈ƒ»ƒ
˙BÚeÓM‰ ÔB¯ÎÊ BÓˆÚÏ ·˙Bk ,¯Bc‰ B˙B‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«≈¿«¿ƒ¿«¿
ÔÎÂ .ÌÈa¯a ‰t ÏÚ „nÏÓ ‡e‰Â ,ÂÈ˙Ba¯Ó ÚÓML∆»«≈«»¿¿«≈«∆»«ƒ¿≈
¯e‡aÓ ,BÁk ÈÙk BÓˆÚÏ ·˙Bk „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»≈¿«¿¿ƒ…ƒ≈
ÌÈ¯·cÓe ,ÚÓML BÓk ‰È˙BÎÏ‰Óe ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿∆»¿∆»«ƒ¿»ƒ
ÈtÓ Ìe„ÓÏ ‡lL ÌÈÈca ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»»«ƒƒ∆…¿»ƒƒ
eÓÈkÒ‰Â ,˙BcÓ ‰¯NÚ LÏMÓ ‰cÓa ‡l‡ ‰ÚeÓM‰«¿»∆»¿ƒ»ƒ¿…∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
„Ú ,„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ CÎÂ .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈ƒ«»¿»»»«»»»ƒ«
ÔÈÈc‰ ÏÎÂ ˙BÚeÓM‰ Ïk ıa˜ ‡e‰Â .LB„w‰ ea«̄≈«»¿ƒ≈»«¿¿»«ƒƒ
,ea¯ ‰LnÓ eÚÓML ÔÈLe¯t‰Â ÔÈ¯e‡a‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆»¿ƒ…∆«≈
‰¯Bz‰ ÏÎa ,¯B„Â ¯Bc Ïk ÏL ÔÈc ˙Èa e„ÓlLÂ¿∆»¿≈ƒ∆»»¿»«»
ÌÈÓÎÁÏ BpLÂ .‰Ln‰ ¯ÙÒ Ïk‰Ó ¯aÁÂ ;dlkÀ»¿ƒ≈≈«…≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ
eˆa¯Â ,Ìlk e‰e·˙Îe ;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰Ï‚Â ,ÌÈa¯a»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»≈¿»À»¿ƒ¿
‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿≈∆…ƒ¿««»∆¿«∆
ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ck LB„w‰ ea¯ ‰NÚ ‰nÏÂ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»»»»«≈«»»¿…ƒƒ«
ÌÈ„ÈÓÏz‰L ‰‡¯L ÈÙÏ ?‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰«»»¿∆»»¿ƒ∆»»∆««¿ƒƒ
,˙B‡·e ˙BLcÁ˙Ó ˙B¯v‰Â ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈËÚÓ˙Óƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈÂ ,˙¯ab˙Óe ÌÏBÚa ˙ËLBt ‰ÚL¯‰ ˙eÎÏÓe«¿»¿»»∆∆»»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»≈
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קיג dncwd - elqk 'f iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

˙BÈ‰Ï „Á‡ ¯eaÁ ¯aÁ - ˙BÂˆ˜Ï ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏbÏb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ∆»ƒ¿
·LÈÂ ;ÁÎMÈ ‡ÏÂ ‰¯‰Óa e‰e„ÓÏiL È„k ,Ìlk „Èa¿«À»¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈»¿…ƒ»≈«¿»«
el‡Â .ÌÈa¯a ‰Ln‰ „nÏÂ ,BÈc ˙È·e ‡e‰ ÂÈÓÈ Ïk»»»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»»«ƒ¿≈
ea¯ ÏL BÈc ˙È·a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰≈¿≈«¬»ƒ∆»¿≈ƒ∆«≈
Èa¯Â ,ÂÈa Ï‡ÈÏÓ‚Â ÔBÚÓL :epnÓ eÏa˜Â LB„w‰«»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈»»¿«ƒ
Èa¯Â ,·¯Â ,‡iÁ Èa¯Â ,‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Â ,ÒÙ‡»∆¿«ƒ¬ƒ»«»»¿«ƒƒ»¿«¿«ƒ
Èa¯Â ,ÔÁBÈ Èa¯Â ,Ï‡eÓLe ,‡¯t˜ ¯·e ,È‡pÈ««««»»¿≈¿«ƒ»»¿«ƒ
,epnÓ eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰ el‡ .‰ÈÚLB‰«¿»≈≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓÎÁ‰ ¯‡MÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ô‰nÚÂ¿ƒ»∆¬»ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ««ƒ
e„ÓÚÂ LB„w‰ ea¯Ó eÏa˜ ¯NÚ „Á‡‰ el‡L∆≈»««»»ƒ¿≈«≈«»¿»¿
‰È‰ „ÈÓÏz Ôk ¯Á‡Â ,‰È‰ ÔË˜ ÔÁBÈ Èa¯ ,BL¯„Óa¿ƒ¿»«ƒ»»»»»»¿««≈«¿ƒ»»
,È‡pÈ Èa¯Ó Ïa˜ ·¯ ÔÎÂ .‰¯Bz epnÓ Ïa˜Â È‡pÈ Èa¯Ï¿«ƒ««¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«ƒ≈≈«ƒ««
‡¯ÙÒ ¯aÁ ·¯ .‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Ó Ïa˜ Ï‡eÓLe¿≈ƒ≈≈«ƒ¬ƒ»«»»«ƒ≈ƒ¿»
¯aÁ ‡iÁ Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯wÚ ÚÈ„B‰Ïe ¯‡·Ï È¯ÙÒÂ¿ƒ¿≈¿»≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»ƒ≈
‰ÈÚLB‰ Èa¯ ÔÎÂ .‰Ln‰ ÈÈÚ ¯‡·Ï ‡zÙÒBz‰«∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯·c ¯‡·Ï ˙B˙È¯a‰ e¯aÁ ‡¯t˜ ¯·e««»»ƒ¿«»«¿¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ
¯Á‡ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÓÏLe¯È‰ „eÓÏz‰ ¯aÁ ÔÁBÈ»»ƒ≈««¿«¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««
ÈÏB„bÓe .‰L ˙B‡Ó LÏMÓ ·e¯˜a ˙Èa‰ Ôa¯ÁÀ¿«««ƒ¿≈ƒ¿…≈»»ƒ¿≈
·¯Â ,‡e‰ ·¯ - Ï‡eÓLe ·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈«¿≈«»¿«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„bÓe ;‡‰k ·¯Â ,ÔÓÁ ·¯Â ,‰„e‰È¿»¿««¿»¿«»¬»ƒ¿≈«¬»ƒ
,Èn‡ Èa¯Â ,‡Á ¯a ¯a ‰a¯ - ÔÁBÈ Èa¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«ƒ»»«»««»»¿«ƒ«ƒ
ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓe .Ôe·‡ Èa¯Â ,ÈÓÈc ·¯Â ,Èq‡ Èa¯Â¿«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿««¬»ƒ
.ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯ ,‰„e‰È ·¯Óe ‡e‰ ·¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«»≈«¿»«»¿«≈
ÈÈa‡ ,ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓeƒ¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«»¿«≈««≈
ÏÏkÓe .ÔÓÁ ·¯Ó Ìb eÏa˜ Ì‰ÈLe ;‡·¯Â¿»»¿≈∆ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«
¯a ¯Óe ;‡È·¯Â ÈL‡ ·¯ ,‡·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈»»«»≈¿»ƒ»««

.‡È·¯Óe ,ÈL‡ ·¯ ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ÈL‡ ·«̄»≈ƒ≈≈»ƒ«»≈≈»ƒ»
- ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ÈL‡ ·¯Ó ‡ˆÓƒ¿»≈«»≈«…∆«≈»»«»
(·) ,‡·¯Ó ÈL‡ ·¯ (‡) :Ô‰ el‡Â ,˙B¯Bc ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿≈≈«»≈≈»»
‡e‰ ·¯Â („) ,‡e‰ ·¯Ó ‰a¯Â (‚) ,‰a¯Ó ‡·¯Â¿»»≈«»¿«»≈«»¿«»
·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Â (‰) ,Ï‡eÓLe ·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Ó≈«ƒ»»¿«¿≈¿«ƒ»»¿«
Ôa¯Ó LB„w‰ ea¯Â (Â) ,LB„w‰ ea¯Ó Ï‡eÓLe¿≈≈«≈«»¿«≈«»≈«»
,ÂÈ·‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓL Ôa¯Â (Ê) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«»«¿ƒ≈»ƒ
Ôa¯Â (Ë) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (Á)¿«»«¿ƒ≈≈«»ƒ¿»ƒ¿«»
Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (È) ,ÂÈ·‡ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓLƒ¿≈«»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿«»«¿ƒ≈
ÔBÚÓL Ôa¯Â (‡È) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó ÂÈ·‡ Ô˜f‰«»≈»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿
‰ÈÚÓMÓ È‡nLÂ Ïl‰Â (·È) ,È‡nLÂ ÂÈ·‡ Ïl‰Ó≈ƒ≈»ƒ¿««¿ƒ≈¿««ƒ¿«¿»
,ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓLe (‚È) ,ÔBÈÏË·‡Â¿«¿«¿¿«¿»¿«¿«¿ƒ»¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÂ („È)ƒ»¿ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ È‡zÂ ÚLB‰ÈÂ (ÂË) ,ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒƒÀ«¿ƒ«ƒ≈∆∆∆¿≈
ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBÈÂ (ÊË) ,ÔÁBÈ Ôa∆»»¿≈∆∆∆¿≈∆»»
(ÁÈ) ,˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ ÒB‚ÈË‡Â (ÊÈ) ,ÒB‚ÈË‡Ó≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
(Î) ,Ce¯aÓ ‡¯ÊÚÂ (ËÈ) ,‡¯ÊÚÓ ˜Ècv‰ ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿««ƒ≈∆¿»¿∆¿»ƒ»
‰ÈÙˆe (·Î) ,‰ÈÙvÓ ‰ÈÓ¯ÈÂ (‡Î) ,‰ÈÓ¯iÓ Ce¯·e»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
,Ï‡BiÓ ÌeÁÂ („Î) ,ÌeÁpÓ ˜ew·ÁÂ (‚Î) ,˜ew·ÁÓ≈¬««¬«ƒ«¿«ƒ≈
(ÊÎ) ,‰ÈÚLÈÓ ‰ÎÈÓe (ÂÎ) ,‰ÎÈnÓ Ï‡BÈÂ (‰Î)¿≈ƒƒ»ƒ»ƒ«¿»

ÚLB‰Â (ËÎ) ,ÚLB‰Ó ÒBÓÚÂ (ÁÎ) ,ÒBÓÚÓ ‰ÈÚLÈÂƒ«¿»≈»¿»≈≈«¿≈«
Ú„ÈB‰ÈÂ (‡Ï) ,Ú„ÈB‰ÈÓ ‰È¯ÎÊe (Ï) ,‰È¯ÎfÓƒ¿«¿»¿«¿»ƒ»»ƒ»»

Ó ÚLÈÏ‡Â (·Ï) ,ÚLÈÏ‡Óe‰iÏ‡Â (‚Ï) ,e‰iÏ‡ ≈¡ƒ»∆¡ƒ»≈≈ƒ»¿≈ƒ»
,Ï‡eÓMÓ „Â„Â (‰Ï) ,„ÂcÓ ‰iÁ‡Â („Ï) ,‰iÁ‡Ó≈¬ƒ»«¬ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿≈
(ÁÏ) ,ÒÁÈtÓ ÈÏÚÂ (ÊÏ) ,ÈÏÚÓ Ï‡eÓLe (ÂÏ)¿≈≈≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿»
(Ó) ,ea¯ ‰LnÓ ÚLB‰ÈÂ (ËÏ) ,ÚLB‰ÈÓ ÒÁÈÙeƒ¿»ƒÀ«ƒÀ«ƒ…∆«≈
'‰ ÌÚÓ ÌlkL ‡ˆÓ - ‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒƒ«¿»ƒ¿»∆À»≈ƒ

.Ï‡¯NÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈
- ˙B¯Bc‰ ÈÏB„b Ì‰ ,ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÓÎÁ‰ el‡ Ïk»≈«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ≈¿≈«
Ì‰Óe ,˙BiÏb ÈL‡¯ Ì‰Óe ,˙B·ÈLÈ ÈL‡¯ Ì‰Ó≈∆»≈¿ƒ≈∆»≈»À≈∆
ÌÈÙÏ‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ì‰nÚÂ .‰ÏB„b È¯„‰qÓƒ«¿∆¿≈¿»¿ƒ»∆¿»»¬»ƒ
Ì‰ ,ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ .Ì‰nÚÂ Ì‰Ó eÚÓML ˙B··¯e¿»∆»¿≈∆¿ƒ»∆»ƒ»¿«»≈≈
„eÓÏz‰ ¯aÁL ‡e‰ ÈL‡ ·¯Â ;„eÓÏz‰ ÈÓÎÁ ÛBÒ«¿≈««¿¿«»≈∆ƒ≈««¿
„eÓÏz‰ ÔÁBÈ Èa¯ ¯aÁL ¯Á‡ ,¯ÚL ı¯‡a ÈÏ·a‰««¿ƒ¿∆∆ƒ¿»««∆ƒ≈«ƒ»»««¿
- ÔÈ„eÓÏz‰ ÈL ÔÈÚÂ .‰L ‰‡Ó BÓÎa ÈÓÏLe¯È‰«¿«¿ƒƒ¿≈»»»¿ƒ¿«¿≈««¿ƒ
ÌÈ¯·„e ,‰È˙BwÓÚ ¯e‡·e ‰Ln‰ È¯·c Le¯t ‡e‰≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¬À∆»¿»ƒ
ea¯ ˙BÓÈÓ ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»≈ƒ≈ƒƒ«≈
ÔÓe ,ÌÈ„eÓÏz‰ ÈMÓe .„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ LB„w‰«»¿«ƒ««¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÌlkÓ - ˙BzÙÒBz‰ ÔÓe ,È¯ÙÒÂ ‡¯ÙqÓe ,‡zÙÒBz‰«∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ«∆¿ƒÀ»
·iÁ‰ ,¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ¯‡a˙Èƒ¿»≈»»¿«À»«»≈¿«»««»
ÈtÓ LÈ‡ e˜ÈzÚ‰L BÓk ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ,¯eËt‰Â¿«»«»≈¿«»¿∆∆¿ƒƒƒƒ

.ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒ…∆ƒƒ«
ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ e¯ÊbL ÌÈ¯·c Ì‰Ó ¯‡a˙È Ìb«ƒ¿»≈≈∆¿»ƒ∆»¿¬»ƒ¿ƒƒ
eÚÓML BÓk ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»«¬¿»«»¿∆»¿
,"Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe" ¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰LnÓƒ…∆¿≈∆∆¡«¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
˙B‚‰n‰ Ì‰Ó ¯‡a˙È ÔÎÂ .Èz¯ÓLÓÏ ˙¯ÓLÓ eNÚ¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈∆«ƒ¿»
BÓk ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa e‚‰pL B‡ eÈ˜˙‰L ˙Bwz‰Â¿««»∆ƒ¿ƒ∆»¬¿»»¿
¯eÒÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa e‡¯L∆»≈ƒ∆«¿ƒ∆»»
EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ó≈∆∆∆¡«…»ƒ«»»¬∆«ƒ¿
‡lL ÌÈ‡ÏÙÓ ÔÈÈ„Â ÌÈËtLÓ ÔÎÂ ."Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ -»ƒ¿…¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…
¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ì‰a e„Â ,‰LnÓ ÌeÏaƒ̃¿ƒ…∆¿»»∆≈ƒ∆«
,ÌÈ˜f‰ Ô˙B‡ e˜ÒÙe ,Ô‰a ˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcna«ƒ∆«»ƒ¿∆∆»∆»¿»«¿≈ƒ
,„eÓÏza ÈL‡ ·¯ ¯aÁ Ïk‰ .‡e‰ Ck ÔÈc‰L e¯Ó‚Â¿»¿∆«ƒ»«…ƒ≈«»≈««¿
ÌÈ¯eaÁ ‰LÓ ÈÓÎÁ e¯aÁÂ .ÂÈÓÈ „ÚÂ ‰LÓ ˙BÓÈÓƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
B„ÈÓÏz ‰ÈÚLB‰ Èa¯ :‰¯Bz‰ È¯·c L¯ÙÏ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«»«ƒ«¿»«¿ƒ
Èa¯Â .˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ ¯e‡a ¯aÁ ,LB„w‰ ea¯ ÏL∆«≈«»ƒ≈≈≈∆¿≈ƒ¿«ƒ
,‰¯Bz‰ ÛBÒ „Ú "˙BÓL ‰l‡"Ó L¯t Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈≈≈≈≈∆¿««»
¯aÁ ‰·È˜Ú Èa¯ ÔÎÂ ;'‡zÏÈÎÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ¬ƒ»ƒ≈
.˙BL¯„Ó e¯aÁ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÁÂ .‡zÏÈÎÓ¿ƒ¿»«¬»ƒ¬≈ƒ«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»

.ÈÏ·a‰ „eÓÏz‰ Ì„˜ ¯aÁ Ïk‰Â¿«…À«…∆««¿««¿ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ÛBÒ ,Ì‰È¯·ÁÂ ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»¿«»≈¿«¿≈∆¿≈«¿≈
˙B¯Êb e¯ÊbLÂ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÌÈ˜ÈzÚn‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¿ƒƒ»∆¿«∆¿∆»¿¿≈
Ì˙¯Êb ‰ËLÙe ˙B‚‰Ó e‚È‰‰Â ˙Bwz eÈ˜˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿≈»»
˙BÓB˜Ó ÏÎa ,Ï‡¯NÈ ÏÎa Ì˙B‚‰Óe Ì˙w˙Â¿«»»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈¿»¿
¯aÁL ,ÈL‡ ·¯ ÏL BÈc ˙Èa ¯Á‡Â .Ì‰È˙B·LBÓ¿≈∆¿««≈ƒ∆«»≈∆ƒ≈
ÏÎa Ï‡¯NÈ e¯ft˙ ,B¯Ó‚e Ba ÈÓÈa „eÓÏz‰««¿ƒ≈¿¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»
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ÌÈi‡ÏÂ ˙BÂˆwÏ eÚÈb‰Â ,¯˙È ¯eft ˙Bˆ¯‡‰»¬»ƒ∆∆¿ƒƒ«¿»¿»ƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ eLazLÂ ,ÌÏBÚa ‰ËË˜ ‰˙·¯Â ;ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ¿»¿»¿»»»»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ
Ï‡¯NÈ eÒpk˙ ‡ÏÂ ,‰¯Bz „eÓÏz ËÚÓ˙Â ,˙BÒÈ‚aƒ¿»¿ƒ¿«≈«¿»¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈
eÈ‰L BÓk ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ì‰È˙B·ÈLÈa „ÓÏÏƒ¿…ƒƒ≈∆¬»ƒ¿»¿∆»
'‰ ¯L‡ ÌÈ„È¯O‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈˆa˜˙Ó ‡l‡ .Ì„wÓƒ…∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¬∆
ÌÈ˜ÒBÚÂ ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎ·e ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ‡¯B˜≈¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿¿ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ,Ìlk ÌÈÓÎÁ‰ È¯eaÁa ÌÈÈ·Óe ,‰¯Bza«»¿ƒƒ¿ƒ≈«¬»ƒÀ»¿¿ƒ
„ÓÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‡e‰ C‡È‰ ËtLn‰ C¯c Ì‰Ó≈∆∆∆«ƒ¿»≈«¿»≈ƒ∆»«
B‡ ÔÈ˜˙‰ B‡ ¯Ê‚Â ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa „eÓÏz‰ ¯Á‡««««¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«ƒ¿ƒ
‡Ï - ˙Ba¯ ˙BÈ„Ó È·Ï B‡ B˙È„Ó È·Ï ‚È‰‰ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ«…
Ì‰È˙B·LBÓ ˜Á¯ ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ÂÈNÚÓ eËLt»¿«¬»¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈…«¿≈∆
‰È„n‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Â ,ÌÈÎ¯c‰ LeaLÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿≈ƒ∆»«¿ƒ»
ÏËa „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·e ,ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿∆»»≈
ÔÈÙBk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ Ì„˜ ÌÈL ‰nkÓƒ«»»ƒ…∆ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ
ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Ó ‚‰Óa ‚‰Ï BÊ ‰È„Ó ÈL‡«¿≈¿ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿«¿ƒ»«∆∆¿≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa d¯ÊbL ‰¯Êb ¯Ê‚Ï ‰Ê ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿…¿≈»∆¿»»≈ƒ«≈
C¯cL ÌÈB‡b‰Ó „Á‡ „nÏ Ì‡ ÔÎÂ .B˙È„Óaƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ≈∆»≈«¿ƒ∆∆∆

‰ Ck ËtLn‰„ÓÚL ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ¯‡a˙Â ,‡e «ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈∆»«
ÔÈ‡ - „eÓÏza ·e˙k‰ ËtLn‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÂÈ¯Á‡«¬»∆≈∆∆∆«ƒ¿»«»««¿≈
,ÂÈ¯·„Ï ‰ËB ˙Úc‰L ÈÓÏ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆«««»ƒ¿»»

.ÔB¯Á‡ ÔÈa ,ÔBL‡¯ ÔÈa≈ƒ≈«¬
˙B‚‰Óe ˙Bw˙Â ˙B¯Ê‚e ÌÈÈ„a ,eÏl‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ«»¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk Ï·‡ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿««ƒ««¿¬»»«¿»ƒ
;Ô‰a ˙ÎÏÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÌÈ·iÁ ,ÈÏ·a‰ „eÓÏzaL∆««¿««¿ƒ«»ƒ»ƒ¿»≈»∆∆»∆
ÏÎa ‚‰Ï ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎÂ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈÙBÎÂ¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿…¿»
Ì˙B¯Êb ¯Ê‚ÏÂ ,„eÓÏzaL ÌÈÓÎÁ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬¬»ƒ∆««¿¿ƒ¿…¿≈»
ÌÈ¯·c‰ Ì˙B‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì˙Bw˙a ˙ÎÏÏÂ¿»∆∆¿«»»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk Ì‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ „eÓÏzaL∆««¿ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿»≈¿»
ecL B‡ e‚È‰‰L B‡ e¯ÊbL B‡ eÈ˜˙‰L ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿ƒ∆»
Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ Ïk Ì‰ ,‡e‰ Ck ËtLn‰L e„ÓÏÂ ÔÈcƒ¿»¿∆«ƒ¿»»≈»«¿≈ƒ¿»≈
¯Bc dlk ‰¯Bz‰ È¯wÚa ‰Ïaw‰ eÚÓML Ô‰Â ,Ôa¯ B‡À»¿≈∆»¿««»»¿ƒ¿≈«»À»
ÌÈÓÎÁ‰ Ïk .ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ,¯Bc ¯Á‡«««…∆«≈»»«»»«¬»ƒ
ÌL Ì‰Ï ‡ˆÈÂ ,Ba e·e „eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ e„ÓÚL∆»¿««ƒ««¿»¿»»»∆≈
el‡ ÏÎÂ .'ÌÈB‡b' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - Ì˙ÓÎÁa¿»¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
¯ÚL ı¯‡·e Ï‡¯NÈ ı¯‡a e„ÓÚL ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆»¿¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
e‡ÈˆB‰Â „eÓÏz‰ C¯c e„ÓÏ - ˙Ù¯ˆ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»¿«»¿∆∆««¿¿ƒ
‰wÓÚ C¯cL ÈÙÏ ,ÂÈÈÚ e¯‡·e ÂÈ˙BÓeÏÚz ¯B‡Ï»«¬»≈¬ƒ¿»»¿ƒ∆∆∆¬À»
·¯ÚÓ Èn¯‡ ÔBLÏa ‡e‰L ,„BÚÂ ;„‡ÓÏ „Ú Bk¯c«¿«ƒ¿…¿∆ƒ¿¬«ƒ¿…»
‰˙È‰ ÔBLl‰ d˙B‡L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ˙BBLÏ ÌÚƒ¿¬≈¿ƒ∆»«»»¿»
Ï·‡ ;„eÓÏz‰ ¯aÁL ˙Úa ¯ÚLa ÏkÏ ‰¯e¯a¿»«…¿ƒ¿»¿≈∆À«««¿¬»
ÔÈ‡ ,ÌÈB‡b‰ ÈÓÈa ¯ÚLa ÔÎÂ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Laƒ¿»«¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ≈
.B˙B‡ ÌÈ„nÏnL „Ú ÔBLl‰ d˙B‡ ¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ»«»«∆¿«¿ƒ
ÔB‡b ÏÎÏ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÈL‡ ÔÈÏ‡BL ˙Ba¯ ˙BÏ‡Le¿≈«¬ƒ«¿≈»ƒ»ƒ¿»»
ÌÈL˜ ÌÈ¯·c Ì‰Ï L¯ÙÏ ,Ì‰ÈÓÈa ‰È‰ ¯L‡¬∆»»ƒ≈∆¿»≈»∆¿»ƒ»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ì˙ÓÎÁ ÈÙk Ì‰Ï ÌÈ·ÈLÓ Ì‰Â ,„eÓÏzaL∆««¿¿≈¿ƒƒ»∆¿ƒ»¿»»¿»
ÌÈ¯ÙÒ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˙B·eLz‰ ÌÈˆa˜Ó ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿«¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ÌÈB‡b‰ e¯aÁ Ìb .Ì‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿ƒ∆¿»»
˙BÎÏ‰ L¯tL ÈÓ Ì‰Ó :„eÓÏz‰ ¯‡·Ï ÌÈ¯eaÁƒƒ¿»≈««¿≈∆ƒ∆≈≈¬»
eM˜˙pL ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ˜¯t L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,˙B„ÈÁÈ¿ƒ≈∆ƒ∆≈≈¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«
„BÚÂ .ÌÈ¯„Òe ˙BzÎqÓ L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,ÂÈÓÈa¿»»≈∆ƒ∆≈≈«∆¿¿»ƒ¿
·iÁ‰Â ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ÔÈÚa ,˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ e¯aÁƒ¿¬»¿¿ƒ¿«»»¿«À»¿««»
eÈ‰iL È„k ,Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰L ÌÈ¯·„a ,¯eËt‰Â¿«»ƒ¿»ƒ∆«»»¿ƒ»»∆¿≈∆ƒ¿
ÏL B˜ÓÚÏ „¯ÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÚcÓÏ ÌÈ·B¯¿̃ƒ¿««ƒ∆≈»≈≈¿»¿∆
ÈB‡b Ïk da eNÚL '‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BÊÂ .„eÓÏz«¿¿ƒ¿∆∆∆»»»¿≈
‡È‰L ,‰Ê ÔÓÊ „ÚÂ „eÓÏz‰ ¯aÁL ÌBiÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆À«««¿¿«¿«∆∆ƒ
‡È‰Â ,˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÈÓL ‰L»»¿ƒƒ««≈»»∆∆¿À¿«««ƒ¿ƒ
Ú·LÂ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ˙L¿««¿««¬»ƒ¿«≈¿…ƒ»∆«

.ÌÏBÚ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»
˙‡ ‰ÚL ‰˜Á„Â ,˙B¯˙È ˙B¯ˆ eÙÎz ‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆»¿»¿≈¿»¬»»»∆
;‰¯zzÒ eÈB· ˙È·e ,eÈÓÎÁ ˙ÓÎÁ ‰„·‡Â ,Ïk‰«…¿»¿»»¿«¬»≈ƒ«¿≈ƒ¿«¿»
e¯aÁL ˙B·eLz‰Â ˙BÎÏ‰‰Â ÔÈLe¯t‰ Ô˙B‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»«≈ƒ¿«¬»¿«¿∆ƒ¿
eM˜˙ ,ÌÈ¯‡·Ó ÌÈ¯·c Ì‰L e‡¯Â ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿»∆≈¿»ƒ¿…»ƒƒ¿«
ËÚÓ ‡l‡ Èe‡¯k Ì‰ÈÈÚ ÔÈ·Ó ÔÈ‡Â ,eÈÓÈa¿»≈¿≈≈ƒƒ¿¿≈∆»»∆»¿«
,ÈÏ·a‰ :BÓˆÚ „eÓÏz‰ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tÒÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿«¿««¿ƒ
Ì‰L - ˙BzÙÒBz‰Â ,È¯ÙÒÂ ,‡¯ÙÒÂ ,ÈÓÏLe¯i‰Â¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«∆¿∆≈
Ck ¯Á‡Â ,C¯‡ ÔÓÊe ‰ÓÎÁ LÙÂ ‰·Á¯ ˙Úc ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿»»¿∆∆¬»»¿«»…¿««»
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·ca ‰ÁBÎp‰ C¯c‰ Ì‰Ó Ú„eÈƒ»«≈∆«∆∆«¿»«¿»ƒ»¬ƒ
‰Ê ÈtÓe .‡e‰ C‡È‰ ‰¯Bz ÈÈc ¯‡Le ÌÈ¯zn‰Â¿«À»ƒ¿»ƒ≈»≈«ƒ¿≈∆
ÈzÚLÂ ,Èc¯Ùq‰ ÔBÓÈÈÓ Ôa ‰LÓ È‡ ,ÈˆÁ Èz¯Úƒ«¿ƒ»¿ƒ¬ƒ…∆∆«¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙È‡¯Â ,ÌÈ¯Ùq‰ el‡a È˙BÈ·e ,‡e‰ Ce¯a ¯ev‰ ÏÚ««»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿»ƒƒ
ÔÈÚa ,ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ÌÈ¯¯a˙n‰ ÌÈ¯·c ¯aÁÏ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ»≈«ƒƒ¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ÈÈc ¯‡L ÌÚ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰»»¿«À»«»≈¿«»ƒ¿»ƒ≈«»
‰¯Bz ‡‰zL „Ú ,‰¯ˆ˜ C¯„Â ‰¯e¯a ÔBLÏa ÌlkÀ»¿»¿»¿∆∆¿»»«∆¿≈»
‡ÏÂ ‡ÈL˜ ‡Ïa - Ïk‰ ÈÙa ‰¯e„Ò dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»¿»¿ƒ«…¿…À¿»¿…
‡l‡ ,‰Îa ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ‰Îa ¯ÓB‡ ‰Ê ‡Ï ,˜e¯t≈…∆≈¿…¿∆≈¿…∆»
¯L‡ ËtLn‰ Èt ÏÚ ,ÌÈBÎ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ¿»¬∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈLe¯t‰Â ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»≈«ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
Ïk eÈ‰iL „Ú ,ÂLÎÚ „ÚÂ LB„w‰ ea¯ ˙BÓÈÓƒ«≈«»¿««¿»«∆ƒ¿»
ÔÈ„·e ,‰ÂˆÓ Ïk ÔÈ„a ÏB„bÏÂ ÔËwÏ ÔÈÈeÏb ÔÈÈc‰«ƒƒ¿ƒ«»…¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

L ÌÈ¯·c‰ Ïk¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ ewz »«¿»ƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ¿»∆»»
ÔÈ„a ÌÏBÚa ¯Á‡ ¯eaÁÏ CÈ¯ˆ Ì„‡ ‡‰È ‡lL È„k -¿≈∆…¿≈»»»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‰¯BzÏ ıa˜Ó ‰Ê ¯eaÁ ‰È‰È ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÈÈcÓƒƒ≈ƒ¿»≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿«≈«»
˙B¯Êb‰Â ˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰ ÌÚ ,dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»ƒ««»¿«ƒ¿»¿«¿≈
BÓÎe ,„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ eNÚpL∆«¬ƒ…∆«≈¿«ƒ««¿¿
¯Á‡ e¯aÁL Ì‰È¯eaÁ ÏÎa ÌÈB‡b‰ eÏ eL¯tL∆≈¿»«¿ƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿««
'‰¯Bz ‰LÓ' ‰Ê ¯eaÁ ÌL È˙‡¯˜ CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰««¿¿ƒ»»»ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈»
Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·˙ÎaL ‰¯Bz ‡¯B˜ Ì„‡L ÈÙÏ -¿ƒ∆»»≈»∆ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BÈ‡Â ,dlk ‰t ÏÚaL ‰¯Bz epnÓ Ú„BÈÂ ,‰Êa ‡¯B˜≈»∆¿≈«ƒ∆»∆¿«∆À»¿≈
¯eaÁ ˜lÁÏ È˙È‡¯Â .Ì‰ÈÈa ¯Á‡ ¯ÙÒ ˙B¯˜Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«≈≈≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ
˙BÎÏ‰‰ ˜lÁ‡Â ,ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ‰Ê∆¬»¬»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬«≈«¬»
B˙B‡ ˜lÁ‡ ˜¯Ùe ˜¯t ÏÎÂ ;ÔÈÚ B˙B‡aL ÌÈ˜¯ÙÏƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿»∆∆∆∆¬«≈
el‡ .‰t ÏÚ ÌÈ¯e„Ò eÈ‰iL È„k ,˙BpË˜ ˙BÎÏ‰Ï«¬»¿«¿≈∆ƒ¿¿ƒ«∆≈
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קטו zeevnd oipn - elqk 'g iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

Ô‰L ˙BÎÏ‰ Ô‰Ó LÈ - ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎaL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈∆¬»∆≈
da LiL ‰Âˆn‰ ‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÈËtLÓƒ¿¿≈ƒ¿»««ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆≈»
Ì‰Ó LÈÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰Â ‰a¯‰ ‰Ïa˜ È¯·cƒ¿≈«»»«¿≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿≈≈∆
eÈ‰È Ì‡ ,‰a¯‰ ˙BÂˆÓ ÈËtLÓ ÌÈÏÏBk Ì‰L ˙BÎÏ‰¬»∆≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒƒ¿
¯eaÁ ˜elÁL ÈtÓ ;„Á‡ ÔÈÚa Ôlk ˙BÂˆn‰ Ô˙B‡»«ƒ¿À»¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒƒ
BÓk ,˙BÂˆn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‡Ï ,ÌÈÈÚ‰ ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ…¿ƒƒ¿««ƒ¿¿
˙B‚‰Bp‰ ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÔÈÓe .Ba ‡¯BwÏ ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈«≈ƒ¿«ƒ¿«»«¬
Ì‰Ó :˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL ,˙B¯B„Ï¿≈≈¿…∆¿≈ƒ¿≈∆
Ì‰Ï ÔÓÈÒ ,ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó ‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈»«ƒ¿∆¿«¿»ƒƒ»»∆
LÏL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Ì‰Óe ;Ì„‡ ÏL ÂÈ¯·‡ ÔÈÓƒ¿«≈»»∆»»≈∆ƒ¿…«¬∆¿…
˙L ÈÓÈ ÔÈÓ Ô‰Ï ÔÓÈÒ ,LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿≈¿«

.‰nÁ‰
˙ÂÂˆÓ‰ÔÈÓ

««»

ה'תשע"ו  כסלו ח' שישי יום

dUr zFevn¦§£¥
ÌL LiL Ú„ÈÏ ,‰NÚ ˙BÂˆnÓ ‰BL‡¯ ‰ÂˆÓ (‡)ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¬≈≈«∆≈»
,B„ÁÈÏ (·) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,dBÏ‡¡«∆∆¡«»…ƒ¡…∆¿«¬
,B·‰‡Ï (‚) ."„Á‡ '‰ ,eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆»¿»√
,epnÓ ‰‡¯ÈÏ („) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿ƒ¿»ƒ∆
,Ïlt˙‰Ï (‰) ."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡…∆ƒ»¿ƒ¿«≈
BÊ ‰„B·Ú ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬«¿∆≈¡…≈∆¬»
(Ê) ."˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ,Ba ‰˜·„Ï (Â) .‰lÙz¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«ƒ¿»
(Á) ."Ú·Mz BÓL·e" :¯Ó‡pL ,BÓLa Ú·M‰Ï¿ƒ»«ƒ¿∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰ ÂÈÎ¯„a ˙BÓc‰Ï¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,BÓL ˙‡ Lc˜Ï (Ë) ."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â"¿»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆¿∆∆¡«
ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ï (È) ."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ«¿«
EaÎL· ...Ìa z¯a„Â" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»»¿»¿¿
:¯Ó‡pL ,d„nÏÏe ‰¯Bz „ÓÏÏ (‡È) ."EÓe˜·e¿∆ƒ¿…»¿«¿»∆∆¡«
,L‡¯a ÔÈlÙz ¯L˜Ï (·È) ."EÈ·Ï ÌzpLÂ"¿ƒ«¿»¿»∆ƒ¿…¿ƒƒ»…
¯L˜Ï (‚È) ."EÈÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿…»…≈≈∆ƒ¿…
(„È) ."E„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,„ia ÔÈlÙz¿ƒƒ«»∆∆¡«¿«¿»¿«»∆

."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ(ÂË) «¬ƒƒ∆∆¡«¿»»∆ƒƒ
."E˙Èa ˙BÊeÊÓ ÏÚ Ìz·˙Îe" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊÓ Úa˜Ïƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«¿»«¿≈∆
È‡ˆBÓa ‰¯Bz ÚÓLÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»¿»≈
Ïk ·zÎÏ (ÊÈ) ."ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆∆¡««¿≈∆»»ƒ¿…»
˙‡ ÌÎÏ e·˙k" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ LÈ‡ƒ≈∆»¿«¿∆∆¡«ƒ¿»∆∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (ÁÈ) ."˙‡f‰ ‰¯ÈM‰«ƒ»«…ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿
ÈzL BÏ ‰È‰iL È„k ,Ì„‡ Ïk ÏL „Á‡‰ ÏÚ ¯˙È»≈«»∆»∆»»»¿≈∆ƒ¿∆¿≈
‰¯Bz‰ ‰LÓ ˙‡ BÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙B¯Bz∆∆¡«¿»«∆ƒ¿≈«»
,zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔBÊn‰ ¯Á‡ C¯·Ï (ËÈ) ."˙‡f‰«…¿»≈«««»∆∆¡«¿»«¿»
˙Èa ˙B·Ï (Î) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e - zÚ·NÂ¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆ƒ¿≈
‰‡¯ÈÏ (‡Î) ."Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
¯ÓLÏ (·Î) ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe" :¯Ó‡pL ,‰Ê ˙ÈaÓƒ«ƒ∆∆∆¡«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿…
ÈÙÏ ,Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰Ê ˙Èa«ƒ∆»ƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈
,Lc˜na „·BÚ ÈÂl‰ ˙BÈ‰Ï (‚Î) ."˙„Ú‰ Ï‰‡…∆»≈Àƒ¿«≈ƒ≈«ƒ¿»

ÂÈ„È Ô‰k‰ Lc˜Ï („Î) ."‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««≈ƒ¿«≈«…≈»»
Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»ƒ¿«»¬»∆∆¡«¿»¬«¬…
C¯ÚÈ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ˙B¯ C¯ÚÏ (‰Î) ."ÂÈ·e»»«¬…≈«ƒ¿»∆∆¡««¬…
,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k‰ C¯·Ï (ÂÎ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡…«¬…»»¿»≈«…¬ƒ∆ƒ¿»≈
¯ÈcÒ‰Ï (ÊÎ) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÏÚ z˙Â" :¯Ó‡pL ,˙aL ÏÎa '‰ ÈÙÏ ‰B·Ïe ÌÁÏ∆∆¿»ƒ¿≈¿»«»∆∆¡«¿»«»«
ÌÈÓÚt ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (ÁÎ) ."ÌÈt ÌÁÏ ÔÁÏM‰«À¿»∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿…∆«¬«ƒ
."ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ
:¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓa L‡ ¯ÈÚ·‰Ï (ËÎ)¿«¿ƒ≈¿ƒ¿«»»»ƒ∆∆¡«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï (Ï) ."ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡"≈»ƒ«««ƒ¿≈«¿»ƒ∆
."ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆
,Lc˜n‰ ‡e‰L ‰ÈÎL ‰ÁnÓ ÌÈ‡ÓË ÁÏLÏ (‡Ï)ƒ¿…«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ»∆«ƒ¿»
ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk ,‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…
Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ „B·k ˜ÏÁÏ (·Ï) ."LÙÏ ‡ÓË»≈»»∆«¬…»¿«¿∆«¬…
."BzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰M„waL ¯·c ÏÎÏ BÓÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ¿»»»∆«¿À»∆∆¡«¿ƒ«¿
,‰p‰k È„‚a ‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k‰ LÈaÏ‰Ï (‚Ï)¿«¿ƒ«…¬ƒ»¬»ƒ¿≈¿À»
ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ („Ï) ."L„˜ È„‚· ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»≈»»
Û˙ka" :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ‡NBpLk Û˙k‰ ÏÚ««»≈¿∆¿ƒ∆∆¡««»≈
ÔÓLa ÌÈÎÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ÁLÓÏ (‰Ï) ."e‡OÈƒ»ƒ¿…«…¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆

(ÂÏ) ."L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰˙BÈ‰Ï «ƒ¿»∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿
,˙B¯ÓLÓ ˙B¯ÓLÓ Lc˜na ÌÈ„·BÚ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
‡·È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ÌÈ„·BÚ ÌÈ„ÚBn·e«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»…
˙BÈ‰Ï (ÊÏ) ."˙B·‡‰ ÏÚ ,ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ...ÈÂl‰«≈ƒ¿«ƒ¿»»«»»ƒ¿
¯‡Lk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óe Ô‰È·B¯˜Ï ÌÈ‡nhÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
."‡nhÈ dÏ" :¯Ó‡pL ,Ïa‡˙‰Ï ÔÈeˆÓ Ô‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈¿Àƒ¿ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ«»
:¯Ó‡pL ,‰Ïe˙a ‡NB ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï (ÁÏ)ƒ¿…≈»≈¿»∆∆¡«
ÔÈ„ÈÓz ·È¯˜‰Ï (ËÏ) ."ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ,‡e‰Â"¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒƒ
(Ó) ."„ÈÓ˙ ‰ÏÚ ,ÌBiÏ ÌÈL" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ
‰Ê" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…≈»ƒ¿»¿»∆∆¡«∆
ÏÎa ¯Á‡ Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡Ó) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯»̃¿««¬…»»¿ƒ»¿»«≈¿»
(·Ó) ."ÌÈN·Î ÈL - ˙aM‰ ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«¿««»¿≈¿»ƒ
:¯Ó‡pL ,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿»……∆»…∆∆∆¡«
‚Áa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‚Ó) ."ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e"¿»≈»¿≈∆¿ƒ»¿»¿«
."'‰Ï ‰M‡ e·È¯˜z ÌÈÓÈ ˙Ú·L" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰«∆«∆∆¡«ƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ∆«
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯ ˙¯ÁnÓ ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ·È¯˜‰Ï („Ó)¿«¿ƒƒ¿«»…∆ƒ»√«ƒ∆∆«
(‰Ó) ."¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â" :¯Ó‡pL ,„Á‡ N·k ÌÚƒ∆∆∆»∆∆¡««¬≈∆∆…∆
ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿¬∆∆∆∆¡«¿
˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂÓ) ."ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»
:¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ·¯w‰«¿≈ƒƒ¿««∆∆¿¬∆∆∆∆¡«
ÏÚ Ìz·¯˜‰Â ‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ"ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»¿ƒ¿«¿∆«
:¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (ÊÓ) ."ÌÁl‰«∆∆¿ƒ»¿»¿…«»»∆∆¡«
ÛÈÒB‰Ï (ÁÓ) ."L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Á·e"«…∆«¿ƒƒ¿∆»«…∆¿ƒ
L„ÁÏ ¯BNÚ·e" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa Ôa¯»̃¿»¿«∆∆¡«∆»«…∆
,ÌBv‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙BNÚÏ (ËÓ) ."ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«¬¬««¿«
Ôa ¯Ùa ,L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…«¬…∆«…∆¿«∆
() .˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ‰·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ ÏÎÂ ,"¯˜a»»¿»»¬»«¿»¿»»««¬≈
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Ìz·¯˜‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿««À∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡) ."ÁÁÈ ÁÈ¯ ‰M‡ ‰ÏÚ…»ƒ≈≈«ƒ…«¿ƒ»¿»¿
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(ËÈ˜) ."ÌlLÈ:¯Ó‡pL ,L„˜ ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï ¿«≈ƒ¿∆«¿»ƒ…∆∆∆¡«
.‰‡t ÁÈp‰Ï (Î˜) ."ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È"ƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ¿«ƒ«≈»
.‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ ÁÈp‰Ï (·Î˜) .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‡Î˜)¿«ƒ«∆∆¿«ƒ«…∆«ƒ¿»
Ë¯t ÁÈp‰Ï („Î˜) .Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ÁÈp‰Ï (‚Î˜)¿«ƒ«≈«∆∆¿«ƒ«∆∆
·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ" :¯Ó‡ el‡ ÏÎaL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆¿»≈∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬…
‡È·‰Ï (‰Î˜) .Ì‰lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ e‰ÊÂ ;"Ì˙‡…»¿∆ƒ¿«¬≈∆»∆¿»ƒ
È¯eka ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ÌÈ¯ekaƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«≈ƒƒ≈
,Ô‰kÏ ‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (ÂÎ˜) ."E˙Ó„‡«¿»¿¿«¿ƒ¿»¿»«…≈
LÈ¯Ù‰Ï (ÊÎ˜) ."BÏ Ôzz E‚c ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ
ı¯‡‰ ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏÏ Ô‚c ¯NÚÓ«¬«»»«¿ƒƒ∆∆¡«¿»«¿«»»∆
ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡‰Ï ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (ÁÎ˜) ."'B‚Â¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»≈ƒ¿»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯OÚz ¯OÚ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆∆¡««≈¿«≈ƒƒ«¿»
ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ï (ËÎ˜) .ÈL ¯NÚÓ ‡e‰L ,e„ÓÏ»¿∆«¬≈≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ï‡¯NiÓ eÁ˜lL ¯NÚn‰ ÔÓ ¯NÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈ƒ««¬≈∆»¿ƒƒ¿»≈
."¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈
˙ÈLÈÏMa ÈL ¯NÚÓ ˙Áz ÈÚ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (Ï˜)¿«¿ƒ«¬«»ƒ«««¬≈≈ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó" :¯Ó‡pL ,Úe·Ma ˙ÈMM·e«ƒƒ«»«∆∆¡«ƒ¿≈»…»ƒ
˙BcÂ˙‰Ï (‡Ï˜) ."E˙‡e·z ¯NÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBzƒ∆»«¿«¿»¿¿ƒ¿«
,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,¯NÚÓ ÈecÂƒ«¬≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
,ÌÈ¯eka‰ ÏÚ ˙B¯˜Ï (·Ï˜) ."L„w‰ Èz¯Úaƒ«¿ƒ«…∆ƒ¿««ƒƒ
(‚Ï˜) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â ˙ÈÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
- ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«…≈∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆
,Ú˜¯˜ ËÈÓL‰Ï („Ï˜) ."‰Óe¯z eÓÈ¯z ,‰lÁ«»»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«
(‰Ï˜) ."dzLËe ‰pËÓLz ˙ÚÈ·M‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»¿«¿»
¯Èˆw·e LÈ¯Áa" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ˙BaLÏƒ¿≈¬«»»∆∆∆¡«∆»ƒ«»ƒ

,‰hÓLk ‰˙È·La Ï·BÈ ˙L Lc˜Ï (ÂÏ˜) ."˙aLzƒ¿…¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(ÊÏ˜) ."‰L ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿««¬ƒƒ»»
z¯·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰ ˙La ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»ƒ¿««≈∆∆¡«¿«¬«¿»
˙La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÁÏ˜) ."‰Úe¯z ¯ÙBL«¿»ƒ≈¿À»»»∆ƒ¿«
ezz ‰l‡b ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰«≈∆∆¡«¿»∆∆¬À«¿∆¿À»ƒ¿
„Ú ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ˙l‡b ˙BÈ‰Ï (ËÏ˜) ."ı¯‡Ï»»∆ƒ¿¿À«»≈»≈»«
¯ÈÚ ·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈ Èk ,LÈ‡Â" :¯Ó‡pL ,‰L»»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿…≈»ƒ
,ÌÈhÓLe ÌÈL Ï·BÈ ÈL ˙BÓÏ (Ó˜) ."‰ÓBÁ»ƒ¿¿≈≈»ƒ¿ƒƒ

(‡Ó˜) ."'B‚Â Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ" :¯Ó‡pLËÈÓL‰Ï ∆∆¡«¿»«¿»¿∆«¿¿«¿ƒ
‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÙÒk¿»ƒ«¿ƒƒ∆∆¡«»»«««≈
È¯Îp‰ ˙‡" :¯Ó‡pL ,È¯ÎÏ NbÏ (·Ó˜) ."B„È»ƒ¿…¿»¿ƒ∆∆¡«∆«»¿ƒ
(‚Ó˜) ."E„È ËÓLz EÈÁ‡ ˙‡ EÏ ‰È‰È ¯L‡Â ,N‚zƒ…«¬∆ƒ¿∆¿∆»ƒ«¿≈»∆
,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ Ô‰kÏ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔzÏƒ≈ƒ«¿≈»«…≈«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
˙ÈL‡¯ ÔzÏ („Ó˜) ."ÚB¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««…≈«¿«ƒ≈≈ƒ
."BÏ Ôzz - E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ Êb‰«≈«…≈∆∆¡«¿≈ƒ≈…¿ƒ≈
,Ô‰kÏ Ì‰Óe '‰Ï Ì‰Ó ,ÌÈÓ¯Á ÈÈ„a Ôe„Ï (‰Ó˜)»¿ƒ≈¬»ƒ≈∆«≈∆«…≈
(ÂÓ˜) ."Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á (‰) Ïk C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»«≈∆¬∆«¬ƒ
,Ì¯Na ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁLÏƒ¿…¿≈»«»»¿««»≈»≈¿»»
˙BqÎÏ (ÊÓ˜) ."E‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿¿«
e‰qÎÂ ,BÓc ˙‡ CÙLÂ" :¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc««»»∆∆¡«¿»«∆»¿ƒ»
:¯Ó‡pL ,Ôw‰ ÔÓ ¯Btˆ Ì‡ ÁÏLÏ (ÁÓ˜) ."¯ÙÚa∆»»ƒ¿…«≈ƒƒ«≈∆∆¡«
ÈÓÈÒa ˜c·Ï (ËÓ˜) ."Ì‡‰ ˙‡ ÁlLz ÁlL"«≈«¿««∆»≈ƒ¿…¿ƒ»≈
(˜) ."eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a¿≈»∆∆¡«…««»¬∆…¿
,¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa ÏÈc·iL „Ú ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈»«∆«¿ƒ≈»≈¿»
ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡˜) ."¯Btˆ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ
."ÌÈÚ¯k BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡Óh‰ ÔÓ ¯B‰Ë Ú„ÈÏ≈«»ƒ«»≈∆∆¡«¬∆¿»«ƒ
eÏÎ‡z ‰Ê ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·˜)ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ∆∆¡«∆∆…¿
·MÁÏe ÌÈL„Á Lc˜Ï (‚˜) ."ÌÈna ¯L‡ ÏkÓƒ…¬∆«»ƒ¿«≈√»ƒ¿«≈
L„Á‰" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ÔÈc ˙È·a ÌÈL„ÁÂ ÌÈL»ƒ»√»ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆¡««…∆
,˙aLa ˙BaLÏ („˜) ."ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒƒ¿¿«»
Lc˜Ï (‰˜) ."˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿«≈
."BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«»∆««»¿«¿
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ¯Ú·Ï (Â˜)¿«≈»≈∆∆¡««»ƒ«¿ƒ
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Ê˜) ."ÌÎÈzaÓ ¯B‡N¿ƒ»≈∆¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»
E·Ï z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bvn‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«««∆∆¡«¿ƒ«¿»¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Á˜) ."‡e‰‰ ÌBia««∆¡…«»¿≈∆∆∆¡«
ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (Ë˜) ."˙BvÓ eÏÎ‡z ·¯Úa"»∆∆…¿«ƒ¿»ƒ∆
(Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ba ÈÚÈ·Ma ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«««¿ƒƒ
Ë"Ó ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈˆwÓ ¯tÒÏ (‡Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆ƒ¿…ƒ¿ƒ«»…∆
."˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
Ì˙‡¯˜e" :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (·Ò˜)ƒ¿¿«¬ƒƒ∆∆¡«¿»∆

."L„˜ ‡¯˜Ó ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa˙BaLÏ (‚Ò˜) ¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿
,L„ÁÏ „Á‡a" :¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ÔBL‡¯a»ƒ∆…∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿∆»«…∆
,Ba È¯ÈNÚa ˙BpÚ˙‰Ï („Ò˜) ."ÔB˙aL ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»¿ƒ¿«»¬ƒƒ
."ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚae" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»«…∆¿«∆«¿…≈∆
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˙aL" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (‰Ò˜)ƒ¿¿«∆∆¡«««
,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (ÂÒ˜) ."ÔB˙aL«»ƒ¿»ƒ∆««À
(ÊÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
ÈÈÓM‰ ÌBiae" :¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆«∆∆¡«««¿ƒƒ
,ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (ÁÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆≈≈«À»ƒ¿«»ƒ
ÏhÏ (ËÒ˜) ."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa" :¯Ó‡pL∆∆¡««À≈¿ƒ¿«»ƒƒ…
È¯t ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" :¯Ó‡pL ,·ÏeÏ»∆∆¡«¿«¿∆»∆«»ƒ¿ƒ
¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (Ú˜) ."ÌÈ¯Óz ˙tk ¯„‰ ıÚ≈»»«…¿»ƒƒ¿…«»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
:¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ (‡Ú˜)ƒ≈«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»∆∆¡«
ÚÓLÏ (·Ú˜) ."ÌÈ„˜t‰ ÏÚ ¯·Ú‰ Ïk ezÈ ‰Ê"∆ƒ¿»»…≈««¿Àƒƒ¿…«
‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡Ï Ì‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡‰iL ‡È· ÏkÓƒ»»ƒ∆¿≈¿»»ƒ…ƒ¿…
˙BpÓÏ (‚Ú˜) ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡" :¯Ó‡pL ,Ú¯‚Èƒ¿«∆∆¡«≈»ƒ¿»¿«
(„Ú˜) ."CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN" :¯Ó‡pL ,CÏÓ∆∆∆∆¡«»ƒ»∆∆∆
,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï e„ÓÚiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏkÓ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ»≈ƒ«»∆««¿»∆¿ƒ¿»≈
."‰NÚz - EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««ƒ¿»¬∆…¿¿«¬∆
ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ‰È‰z Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‰Ú˜)ƒ¿«¬≈«ƒƒƒ¿∆«¬…∆≈
."˙Bh‰Ï - ÌÈa¯ È¯Á‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈca ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ«ƒƒ∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (ÂÚ˜)¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»»¿»»
."EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿
ÔÈ„ÓBÚL ‰ÚLa ÔÈÈc ÈÏÚa ÔÈa ˙BÂL‰Ï (ÊÚ˜)¿«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»∆¿ƒ
(ÁÚ˜) ."E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa" :¯Ó‡pL ,ÔÈca«ƒ∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈∆∆¡«
ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏ (ËÚ˜) ."Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ ,„Ú ‡e‰Â"¿≈»»»««¿…»≈ƒ
."·ËÈ‰ ,zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â" :¯Ó‡pL ,‰a¯‰«¿≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
,˙BNÚÏ eÓÓfL BÓk ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÏ ˙BNÚÏ (Ù˜)«¬¿≈ƒ¿ƒ¿∆»¿«¬
Û¯ÚÏ (‡Ù˜) ."ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»««¬…
˙‡ ÌL eÙ¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,d˙ÂˆÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡∆»∆¿»¿ƒ¿»»∆∆¡«¿»¿»∆
,ËÏ˜Ó È¯Ú LL ÔÈÎ‰Ï (·Ù˜) ."ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰»∆¿»«««¿»ƒ≈»≈ƒ¿»
˙˙Ï (‚Ù˜) ."zLlLÂ ,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿»»≈
:¯Ó‡pL ,˙BËÏB˜ Ô‰ Ì‚Â ,˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ»ƒ»∆∆¿«≈¿∆∆¡«

(„Ù˜) ."ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ e˙Â",‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ ¿»¿«¿ƒƒ»ƒ«¬«¬∆
„a‡Ï (‰Ù˜) ."Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿«≈
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿»¿«¿∆»∆∆¡««≈¿«¿
˙‡ Û¯NÏÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ‚¯‰Ï (ÂÙ˜) ."'B‚Â¿«¬…«¿≈ƒ«ƒ««¿ƒ¿…∆
Ïk ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡a zÙ¯NÂ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L „a‡Ï (ÊÙ˜) ."dÏÏL¿»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ï (ÁÙ˜) ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿
."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
:¯Ó‡pL ,¯È„z ˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (ËÙ˜)ƒ¿…«∆»»»¬»≈»ƒ∆∆¡«
˙BNÚÏ (ˆ˜) ."˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ"»≈¬∆»»¿¬»≈«¬
:¯Ó‡pL ,‰¯Bza ·e˙k‰ ËtLnk ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«ƒ¿»«»«»∆∆¡«
,‰ÓÁÏnÏ Ô‰k ÁLÓÏ (‡ˆ˜) ."¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk"ƒƒ¿«∆ƒƒ¿…«…≈«ƒ¿»»
Ô‰k‰ LbÂ ,‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ««…≈
:¯Ó‡pL ,‰Ána „È ÔÈ˜˙‰Ï (·ˆ˜) ."ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â¿ƒ∆∆»»¿«¿ƒ»««¬∆∆∆¡«
,„˙È ÔÈ˜˙‰Ï (‚ˆ˜) ."‰ÁnÏ ıeÁÓ EÏ ‰È‰z „ÈÂ"¿»ƒ¿∆¿ƒ««¬∆¿«¿ƒ»≈

·ÈL‰Ï („ˆ˜) ."EÊ‡ ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ
."ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,ÏÊb‰ ˙‡∆«»≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»«
."E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t" :¯Ó‡pL ,‰˜„ˆ ÔzÏ (‰ˆ˜)ƒ≈¿»»∆∆¡«»…«ƒ¿«∆»¿
˜ÈÚz ˜ÈÚ‰" :¯Ó‡pL ,È¯·Ú „·ÚÏ ˜ÈÚ‰Ï (Âˆ˜)¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡««¬≈«¬ƒ
,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (Êˆ˜) .‰i¯·Ú ‰Ó‡ ÔÎÂ ;"BÏ¿≈»»ƒ¿ƒ»¿«¿¿»ƒ
BÈ‡ ‰Ê "Ì‡" ;"ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆∆«¿∆∆«ƒƒ∆≈
."epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‡l‡ ˙eL¿̄∆»ƒ¿»∆∆¡«¿«¬≈«¬ƒ∆
È¯ÎpÏ" :¯Ó‡pL ,˙Èa¯a È¯ÎÏ ˙BÂÏ‰Ï (Áˆ˜)¿«¿¿»¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡««»¿ƒ
.‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"CÈM«̇ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«¬≈
·L‰" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ·ÈL‰Ï (Ëˆ˜)¿»ƒ««¿ƒ¿»»∆∆¡«»≈
,BpÓÊa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (¯) ."ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
¯ÈÎO‰ ˙BÈ‰Ï (‡¯) ."B¯ÎN Ôz˙ BÓBÈa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ≈¿»ƒ¿«»ƒ
Ì¯Îa ‡·˙ Èk" :¯Ó‡pL ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊa ÏÎB‡≈ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆
B¯·Á ÏÚÓ ·ÊÚÏ (·¯) ."EÚ¯ ˙Ó˜a ‡·˙ Èk" ,"EÚ≈̄∆ƒ»…¿»«≈∆«¬…≈«¬≈
(‚¯) ."BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :¯Ó‡pL ,BzÓ‰a ÏÚÓ B‡≈«¿∆¿∆∆¡«»…«¬…ƒ
ÌÈ˜z Ì˜‰" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡On‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ««»««¿≈»∆∆¡«»≈»ƒ
·L‰" :¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï („¯) ."BnÚƒ¿»ƒ»¬≈»∆∆¡«»≈
:¯Ó‡pL ,‡ËBÁ‰ ÁÈÎB‰Ï (‰¯) ."EÈÁ‡Ï Ì·ÈLz¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ««≈∆∆¡«
Ì„‡ Ïk ·‰‡Ï (Â¯) ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"≈«ƒ«∆¬ƒ∆∆¡…»»»
(Ê¯) ."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,˙È¯a ÈaÓƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
(Á¯) ."¯b‰ ˙‡ Ìz·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï∆¡…∆«≈∆∆¡««¬«¿∆∆«≈
ÈÊ‡Ó" :¯Ó‡pL ,˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆∆¡«…¿≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ‰ „aÎÏ (Ë¯) ."˜„ˆ È·‡ ˜„∆̂∆«¿≈∆∆¿«≈«¬»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (È¯) ."Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ"ƒ¿≈≈»»¿«≈»»≈∆∆¡«
,Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (‡È¯) ."En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ¿»≈»»≈
˙B¯ÙÏ (·È¯) ."e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ ,LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ¿
ÏÚ·Ï (‚È¯) ."e·¯e e¯t" :¯Ó‡pL ,˙Ba¯ÏÂ¿ƒ¿∆∆¡«¿¿ƒ¿…
‡·e ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜a¿ƒƒ∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»
,˙Á‡ ‰L BzL‡ ˙‡ Ô˙Á ÁnNÏ („È¯) ."‰ÈÏ‡≈∆»¿«≈«»»∆ƒ¿»»««
(ÂË¯) ."'B‚Â ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰È È˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿≈»»∆»¿
¯Na ÏBnÈ ÈÈÓM‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ»∆«≈∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿«
dÓ·È" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ÌaÈÏ (ÊË¯) ."B˙Ï¯Ú»¿»¿«≈≈∆»∆∆¡«¿»»

ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ì·ÈÏ ıÏÁÏ (ÊÈ¯) ."‰ÈÏÚ ‡·È‰ˆÏ »…»∆»«¿…¿»»∆∆¡«¿»¿»
,B˙Òe‡ ˙‡ ÒB‡ ‡OÏ (ÁÈ¯) ."BÏ‚¯ ÏÚÓ BÏÚ«¬≈««¿ƒ»≈∆¬»
‡ÈˆBÓ ·LÈÏ (ËÈ¯) ."‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»≈≈ƒ
‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÓÈ Ïk BzL‡ ÌÚ Ú¯ ÌL≈«ƒƒ¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿∆
Ôe„Ï (Î¯) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,‰M‡Ï¿ƒ»…«¿«¿»»»»»
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈc ¯‡L ÌÚ Ï˜L ÌÈMÓÁa ‰zÙÓaƒ¿«∆«¬ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒƒ∆∆¡«
,·e˙kk ¯‡z ˙ÙÈÏ ˙BNÚÏ (‡Î¯) ."‰zÙÈ ÈÎÂ"¿ƒ¿«∆«¬ƒ«…««»
(·Î¯) ."¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
Ô˙Â ˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËLa L¯‚Ï¿»≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ¿»«
:¯Ó‡pL ,d¯B˙k ‰ËBOÏ ˙BNÚÏ (‚Î¯) ."d„Èa¿»»«¬«»¿»∆∆¡«
(„Î¯) ."˙‡f‰ ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ,Ô‰k‰ dÏ ‰NÚÂ"¿»»»«…≈≈»«»«…
ËÙBM‰ BÏÈt‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚL¯‰ ˙B˜Ï‰Ï¿«¿»¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ«≈
:¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‰Î¯) ."e‰k‰Â¿ƒ»¿«¿≈«ƒ¿»»∆∆¡«
ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÂÎ¯) ."Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da ·LÈÂ"¿»«»««…≈ƒ¿≈ƒ
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˙BÈ‰Ï (ÊÎ¯) ."Ì˜pÈ Ì˜" :¯Ó‡pL ,ÛÈÒa ÔÈ‚¯B‰¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒ¿
(˙eÓÈ) ˙BÓ" :¯Ó‡pL ,˜Áa ÔÈ‚¯B‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆¡«»

ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÁÎ¯) ."˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ [˙ÓeÈ]««…≈¿«…»∆ƒ¿≈ƒ
."Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ L‡a" :¯Ó‡pL ,L‡a ÔÈÙ¯BN¿ƒ»≈∆∆¡«»≈ƒ¿¿…¿∆¿∆

(ËÎ¯):¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡a ÔÈÏ˜BÒ ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ∆∆¡«
,‰iÏz ·iÁ˙pL ÈÓ ˙BÏ˙Ï (Ï¯) ."Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe"¿«¿∆…»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ»
‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡Ï¯) ."ıÚ ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»…«≈ƒ¿…«∆¡»
."‡e‰‰ ÌBia ep¯a˜z ¯·˜ Èk" :¯Ó‡pL ,BÓBÈa¿∆∆¡«ƒ»…ƒ¿¿∆««
Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ˙BÎÏ‰k È¯·Ú „·Úa Ôe„Ï (·Ï¯)»¿∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
,‰i¯·Ú ‰Ó‡ „ÚÈÏ (‚Ï¯) ."È¯·Ú „·Ú ‰˜ƒ̇¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ»
."‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â" ,"...d„ÚÈ BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¿»»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
."dcÙ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ („Ï¯)ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿∆¿»
,ÌÏBÚÏ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‰Ï¯)«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆∆¡«¿»
,ÔBÓÓ ÌlLÓ Ï·BÁ‰ ˙BÈ‰Ï (ÂÏ¯) ."e„·Úz Ì‰a»∆«¬…ƒ¿«≈¿«≈»
(ÊÏ¯) ."LÈ‡ ‰k‰Â ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ»ƒ
˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a È˜Êa Ôe„Ï»¿ƒ¿≈¿≈»∆∆¡«¿ƒƒ…ƒ∆
Èk" :¯Ó‡pL ,¯Ba‰ È˜Êa Ôe„Ï (ÁÏ¯) ."e‰Ú¯ ¯BL≈≈»¿ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ
B‡ ÔÈÓeÏL˙a ·p‚a Ôe„Ï (ËÏ¯) ."¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈƒ¿«ƒ»¿«»¿«¿ƒ
,"˙¯zÁna Ì‡" ,"·‚È ÈkÂ" :¯Ó‡pL ,‰˙ÈÓa¿ƒ»∆∆¡«¿ƒƒ¿…ƒ««¿∆∆
,¯Ú·‰ È˜Êa Ôe„Ï (Ó¯) ."B¯ÎÓe LÈ‡ ·B‚Â"¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆¿≈
Ôe„Ï (‡Ó¯) ."Ì¯Î B‡ ‰„N LÈ‡ ¯Ú·È Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿∆ƒ»∆∆∆»
‰‡ˆÓe ,L‡ ‡ˆ˙ Èk" :¯Ó‡pL ,L‡‰ È˜Êa¿ƒ¿≈»≈∆∆¡«ƒ≈≈≈»¿»
Èk" :¯Ó‡pL ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈ„a Ôe„Ï (·Ó¯) ."ÌÈˆB˜ƒ»¿ƒ≈ƒ»∆∆¡«ƒ
ÔÈ„a Ôe„Ï (‚Ó¯) ."ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆≈≈∆∆≈ƒ»¿ƒ
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk" :¯Ó‡pL ,¯ÎBNÂ ¯ÎN ‡NB≈»»¿≈∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈
:¯Ó‡pL ,Ï‡BM‰ ÔÈ„a Ôe„Ï („Ó¯) ."¯BL B‡ ¯BÓÁ¬»¿ƒ«≈∆∆¡«
ÔÈ„a Ôe„Ï (‰Ó¯) ."e‰Ú¯ ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ"¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿ƒ
¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,ÔÚËÂ ÔÚBË ÔÈ„a Ôe„Ï (ÂÓ¯) ."E˙ÈÓÚÏ«¬ƒ∆»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆¡«
elÙ‡Â Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (ÊÓ¯) ."ÚLt ¯·c Ïk ÏÚ"«»¿«∆«¿«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ
(ÁÓ¯) ."dtk ˙‡ ‰˙v˜Â" :¯Ó‡pL ,Û„B¯‰ LÙa¿∆∆»≈∆∆¡«¿«…»∆«»
ÔÈ‡ Ô·e ,˙eÓÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,˙BÏÁ ÈÈ„a Ôe„Ï»¿ƒ≈¿»∆∆¡«ƒƒ»≈≈

."Ï‡¯NÈ È·Ï ‰˙È‰Â BÏ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ה'תשע"ו  כסלו ט' קודש שבת יום

dUrz `l zFevn¦§Ÿ©£¤
˙BÏÚÏ ‡lL ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆnÓ ‰BL‡¯ ‰ÂˆÓ (‡)ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿…«¬∆∆…«¬
‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ LiL ‰·LÁÓa¿«¬»»∆≈¡«»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
,ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (·) ."Èt ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ¿¡…ƒ¬≈ƒ«»«∆…«¬∆∆

Ï‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯Á‡ BÏ eNÚÈ ‡ÏÂ B„Èa ‰NÚÈ ‡…«¬∆¿»¿…«¬¬≈ƒ∆∆¡«…
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙BNÚÏ ‡lL (‚) ."ÏÒÙ EÏ ‰NÚ«̇¬∆¿∆∆∆…«¬¬»»»
eNÚ˙ ‡Ï ,‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ«¬≈ƒ∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬
Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡BÏ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL („) ."ÌÎÏ»∆∆…«¬¿¿««ƒ
(‰) ."Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô˙B‡ ÔÈ„·BÚ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»∆∆¡«…«¬ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¬«¬»»»¿««ƒ∆≈

‰ÂÁzL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÈÂÁzL‰a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿ƒ¿«¬»»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆
dk¯cL ÌÈ¯·„a ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ ‡lL (Â) ."Ì‰Ï»∆∆…«¬…¬»»»ƒ¿»ƒ∆«¿»
‡lL (Ê) ."Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰a „·Ú‰Ï¿≈»≈»∆∆∆¡«¿…»»¿≈∆…
Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe" :¯Ó‡pL ,CÏnÏ Ba ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ¿«…∆∆∆¡«ƒ«¿¬…ƒ≈
,·B‡ ‰NÚÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Á) ."CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…«¬«¬≈
˙BNÚÏ ‡lL (Ë) ."˙·‡‰ Ï‡ eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿∆»……∆…«¬
‡lL (È) ."ÌÈÚci‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ‰NÚÓ«¬≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆«ƒ¿…ƒ∆…
Ï‡ eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏƒ¿««¬»»»∆∆¡««ƒ¿∆
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (‡È) ."ÌÈÏÈÏ‡‰»¡ƒƒ∆…¿»ƒ«≈»∆∆¡«¿…
,˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔzÏ ‡lL (·È) ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜»̇ƒ¿«≈»∆…ƒ≈∆∆«¿ƒ
(‚È) ."ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
EÏ Úh˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ÔÏÈ‡ ÚhÏ ‡lL∆…ƒ«ƒ»«ƒ¿»∆∆¡«…ƒ«¿
‰¯Ê ‰„B·Úa Ú·MÈÏ ‡lL („È) ."ıÚ Ïk ,‰¯L‡¬≈»»≈∆…ƒ»««¬»»»
ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,da Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,‰È„·BÚÏ¿¿∆»¿…«¿ƒƒ»»∆∆¡«¿≈
(ÂË) ."EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï ,e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ…ƒ»««ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ Ï‡¯NÈ Èa ÁÈc‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ«¿≈ƒ¿»≈««¬»»»∆∆¡«
‡lL (ÊË) .ÁÈcÓÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ ;"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡ÏÂ"…ƒ»««ƒ«¿»»¿«ƒ«∆…
¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ Ï‡¯NiÓ Ì„‡ ˙ÈÒ‰Ï¿»ƒ»»ƒƒ¿»≈««¬»»»∆∆¡«
·‰‡Ï ‡lL (ÊÈ) ."˙BNÚÏ eÙÒBÈ ‡ÏÂ" :˙ÈÒÓa¿≈ƒ¿…ƒ«¬∆…∆¡…
·ÊÚÏ ‡lL (ÁÈ) ."BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰«≈ƒ∆∆¡«……∆∆…«¬…
(ËÈ) ."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒnÏ ‰‡O‰«ƒ¿»«≈ƒ∆∆¡«…ƒ¿«≈»
:¯Ó‡pL ,BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‡l‡ ,˙ÈÒn‰ ÏÈv‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ«≈ƒ∆»≈«»∆∆¡«
˙Òen‰ „nÏÈ ‡lL (Î) ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï"…»≈¿»»∆…¿«≈«»
‡lL (‡Î) ."ÏÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ÏÚ ˙eÎÊ¿««≈ƒ∆∆¡«…«¿…∆…
BÏ Ú„È Ì‡ ,˙ÈÒn‰ ÏÚ ‰·BÁ „nÏlÓ ˙Òen‰ ˜zLÈƒ¿…«»ƒ¿«≈»««≈ƒƒ»«
‡lL (·Î) ."ÂÈÏÚ ‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰·BÁ»∆∆¡«¿…¿«∆»»∆…
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú Èetˆa ˙B‰ÈÏ≈»¿ƒ∆¡»∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»
ÓÎÏ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙B·Ï ‡lL (‚Î) ."Ì‰ÈÏÚ˙B ¬≈∆∆…ƒ¿ƒ«ƒ««ƒ¿

‡lL („Î) ."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙È‰L∆»¿»∆∆¡«…ƒ»∆∆…
˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔBÓÓa ˙B‰ÈÏ≈»¿»ƒ«ƒ««∆∆¡«¿…ƒ¿«
˙B‰ÈÏ ‡lL (‰Î) ."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa¿»¿¿»ƒ«≈∆∆…≈»
ÔÈÈ·e dlL ˙·¯˜˙·e ‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ
Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,dÏ Cq˙pL∆ƒ¿«≈»∆∆¡«¿…»ƒ≈»∆
¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL (ÂÎ) ."E˙Èa≈∆∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆
‡a˙‰Ï ‡lL (ÊÎ) ."ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ∆…¿ƒ¿«≈
˙‡ ,ÈÓLa ¯·c ¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«¬∆»ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ≈
ÌLa ‡a˙nÏ ÚÓLÏ ‡lL (ÁÎ) ."ÂÈ˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒƒƒ∆…ƒ¿…««ƒ¿«≈¿≈
."‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ
‡¯È ‡ÏÂ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó Ún ‡lL (ËÎ)∆…ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆¿…ƒ»
˙ÎÏÏ ‡lL (Ï) ."epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,epnÓƒ∆∆∆¡«…»ƒ∆∆…»∆∆
:¯Ó‡pL ,Ì˙B‚‰Óa ‡ÏÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ˙BwÁa¿À¿≈¬»»»¿…¿ƒ¿»»∆∆¡«
,ÌÒ˜Ï ‡lL (‡Ï) ."ÈBb‰ ˙BwÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À«∆…ƒ¿…
‡lL (·Ï) ."ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ Ea ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈¿…≈¿»ƒ∆…
,LÁÏ ‡lL (‚Ï) ."eBÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÚÏ¿≈∆∆¡«…¿≈∆…¿«≈
:¯Ó‡pL ,ÛMÎÏ ‡lL („Ï) ."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬∆…¿«≈∆∆¡«
¯aÁÏ ‡lL (‰Ï) ."ÛMÎÓe 'B‚Â Ea ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿¿¿«≈∆…«¿…
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Ï‡LÏ ‡lL (ÂÏ) ."¯·Á ¯·ÁÂ" :¯Ó‡pL ,¯·Á∆∆∆∆¡«¿…≈»∆∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÊÏ) ."·B‡ Ï‡BLÂ" :¯Ó‡pL ,·B‡a»∆∆¡«¿≈∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÁÏ) ."ÈÚcÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcia«ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ¿…ƒ∆…ƒ¿…
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯B„Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ˙n‰ ÔÓ ÌBÏÁa«¬ƒ«≈ƒ∆∆¡«¿≈∆«≈ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ È„Ú ‰M‡ ‰„Úz ‡lL (ËÏ)∆…«¬∆ƒ»¬ƒƒ∆∆¡«…
È„Ú LÈ‡ ‰„ÚÈ ‡lL (Ó) ."‰M‡ ÏÚ ¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»∆…«¬∆ƒ¬ƒ
(‡Ó) ."‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰M‡ƒ»∆∆¡«…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk Ûeba ·zÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¿¿≈¬»»»∆∆¡«
LaÏÏ ‡lL (·Ó) ."ÌÎa ez˙ ‡Ï ,Ú˜Ú˜ ˙·˙Îe"¿…∆«¬«…ƒ¿»∆∆…ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯Ók ÔÈL·BlL BÓk ÊËÚL««¿≈¿∆¿ƒ»¿≈¬»»»∆∆¡«
L‡¯ ˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‚Ó) ."ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï"…ƒ¿«««¿≈∆…¿«ƒ¿«…
˙‡t eÙÈw˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÓÎk¿»¿≈¬»»»∆∆¡«…«ƒ¿«
È„·BÚk Ô˜f‰ Ïk ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („Ó) ."ÌÎL‡…̄¿∆∆…¿«¿ƒ»«»»¿¿≈
."E˜Ê ˙‡t ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…«¿ƒ≈¿«¿»∆

‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk „„Bb˙‰Ï ‡lL (‰Ó):¯Ó‡pL , ∆…¿ƒ¿≈¿¿≈¬»»»∆∆¡«
(ÂÓ) .‡È‰ ˙Á‡ ‰ËÈ¯Ne ‡„È„‚e ;"e„„Bb˙˙ ‡Ï"…ƒ¿¿¿ƒ»¿ƒ»««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿»∆∆¡«…
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (ÊÓ) ."„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ…̇ƒ»«∆∆«∆∆…»««
e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ˙B·LÁÓ«¬»«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆∆¡«¿…»
˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÓ) ."ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆∆…ƒ¿…
Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«…ƒ¿…»∆
,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ Ì„‡ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (ËÓ) ."˙È¯a¿ƒ∆…¿«¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏÚ ÔÁÏ ‡lL () ."‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆»¿»»∆…»…«
(‡) ."ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ¿≈¬»»»∆∆¡«¿…¿»≈
:¯Ó‡pL ,eˆ¯‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ·ÈLB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿≈¬»»»¿«¿≈∆∆¡«
È„·BÚa ÔzÁ˙‰Ï ‡lL (·) ."Eˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï"…≈¿¿«¿¿∆…¿ƒ¿«≈¿¿≈
‡lL (‚) ."Ìa ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…ƒ¿«≈»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ ˙a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡OÈƒ»«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈¿»∆∆¡«
‡lL („) ."'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï"…»…«ƒ»ƒƒ¿«∆…
,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰w‰ ÔÓ ÂNÚ Ú¯Ê ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ∆«≈»ƒ«»»∆»«¿…»
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (‰) ."ÈÓ„‡ ·Ú˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¬…ƒ∆…¿«¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆»«¿…»∆∆¡«
ÔBnÚÏ ÌBÏL ‡¯˜Ï ‡lL (Â) ."È¯ˆÓ ·Ú˙˙ ‡Ï"…¿«≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿…»¿«
,ÌÈBb‰ ¯‡Lk ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ‰lÁza ·‡BÓe»«¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ
‡lL (Ê) ."Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»»∆…
‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï¿«¿ƒƒ»≈«¬»¿≈»∆≈«¿»»
‡lL (Á) ."dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡»∆∆¡«…«¿ƒ∆≈»∆…
˙ÚLa Ì‰È·ÈB‡Ó e„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ e‡¯ÈÈƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿…ƒ¿¬≈¿≈∆ƒ¿«
‡Ï" ,"Ì‰ÈtÓ ı¯Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆∆¡«…«¬…ƒ¿≈∆…
˜ÏÓÚ ‰NÚÓ e··lÓ ¯eÒÈ ‡lL (Ë) ."Ìe‡¯Èzƒ»∆…»ƒ¿»≈«¬≈¬»≈
e‡L (Ò) ."ÁkL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,eÏ ‰NÚL Ú¯‰»«∆»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆»
‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡«¡…ƒ…
."˙ÓeÈ ˙BÓ ,'‰ ÌL ·˜BÂ" :LÚa ¯Ó‡Â ,"Ïl˜¿̇«≈¿∆¡«»…∆¿≈≈»
˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ LÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊÂ¿∆«¿»»∆»«»»«»»≈ƒ«
‰ÏÈn‰ ÔÓ ıeÁ - ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬≈ƒ¿«…«¬∆ƒ«ƒ»
‡lL (‡Ò) .‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Â ,˙¯Îa Ô‰L ,ÁÒÙe∆«∆≈¿»≈¿≈ƒ¿¬≈∆…

eÚ·M˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Èeha ˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚÏ«¬…«¿«ƒ∆∆¡«¿…ƒ»¿
:¯Ó‡pL ,‡ÂMÏ Ú·MÈ ‡lL (·Ò) ."¯˜MÏ ÈÓL·ƒ¿ƒ«»∆∆…ƒ»««»¿∆∆¡«
‡lL (‚Ò) ."‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï"…ƒ»∆≈¡…∆«»¿∆…
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆≈«»»∆∆¡«¿…
¯·c ˙‡ ˙BqÏ ‡lL („Ò) ."ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ¿̇«¿∆≈»¿ƒ∆…¿«∆¿«

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰(‰Ò) ∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
Èza B‡ ,˙BiÒk Èza B‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa „a‡Ï ‡lL∆…¿«≈≈«ƒ¿»»≈¿≈ƒ»≈
,ÔÈLc˜Ó‰ ˙BÓM‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;˙BL¯„Óƒ¿»¿≈≈¬ƒ∆«≈«¿À»ƒ
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,L„w‰ È·˙k ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿≈«…∆∆∆¡««≈¿«¿
·eÏv‰ ÔÈÏÈ ‡lL (ÂÒ) ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï…«¬≈«¡…≈∆∆…»ƒ«»
(ÊÒ) ."ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÚ‰ ÏÚ«»≈∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈
:¯Ó‡pL ,Lc˜nÏ ·È·Ò ‰¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ) ."Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ»≈…≈
Ï‡ ˙Ú ÏÎa ‡·È Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎa ÏÎÈ‰Ï«≈»¿»≈∆∆¡«¿«»…¿»≈∆
ÁaÊn‰ ÔÓ ÌeÓ ÏÚa Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ËÒ) ."L„w‰«…∆∆…ƒ»≈…≈««ƒ«ƒ¿≈«
(Ú) ."‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ∆∆¡««∆«»…∆…»…
Ba ‰È‰È ¯L‡" :¯Ó‡pL ,ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…««∆∆¡«¬∆ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL (‡Ú) ."ÌeÓ∆…«¬…««≈∆∆¡«
‡lL (·Ú) ."·¯˜È ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk"»ƒ¬∆…ƒ¿«∆…
ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Úa ÌiÂÏ‰ e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¿ƒƒ«¬««…¬ƒ¿…«…¬ƒ
L„w‰ ÈÏk Ï‡" :ÌiÂÏa ¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒƒ∆∆¡««¿ƒƒ∆¿≈«…∆
‡lL (‚Ú) ."Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿¿«≈««∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈ Èe˙L ‰¯Bza ‰¯BÈ ‡ÏÂ Lc˜nÏ ÒkÈƒ»≈«ƒ¿»¿…∆«»¿«ƒ∆∆¡«
,"„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·a zLz Ï‡ ¯ÎLÂ ÔÈÈ"«ƒ¿≈»«≈¿¿¿…¬∆∆…∆≈
‡lL („Ú) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆¿≈ƒ¿»≈∆…
."ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ¯f‰ „·ÚÈ«¬…«»«ƒ¿»∆∆¡«¿»…ƒ¿«¬≈∆
e¯ÊpÈÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (‰Ú)∆…«¬……≈»≈∆∆¡«¿ƒ»¿
ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (ÂÚ) ."Ï‡¯NÈ È· ÈL„wÓƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆…«¬……≈¿
(ÊÚ) ."eÏlÁÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BLÓL ·È¯ÚiL „Ú«∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«¿…¿«¿
e‡nËÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ‡ÓË Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈»≈»¬»»∆∆¡«¿…¿«¿
ÒkÈ ‡lL (ÁÚ) .‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê ;"Ì‰ÈÁÓ ˙‡∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»∆…ƒ»≈
,˙Èa‰ ¯‰ ˙B¯B„Ï Bc‚kL ,‰iÂÏ ‰ÁÓÏ ‡ÓË»≈¿«¬≈¿ƒ»∆¿∆¿¿«««ƒ
‰ÁÓ ‰Ê ;"‰Án‰ CBz Ï‡ ‡B·È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»∆««¬∆∆«¬≈
:¯Ó‡pL ,˙ÈÊb ÁaÊÓ È·‡ ˙B·Ï ‡lL (ËÚ) .‰iÂÏ¿ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈«»ƒ∆∆¡«
ÏÚ ÚÒÙÏ ‡lL (Ù) ."˙ÈÊb Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï"…ƒ¿∆∆¿∆»ƒ∆…ƒ¿…««
."ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…«¬∆¿«¬«ƒ¿¿ƒ
,·‰f‰ ÁaÊÓa ·È¯˜‰Ïe ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‡Ù)∆…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿««»»
‡lL (·Ù) ."‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»»¿…∆»»∆…
ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ L‡ ˙BaÎÏ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«≈»ƒ««
˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‚Ù) ."‰aÎ˙ ‡Ï - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆…«¬¿«¿…∆
."eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆∆¡«¿«¿À¿…«¬
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,¯Ê ‰ÁLn‰ ÔÓLa CeÒÏ ‡lL („Ù)∆…»¿∆∆«ƒ¿»»∆∆¡««

a˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‰Ù) ."CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯N¿«»»…ƒ»∆…«¬¿«¿…∆
(ÂÙ) ."eNÚ˙ ‡Ï dzk˙ÓaÂ" :¯Ó‡pL ,˙¯Ëw‰«¿…∆∆∆¡«¿«¿À¿»…«¬
e¯eÒÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔB¯‡‰ Èca ‡ÈˆB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ«≈»»∆∆¡«…»
,„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL (ÊÙ) ."epnÓƒ∆∆…ƒ««…∆≈«»≈
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קכי zeevnd oipn - elqk 'h ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‡lL (ÁÙ) ."„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…ƒ««…∆≈«»≈∆…
‡Ï - Bl ‰È‰È ‡¯Á˙ ÈÙk" :¯Ó‡pL ,ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„˜ ˙BÏÚ‰Ï ‡lL (ËÙ) ."Ú¯wÈƒ»≈«∆…¿«¬»»ƒ«∆∆¡«
ËÁLÏ ‡lL (ˆ) ."...EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬∆……∆∆…ƒ¿…
B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„»̃»ƒ«∆∆¡«ƒ¬∆ƒ¿«
(‡ˆ) ."˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â ·Nk∆∆¿∆∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«
Ïk" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¬≈ƒ«ƒ¿≈«∆∆¡«…
(·ˆ) .BLc˜‰ ¯eq‡ e‰Ê ;"e·È¯˜˙ ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒ∆ƒ∆¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ôa¯˜ ÌLÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ËÁLÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬≈ƒ¿≈»¿»∆∆¡«…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc ˜¯ÊÏ ‡lL (‚ˆ) ."'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜«̇¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿…««¬≈ƒ
e·È¯˜˙ ‡Ï" :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL („ˆ) .ÌÓc ˙˜È¯Ê ¯eq‡ e‰ÊÂ ;"'‰Ï«¿∆ƒ¿ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
ez˙ ‡Ï ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡≈≈«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿
,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜‰Ï ‡lL (‰ˆ) ."Ì‰Ó≈∆∆…¿«¿ƒ««≈
¯L‡ ,‰NÂ ¯BL EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¡…∆»∆¬∆
·È¯˜‰Ï ‡lL (Âˆ) .¯·BÚ ÌeÓ e‰Ê ;"ÌeÓ Ba ‰È‰Èƒ¿∆∆≈∆…¿«¿ƒ
‡Ï ,¯Î Ôa „iÓe" :¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ „iÓ ÌeÓ ÏÚa««ƒ««ƒ∆∆¡«ƒ«∆≈»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa ÌeÓ ÔzÈ ‡lL (Êˆ) ."e·È¯˜«̇¿ƒ∆…ƒ≈«√»ƒ∆∆¡«
(Áˆ) .ÌeÓ Ba Ôzz ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"Ba ‰È‰È ‡Ï ÌeÓ"…ƒ¿∆¿«…ƒ≈
ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,L·c B‡ ¯B‡N ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»
·È¯˜‰Ï ‡lL (Ëˆ) ."e¯ÈË˜˙ ‡Ï ,L·c ÏÎÂ ¯B‡N¿¿»¿«…«¿ƒ∆…¿«¿ƒ
."EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÙz»≈∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆
‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL (˜)∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¡«…»ƒ
B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (‡˜) ."·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡∆¿«»¿ƒ∆∆∆…ƒ¿…
ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï ,Ba ˙‡Â B˙‡" :¯Ó‡pL ,Ba ˙‡Â¿∆¿∆∆¡«…¿∆¿…ƒ¿¬¿
,‡ËBÁ ˙ÁÓa ˙ÈÊ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·˜) ."„Á‡∆»∆…ƒ≈∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔzÏ ‡lL (‚˜) ."ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈNÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆∆…ƒ≈
(„˜) ."‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰B·Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»∆∆¡«¿…ƒ≈»∆»¿…»
˜vÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ËBN ˙ÁÓa ÔÓL ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈∆∆¿ƒ¿«»∆∆¡«…ƒ…
:¯Ó‡pL ,‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡lL (‰˜) ."ÔÓL ÂÈÏÚ»»∆∆∆…ƒ≈»»¿»∆∆¡«

·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ"˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‡lL (Â˜) ."‰ ¿…ƒ≈»»¿…»∆…¿»ƒ∆
."B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆∆¡«…«¿ƒ∆¿…»ƒ…
¯Ó‡pL ,Ôa¯˜Ï Ôa¯wÓ ÌÈL„w‰ ˙BpLÏ ‡lL (Ê˜)∆…¿««√»ƒƒ»¿»¿»¿»∆∆¡«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï" :¯BÎaa«¿…«¿ƒƒ…¿«…
¯BÎa ˙BcÙÏ ‡lL (Á˜) .¯Á‡ Ôa¯˜Ï epLÈ„˜È«¿ƒ∆¿»¿»«≈∆…ƒ¿¿
‡Ï 'B‚Â ¯BL ¯BÎa C‡" :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆∆¡««¿¿…
:¯Ó‡pL ,‰Ó‰a ¯NÚÓ ¯kÓÏ ‡lL (Ë˜) ."‰cÙƒ̇¿∆∆…ƒ¿…«¬«¿≈»∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì¯Á‰ ‰„N ¯kÓÏ ‡lL (È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿…¿≈«≈∆∆∆¡«
,Ì¯Á‰ ‰„N ˙BcÙÏ ‡lL (‡È˜) ."¯ÎnÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿¿≈«≈∆
L‡¯ ÏÈc·È ‡lL (·È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈∆…«¿ƒ…
ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆∆¡«»«∆…ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa „·ÚÏ ‡lL (‚È˜) ."Bt¯Ú»¿∆…«¬…«√»ƒ∆∆¡«…
,ÌÈL„w‰ ˙‡ ÊÊ‚Ï ‡lL („È˜) ."E¯BL ¯Î·a „·Ú«̇¬…ƒ¿…∆∆…ƒ¿…∆«√»ƒ
ËÁLÈ ‡lL (ÂË˜) ."E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…¿…∆∆…ƒ¿«
ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰«∆«¿∆»≈«»∆∆¡«…ƒ¿««»≈
„Ú ÁÒt‰ È¯eÓ‡ ÁÈp‰Ï ‡lL (ÊË˜) ."ÈÁ·Ê Ìc«ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ«≈≈«∆««

„Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏa eÏÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ»∆∆¡«¿…»ƒ≈∆«ƒ«
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ÊÈ˜) ."¯˜a…∆∆…¿ƒƒ¿««∆«∆∆¡«
¯È˙B‰Ï ‡lL (ÁÈ˜) ."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï"…ƒƒ∆«…∆∆…¿ƒ
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁÓ≈¬ƒ««¿»»»»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…
¯N·aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ»ƒƒ«»»ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«
¯Ó‡pL ‰ÊÂ ,¯a„Ó ·e˙k‰ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«»¿«≈¿∆∆∆¡«
‡e‰L ,ÁÒt‰ ÏL ÈL ÌBÈ ÏL B¯˜·Ï - "¯˜aÏ"«…∆¿»¿∆≈ƒ∆«∆«∆
ÁÒt ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ËÈ˜) .‰ËÈÁMÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿ƒ»∆…¿ƒƒ¿«∆«
."¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÈL≈ƒ«…∆∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ‰„Bz‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (Î˜)∆…¿ƒƒ¿««»«…∆∆∆¡«
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ;"¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡ÏÂ"…ƒƒ∆«…∆¿«ƒƒ¿»
.Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆≈«ƒƒ»¿««¿«¬ƒ»»
,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒta ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (‡Î˜)∆…ƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿∆∆
,ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (·Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
‡lL (‚Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï ,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯e·Á‰ ÔÓ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿««∆«ƒ«¬»∆∆¡«…
˙BÁÓ È¯ÈL ˙BNÚÏ ‡lL („Î˜) ."˙Èa‰ ÔÓ ‡ÈˆB˙ƒƒ««ƒ∆…«¬¿»≈¿»
(‰Î˜) ."Ì˜ÏÁ ,ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»
Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÏM·Óe ‡ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿««∆«»¿À»∆∆¡««

(ÂÎ˜) ."ÏM·Ó ÏL·e ,‡ epnÓ eÏÎ‡z‡lL …¿ƒ∆»»≈¿À»∆…
·LBz" :¯Ó‡pL ,·LBz ¯‚Ï ÁÒt ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï¿«¬ƒ¿«∆«¿≈»∆∆¡«»
¯Na Ï¯Ú‰ ÏÎ‡È ‡lL (ÊÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ¿»ƒ……«∆……«∆»≈¿«
(ÁÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,Ï¯Ú ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡«¿»»≈……«
,„nzLpL Ï‡¯NÈÏ ÁÒt‰ ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï ‡lL∆…¿«¬ƒ¿««∆«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
,¯ÓBÏk ;"Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Î Ôa Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆≈»……«¿«
,Ì˙BÓk ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÂ ¯Î È·Ï ‰ÂÏpL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»»¿»
‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (ËÎ˜) .Ba ÏÎ‡È ‡Ï……«∆……«»»∆ƒ¿»
Á·fÓ ¯Na ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„»̃»ƒ∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
‡lL (Ï˜) ."ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ,'‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»∆…
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ«√»ƒ∆ƒ¿¿∆∆¡«¿«»»¬∆
,¯˙B ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ï˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈∆…∆¡…»
."‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿»¬ƒ»¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ
B˙‡ ·È¯˜n‰" :¯Ó‡pL ,Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ï˜)∆…∆¡…ƒ∆∆¡«««¿ƒ…
,epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â ;‰È‰È Ïebt ,BÏ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒƒ¿∆¿«∆∆»…∆∆ƒ∆
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (‚Ï˜) .˙¯Îa ‡e‰Â ;"‡Oz dBÚ¬»ƒ»¿¿»≈∆……«»
(„Ï˜) ."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Ê ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÓe¯z¿∆∆¡«¿»»……«…∆
,‰Óe¯z B¯ÈÎNe Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL∆……«¬ƒ«…≈¿ƒ¿»
."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ Ô‰k ·LBz" :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈¿»ƒ……«…∆
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (‰Ï˜)∆……«»≈¿»¿«ƒƒ¿»
‰¯Ê‚a ÁÒt‰ ÔÓ ·e˙k‰ B„nÏ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈL„»̃»ƒ¿»»∆ƒ¿«»ƒ«∆«ƒ¿≈»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;‰¯Bz‰ ÔÓ Le¯Ùa BÈ‡Â ,‰ÂL»»¿≈¿≈ƒ«»ƒƒ«¿»
BÈ‡Â ,‰¯Bz ÈÙebÓ - ÌÈL„wa Ï¯Ú ¯eq‡L ,e„ÓÏ»¿∆ƒ»≈«√»ƒƒ≈»¿≈
,‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ÂÏ˜) .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆……«…≈»≈¿»
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa 'B‚Â EÚ¯fÓ LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«¿¬¿«√»ƒ……«
‰ÊÁ ‡ÏÂ ˙BÓe¯z ‡Ï ,L„˜ ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL (ÊÏ˜)∆……«¬»»…∆…¿¿…»∆
‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èk - Ô‰k ˙·e" :¯Ó‡pL ,˜BLÂ»∆∆¡««…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒ
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ÏÎ‡z ‡lL (ÁÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙aƒ¿««√»ƒ……≈∆…≈»≈
,‰È‰z ÏÈÏk Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆∆¡«¿»ƒ¿«…≈»ƒƒ¿∆
˙B‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…¿««»
‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙa ˙BNÚp‰««¬ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»«»¬∆»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎ‡Ï ‡lL (Ó˜) ."dÓcÓƒ»»∆…∆¡…¿≈«À¿»ƒ∆À«
;"‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰eÎa ÌeÓ Ì‰a»∆¿«»»∆∆¡«……«»≈»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»«¿∆ƒ¿≈«À¿»ƒ∆À«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ó˜) .¯a„Ó ·e˙k‰ ÌeÓ Ì‰a»∆«»¿«≈∆…∆¡…«¬≈
ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆∆¡«…«
ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ó˜) ."E‚c ¯NÚÓ ,EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿∆…∆¡…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ÏL ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ∆∆¡«
¯‰ˆÈ ÏL ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ó˜) ."EL¯Èz"ƒ…¿∆…∆¡…«¬≈≈ƒ∆ƒ¿»

L („Ó˜) ."E¯‰ˆÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ‡l ƒ»«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡Ï∆¡…¿»ƒƒ»«ƒ∆∆¡«…
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡È ‡lL (‰Ó˜) ."˙B¯BÎ·e 'B‚Â ÏÎe˙«¿¿∆……¿«…¬ƒ
'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»»¬»»∆∆¡«…«¿
‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"E‡ˆÂ E¯˜a¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿∆…»
ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ¯Na ¯Ò‡Ï ‡l‡ ·e˙k‰«»∆»∆¡…¿««»«¬»
B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ÏÎ‡iL ¯·c ÏkL ÈÙÏ ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿ƒ∆»»»∆≈»≈ƒ¿¬ƒ»
‡lL (ÂÓ˜) .Ba ‡¯˜‡ "EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï" -…«∆¡…ƒ¿»∆∆¿»∆…
EÈ¯„e 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»∆∆¡«…«¿¿»∆
¯L‡ EÈ¯„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"¯cz ¯L‡¬∆ƒ…¿«…«∆¡…¿»∆¬∆
ÔÓ ‰‰È ‡lL ,ÏÚBÓ Ïk ÏL ‰¯‰Ê‡ ‡È‰ BÊÂ .¯czƒ…¿ƒ«¿»»∆»≈∆…≈»∆ƒ
.ÏÚÓ ,‰‰ Ì‡Â ;Ô‰Ó ˙B‰ÈÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ»¬ƒ≈»≈∆¿ƒ∆¡»»«
˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÓ˜)∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«
,¯ÓBÏk ;"EÈ˙·„Â 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓc»ƒ∆∆¡«…«¿¿ƒ¿…∆¿«
(ÁÓ˜) .ÌÓc ˜¯fiL „Ú EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï…«∆¡…ƒ¿∆«∆ƒ»≈»»
‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿«»¿≈»»ƒ∆∆¡«¿»…
ÌÈ¯eka Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ËÓ˜) ."Ì‰ L„˜ Èk ,ÏÎ‡È…«ƒ…∆≈∆……«…≈ƒƒ
˙Óe¯˙e ...ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„…̃∆«»»»¬»»∆∆¡«…«¿«
ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (˜) .ÌÈ¯eka‰ el‡ ;"E„È»∆≈«ƒƒ∆…∆¡…«¬≈≈ƒ
:¯Ó‡pL ,‰„tiL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡Â ‰‡ÓËa¿À¿»«¬ƒƒ»«ƒ«∆ƒ»∆∆∆¡«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡˜) ."‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï"…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈∆…∆¡…«¬≈
."epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙eÈ‡a ÈL≈ƒ«¬ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆
ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÈL ¯NÚÓ ÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·˜)∆…¿ƒ¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ∆≈
epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰a»∆¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿…»«ƒƒ∆
Èz˙" ,ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆÏ ıeÁ ‡e‰L ÏÎÂ ;"˙ÓÏ¿≈¿»∆¿»¿≈«««»«ƒ
;Ï·h‰ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚˜) .Ba ‡¯˜‡ "˙ÓÏ epnÓƒ∆¿≈∆¿»∆…∆¡…«∆∆
˙BÓe¯˙a ·iÁ‰ ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ¯·c ‡e‰ ,Ï·h‰Â¿«∆∆»»∆ƒ»ƒ»»∆««»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,'‰ ˙Óe¯z epnÓ e‡ÈˆB‰ ‡lL ,˙B¯NÚÓe««¿∆…ƒƒ∆¿«∆∆¡«
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ 'Ï‡¯NÈ È· ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
Ô˙B‡ ÌÈ¯‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ì‰L ÌÈ¯·c ,¯ÓBÏk ;"'‰Ï«¿«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿»ƒ»
(„˜) .ÔÏ·Ëa Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ ÏÁ Ô˙B‡ eNÚÈ ‡Ï ,'‰Ï«…«¬»…¿…¿»¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z ÌÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ
ÏÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÈL ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…«¬≈≈ƒ¿ƒ∆»ƒƒ«
,‰ÏB„b ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÌÈ¯eka :¯„q‰«≈∆ƒƒ¿ƒ»¿««»¿»¿»

;ÈL ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈ƒ¿««»«¬≈≈ƒ
¯Á‡z ‡Ï ,"¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â C˙‡ÏÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈
ÌÈ¯„p‰ ¯Á‡Ï ‡lL (‰˜) .BÓÈc˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c»»»»¿«¿ƒ∆…¿«≈«¿»ƒ
¯Á‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·cpLÂ ¯„pL ˙B·„p‰Â¿«¿»∆»«¿∆ƒ≈∆∆¡«…¿«≈
,Ôa¯˜ ‡Ïa ‚ÁÏ ˙BÏÚÏ ‡lL (Â˜) ."BÓlLÏ¿«¿∆…«¬∆»¿…»¿»
¯·ÚÏ ‡lL (Ê˜) ."Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…≈»»«≈»∆…«¬…
ÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BLÙ ÏÚ Ì„‡ ¯Ò‡L ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆»«»»««¿∆∆¡«…«≈
‰M‡" :¯Ó‡pL ,‰BÊ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Á˜) ."B¯·c¿»∆…ƒ«…≈»∆∆¡«ƒ»
,‰ÏÏÁ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Ë˜) ."eÁwÈ ‡Ï ‰ÏÏÁÂ ‰Ê…»«¬»»…ƒ»∆…ƒ«…≈¬»»

‰ÏÏÁÂ" :¯Ó‡pLÁwÈ ‡lL (Ò˜) ."eÁwÈ ‡Ï ∆∆¡««¬»»…ƒ»∆…ƒ«
."eÁwÈ ‡Ï dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,‰Le¯b¿»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»…ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÁwÈ ‡lL (‡Ò˜)∆…ƒ«…≈»«¿»»∆∆¡«
."ÁwÈ ‡Ï ‰l‡ ˙‡ ,‰Ê ‰ÏÏÁÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡"«¿»»¿»«¬»»…»∆≈∆…ƒ»
‡Ïa elÙ‡Â ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ò˜)∆…ƒ¿……≈»«¿»»«¬ƒ¿…
ÏlÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÏlÁnL ÈtÓ ,ÔÈLecƒ̃ƒƒ¿≈∆¿«¿»∆∆¡«…¿«≈
(‚Ò˜) .‰¯Lk ÏlÁÏ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ;"BÚ¯Ê«¿¬≈À¿»∆…¿«≈¿≈»
:¯Ó‡pL ,L‡¯ Úe¯t Lc˜nÏ Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈«ƒ¿»¿«…∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („Ò˜) ."eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯"»≈∆«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈
‡Ï ÌÎÈ„‚·e" :¯Ó‡pL ,ÌÈ„‚a Úe¯˜ Lc˜nÏ«ƒ¿»¿«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿≈∆…
˙ÚLa ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰Ò˜) ."eÓ¯Ùƒ̇¿…∆…≈≈…≈ƒ»¬»»ƒ¿«
."e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓe" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú¬»∆∆¡«ƒ∆«…∆≈…≈¿
,ÌÈ˙Ó ¯‡LÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÂÒ˜)∆…ƒ«»…≈∆¿ƒ¿»≈ƒ
Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÊÒ˜) ."‡nhÈ ‡Ï LÙÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»∆…ƒ«»…≈
‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·B¯˜Ï elÙ‡Â ÏB„b»«¬ƒƒ¿»∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ…
,˙Ó ÌÚ ÏB„b Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ˜) ."‡nhÈƒ«»∆…ƒ»≈…≈»ƒ≈
e„ÓÏ Ck ;"‡·È ‡Ï ,˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…»»¿
Ï·a ·iÁÂ ‡B·È Ï·a ·iÁ ‡e‰L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆«»¿«»¿«»¿«
ı¯‡a ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (ËÒ˜) .‡nhÈƒ«»∆…ƒ«≈∆≈ƒ≈∆¿∆∆
‡lL (Ú˜) ."BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆¡«¿«¬»…ƒ¿∆∆…
,ı¯‡‰ Leak ˙ÚLa ‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
."‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ≈∆¿«¬»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú˜)∆…«¬»¿»«≈∆∆¡«…
‡lL (·Ú˜) ."˙ÓÏ - ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆…
‡Ï ‰Ê ˙‡ C‡" :¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï∆¡…¿≈»¿≈»∆∆¡««∆∆…
,‡ÓË ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ú˜) ."‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡…̇¿ƒ«¬≈«≈»∆…∆¡…»»≈
."eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ ,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»……≈
‰l‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL („Ú˜)∆…∆¡…»≈∆∆¡«¿∆≈∆
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Ú˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz¿«¿ƒ»…≈»¿∆…∆¡…
‡e‰ ‡ÓË ,ÛBÚ‰ ı¯L Ïk" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ı¯L∆∆»∆∆¡«»∆∆»»≈
,ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÚ˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÎÏ»∆…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆
,‡e‰ ı˜L - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆∆∆
:¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÚ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆∆∆¡«
ÏÚ NÓ¯‰ ı¯M‰ ÏÎa ,ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆»…≈«
‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÚ˜) ."ı¯‡‰»»∆∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈
‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÏ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆…

L ,ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÚ˜) ."ÌeÏÎ‡˙:¯Ó‡p …¿∆…∆¡…∆∆««ƒ∆∆¡«
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."ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡"«¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙Ó ÏÎ‡Ï ‡lL (Ù˜)∆…∆¡…≈»∆∆¡«……¿»
¯N·e" :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Ë ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ù˜) ."‰Ï·¿≈»∆…∆¡…¿≈»∆∆¡«»»
¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa«»∆¿≈»……≈∆…∆¡…≈∆
."¯Na‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈÁ‰ ÔÓƒ««∆∆¡«¿……««∆∆ƒ«»»
‡Ï Ôk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ù˜)∆…∆¡…ƒ«»∆∆∆¡««≈…
‡lL („Ù˜) ."‰Lp‰ „Èb ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eÏÎ‡È…¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ«»∆∆…
(‰Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìc ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆∆¡«¿»»……¿
ÊÚÂ ·NÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk" :¯Ó‡pL ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…≈∆∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈
,·ÏÁa ¯Na ÏM·Ï ‡lL (ÂÙ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï -……≈∆…¿«≈»»¿»»
‡lL (ÊÙ˜) ."Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ∆…
ÌÚt "È„b ÏM·˙ ‡Ï" ¯Ó‡pL ,·ÏÁa ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…»»¿»»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ««
ÏeMa ¯eq‡Ï „Á‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;‰iL¿ƒ»»»¿ƒƒ«¿»∆∆»¿ƒƒ
¯BL ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÙ˜) .‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬ƒ»∆…∆¡…¿«
(ËÙ˜) ."B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ï˜Òp‰«ƒ¿»∆∆¡«¿…≈»≈∆¿»
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰L„Á ‰‡e·z ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¿»¬»»…∆«∆«∆∆¡«
ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï 'B‚Â ÌÁÏÂ"¿∆∆¿……¿∆…∆¡…»ƒƒ
‡lL (‡ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ÈÏ˜Â" :¯Ó‡pL ,L„Á‰∆»»∆∆¡«¿»ƒ……¿∆…
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆∆¡«¿«¿∆…
LÏL" :¯Ó‡pL ,‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï ‡lL (·ˆ˜) ."eÏÎ‡…̇¿∆…∆¡…»¿»∆∆¡«»…
‡lL (‚ˆ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈∆…
‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯eq‡ ‡e‰ ‰Ê ;"Ì¯k‰ ˙‡e·˙e ,Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆∆ƒ
:¯Ó‡pL ,CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL („ˆ˜) .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…ƒ¿≈∆∆∆∆¡«
."ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡"¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿≈¿ƒ»
,‡·BÒÂ ÏÏBÊ C¯c ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ˆ˜)∆…∆¡…¿ƒ¿∆∆≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (Âˆ˜) ."‡·ÒÂ ÏÏBÊ ‰Ê ea" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆≈¿…≈∆…∆¡…
‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa¿«∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆…
:¯Ó‡pL ,ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (Êˆ˜) ."‰pÚ¿̇À∆∆…∆¡…»≈¿∆«∆∆¡«
˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL (Áˆ˜) ."ıÓÁ ÏÎ‡È ‡ÏÂ"¿…≈»≈»≈∆…∆¡…«¬…∆
(Ëˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«»«¿∆∆……≈
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»≈««¬«¿»»»»
‰‡¯È ‡lL (¯) ."ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈∆…≈»∆

(‡¯) ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ‡lL »≈∆∆¡«…≈»∆¿»≈∆…
."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ,¯B‡N" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ‡ˆnÈƒ»≈»≈∆∆¡«¿…ƒ»≈¿»≈∆
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (·¯)∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
˙¯LÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈÈ«ƒ¿«¬¿«««ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c B‡ ÔÈi‰ ıÈÓÁ‰ elÙ‡Â ;"ÌÈ·Ú¬»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««ƒ»»∆ƒ¿»≈
ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈi‰««ƒ¬≈∆»»»∆∆¡«…∆«ƒ¿…∆
,ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL (‚¯) ."‰zLÈ ‡Ï ¯ÎL≈»…ƒ¿∆∆……«¬»ƒ«ƒ
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („¯) ."ÌÈÁÏ ÌÈ·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬»ƒ«ƒ∆……«¬»ƒ
‡lL (‰¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL·ÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL·È¿≈ƒ∆∆¡«ƒ≈ƒ……≈∆…
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈpˆ¯ÁÓ" :¯Ó‡pL ,ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È…««¿«ƒ∆∆¡«≈«¿«ƒ……≈

‡Ï - ‚Ê „ÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‚eÊ ÏÎ‡È ‡lL (Â¯)∆……«ƒ∆∆¡«¿«»…
:¯Ó‡pL ,˙nÏ ¯ÈÊp‰ ‡nhÈ ‡lL (Ê¯) ."ÏÎ‡È…≈∆…ƒ«»«»ƒ«≈∆∆¡«
Ï‰‡a ÒkÈ ‡lL (Á¯) ."‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï"¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»∆…ƒ»≈¿…∆

‡lL (Ë¯) ."‡·È ‡Ï ,˙Ó LÙ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙n‰«≈∆∆¡««∆∆≈…»…∆…
."BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz" :¯Ó‡pL ,¯ÈÊp‰ Ál‚È¿«≈««»ƒ∆∆¡«««…«¬…«…
‰lÎ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰„O‰ Ïk ¯ˆ˜Ï ‡lL (È¯)∆…ƒ¿…»«»∆∆∆¡«…¿«∆
ÌÈÏaM‰ Ë˜ÏÏ ‡lL (‡È¯) ."¯Bˆ˜Ï E„N ˙‡t¿«»¿ƒ¿∆…ƒ¿…«ƒ√ƒ
‡Ï ,E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Èˆ˜ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰«¿ƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ¯ˆ·Ï ‡lL (·È¯) ."ËwÏ¿̇«≈∆…ƒ¿…¿«∆∆∆∆¡«
,Ì¯k‰ Ë¯t Ë˜ÏÏ ‡lL (‚È¯) ."ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ"¿«¿¿…¿≈∆…ƒ¿…∆∆«∆∆
ÁwÏ ‡lL („È¯) ."ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k Ë¯Ùe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆∆«¿¿…¿«≈∆…ƒ«
ÏÎ ÔÎÂ ;"BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ…∆«ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿¿≈»
‡lL (ÂË¯) ."EÈ¯Á‡ ¯‡Ù˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆¡«…¿»≈«¬∆∆…
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿«
,Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (ÊË¯) ."ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
‡lL (ÊÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ∆…
EzÓ‰a" :¯Ó‡pL ,BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¿¿
ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL (ÁÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆…«¬∆¿»»ƒ¿≈
¯BLa L¯Á˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ‰Ó‰a ÈÈÓƒ≈¿≈»¿∆»∆∆¡«…«¿…¿
˙ÚLa ‰Ó‰a ÌÒÁÏ ‡lL (ËÈ¯) ."ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e«¬…«¿»∆…«¿…¿≈»ƒ¿«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙È‰Â epnÓ ˙ÏÎB‡L ¯·„a ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆∆∆ƒ∆¿∆¡≈∆∆¡«…
‰Ó„‡ „·ÚÏ ‡lL (Î¯) ."BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ«̇¿…¿ƒ∆…«¬…¬»»
‡lL (‡Î¯) ."Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿»∆…
."¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡ „·ÚÏ«¬…ƒ»«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿¿…ƒ¿…

ÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (·Î¯)ÔÈ¯ˆBwL C¯„k ˙ÈÚÈ·L ÈÁ ∆…ƒ¿…¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ
‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈM‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ∆∆¡«≈¿ƒ«¿ƒ¿…
˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡Ï ‡lL (‚Î¯) ."¯Bˆ˜ƒ̇¿∆…∆¡…≈»ƒ»«¿ƒƒ
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÈÙÒB‡L C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿»»»¿»»∆∆¡«¿∆
˙La „·ÚÏ ‡lL („Î¯) ."¯ˆ·˙ ‡Ï E¯ÈÊ È·pÚƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…∆…«¬…ƒ¿«
."eÚ¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÏÈ‡ ÔÈa ‰Ó„‡ ÔÈa Ï·BÈ≈≈¬»»≈ƒ»∆∆¡«…ƒ¿»
,ÌÈM‰ ¯‡Lk Ï·BÈ ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (‰Î¯)∆…ƒ¿…¿ƒ≈≈ƒ¿»«»ƒ
‡lL (ÂÎ¯) ."‰ÈÁÈÙÒ ˙‡ e¯ˆ˜˙ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…
:Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈM ¯‡L ˙ÙÒ‡k Ï·BÈ ˙B¯t ÛÒ‡Ï∆¡…≈≈«¬≈«¿»»ƒ∆∆¡«
‰„N ¯kÓÏ ‡lL (ÊÎ¯) ."‰È¯Ê ˙‡ e¯ˆ·˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…ƒ¿…»∆
‡Ï ,ı¯‡‰Â" :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…
ÌiÂÏ‰ L¯‚Ó ˙BpLÏ ‡lL (ÁÎ¯) ."˙e˙ÈÓˆÏ ¯Înƒ̇»≈ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ï ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne" :¯Ó‡pL ,Ì‰È˙B„Ne¿≈∆∆∆¡«¬≈ƒ¿«»≈∆…
‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯ÎnÈƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙‡ ·ÊÚÏ ‡lL (ËÎ¯) .‰pzLÈƒ¿«∆∆…«¬…∆«¿ƒƒ∆∆¡«
Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ;"ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ∆»¿ƒ»∆
.Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎa Ô‰a Ì˙B‡ ÌÈÁnNÓe Ì‰È˙BzÓ«¿≈∆¿«¿ƒ»»∆¿»∆∆»∆∆
,˙ÈÚÈ·L ‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ‰‡ÂÏ‰ Úa˙È ‡lL (Ï¯)∆…ƒ¿««¿»»∆»¿»»∆»¿ƒƒ
ÚÓÈ ‡lL (‡Ï¯) ."e‰Ú¯ ˙‡ NbÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈∆…ƒ¿«
,EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,‰hÓM‰ ÈtÓ ÈÚÏ ˙BÏ‰lÓƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«ƒ»∆¿
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk - ÏÏk‰ ‰Ê ."¯·c ‰È‰È Ôt∆ƒ¿∆»»∆«¿»»»∆∆¡«
‡Ï ˙ÂˆÓ ‡l‡ BÈ‡ ,'Ï‡' B‡ 'Ôt' B‡ '¯ÓM‰'ƒ»≈∆«≈∆»ƒ¿«…
BÏ ÔzlÓe ÈÚÏ ˙BÈÁ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (·Ï¯) .‰NÚ«̇¬∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿¿»ƒƒƒ≈
."E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó«∆»ƒ∆∆¡«…¿«≈∆¿»¿
ÌÈÏÚn‰Â ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰NBÚ - ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ :‡ˆÓƒ¿»«≈¿»»∆ƒ¿«¬≈¿««¬ƒ
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ÏÚ ¯·Ú ,‰NÚ ÏhaL ÏÚ ¯˙È - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ≈»ƒ«¿»»»≈«∆ƒ≈¬≈»««
Ì˜È¯ È¯·Ú „·Ú ÁÏLÏ ‡lL (‚Ï¯) .‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆…ƒ¿…«∆∆ƒ¿ƒ≈»
."Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÈLÙÁ ‡ˆiLk¿∆≈≈»¿ƒ∆∆¡«…¿«¿∆≈»
,ÈÚ ‡e‰L Ú„iLk B·BÁa ÈÚ‰ Úa˙È ‡lL („Ï¯)∆…ƒ¿«∆»ƒ¿¿∆≈«∆»ƒ
(‰Ï¯) ."‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ ¯ˆÈ ‡ÏÂ¿…»≈∆∆¡«…ƒ¿∆¿…∆
EtÒk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ˙Èa¯a ˙BÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆∆¡«∆«¿¿
,˙Èa¯a ˙BÏÏ ‡lL (ÂÏ¯) ."CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈¿∆∆∆…ƒ¿¿ƒƒ
ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;"EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ»»¿ƒƒ
.‰ÂÏnÏ CMÈ ‡lL ,‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«¿»»«…∆∆…¿«≈««¿∆
‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa „È ˙ÈL‰Ï ‡lL (ÊÏ¯)∆…¿»ƒ»≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿…
,Ì‰ÈÈa ¯ËL ·zÎÏ ‡ÏÂ ,„Ú ‡ÏÂ ,·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿…≈¿…ƒ¿…¿»≈≈∆
‡lL (ÁÏ¯) ."CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈN˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆∆…
¯ÈÎN ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÎN ˙lÚt ¯Á‡Ï¿«≈¿À«»ƒ∆∆¡«…»ƒ¿À«»ƒ
,ÚB¯Êa B·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL (ËÏ¯) ."Ez‡ƒ¿∆…¿«¿≈««ƒ¿«

."BË·Ú Ë·ÚÏ B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL(Ó¯) ∆∆¡«…»…∆≈«¬…¬…
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ËB·Ú‰ ÚBÓÏ ‡lL∆…ƒ¿«»¬ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"BË·Úa ·kL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ∆∆¡«…ƒ¿««¬…¿«…
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈla BÏ ep·ÈL‰ ‡l‡ ,EnÚ BËB·ÚÂ ·kLzƒ¿««¬ƒ¿∆»¬ƒ∆««¿»ƒ
ÔkLÓÏ ‡lL (‡Ó¯) .‰ÏÈla BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â¿»ƒ««¿»∆…¿«¿≈
."‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡‰»«¿»»∆∆¡«¿…«¬…∆∆«¿»»
,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÏ ‡lL (·Ó¯)∆…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆
·‚Ï ‡lL (‚Ó¯) ."·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆∆…ƒ¿…
.LÙ ˙·b BÊ ;"·‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ LÙ∆∆ƒƒ¿»≈∆∆¡«…ƒ¿…¿≈«∆∆
BÊ ;"e·‚z ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL („Ó¯)∆…ƒ¿…»∆∆¡«…ƒ¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÏÊ‚Ï ‡lL (‰Ó¯) .ÔBÓÓ ˙·b¿≈«»∆…ƒ¿…∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏe·b ‚Èq‰Ï ‡lL (ÂÓ¯) ."ÏÊ‚ƒ̇¿…∆…¿«ƒ¿∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˜LÚÏ ‡lL (ÊÓ¯) ."EÚ¯ Ïe·b ‚Èq«̇ƒ¿≈¬∆…«¬…∆∆¡«…
,B¯·Á ÔBÓÓa LÁÎÏ ‡lL (ÁÓ¯) ."EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ«̇¬…∆≈¬∆…¿«≈¿»¬≈
ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL (ËÓ¯) ."eLÁÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¬∆…ƒ»««
;"e¯wL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,B¯·Á ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk¿ƒ«»¬≈∆∆¡«¿…¿«¿
.E„Èa E¯·ÁÏ LiL ÔBÓÓa ¯˜MÏ Ú·Mz ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ»««∆∆¿»∆≈«¬≈¿¿»¿
eBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (¯)∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡««
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‡¯) ."ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ∆…∆ƒ¿»ƒ∆∆¡«
.ÌÈ¯·c ˙‡B‡ BÊ ;"B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ∆¬ƒ»«¿»ƒ
¯‚Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (·¯)∆…¿∆«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿≈
ÁwÓa ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (‚¯) ."‰B˙ ‡Ï…∆∆…¿∆«≈¿ƒ»
‡lL („¯) ."epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓeƒ¿»∆∆¡«¿…ƒ¿»∆∆…
‰ˆeÁaL ÂÈB„‡Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Á¯aL „·Ú ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¿ƒ∆∆∆»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬»∆¿»
(‰¯) ."ÂÈ„‡ Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï»»∆∆∆¡«…«¿ƒ∆∆∆¬…»
Ea¯˜a ·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ,‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL∆…¿∆∆∆∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿
‡lL (Â¯) ."epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na«»¬∆ƒ¿««…∆∆…
,ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ˙BpÚÏ¿«»¿«¿»»∆∆¡«»«¿»»¿»
˙„B·Ú È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ê¯) ."ÔepÚ˙ ‡Ï…¿«∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¬«
(Á¯) ."„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú∆∆∆∆¡«…«¬…¬…«»∆
e¯ÎnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú ˙¯kÓÓ B˙B‡ ¯kÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…ƒ¿∆∆∆∆∆∆¡«…ƒ»¿
,C¯Ùa È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ë¯) ."„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆»∆∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¿»∆

ÁÈp‰Ï ‡lL (Ò¯) ."C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆∆…¿«ƒ«
:¯Ó‡pL ,C¯Ùa BÏ ¯kÓp‰ È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ÈBb‰««¬…¿∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆∆¡«

(‡Ò¯) ."EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È ‡Ï"‰Ó‡ ¯kÓÏ ‡lL …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆∆…ƒ¿…»»
(·Ò¯) ."d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ‰i¯·Úƒ¿ƒ»¿«≈∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»
˙eÒk ¯‡L ‰„eÚÈ‰ ‰i¯·Ú ‰Ó‡Ó ÚÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈»»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈¿
;"Ú¯‚È ‡Ï ,d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L" :¯Ó‡pL ,‰BÚÂ¿»∆∆¡«¿≈»¿»¿»»…ƒ¿«
˙L‡ ¯kÓÏ ‡lL (‚Ò¯) .ÌÈLp‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»«»ƒ∆…ƒ¿…≈∆
."‰p¯kÓz ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ¿«…«ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«…ƒ¿¿∆»
,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ LaÎÏ ‡lL („Ò¯)∆…ƒ¿…≈∆¿«…«ƒ¿ƒ¿»
,„ÓÁÏ ‡lL (‰Ò¯) ."da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…«¿…
‡lL (ÂÒ¯) ."EÚ¯ ˙L‡ „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿…≈∆≈∆∆…
(ÊÒ¯) ."EÚ¯ ˙Èa ‰e‡˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL∆……««»ƒ∆…ƒ¿«¿«¿»»ƒ
‡Ï LÓ¯ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ba ‰NBÚ ‡e‰L ¯aÁÓ‰«¿À»∆∆∆∆¡«¿∆¿≈…
,B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È ¯ÈÎO‰ ÁwÈ ‡lL (ÁÒ¯) ."ÛÈ»̇ƒ∆…ƒ««»ƒ»≈«¬ƒ»
,EÈÏk Ï‡Â ;EÚ·N ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿»¿∆¿∆∆¿¿
:¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (ËÒ¯) ."Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»∆∆¡«
‰Ó‰a ÁÈp‰Ï ‡lL (Ú¯) ."ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï"…«¿ƒ¿«≈∆…¿«ƒ«¿≈»
‰‡¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,C¯ca d‡OÓ ˙Áz ˙ˆ·B¯∆∆«««»»«∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆
,‰cÓa ÏÂÚ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú¯) ."EÈÁ‡ ¯BÓÁ¬»ƒ∆…«¬»∆¿ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»ƒƒ«¿»
ËtLÓa ÏÂÚ eNÚz ‡Ï :¯È‰ÊÓ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ»¿∆«»«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ¿«
‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ eÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‡lL (·Ú¯) .‰cn‰«ƒ»∆…ƒ¿∆¿≈∆∆»∆∆≈»
(‚Ú¯) ."'B‚Â E˙È·a EÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÙÈ‡Â¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆¿¿≈¿¿
ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ËtLn‰ ÏeÚÏ ‡lL∆…¿«≈«ƒ¿»∆∆¡«…«¬»∆
:¯Ó‡pL ,„ÁL ÁwÏ ‡lL („Ú¯) ."ËtLna«ƒ¿»∆…ƒ«…«∆∆¡«
,ÔÈca ÏB„b „aÎÏ ‡lL (‰Ú¯) ."Áw˙ ‡Ï ,„ÁLÂ"¿…«…ƒ«∆…¿«≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡lL (ÂÚ¯) ."ÏB„b Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿«¿≈»∆…ƒ»
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ú¯ Ì„‡Ó ÔÈca Ôic‰««»«ƒ≈»»«∆∆¡«…»ƒ¿≈
:¯Ó‡pL ,ÔÈca ÈÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ÊÚ¯) ."LÈ‡ƒ∆…¿«≈«»ƒ«ƒ∆∆¡«
˙Bh‰Ï ‡lL (ÁÚ¯) ."B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï ,Ï„Â"¿«…∆¿«¿ƒ∆…¿«
ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‡ËBÁ Ì„‡ ËtLÓƒ¿«»»≈∆∆¡«…«∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÚ¯) .˙BÂˆÓa ÔBÈ·‡ ‰f ;"EÈ·‡∆¿…¿∆∆¿¿ƒ¿∆…¿«≈«
."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÒ˜ ÈÈ„a ˜Èfn‰««ƒ¿ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈¿
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (Ù¯)∆…¿«ƒ¿«≈ƒƒƒ∆∆¡«
ÚÓLÏ ‡lL (‡Ù¯) ."ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï"…«∆ƒ¿«≈»∆…ƒ¿…«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,BnÚ B¯·Á ÔÈ‡Â ÔÈÈc ÈÏÚaÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆∆¡«…

(·Ù¯) ."‡ÂL ÚÓL ‡O˙ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ ‡lL ƒ»≈«»¿∆…ƒ¿«¬≈«ƒ
ÔÈkÊÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰ Ì‡ ,˙BLÙ È¯·„a¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿«¿ƒ≈««¿«ƒ
."˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
ÈÈ„a ‰lÁz ˙eÎÊ „nlL ÈÓ ‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‚Ù¯)∆…¿«≈»ƒ∆ƒ≈¿¿ƒ»¿ƒ≈
(„Ù¯) ."˙ËÏ ,·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ¿»∆∆¡«¿…«¬∆«ƒƒ¿…
,‰¯Bz ÈÈ„a ÌÎÁ BÈ‡L Ì„‡ ÔÈica ˙BpÓÏ ‡lL∆…¿«««»ƒ»»∆≈»»¿ƒ≈»
:¯Ó‡pL ,˙B¯Á‡ ˙BÓÎÁa ÌÎÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿»¿¬≈∆∆¡«
„ÈÚ‰Ï ‡lL (‰Ù¯) ."ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙ ‡Ï"…«ƒ»ƒ«ƒ¿»∆…¿»ƒ
(ÂÙ¯) ."¯˜L „Ú EÚ¯a ‰Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆
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ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ««¬≈»∆∆¡««»∆»¿ƒ
,·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (ÊÙ¯) ."ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ,ÚL»̄»ƒ¿…≈»»∆…»ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»«»ƒƒƒ«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÌÈa ˙e„Úa ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
„Ú Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÙ¯) .ÌÈ·B¯w ¯‡LÏƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ≈
(ËÙ¯) ."LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…»≈∆»¿ƒ
‡lL (ˆ¯) ."Áˆ¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,È˜ ‚¯‰Ï ‡lL∆…«¬…»ƒ∆∆¡«…ƒ¿«∆…
BÙeb ÌÈ„Ú ÈL e‡¯iL „Ú ,˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈc‰ CzÁÏ«¿…«ƒ¿…∆««««∆ƒ¿¿≈≈ƒ
(‡ˆ¯) ."‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â" :¯Ó‡pL ,¯·c ÏL∆»»∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…
,˙BLÙ ÈÈ„a Ba „ÈÚ‰L ÔÈca „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL∆…∆»≈«ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»
‡lL (·ˆ¯) ."LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï ,„Á‡ „ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ‰‚È¯‰ ·iÁÓ ‚¯‰Ï«¬…¿À»¬ƒ»…∆∆«¬…«ƒ∆∆¡«
(‚ˆ¯) ."‰„Ú‰ ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú ,Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ"¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈»≈»
Ì„˜ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ‡l‡ ,Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL∆…»«»≈∆»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,B˙Â¯Ú ‰l‚È B‡ ep‚¯‰ÈÂ Ûc¯pÏ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»¿««¿∆¿«∆∆¿»∆∆¡«
‡lL („ˆ¯) ."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï ,dtk ˙‡ ‰˙v˜Â"¿«…»∆«»…»≈∆∆…
."¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯Ó‡pL ,Òe‡‰ LÚÏ«¬…»»∆∆¡«¿««¬»…«¬∆»»
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁˆB¯‰ ÔÓ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (‰ˆ¯)∆…ƒ«…∆ƒ»≈«∆∆¡«¿…
¯Ùk ÁwÏ ‡lL (Âˆ¯) ."ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk eÁwƒ̇¿…∆¿∆∆≈«∆…ƒ«…∆
,¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙eÏ‚a¿»≈«ƒ¿»»∆∆¡«¿…ƒ¿…∆
,Ìc‰ ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Êˆ¯) ."BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ»∆ƒƒ¿»∆…«¬…««»
‡lL (Áˆ¯) ."EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…««≈∆∆…
."E˙È·a ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏBLÎÓ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«ƒ¿∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆
ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,C¯ca Ìz ÏÈLÎ‰Ï ‡lL (Ëˆ¯)∆…¿«¿ƒ»«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿≈
˙e˜ÏÓa ÛÈÒB‰Ï ‡lL (˘) ."ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ,¯eÚƒ≈…ƒ≈ƒ¿…∆…¿ƒ¿«¿
."ÛÈÒBÈ Ôt ;ÛÈÒBÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰«¿À»«¿∆∆¡«…ƒ∆ƒ
."EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ïb¯Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«≈∆∆¡«…≈≈»ƒ¿«∆

(·˘)˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·la ‡NÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈∆∆¡«…ƒ¿»∆
Ì„‡ Èt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (‚˘) ."E··Ïa EÈÁ‡»ƒƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ¿≈»»
‡ÏÂ ,E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì˜Ï ‡lL („˘) ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡Oƒ̇»»»≈¿∆…ƒ¿…∆∆¡«…
."¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËÏ ‡lL (‰˘) ."Ìwƒ̇…∆…ƒ¿…∆∆¡«¿…ƒ…
Áw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÁwÏ ‡lL (Â˘)∆…ƒ«≈««»ƒ∆∆¡«…ƒ«
,˜˙p‰ ¯ÚN Ál‚Ï ‡lL (Ê˘) ."ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰»≈««»ƒ∆…¿«≈«¿««∆∆
LÏ˙Ï ‡lL (Á˘) ."Ál‚È ‡Ï ˜˙p‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«∆∆…¿«≈«∆…ƒ¿…
."˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒƒ»≈»««∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««
:¯Ó‡pL ,Ô˙È‡ ÏÁa Ú¯ÊÏÂ „·ÚÏ ‡lL (Ë˘)∆…«¬…¿ƒ¿…«¿««≈»∆∆¡«
˙BÈÁ‰Ï ‡lL (È˘) ."Ú¯fÈ ‡ÏÂ ,Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡"¬∆…≈»≈¿…ƒ»≈«∆…¿«¿
‡lL (‡È˘) ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL ,ÛMÎÓ¿«≈∆∆¡«¿«≈»…¿«∆∆…
‡·ˆ ÔB‚k ,B˙L Ïk ¯eaˆ ÈÎ¯vÓ ¯·„a Ô˙Á ·iÁ˙Èƒ¿«≈»»¿»»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿»»
‡ˆÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÓBÁ‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««»¿«≈»∆∆∆¡«…≈≈
‡lL (·È˘) ."¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ,‡·va«»»¿…«¬…»»¿»»»∆…
ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙B¯Ó‰Ï¿«¿«ƒ≈ƒ∆∆¡«…»ƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚È˘) ."EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆«ƒ¿∆…¿ƒ«
dLe¯Ùa ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓƒ¿«»≈»∆ƒ¿»≈¿≈»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,‰t ÏÚ eÏawL∆ƒ¿«∆∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ

."ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï ;˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈»»
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏkÓ Ú¯‚Ï ‡lL („È˘)∆…ƒ¿…«ƒ»ƒ¿«»∆∆¡«
,Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÂË˘) ."epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿«≈««»
Ïl˜Ï ‡lL (ÊË˘) ."Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈∆…¿«≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙·ÈLÈ L‡¯ B‡ CÏn‰ ‡e‰Â ,‡ÈNp‰«»ƒ¿«∆∆…¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈
‡lL (ÊÈ˘) ."¯‡˙ ‡Ï ,EnÚ· ‡ÈNÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…»…∆…
Ïl˜˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ¯‡MÓ „Á‡ Ïl˜Ï¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿»≈∆∆¡«…¿«≈
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÈ˘) ."L¯Á≈≈∆…¿«≈»»≈∆∆¡«
‡lL (ËÈ˘) ."˙ÓeÈ ˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe"¿«≈»ƒ¿ƒ»∆…
˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe" :¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï¿«»»≈∆∆¡««∆»ƒ¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Î˘) ."˙ÓeÈ»∆…«¬¿»»¿«»∆∆¡«
ıeÁ Cl‰Ï ‡lL (‡Î˘) ."‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï"…«¬∆»¿»»∆…¿«≈
Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙aLa ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰k ‰È„Ó ÌeÁ˙Ïƒ¿¿ƒ»¿¿≈¿»ƒ¿«»∆∆¡««
,˙aLa LÚÏ ‡lL (·Î˘) ."BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ≈≈ƒƒ¿…∆…«¬…¿«»
(‚Î˘) ."ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬≈¿»…¿…≈∆
:¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»»ƒ∆∆«∆∆¡«
˙BNÚÏ ‡lL („Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk"»¿»»…≈»∆»∆∆…«¬
‰Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏÓ¿»»«¿ƒƒ∆∆«∆∆¡«»¿»»
‚Áa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆»∆∆…«¬¿»»¿«
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰«»∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
L„ÁÏ „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÂÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿∆»«…∆
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÊÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿
."eNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ" :Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»…«¬
,‚Á ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÁÎ˘)∆…«¬¿»»»ƒ∆«
(ËÎ˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬
¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓM‰ ÌBia ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»««¿ƒƒ∆«∆∆¡«
‡lL (Ï˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba»¿∆∆¬…»…«¬∆…
‰l‚˙ ‡Ï ,‡È‰ En‡" :¯Ó‡pL ,Ì‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«≈∆∆¡«ƒ¿ƒ…¿«∆
:¯Ó‡pL ,˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ï˘) ."d˙Â¯Ú∆¿»»∆…¿«∆¿«»∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·Ï˘) ."‰l‚˙ ‡Ï E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬¿…¿«∆∆…¿«∆¿«
."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,·‡ ˙L‡≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆»ƒ…¿«≈
ÔÓ B‡ ·‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ï˘)∆…¿«∆¿«¬ƒ»»ƒ
,EÈ·‡ ˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆»ƒ
‡lL („Ï˘) ."d˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï - ‡È‰ E˙BÁ‡¬¿ƒ…¿«∆∆¿»»∆…
."Ea ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«««≈∆∆¡«∆¿««ƒ¿
B‡" :¯Ó‡pL ,˙a‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ï˘)∆…¿«∆¿««««∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÏ˘) ."Ô˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï ,Eza ˙a«ƒ¿…¿«∆∆¿»»∆…¿«
¯Ò‡L ÈtÓ ?‰¯Bza ‰L¯t˙ ‡Ï ‰nÏÂ ;˙a‰ ˙Â¯Ú∆¿«««¿»»…ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈∆»«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;˙a‰ ÔÓ ˜˙L ,˙a‰ ˙a«««»«ƒ««ƒƒ«¿»»¿
(ÊÏ˘) .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk ,‰¯Bz ÈÙebÓ ˙a‰ ¯eq‡L∆ƒ««ƒ≈»ƒ¿»¬»
˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»ƒ»∆∆¡«∆¿«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÁÏ˘) ."‰l‚˙ ‡Ï dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»…¿«≈∆…¿«∆¿«
(ËÏ˘) ."da ˙a ˙‡" :¯Ó‡pL ,da ˙·e ‰M‡ƒ»«¿»∆∆¡«∆«¿»
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,dza ˙·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»«ƒ»∆∆¡«¿∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Ó˘) ."Áw˙ ‡Ï dza ˙a«ƒ»…ƒ«∆…¿«∆¿«¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



zeevndקכו oipn - elqk 'h ycew zay mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

."‰l‚˙ ‡Ï En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿«¬ƒ¿…¿«≈
:¯Ó‡pL ,·‡‰ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ó˘)∆…¿«∆¿«¬»»∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (·Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬»ƒ…¿«≈∆…¿«
‡Ï BzL‡ Ï‡" :¯Ó‡pL ,·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆¬ƒ»»∆∆¡«∆ƒ¿…
˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ó˘) ."‡È‰ E˙„c ,·¯˜ƒ̇¿«…»¿ƒ∆…¿«∆¿«≈∆
(„Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï ,E˙lk ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰«≈∆∆¡«∆¿««»¿…¿«≈
˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈÁ‡»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«¬
."Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,BzL‡ƒ¿∆∆¡«¿ƒ»∆¬…»…ƒ»
‰M‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰c ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÓ˘)∆…¿«∆¿«ƒ»∆∆¡«¿∆ƒ»
˙Bl‚Ï ‡lL (ÊÓ˘) ."·¯˜˙ ‡Ï - d˙‡ÓË ˙ca¿ƒ«À¿»»…ƒ¿«∆…¿«
‡Ï - E˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆ƒ∆∆¡«¿∆≈∆¬ƒ¿…
,‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÁÓ˘) ."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôzƒ̇≈¿»¿¿¿»«∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿¿»«
:¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ËÓ˘)∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆∆¡«
‡lL (˘) ."dÚ·¯Ï ‰Ó‰· ÈÙÏ „ÓÚ˙ ‡Ï ‰M‡Â"¿ƒ»…«¬…ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»∆…
."·kL˙ ‡Ï - ¯ÎÊ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏƒ¿«ƒ»»∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«
:¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«∆¿«»»«¿∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú"∆¿«»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«
‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ÈÁ‡¬ƒ»»«¿∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…
ÔÈ‡È·Ó‰ ÌÈ¯·„a ˙BÈ¯ÚÏ ·¯˜Ï ‡lL (‚˘) ."‰l‚¿̇«≈∆…ƒ¿«»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
,‰ˆÈÙ˜e ‰ÊÈÓ¯e ˜eMÂ ˜eaÁ ÔB‚k ,‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏƒ≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï ,B¯Na ¯‡L Ïk Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»¿≈¿»…ƒ¿¿¿«
‰·¯˜Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‰Â¯Ú∆¿»ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿ƒ¿»
¯ÊÓÓ ‡OÈ ‡lL („˘) .‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ∆¿»∆…ƒ»«¿≈
."'‰ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«
‰a˙k ‡Ïa ˙ÏÚ·p‰ ‡È‰Â ,‰L„˜ ‰È‰z ‡lL (‰˘)∆…ƒ¿∆¿≈»¿ƒ«ƒ¿∆∆¿…¿À»
‡lL (Â˘) ."‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¡«…ƒ¿∆¿≈»∆…
:¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯b L¯‚Ó‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿»≈¿»««∆ƒ≈¿«≈∆∆¡«
·eLÏ dÁlL ¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï"…««¿»»ƒ¬∆ƒ¿»»
ıeÁ ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È‰ ‡Npz ‡lL (Ê˘) ."dzÁ˜Ï¿«¿»∆…ƒ»≈«¿»»¿ƒ»
(Á˘) ."˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÓ·ÈÓƒ»»∆∆¡«…ƒ¿∆≈∆«≈
ÏÎeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,B˙Òe‡ ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈»≈¬»∆∆¡«…«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL (Ë˘) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlL«¿»»»»∆…¿»≈ƒ≈«
Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL ,BzL‡ ˙‡∆ƒ¿∆∆¡«…«¿«¿»»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a ÒÈ¯Ò ÁwÈ ‡lL (Ò˘) ."ÂÈÓÈ»»∆…ƒ«»ƒ«ƒ¿»≈∆∆¡«
ÏkÓ ¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (‡Ò˘) ."‡kc ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï"…»…¿««»∆…¿»≈»»ƒ»
:¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ,ÔÈÈn‰«ƒƒ…»»¿…¿≈»«»»∆∆¡«

ÏÚ ˙BpÓÏ ‡lL (·Ò˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e"¿«¿¿∆…«¬∆…¿««
˙˙Ï ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b Ï‰wÓ LÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ∆∆¡«…«»≈
,ÌÈÒeÒ CÏn‰ ‰a¯È ‡lL (‚Ò˘) ."È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ»∆ƒ»¿ƒ∆…«¿∆«∆∆ƒ

L („Ò˘) ."ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL‰a¯È ‡l ∆∆¡«…«¿∆ƒ∆…«¿∆
."ÌÈL BÏ ‰a¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL CÏn‰«∆∆»ƒ∆∆¡«¿…«¿∆»ƒ
:¯Ó‡pL ,·‰ÊÂ ÛÒk CÏn‰ BÏ ‰a¯È ‡lL (‰Ò˘)∆…«¿∆«∆∆∆∆¿»»∆∆¡«

."„‡Ó BÏ ‰a¯È ‡Ï ,·‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»…«¿∆¿…
BÏ e¯Ó‡pL ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL Ô‰ el‡≈≈≈≈¿…∆¿≈ƒ¿∆∆∆¿
Ô‰È˙BË¯Ùe Ô‰È˙BÏÏÎe Ô‰ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«≈¿»≈∆¿»≈∆
ÔÈ¯e‡a‰Â ÔÈ˜ec˜c‰Â ˙BÏÏk‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ô‰È˜ec˜„Â¿ƒ¿≈∆¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
eÏawL ‰t ÏÚaL ‰¯Bz ‡È‰ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÏL∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆¿«∆∆ƒ¿
eLcÁ˙pL ˙B¯Á‡ ˙BÂˆÓ LÈÂ .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿
,ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ‡È· Ô˙B‡ eÚ·˜Â ,‰¯Bz ÔzÓ ¯Á‡««««»¿»¿»¿ƒƒ«¬»ƒ
,‰kÁ ¯Â ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k - Ï‡¯NÈ ÏÎa eËLÙe»¿¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»
‰ÂˆÓ ÏÎÏ LÈÂ .ÔÈ·e¯ÚÂ ,ÌÈ„ÈÂ ,·‡a ‰ÚLz ˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒƒ¿»¿»¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»
¯eaÁa ¯‡a˙È Ïk‰Â ;ÔÈ˜ec˜„Â ÔÈLe¯t el‡Ó ‰ÂˆÓeƒ¿»≈≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«…ƒ¿»≈¿ƒ

.‰Ê∆
ÌÏa˜Ï e‡ ÔÈ·iÁ - eLcÁ˙pL ˙BÂˆn‰ el‡ Ïk»≈«ƒ¿∆ƒ¿«¿«»ƒ»¿«¿»
;"'ÂÎÂ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì¯ÓLÏe¿»¿»∆∆¡«…»ƒ«»»
‰¯È‰Ê‰ ‰Ó ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ ˙ÙÒBz ÔÈ‡Â¿≈»∆∆«ƒ¿«»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰È ‡lL ?"epÓÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï" ,‰¯Bz»……≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯ÓBÏÂ ,¯·c LcÁÏ È‡M¯ ‡È·»ƒ««¿«≈»»¿«∆«»»
¯qÁÏ B‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓÏ dÙÈÒB‰Ï BÊ ‰ÂˆÓa e‰eƒ̂»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿«≈
Ï·‡ .˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LM‰ el‡Ó ˙Á‡««≈≈«≈≈¿…∆¿≈ƒ¿¬»
ÔÓf‰ B˙B‡a ‰È‰iL ‡È· ÌÚ ÔÈc ˙Èa eÙÈÒB‰ Ì‡ƒƒ≈ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿«¿«
- ‰¯Êb C¯c B‡ ,‰‡¯B‰ C¯c B‡ ,‰wz C¯c ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«»»∆∆»»∆∆¿≈»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L e¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;˙ÙÒBz BÊ ÔÈ‡≈∆∆∆¬≈…»¿∆«»»
el‡Â .d˙BÚa ‰l‚n‰ ˙B¯˜Ï B‡ ·e¯Ú ˙BNÚÏ ‰eƒ̂»«¬≈ƒ¿«¿ƒ»¿»»¿ƒ
e‡ Ck ‡l‡ .‰¯Bz‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ eÈ‰ ,Ôk e¯Ó‡»¿≈»ƒƒ««»∆»»»
˙B¯˜Ï eeˆÂ ewz ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈ‡È·p‰L ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿
LB„w‰ ÏL ÂÈÁ·L ¯ÈkÊ‰Ï È„k d˙BÚa ‰l‚n‰«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿ƒ¿»»∆«»
eÚÂLÏ ·B¯˜ ‰È‰Â ,eÏ ‰NÚL ˙BÚeL˙e ‡e‰ Ce¯a»¿∆»»»¿»»»¿«¿≈
ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï È„Îe ,BÏl‰Ïe BÎ¯·Ï È„k¿≈¿»¿¿«¿¿≈¿ƒ«««»ƒ
ÈB‚ ÈÓe" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza eÁÈË·‰M ‰Ó ˙Ó‡L∆¡∆«∆ƒ¿ƒ»«»∆∆¡«ƒ

Ï ¯L‡ ,ÏB„bBÊ C¯c ÏÚÂ ."ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ‰Ï‡ B »¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»¿«∆∆
ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ‡È‰ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ÔÈ·e ‰NÚ¬≈≈…«¬∆
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קכז mixcp zekld - d`ltd xtq - elqk 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e"ryz elqk 'hÎ'b - meil cg` wxt m"anx ixeriy

ה'תשע"ו  כסלו ג' ראשון יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מפיר,1) שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

הפרת  לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי בין ההבדל
או  האב שתיקת בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים

שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום לצערה, כדי הבעל

.à;BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ·‡‰ ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ Ïk»«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï·‡ .‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»
,LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚe·Le ÌÈ¯„ Ïk ‡l‡ ¯Ù‰Ï¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆
B‡ ‰ÚaLpL ÔB‚k ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a Ô‰L B‡∆≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿∆ƒ¿¿»
ÔÈa :¯Ó‡pL ;ËM˜˙z ‡lL B‡ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„»¿»∆…ƒ¿…∆…ƒ¿«≈∆∆¡«≈

.BzL‡Ï LÈ‡ƒ¿ƒ¿

.áÌÈ¯·„Ï LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Óe«≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆ƒ¿»ƒ
¯ÙÓ - LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„p‰L ?dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈
,¯ÙÓ BÓˆÚÏ - dÈ·Ï BÈaLÂ ;ÌÈ¯Á‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿≈≈

.¯ÙÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ÏÂ¿«¬≈ƒ≈≈≈

.â‰È‰˙Â ,dÏ ¯ÙÓ - ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»∆…∆¡…»»≈≈»¿ƒ¿∆
‰ÈÏÚ ‰¯Ò‡ .ÌÏBÚÏ Ì„‡ Ïk ÌÚ ÏÎ‡Ï ˙¯zÓÀ∆∆∆¡…ƒ»»»¿»»¿»»∆»
‰È‰˙Â ,B˜ÏÁ ¯ÙÈ - ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk LÈÓLz«¿ƒ»»»∆»»»≈∆¿¿ƒ¿∆
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰pL¯‚È B‡ ˙eÓiLÎe ,ezLnLÓ¿««¿¿∆»¿»¿∆»¬≈ƒ¬»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì„‡ Ïk LÈÓL˙a¿«¿ƒ»»»¿≈…«≈»∆

.ãÈepÚ „Á‡Â ,ÔË˜ ÈepÚ „Á‡Â ÏB„b ÈepÚ „Á‡∆»ƒ»¿∆»ƒ»»¿∆»ƒ
.ÏÚa‰ ¯ÙÓ Ïk‰ - ‰ÚL ÈÙÏ B‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ‡e‰L∆ƒ¿«¿À∆¿ƒ»»«…≈≈«««

.äB‡ ,ÌBi‰ ıÁ¯z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
L B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL;L·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡l ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰¯„ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙÓ - ÌBi‰ ‰Ó˜ƒ̄¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ»¿»
È¯‰ - ‰ÈÓiÓ B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ Ú¯ ÏÎ‡nÓƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»ƒ»∆»¬≈

.¯ÙÈ ‰Ê∆»≈

.å˙Á‡·e ÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„»¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ÈepÚ dÏ ÔÈ‡≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

.æ¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»
˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ≈
d˙B‡ ˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈»

¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈
.dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

.çÈt ÏÚ Û‡ ,˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ
BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL ,dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
ÔB‚k ,(dlÎ) ‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿
.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

.è‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯ÒB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ»∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆¿≈
:dÏ ¯ÓB‡L ‡e‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t≈¬≈««««≈¿≈∆≈»
ÈtÓ ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«¿ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡La dÏ „aÚLÓ ‡e‰L∆¿À¿»»ƒ¿≈¿¿»¿∆≈«¿
ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿»¬»««¿ƒ¿

Ï CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰ ¬»»«»ƒ¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆
¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡»¿«¿»∆≈«¬ƒƒ∆»»»»»

.BÏ ¯eÒ‡‰»»

.é‡lL ‰¯„pL B‡ ,Ô‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡»¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈
¯e¯ÁM‰ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿«ƒ¿
eOÚ ÌÈÓÎÁ ,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿¬»ƒ»
ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‡nL ,¯Ù‰Ï ‡e‰ CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈∆¬»»ƒ¿»≈∆»

.BÏ ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â ‰pL¯‚È¿»¿∆»¿ƒ¿∆¬»«¬…

.àédÏÚa È·‡ ‡Ï da ‰‰È ‡lL ‰¯„ B‡ ‰ÚaLƒ¿¿»»¿»∆…≈»∆»…¬ƒ«¿»
Ì‡ ÔÎÂ .¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÂÈ·B¯˜ ¯‡Le ÂÈÁ‡ ‡ÏÂ¿…∆»¿»¿»≈»¿»≈¿≈ƒ
E¯˜a ÈÙÏ Ô·˙Â EzÓ‰a ÈÙÏ ÌÈÓ Ôz‡ ‡lL :‰¯„»¿»∆…∆≈«ƒƒ¿≈¿∆¿¿¿∆∆ƒ¿≈¿»¿
ÌÈ‡Â ,LÙ ÈepÚ Ô‰a ÔÈ‡L ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈»∆ƒ∆∆¿≈»
˙·iÁ ‡È‰L ˙BÎ‡ÏnÓ ÌÈ‡Â ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿≈»ƒ¿»∆ƒ«∆∆

.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆≈»¿»≈

.áé‡ÏÂ eÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ·‡ÏÂ ÏÚaÏ LÈ≈«««¿»»¿»≈¿»ƒ∆¬«ƒ…»¿…
ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÔÈi‰ :‰¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .Ô‰a ‰¯Ò‡∆∆¿»»∆≈«¿∆»¿»««ƒ»»«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ‡ Ì‡ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ¬≈∆≈≈««ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¿…∆∆¿»¿≈…«≈»∆

.âéÛ‡ .ÔÈ¯ÙÓ ÌÈ‡ - ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÏÚa‰ B‡ ·‡‰»»«««∆≈¿ƒ≈»¿≈ƒ«
Èe‡¯‰ ,ÔÚÓL ‡lL ÌÈ¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«««≈≈¿»ƒ∆…¿»»»»

.Ba ˙·kÚÓ ‰ÚeÓM‰ ÔÈ‡ ÚÓLÏƒ¿…«≈«¿»¿«∆∆

.ãéÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ·‡ ÔÈa ,¯ÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰«∆≈≈≈≈»≈«««»»≈

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



mixcpקכח zekld - d`ltd xtq - elqk 'c ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰Â .¯ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙eLÈ‡ BÏƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈¿≈
ÂÈL.˙Á‡k ÂÈ˙Ba ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÎÂ .˙Á‡k »»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»¿««

.åè.˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»
ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ .ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
:‰ÎLÁ ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -≈≈»«»¿»¿«ƒ¬≈»
¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ…≈≈

.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ»«∆»≈»≈»¿»≈

.æè,„nÏÓ ?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ∆¿«≈
,ÌBi‰ Ïk ¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ‰ÏÈla ¯ÙnL∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈»«
Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ¿««»
,BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL»«»»«««¬≈∆≈≈¿»¿
,BÚÓL ÌBÈa :¯Ó‡pL ;dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿»¿

.„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï…¿»¿»ƒ¿«

.æé,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿
,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‡‰ ÚBÓL¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
?¯a„Ó ·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»¿«≈
‰¯„ dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»»»»
ÏÏkÓ .¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L∆ƒ»»»¿«¿»»¿∆≈«¿

.çéÏÚ Û‡ ,d¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL»«»»«««¿»«¿≈¿«¬»««
ÌBi‰ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Ètƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»««
dÏ ¯Ù‰Â ‰¯„ .‰È¯„ eÓi˜˙ - Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»¿≈≈»
ÏÚ ‰¯·ÚÂ ¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈¿»¿»«
Û‡Â .‰¯eËt BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ƒ¿»«¿»»¿»¬≈¿»¿«

ek˙pL Èt ÏÚ- ¯z‰‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ «ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿«¬»«∆≈
‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«»ƒ≈ƒ»ƒ»
‰ek˙pL ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe .d˙‡…»«ƒ»«««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»

.¯eq‡Ï¿ƒ

.èéB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈
,˙e˜ÏÓ - ˙e˜ÏÓ Ì‡ ;Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ«∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿«¿

.Ôa¯˜ - Ôa¯˜ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿»

.ë·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
‡Ï Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ ,¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡«««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»…
È¯‰ - Ú„È ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«¬≈

B‡ ¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆
.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ ,B˙ÚeÓL ˙ÚL¿«¿»¿»≈»«

.àëÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,Bza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„»¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
‰¯„pL ¯e·ÒÂ ,¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»∆»¿»
‰¯Ò‡ ;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,Ôa¯˜a¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»»¿»
,ÌÈ·Úa [dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»«¬»ƒ
- ÌÈ·Úa [dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»«¬»ƒ
ÌLÏ ˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆¿≈
‡È‰ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…≈ƒ
‰È·‡ ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ˙¯„BpÏ - d˙‡ ‰È·‡»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«»ƒ»
¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈¿»≈

.‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡»«¿ƒ»

ה'תשע"ו  כסלו ד' שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול
בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.àÌi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ

הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.á¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
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חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר
שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא

ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן
הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:

הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.âÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.ã¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.ä‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.å‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…

CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆
ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.æ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.ç˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.èÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ô‡kÓ27B‡ ÔÈÓi˜ Ô‰ È¯‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÓ ‡B·‡L „ÚÂ ƒ»¿«∆»ƒ»¿ƒ¬≈≈«»ƒ
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ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«
dÏ ¯Ù‰Ï29:¯Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡ - dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«

ep¯ÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa - ·‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿
BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי
כי  בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי
נדרים  הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין
לכלל  באו שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
שבא  את - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור).
חל  (שלא היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל

היפר. לכלל בא לא ואמר 29)עדיין) נדרה, שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם על 30)לו: אף

הכתוב  גילה כאן כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי
ולא  הבעל שדווקא יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו

השליח.31)השליח. ולא אביה אותה" אביה הניא "כי

.éÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.àéBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.áéÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.âéB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.ãéz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.åèBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.æè,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
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אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי
מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי

לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה
נישואיה. קודם

.æé‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.çéÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי אנו 57)ואז זה במקרה שאפילו

אלמנה. הייתה ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים
שתתגרש,58) בשעה אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי שהולכים 59)ואז עקיבא רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי

.èéBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈
¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ

ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ëÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.àëB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.áë,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא
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אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש משום:78)לא
הספק. על לוקין שאין דברו, יחל לא

.âëÔBÎÏ È„k ÌÈ¯„ ¯„pL ÈÓ79Ôw˙Ïe ÂÈ˙BÚc ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¿≈≈»¿«≈
‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ?„ˆÈk .ÁaLÓe ÊÈ¯Ê ‰Ê È¯‰ - ÂÈOÚÓ«¬»¬≈∆»ƒ¿À»≈«¿ƒ∆»»
ÈÓ B‡ ;ÌÈzL B‡ ‰L ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡Â ,ÏÏBÊ≈¿»«»»«»»»»¿«ƒƒ

‰‚BL ‰È‰L80ÔÓÊ BÓˆÚ ÏÚ ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÔÈÈa ∆»»∆¿«ƒ¿»«««ƒ««¿¿«
‰a¯Ó81ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎM‰ ¯Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»

ÌÈBÓÏL Û„B¯83ÔB‰Ï Ï‰·Â84BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡Â , ≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«««¿
BÊ ‰È„Ó ÈL‡ ˙È‰ B‡ ˙Bzn‰85‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ««»¬»««¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»»

¯ÈÊa ¯„Â ,BÈÙÈa ‰‡b˙Ó86el‡ ÌÈ¯„a ‡ˆBiÎÂ ;87 ƒ¿»∆¿»¿¿»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯„·e .Ì‰ ÌMÏ ‰„B·Ú C¯c Ôlk -À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ - ÌÈ¯„ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‰a88˙eLÈ¯tÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. להיכשל 85)אץ  שלא כדי
"מימי 86)בשוחד. הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

אדם  בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם אכלתי לא
וקווצותיו  רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו, הדרום, מן
את  להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים, לו סדורות
הלכתי  בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה, שערך
עלי  ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות
לא  מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש יצרי
שאינו  בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי טובים)
(בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד במי שלך
נזירות  נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים שאגלחך
נזיר  נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך בישראל,

לה'.. ויתרשל 87)להזיר יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. מצוות וחיזוק.88)בקיום לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.ãëÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.äë‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ו כסלו ה' שלישי יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ
‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („ .Ì‰lL∆»∆∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â .ÌÈ˜enƒ̂ƒ∆……««¿«ƒ∆……«
‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á .ÔÈbÊ«ƒ∆…ƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»
B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ«≈ƒ∆¿««««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

.‡nhiLk B‡¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.à¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿
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לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,
מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.áÈ¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.â‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈

ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.ã¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י. פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין
מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל'
עליו  קיבל ולא ואיחר, לנזירותו זמן קבע אם והואֿהדין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו,

.ä¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL „Ú :˙e¯ÈÊa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ¯ÓbL19ÌÈÚL ÌÈ¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â20 ∆»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿»»
Û‡Â ,˙B˜BÁ¯ ˙BÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿«
‡e‰ È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÔBLÏ ÔÚÓLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈

¯ÈÊ21. »ƒ

נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל ב:21)תכנם נזיר
דיבורו  משמעות את (=משלימה) מגלה לבו שמחשבת

שם). (תוספות

.å‰È‰‡ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»»ƒ≈¿»»¿»«∆¿∆
,‰Ê BÓk ‰È‰iL ‰È‰ BaÏ·e ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ ¯Ó‡Â L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :¯Ó‡Â B¯ÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Ú¯t26¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -27¯Èf‰Ï BaÏa ¯Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ"ב, לקמן והשווה שם. ובכת"י 23)נזיר
התלויה  במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים:
נזיר  עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
הריני  דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו
שלא  נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל כזה).
בבית  האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר
(תוספות  עצמו בכלי אחז כאילו בכך, ומגביהו כלי של יד
פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם

ובביאורנו. הראויה,24)הכ"ג בצורה ראשי שערות מסדר
לעשות  "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון
שיער  גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך). כלכל"
ג. בנזיר הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות

הוא". שער גידול לשון - כשתפס 25)"כלכול ומדובר,
שם). נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער

שער 26) פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב מלשון שער, לגדל
ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו",

ב.27) נזיר הקודמת.28)משנה בהלכה וכמבואר ב: נזיר

.æÌÈ¯tˆ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡29¯ÈÊ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«¬≈»«ƒ√ƒ««ƒ∆»»»ƒ
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BÈ‡ - ¯Èf‰Ï BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ≈¿»»¿««ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ≈
¯ÈÊ30ÌeÏk ÂÈ˙ÙO· ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,31. »ƒ«¬≈∆¿ƒ∆…ƒƒ¿»»¿

שנטמא,29) נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
י. ו, במדבר חכמים.30)ככתוב וכדעת ב. נזיר משנה

וספק 31) נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב ג:). (נזר להקל נזירות
נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם

.çÈÈepk Ïk32˙BÓB˜Ó ?„ˆÈk .˙e¯ÈÊk - ˙e¯ÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
¯eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -35. »ƒ»ƒ«»ƒ«¬≈∆»ƒ

לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.èÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא  וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.é˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).
 ֿ (כסף נתן" כרבי "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. ואינו

משנה).

.àé:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«

epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»
epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆

BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ
BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈

‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן עליו נזירות דקדוקי וכל
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם

בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.áéB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.âéÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.ãé¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»
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יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.åèÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.æè‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆

- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
אם  אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר הוא אם
דקדק  ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל
הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל "שאם לכתוב:
והשווה  שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו

ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן

.æéBÏ „ÏB Ì‡ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ«
B‡ ˙a BÏ ‰„ÏB Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa≈»»¬≈∆»ƒ¬»ƒ¿»«

ÌeËÓË70ÒBÈ‚B¯c‡ B‡71¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ -72:¯Ó‡ . À¿«¿¿ƒ≈∆»ƒ»«
B‡ ˙a BÏ „ÏB elÙ‡ ,„ÏÂ ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»¬ƒ««

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
¯ÈÊ BÈ‡ -74‰Ê È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙Â ‰¯ÊÁ . ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¬≈∆

¯ÈÊ75. »ƒ

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין

פ"ב,71) אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש
נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש ושניהם כה), הכ"ד,

שם. אינו 72)כמבואר אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה
שם). (רע"ב אלו וכל בת ולא זכר, אלא בן שם,73)נקרא

נתכוון  חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם
יג.). שם ולא 74)(גמרא קיימא, של ולד היה לא שמא

נזירות  וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד
שם). (רש"י זה 75)להקל הרי וילדה, "חזרה במשנה שם

הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר".
זה  שהרי הריון, מאותו וילדה חזרה אם לומר צורך ואין
של  ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר,
לשתים, ונחלקת היא אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר

ה'תשע"ו  כסלו ו' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בנזירות,1) המתפיס דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת

להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש
נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות

.àÊ¯ÊÏ ¯„pL B‡ Ò‡a B‡ ‚‚BLa ¯ÈÊa ¯„Bp‰«≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
.ÌÈ¯„ ¯‡La ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - È‡·‰ C¯c B‡ B¯·Á¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»¿»ƒ
Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ ÌÁÂ ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓeƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
¯‡L ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,B˙e¯ÈÊ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ¿»»«ƒ¿ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»

.ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ

.áÏÚ ¯ÊpL ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï CÏ‰Â ,¯ÈÊa ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»««
B‡ e·‚pL Ô‡ˆÓ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡È·iL ˙Úc««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
¯Ê ‰Ó‰a‰ ‰·‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰·‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«
B‡ ‰„·‡L B‡ ‰·‚pL ¯Á‡ Ì‡Â ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»

.˙eÚËa ¯Ê ‰fL ,¯ÈÊ BÈ‡ - ¯Ê ‰˙nL∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

.âe¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
.¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

.ã‰Ê È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈∆
B‡ ,ÔÈiÓ ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ .¯ÈÊ»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»ƒ¿≈
ÚÓLÂ] ,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â ÚÓL Ì‡ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ¿»«
,'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈL ÏL [¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»««¬ƒ

.ÔÈ¯ÈÊ Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

.äB¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„ ¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈
.„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

.åÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆
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zexifpקלו zekld - d`ltd xtq - elqk 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ ÔB¯Á‡‰BÓk Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈¿
.epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê∆∆¬≈ƒ∆

.æÚÓLÂ ,Ôa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈
B˙B‡ ·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ ,B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈

.Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .E˙BÓk¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

.ç,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ»ƒ
‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â ,Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓLƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈∆
.e¯„pL BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈÊ»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿∆»¿
¯ÊÁ ‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»»«
ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ≈

.¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»ƒ

.è‰‡Ó ‰Ê È¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¯Bk¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
.Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÈÊ»ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

.é¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó ÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
Ìlk È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈À»
,‰iÁÏ Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆¿«»

¯„ Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂÌÈÎ ¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
‡Ï ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈»∆…
ÒBÈ‚B¯c‡ e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»«¿¿ƒ
C¯c ÏÚ e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿«∆∆
ÒBÈ‚B¯c‡‰L ;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ∆»«¿¿ƒ
Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e ,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ¿»ƒ»∆»∆
‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆…¿ƒ¿…

.‰M‡Ïe LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

.àéBÚ·Ëa ‡Ï ,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…¿ƒ¿
‡Ï ,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ .Bz„ÏB˙Â¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
;‰iÁk ,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk .Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ¿«»
‰Ó‰a‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ;‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒƒ«¿≈»
ÔeÚËÂ ;‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…¿≈»¿»
ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ .‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»
‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈«¿¿ƒƒ«≈
¯kÓ BÈ‡Â ;ÌÈLk ,Ì„‡a ‡nËÓe ;ÌÈL‡k ,Ô·Ïa¿…∆«¬»ƒƒ«≈¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»
- B‚¯B‰‰Â ;ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î ‡Ï ,È¯·Ú „·Úa¿∆∆ƒ¿ƒ…«¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ .ÌÈLÎe ÌÈL‡k ,ÂÈÏÚ ‚¯‰∆¡»»»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ
.BÓB˜Óa ·˙kÈ „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»ƒ»≈ƒ¿

.áéÌÈÁ˜t Ì‰Ó ,Ìc‚k ÌÈ‡a ÌÈL‡ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»≈∆ƒ¿ƒ
,ÔÈÁ˜t el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÓeÒ Ì‰Óe≈∆ƒ¿»«∆»¬≈ƒ»ƒ∆≈ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,ÔÈÁ˜t el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡L ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Á‡«≈¬≈¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ
el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆≈≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈
el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒÂ ÔÈÁ˜tƒ¿ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÔÈÓeÒ ‡ÏÂ ÔÈÁ˜t ‡Ï…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬≈À»¿ƒƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

.âé‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊa ¯„Â ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¬≈∆
‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ¯ÈÊ»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ
Ba ˙‡ ¯ÈcÓ LÈ‡‰Â .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ∆¿
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊa ÔË»̃»¿»ƒ««ƒ∆…»¿«¿»ƒ¿≈
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈÊa da ˙‡ ˙¯cÓ ‰M‡‰»ƒ»«∆∆∆¿»¿»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

.ÌÈ¯„ ¯‡La ‚‰B BÈ‡Â ,‡e‰ ‰Ïaw‰««»»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ

.ãé,¯ÈÊ ‰z‡ È¯‰ :ÔËw‰ B·Ï ¯Ó‡L ·‡‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿«»»¬≈«»»ƒ
˜˙LÂ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ B‡ ,¯ÈÊ ÈBÏt Èa :¯Ó‡L B‡∆»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬≈∆»ƒ¿»«
È˜ec˜c Ïk Ba ‚‰Ï ·‡‰ ·iÁÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Ôa‰«≈¬≈∆»ƒ¿«»»»ƒ¿…»ƒ¿≈
ÌÈÏLiLÎe ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‡ÓË Ì‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»¿∆«¿ƒ
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯‡Lk ,‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ

.åè,ÂÈ·B¯˜ eÁnL B‡ ‰Ê ¯·„a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»
ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ«¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ .¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊaƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

.LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ

.æè;˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
.Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

.æéÏÚa‰ B‡ ·‡‰Â .˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»«««
Ï·‡ .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ¬»
‡nh‰Ïe ˙BzLÏ B˙B‡ ÛÎÏ Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰»∆∆≈¿«»…ƒ¿¿ƒ«≈

.˙e¯ÈÊ ‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈¿ƒ

.çéB‡ LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„»«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - CÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙ ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«»ƒ

ÂÈÏÚ ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ ‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BtÎÏ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»»»
ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ .¯„∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈
¯Ó‡Â ,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ .BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ¿»«
;B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ¿ƒ
‡ˆÈ - ¯Ù‰ Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ≈≈»»

.˙e¯ÁÏ¿≈
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.èéÈ¯‰ - Ba¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«¬≈
˙eL¯Ï ¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿
,Ba¯ BÚ„È ‡ÏÂ ,Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .Ba«̄»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…¿»«
Ï·‡ ;B¯„ È„È ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â¿««»»»¿≈¬≈∆»»¿≈ƒ¿¬»
.B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈…»»¿≈ƒ¿
.‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËƒ¿»¿««»»»¿≈∆ƒ»»∆ƒ¿»

.ë.˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ
˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»ƒ¿…

.B¯Ê ÈÓÈ¿≈ƒ¿

.àëÈÓe .Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

.áë¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

.BÏ ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
‰ÚÈ‚a ‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»

.‰˜BÏ -∆

ה'תשע"ו  כסלו ז' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון

הארץ. כעפר או

.à:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.áÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,

גימטר  על יהיה לסמוך "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה יא".
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.â„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.ã¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.äÌ‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.åB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.æ‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈
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‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ות ובהלכ 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.ç¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.èÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.é˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.àéÏk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ»
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««ƒ

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.áé¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »
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שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.âéÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

הנער".41) יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר מנוח, בן
הדירו.42) לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו הוא
טמא".43) כל תאכלי "ואל לאמו למשה 44)באמרו

את  הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני.
פי  על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע וגם הפלשתים

שם. כמבואר הקבלה.

.ãéÈ¯‰ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿¬≈
Ál‚Ó BÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ÔÈi‰ ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒƒ«ƒ¿««ƒ««ƒ¿»¿≈¿«≈«

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk45¯zÓe , »¿≈»»…∆ƒ¿»¿ƒ≈»À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï46‡l‡ Èzek˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»«…ƒ¿««¿ƒ∆»

ÔBLÓL BÓML ¯Á‡ LÈ‡Ï47¯„pL ÈÓe .¯ÈÊ BÈ‡ - ¿ƒ«≈∆¿ƒ¿≈»ƒƒ∆»«
Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿

‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.åèÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿

LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ
¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.æèÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.æé‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

L ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
ה  נדרי.שיפרשו לשון את חרדל,59)חכמים זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.çéÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
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,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆
Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ

ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈
˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ

ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.èé¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

ה'תשע"ו  כסלו ח' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן
יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא ימי 2)הטומאה במלאת שהיא
נזירותו, מנין את סותר שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו,
כמבואר  לטומאתו, השביעי ביום טומאה תגלחת ומגלח

הי"א. פ"ו, והוא 3)לקמן יום, שלשים נזירות שסתם
בגמרא  וכן טז., בנזיר (משנה נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח

מתנה). רב עלֿפי ה: ככולו,4)שם היום שמקצת שם,
וברש"י). ה: (נזיר ואחד שלשים ביום גילח כאילו ונעשה

שלשים 5) אמר כאילו נעשה יום, שלשים ופירש: הואיל
(שם, ככולו היום מקצת בו אומרים ואין שלמים, יום
רבינו  וכתב נזיר). הריני תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות
גילוח, לשון "כשתשמע מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו
בלשון  לגילוח) (=הקודמת הקרבנות הבאת ממנו הבן

התורה".

.áÌBÈa ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»¿
ÌÈMLÂ „Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡6Ì‡Â . ∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»¿ƒƒ¿ƒ

‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álbƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈«∆«¿ƒ»
ÌÈML ÌBÈ7;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ»»

‰iL ˙e¯ÈÊ ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL8. ∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.â¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. את13)לנזירות לגמור הספיק שלו.ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו,16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
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וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.ãÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה

יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם
עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי

שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.äBa ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.åÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות

מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.æ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ -36,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙e¯ÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ¯ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯OÚ ‰BÓ :¯Ó‡z Ì‡L .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ
˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L - Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌBÈ ‰¯OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰¯‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו קיבל נמצא
כדי 37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים,
אני  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני שנדר: ומה רצופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.çÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.èÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»
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כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).

הו  להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, מפני ספיקה א,
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית

.é- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.àéÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא

ח.48) החול.49)נזיר בימי 50)בימי שגם ואע"פ
בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו החול
ביום  משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות ספק
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי שהוא

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או ספק 52)יבוא אמרו: שלא מג: עירובין

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.áé˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.âé‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל
סותר  - באונס אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר באונס,

ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש
(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל

זה בנזיר  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:),
תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,

ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.ãéB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
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Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

לוקה 62) אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
והותר  נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים. מלקות
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה בכל.
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.åèÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ . נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.æè‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים
ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.æé˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית

בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר
ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין

הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא
בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה

ולהתחיל  קרבנותיה, ולהקריב להתגלח ועליה נזירותה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

ה'תשע"ו  כסלו ט' קודש שבת יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.à,˙ÁÏ‚z‰Â ,‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»¿«ƒ¿««
Ï·‡ .È¯t ˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa ,ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆¿ƒ¬»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰«≈»∆¿»ƒ∆¿¿¿«≈»∆
‡e‰ ,‰¯Bza ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ .¯ÈÊÏ ¯zÓÀ»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»«»

.ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰«≈»∆«¬…∆««ƒ

.áÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
B‡ ,¯Òa B‡ ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰«¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆
Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
ÔÈÓÈt‰ ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ ,‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰«¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ
‰˙L B‡ ,È¯t‰ ‡e‰L ,Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡ ÔÈÈ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»∆«¿ƒ»»
.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - È¯t‰ ˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ…∆∆¿…∆«¿ƒ¬≈∆∆
l‡ È¯‰ - ¯„Óq‰Â ÌÈÙ‚ ÈÓe ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡e ¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈
‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿»ƒ∆≈»…¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»

.ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓƒ»≈≈∆¿»ƒ

.âÈ¯‰ ?„ˆÈk .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk»ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«¬≈
Ôˆ¯ÁÂ ¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆¿«¿»
ÌÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ¬»»
ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ∆¿≈

.‰˜BÏ - ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆∆

.ã.¯ÈÊa ¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c»»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…
ÔÒ¯cL ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË«««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»
LÏLk ÏÎ‡Â ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
BÓk ,Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,ÌÈˆÈa≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿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



zexifpקמד zekld - d`ltd xtq - elqk 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.äÈ„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ Ò¯t¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«
¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈∆¡«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza«»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»∆ƒ¿»≈
,BLnÓe BÓÚË ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«»

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lkƒ¿»ƒ≈«¬»

.å- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰.Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

.æ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿
˙kÓ ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«««

.˙ec¯Ó«¿

.ç‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«
LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,˙Bi˜ÏÓ«¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆
ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ
,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ
ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

.èBÈ‡ - ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
ÏÙk ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â ,¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…»«
‰Ê ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - „Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡∆»«…∆∆≈∆»≈∆«∆

.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

.éÈt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ»ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈
,B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â- ‰˙BL ‡e‰ ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿∆
¯eÒ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
,‰a¯‰ epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿≈
‡Ï Ì¯ÎÏ ·È·Ò :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ«∆∆…

.·¯˜Èƒ¿»

.àéÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯Úz ÔÈÚk d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .‚eÊa¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈ƒ

;Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .‰˜BÏ - B„Èa dLÏz¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
epnÓ ÁÈp‰ Ì‡Â .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒƒƒ«ƒ∆
ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L ,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k¿≈»……»¿ƒ»»≈∆∆≈∆¿≈
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e"ryz elqk 'hÎ'b - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'תשע"ו  כסלו ג' ראשון יום

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘

― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
ּדברתנּו את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמל

(mlek mya cg` xac xaci)אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac) ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי (mixacאתּֿדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac) ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר  ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה  "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה  ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא  מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא  צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
אתּֿפקּדתֹו; לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר
"ּכלֿאיׁש ואמרּו: עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבסיף,

יּומת" וגֹו' אתּֿפי ימרה gi)אׁשר ,` ryedi) וכלֿמֹורד . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ
הממּנה  לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב מּלהעמיד הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא  אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעלינּו
איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגר

הּוא" לאֿאחי אׁשר eh)נכרי ,fi mixac) ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִִִֵֶָָֹ
(my mihtey zyxt)― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּנמּנה  אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן לאֿתעׂשה". מצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזֹו
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום (oiic,עלינּו ְְִִִֵַָָָָָֹ

(dnecke daiyi y`x ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִֶַָָֹולא
יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּקהל

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים אמרּו(my)"ׂשֹום ,zenai) ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
(:dn אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה "ּכלֿמׂשימֹות :ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּפסּוקי  ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."אחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּקרב
הּנבּואה אמרּו(j"p)ספרי ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(:ar סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכלֿהּדֹורֹות.
מּזּולת  ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿלֹומּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

fi)נׁשים" ,my) ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶֶַַָָֹֹ
ּדיני  ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻעׂשרה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ׁשּמֹוסיף (k`.)מצוה וכלֿזמן ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
לֹוקה. ― ֲֵֶֶעליהן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהּֿלֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

fh)סּוסים" ,my) סּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִִֶַָֹ
(miiept),אצלֹו יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשרצים

ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזּולת
עליהם  ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו מּוכנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבארות
ּוכבר  ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― לעצמֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהּצבא;

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(k`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב הּוא,(my)"וכסף לכ והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
לצרכי  ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועבדיו
ּבּכתּוב  יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכלֿיׂשראל

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, מצות ׁשלׁש (ickטעם ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
("dnixvn mrd aiyi `ly"נׁשים ירּבהֿלֹו "ly`ולא ick) ְְִֶַָֹ
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elqkקמו 'c ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

("eaal xeqi ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה  מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

(jlnd) ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ידידיה envrlוׁשהּוא xizdy)"xeq` `l" "xeq` `l" exn`a ְְְִֶָ

(lykpe Ðאמרּו .(:`k oixcdpq) לבני הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
להם  מֹוצאים היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם,

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר(jlnd dnly) ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבׁשּום  לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטעה
לידי  ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ּכלֿׁשּכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפנים,
ּדבר  על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹזלזּול
נּתנה  ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּבאים  היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹמצוה
אבל  טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. הפסד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי
אֹותם  ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם מהן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
 ֿ מׂשּמחי יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ו  כסלו ד' שני יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז ׁשבעה הּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ
iqeaid,עממין ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ

("iybxbd זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּולאּבדם,
"ּכיֿהחרם  יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָויסֹודּה

fi)ּתחרימם" ,k mixac) ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּכתּובים  ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדבר:
מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ּומחּזקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהמזרזים
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָואּולי
אּלא  יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכיון
לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַֹמי

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין אֹותֹווהּוא: ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נֹוהג  "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּדבר
אפׁשרּות  נמצאת ׁשּבֹו ּבכלּֿדֹור נֹוהג ׁשהּוא לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלדֹורֹות",
עמלק  אתֿזרע ה' יאּבד אם ּתראה, הלא הּדבר. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֹותֹו
ּבמהרה  ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבכללּותֹו
אתֿזכר  אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבימינּו,

וגֹו'" ci)עמלק ,fi zeny) ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר hi)"ּתמחה ,dk mixac) נֹוהג אינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָ

ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ ְְֵֵֶַָָָָלדֹורֹות?!
הריגת  וכ להכריתֹו. מצוה עמלק זרע יּמצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכלֿעֹוד
והיא  ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָׁשבעה

לׁשרׁשם מצּוים ואנחנּו מצוה. yxeydn)מלחמת mxwrl) ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻ
וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ּבכלֿדֹור ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּולרדפם
ונתּפּזרה  ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעׂשינּו,

ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ונטמעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשארית
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּולם
נאמר  ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר  אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא  ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה  וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין  ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת  ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור  נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,

ּת עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א הפמןֿהּדֹורֹות; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
נֹוהגת  אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים  ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
אףֿעלּֿפי  חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה  זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹות הּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם  את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות  על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח זרע הּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
קטן  ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעמלק
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוגדֹול,

(ci ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn) ְְְִִֶַָֹ
k:)אמרם oixcdpq) ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

 ֿ ּבית להם ולבנֹות ,מל להם למּנֹות לארץ: ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכניסתם
עמלק  מלחמת וגם עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבחירה,
מּסֹוטה  ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר מצוה. מלחמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָהיא

(:cn).

― הקפ"ט את הּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
אתֿזה  ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא  הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט  ולא ׂשנאתֹו וזה ּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq) את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ׁשּלא  ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ

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



קמז elqk 'd iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכׁשהּוא  ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני  מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא  זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי  אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט את הּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּוכבר  ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשר
ּׁשעׂשה  מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבארנּו
עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלנּו
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֻוכ
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"ו  כסלו ה' שלישי יום

.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ˜ .·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê .Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― המ"ו לא הּמצוה ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ננהג  וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלגּור
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac) ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxt ֿ את ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים  חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא  מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראת ּה" עֹוד gq)לאֿתסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי  ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny) ׁשּפׁשט ואףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָֹ
ּוכבר  לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא (p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מֹודדים  אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל

ארץ ורחב (dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לדּור  ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ  לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה  חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּוי הּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)ׁשּנצטּוינּו ihxt dnk bedpl),האּמֹות ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

נּלחם  ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוהיא
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם  נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
למס  ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָּתׁשלּום

"ועבדּוc)(`i ,k mixaספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt): ְְֲִֵַָ
ׁשעּבּוד  ׁשעּבּוד, ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין ְְְְְְִִִִִֵַָָָֹ"אמרּו:
זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹולא
הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוזֹו".
וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּבעת
נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹענין
ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָֹלהרֹוג
עּמ תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹוכלֿהּנׁשים,

ai)וגֹו'" ,my)וכלֿזה .z` oibxed oi` enilyd `l m`y) ְְֶָ
(mlek מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק מּסנהדרין(cn:)זֹו ב' .(k:)ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָ

― הנ"ו לקרא הּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
על  ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשלֹום
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות  ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג  עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם  ׁשלמם "לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my) ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם i)אלֿעיר ,k my) יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra) ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ּכלֿימי "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹות הּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה  להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
 ֿ את "לאֿתׁשחית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my) נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה  ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿהׁשחתה
 ֿ "לא מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ (ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינ ּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה dcyd)ולא ipt lr) ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ
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― הקצ"ג ּכלי הּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּכדי  הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
ויכּסה  ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלחּפֹור
ּפני  על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, אחר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאתֿהּצֹואה

הּמל  ּבמחנה ּבתחּלת הארץ ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"איב על מחנה "ּכיֿתצא i)הּפרׁשה: ,bk mixac) ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָצּוּוי
(ci ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt) אּלא אזנ "אין : ְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ `jpf")מקֹום lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ְִֶ

ה'תשע"ו  כסלו ו' רביעי יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"א ּכהן הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi) הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם לפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi rny"),

מּפני  הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻויחזיר
ּגיׁשה  חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּמחׁשבֹותיו

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxk וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכּלׁשֹון  ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. נקרא: ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹזה
 ֿ את המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ּבּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכר
על  אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהעם
אתֿסדר  המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנצחֹון
 ֿ אל ּכקרבכם "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּיּׁשּוב,

הּכהן" ונּגׁש a)הּמלחמה ,my) להכריז יצּוה אחרּֿכ . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ולא  ׁשּבנה וכלֿמי הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבׁשּורֹות
ׁשּבאר  ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב

הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא d)הּכתּוב, ,my)אמרּו . ְְְְְְִִַַָָָֹ
bn.)ּבגמרא dheq) מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹ

מ  ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". ׁשּוחֿמלחמה וׁשֹוטר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבמלחמת  אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
אין  ― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהרׁשּות

ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ebe'")ּבה l`xyi rny") ִֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl) ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד החתן הּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא  ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא  ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא (d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ
וׂשּמח  אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

אׁשרֿלקח" d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א מּלהֹוציא ה ּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
מןֿהעבֹודֹות  עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָאתֿהחתן
ּכלֿהּׁשנה  ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה (my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר  אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
zia dpead('ekeלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
הּתׁשיעי  ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח ֿ הּמצוה את מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר  העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d) על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my) וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא  לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר  זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik") וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשת הּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה  ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר  לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ci)אֿתמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד ּכן הּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי  ּכּונתי ּבעילתּה. אחר יפתּֿתאר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
ּכׁשאר  אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"להעבידּה":
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּׁשפחֹות

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה ספרי (my)"לאֿתתעּמר ּולׁשֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
(my `vz zyxt)ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה "לאֿתתעּמר :ְְִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשני  על מזהירים אּלּו לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבּה".
וגם  לזּולתֹו מּלמכרּה ׁשהזהר והם: נפרדים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻענינים
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יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָמּלהׁשאירּה
ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". Îztiay"וׁשּלחּתּה yexitl `nbeca) ְְְְְְִֵַַָָָ

(x`ez"ּומכרֹו "והתעּמרּֿבֹו נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה
(f ,ck my)אמרּו ,(my ixtq)ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְְְִִִִֵֶַַָ

קּדּוׁשין ּבתחּלת יפתּֿתאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(k`:)ּבֹו. ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

dyrÎzeevnd wlg meiq
רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה

ּדיניה ודע נתּבארּו 'ּכבר ּבכלֿמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אֹו הּפרק ׁשאֹותֹו ּבכ ּכּונתי אין ּפלֹוני', ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ׁשּלא  עד הּמצוה, אֹותּה ּכלּֿדיני ּכֹוללת הּמּסכּתא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה
ׁשּיׁש אתֿהּמקֹום מזּכיר אני אּלא ׁשאלה, ׁשּום מּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתעדר
ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּדיניה, ורב הּמצוה אֹותּה הלכֹות עּקר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּבמקֹומֹות  מפּזרֹות הּמצוה אֹותּה מהלכֹות רּבֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻׁשאלֹות

עּתה. מקֹומן אזּכיר ׁשּלא ּבתלמּוד, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹאחרים

זכרן,וכאׁשר ׁשּקדם האּלה, הּמצות ּבכלל ּתתּבֹונן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהן  מצות מהן לא ּתמצא לּצּבּור חֹובה ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

מל והקמת ּביתֿהּבחירה ּבנין ּכגֹון: ויחיד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלכלֿיחיד
אם  לּיחיד, חֹובה ׁשהן מצות ּומהן עמלק. זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהכרתת
קרּבן  ּכגֹון ּפלֹוני, מּצב לֹו ארע אם אֹו ּפלֹוני מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעׂשה

ׁשּיּׁשאר ואפׁשר הּזב, וקרּבן ipan)ׁשֹוגג cg`d) אדם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לֹו יארע ולא הּמעׂשה אֹותֹו יעׂשה ולא חּייו, ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכלֿימי
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּדינים, ּגם אּלּו מּמצות ויׁש הּדבר. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותֹו
ּכנעני, עבד ודין עברּיה, אמה ודין עברי, עבד ּדין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זכרֹו. מּמהּֿׁשּקדם וזּולתם ׁשֹואל ודין חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָודין
ולא  זה ּבדין ידּון ולא חּייו ּכלֿימי אדם ׁשּיּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹואפׁשר
ּבפני  אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן זֹו. ּבמצוה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיתחּיב
הזּכרנּון  ּוכבר הקהל ּומצות והראּיה החגיגה ּכגֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּבית,
ׁשּיׁש למי אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן אחת. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחת
ּומּתנֹות  ּכהּנה ּומּתנֹות ּותרּומֹות מעׂשרֹות ּכגֹון רכּוׁש, ְְְְְְְַַַַָֻלֹו
והעֹוללֹות; והּפאה והּׁשכחה והּפרט הּלקט ּכלֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָענּים,
ויחיה  ּבהן יתחּיב ולא הרכּוׁש אֹותֹו לֹו יהא ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואפׁשר
 ֿ מן אׁשר מןֿהּמצות ּבמצוה יתחּיב ולא ּכלֿימיו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ׁשהיא  לפי אּלּו, ּבכלל אינּה הּצדקה אבל הּזה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּסּוג
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מןֿהּצדקה הּמתּפרנס לעני אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
ּבכלֿזמן  ּבהכרח, עלּֿכלֿאדם חֹובה ׁשהן מצות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומהן
והּתפּלין  הּציצית ּכגֹון ׁשּיהיה, מּצב ּובאיזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּובכלֿמקֹום
הּמצות  זה: ׁשּמּסּוג אתֿהּמצות נקרא ואנּו ׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשמירת
מּיׂשראל  עלּֿכלֿאדם ּבהכרח חֹובה ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָההכרחּיֹות,

ּובכלֿמּצב. ּובכלֿמקֹום ּבכלֿזמן ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָָָָׁשהּוא

ּתמצא,וכאׁשר אּלּו עׂשה מצות ּברּמ"ח ּתתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשּנּניח  ּבתנאי ׁשּׁשים, הן ההכרחּיֹות ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשהּמצות
ּבהכרח  אּלּו מצות ּבׁשּׁשים חּיב ׁשהּוא ׁשאמרנּו זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאדם
ׁשּבעיר, ּבבית ּגר ׁשהּוא הינּו: אדם ּבני רב ּבמּצב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנמצא

ּכלֹומר  אדם, ּבני מזֹון ׁשהם הידּועים הּמזֹון מיני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָואֹוכל
אּׁשה  ונֹוׂשא אדם, ּבני עם מסחר ועֹוׂשה ּובׂשר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלחם

ׁשּס הּסדר לפי הן אּלּו מצות וׁשּׁשים ּבנים. ּדרנּוּומֹוליד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
וזֹו ― י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א, הּמצוה זה: ְְְְִִֵֶַָָּבמניננּו
אינּה היא וגם ― יא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים אין ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהעׂשירית
ואינּה ― יג לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יב לּנׁשים; ְְִִֵֵַַָָָָָָחֹובה
― יח טו, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יד לּנׁשים; ְִִֵַַָָָָָחֹובה
לזכרי  מיחדת וזֹו ― כו יט, לּנׁשים; חֹובה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻואינּה
קנב, קנ, קמט, קמז, קמו, קמג, צד, עג, נד, לב, ֲִַֹהּכהנים;
חֹובה  ואינּה ― קסא קס, קנט, קנח, קנז, קנו, קנה, ְֵָָקנד,
וזֹו ― קסח קסז, קסו, קסה, קסד, קסג, קסב, ְִַָלּנׁשים;
קע  לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― קסט לּנׁשים; חֹובה ְִִֵֵַַָָָָָָאינּה
רו, קצז, קצה, קפד, קעה, קעב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ―ְִֵַָָָ
ריג, לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― ריב ריא, רי, רט, רח, ְִֵַָָָרז,
מיחדת  היא וגם ― רטו לּזכרים; מיחדת והיא ― ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻֻריד

ְִַָלּזכרים.

מ"ו הּנה האּלה ההכרחּיֹות הּמצות ׁשּמּׁשּׁשים ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מהן  מצות עׂשרה וארּבע לּנׁשים, ּגם חֹובה הן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצות
מצות  ּבׁשּׁשים הּסימן ל ויהיה ּבהן. חּיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאינן

מלכֹות הּמה ׁשּׁשים האּלּו g)ההכרחּיֹות ,e mixiyd xiy), ְְִִִֵֵֶַָָָָ
יד  אזלת מןֿהּנׁשים עׂשרה הארּבע ּבהׁשמטת הּסימן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָויהיה

(el ,al mixac) ּבלבד מצות המ"ו ּבחֹובת הּסימן יהא ְְְְִִִֵַַַָָֹאֹו
ּברית ּבדם אּת ּגם i`)לּנׁשים ,h dixkf) ּבדם מנין ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָ

ּבהכרח. לאּׁשה המיחדת הּברית והן להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻחֹובה

עׂשה. מצות ּבמנין לרׁשם מהּֿׁשראינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזהּו
מהן  ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּצּוה לקּים עזר אׁשאל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומאת

מּמנּו. מהּֿׁשהזהיר מּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹּולהתרחק
zeevn)וזהּו b"ixzd) זה ּבמאמר לכלֹול מהּֿׁשרצינּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(zeevnd xtqa :xnelk).

הל"ד  מחזור סיום

המצוות  ספר במסלול

ה'תשע"ו  כסלו ז' חמישי יום

הל"ה  מחזור התחלת

המצוות  ספר במסלול

. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
‰˘Ú ˙ÂˆÓ·

ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּתֹורה  מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְִִִֵַָָָָָָראּוי

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל Ðּומּדברי "miyxey") ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
(zeceqi מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשראּוי

― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנכֹון
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elqkקנ 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתתּברר
טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר לי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻאנחנּו.
ּתּׂשגנה  זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ׁשהּתֹועלת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻּכיון
ּכּלן  אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעלֿידי
ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה מצוה ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומנינן
ּבדיני  ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה אֹו ספק , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ואסיר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,

מצוה אבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,
ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן

ickהּׁשם `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵַ
(dizekld hxtl,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפי  על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(שורשים) ¦¨§©הּכללים
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
הּׁשם  ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ[ואמר]
מצות  ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּבהן
מצות  ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין רמ"ח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשה

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, ynyd)לאֿתעׂשה zpy). ְְְְֲִֵֶַַַַָֹ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר זה .(bk:)ּומנין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאמרּו:
ׁשל  אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבסיני:

אמרּו ועֹוד vz`)אדם. zyxt `negpz) על הּדרׁש ּדר על ְְְֶֶַַַָָָָ
אֹומר  ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ּכמנין עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצות
ימֹות  ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי עׂשה לאדם: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבי  ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אתֿהּמצות, ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעברה.
ּבּדברים  ּגמּורה ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלֹומר:
ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּמנּויים,

הּכללים י"ד עכׁשו:(miyxeyd)עניני ׁשאבארם האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהם: הראׁשֹון הּזה הּכלל ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי  ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: ֿ הּכלל לכל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: ל הּכלל ּכמצוה ׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: ולאֿתעׂשה,ה ּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עם  ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹיׁש

לאֿתעׂשה. ְֲִֶַֹֹמצות

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהן הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: הּמצוה,הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה קּיּום הּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵַָָהענׁשים

ה'תשע"ו  כסלו ח' שישי יום

ואחד  אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
לחלק  יכולתו, כפי (―הכללים) מהשורשים
לימוד  על בנוסף הסמוכים בימים ללמדו השאר

יום]. אותו מצות

אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: אתֿהּמצות הּכלל הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּדרּבנן. ְִֵֶַָָׁשהן

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא  הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאי
חנּכה  נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהעירנּו
ּבכלֿיֹום  ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל מגּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּומקרא
ערּמים  והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור אבלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻונחּום
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ּתקּופֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוחּׁשּוב
אתּֿדבריהם  ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכן
ׁשּבח  ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"נאמרּו

יתעּלה, הּׁשם לפני נר (el`k)ּדוד ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
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קני elqk 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ׁשּקבעּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻחנּכה,
למׁשה  ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה סבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹואיני
עם  לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיני
לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּיונים
אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמה
נר  ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ"אׁשר

ׁשהּתלמּוד וגם אתֿההּלל"; ולגמר bk.)חנּכה, zay) ׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany jk lr)?צּונּו היכן :ִֵָָ

היה  ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם תסּור". מ"ּלא ְְְְִִִָָָָָָָָֹואמרּו:
מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראּוי
רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי עלינּו, מהּֿׁשאסרּו וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹחכמים

ל  אֹותנּו ׁשּיצּוה הּתֹורה ּבסיני "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ועלֿהּמׁשּפט יֹורּו fi,אׁשר mixac) ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ

(`iמּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר והזהירנּו .ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ימין  ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹוקבעּו

מּדרּבנן (my)ּוׂשמאל" מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון אם אבל . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ּכיון מצות, ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ו"עלֿהּמׁשּפט תסּור", ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ"לא
חנּכה  נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו נתיחדּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּדּוע
ּומצות  ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּומקרא
על  וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹערּוב,
על  מברכים: ׁשאנּו ּכמֹו ערּוב, מצות ועל ידים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנטילת
מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקרא

אמרּו ew.)ּובפרּוׁש oileg)ראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ְְִִִֵַָ
(dcerqd ּדברי לׁשמע מצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמצוה.

צּונּו? היכן חנּכה: ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻחכמים.
הּנביאים, מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ"ּלא
ּגםּֿכן  הּוא ― רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהם

אמרּו ּובפרּוׁש k`:)מּדרּבנן. oiaexr) ׁשלמה ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
וידים mici)ערּובין zlihp) ּבני "חכם ואמרה: ּבתֿקֹול יצתה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

וכּו'" לּבי i`)וׂשּמח ,fk ilyn),ּבארּו אחרים ּובמקֹומֹות . ְְְֲֲִִִִֵֵַַ
ּובכ סֹופרים. מּדברי ― וידים ּדרּבנן, ― ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשערּובין
ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתּבאר

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna.ּדינֹו ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם zelecb")וזה zekld" lra) מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi):אמרֹו לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו g)"ּדי ,eh mixac) הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
וכּסּוי  מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן אתֿהערּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻונלּביׁש
יכלת  לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלמי
ּבדברי  ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻלהתחּתן,

fq:)הּתלמּוד zeaezk) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבלעגי  אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻמחסרֹו".
אחרת ּובלׁשֹון cenlza)ׂשפה yxetnd xaca erh okle); ְֶֶַָָָ

הּמצות  ּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולּולא
ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו :(hl.)ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשעתידין  סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאין
"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,

fk)וקּבלּו" ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְְִִִֶַָ
ּכלאחר  והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

ִֵמּכן.

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה מצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)לאֿתעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, odyלאֿתעׂשה miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly zeaexw

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה (zenaiהיא ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ
(c dpyn a wxt נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְְְִִִִִֵֵָָ

רצֹונם  מצוה" "אּסּור ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּתלמּוד,
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. oeyl)לֹומר: edn) מצוה מצוה? ְְְְְִִִַַַָָָ

הּכלל  ּבתֹו למנֹות להם היה וכ חכמים. ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלׁשמע
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, ְְֲֲִִִִֵֶָאחֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּכלל  ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ּפנים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבׁשּום

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים ׁשהּתֹורה הּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפעמים  הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ּבהן, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנדרׁשת
מקּבלים  ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף מחלקת; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻיׁש
עליהם  ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ואין רּבנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּמׁשה
ׁשאפׁשר  הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. מי"ג ּבאחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראיה
הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על הּמֹורה רמז ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻלמצא
ּכן  ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ּוכבר עליו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמֹורה

 ֿ ּכל לא הרי ―(dkld) ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ֲֵָֹ£¨¨ְְֲִִִִֶֶָָָָ
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elqkקנב 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה נאמר מּדֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמי"ג
אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל על נאמר לא ְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹּגם
הּוא  ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. מי"ג אחת על ְְִִִִֶַַַַַַָָּבּתלמּוד
מהּֿׁשּלא  ּכל הּוא: ּכ והענין מקּבל. ּפרּוׁש להיֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻיכֹול
אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתמצאּנּו
ּגּוף  ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבאחת

dxezdn)ּתֹורה wlg) ראּוי זה הרי ― מּדאֹוריתא ׁשּזה אֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי ׁשהּוא (l"fg)למנֹותֹו, אמרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו לא אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹֹֹמּדאֹוריתא;
ּגם  עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ―ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל (b"da)זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. מצות ּבכלל חכמים ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹיראת

עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ak:)ּכפי migqt)'אתֿה" : ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּתירא" אלהי(bi ,e mixac).חכמים ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ

הּנזּכר  הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחׁשבּו
(zeevn b"ixz llka).

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האנׁשים  ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּבּוד
למדנּו לכּב(wx)האּלה ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי (zeaezkדם. ְֵֶַָָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

(.bw"אתֿאבי" :(ai ,k zeny) הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְִִֶַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּבעל אׁשת (my)ּולרּבֹות לרּבֹות ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לרּבֹות  ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ּכמֹו ,ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאבי
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשאם
― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמחּיב
ּבכלל  אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואּלה

מֹורה  אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי ּדבר הּמצות, ׁשּום על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל הּדברים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאֹותם

bq.)ּבאמרם zay) ֿ ואףֿעל ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין : ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד ּפסּוק (l"fg)ּפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלמדּו
ּדקרא ּגּופּה xwn`)וׁשֹואל: ly eheyt)?מדּבר קא ּבמאי ְְְְִֵֵֵַַָָ

(aygzdl mdilr did dfa wxe) ׁשהם מּכיון אּלא ―ִֵֵֶֶָָ
ּבּקּור  עׂשה: מצות ּבכלל מנּו זֹו, ׁשגיאה על ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹמסּתּמכים
על  הּנאמר הּדרׁש ּבגלל מתים, ּוקברת אבלים ונחּום ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻחֹולים
 ֿ ואת בּה ילכּו אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדבריו

יעׂשּון" אׁשר k)הּמעׂשה ,gi zeny)זה על אמרם (aa`והּוא ְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָ
(.w `nw זה ― ילכּו חסדים; ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר :ְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

― ואתֿהּמעׂשה מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ְְֲִִִֵֶֶַַַָֻּבּקּור
וחׁשבּו הּדין. מּׁשּורת לפנים זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָאּלּו

מ  ּופעּלה ּבפני ׁשּכלּֿפעּלה מצוה היא האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ
נכנסֹות  ודֹומיהן האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעצמּה,
ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹּתחת

"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו gi)והּוא ,hi `xwie). ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר(dpyd gel) ּבגלל ּכמצוה ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּובינתכם  חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּדרׁש
העּמים" e)לעיני ,c mixac)אמרם והּוא ― .(.dr zay): ְְְִֵֵַָָָ

זה  אֹומר: הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאיזֹו
ּומּזלֹות. ּתקּופֹות ְִַָחּׁשּוב

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
למׁשה  לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ְְְְְִִֵֵַַַֹּבסיני

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,eh הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקל מהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר  וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
הּנה  נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהיּו
"ּדקּדּוקי  על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנתּבאר

lirlc)סֹופרים" `xnbd oeyl)ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי , ְְְִִֶֶַָֹֹ
נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָּבסיני
ּכל  ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּתרי"ג
עליו  ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמהּֿׁשּנלמד
ּבזמן  מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן ― ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשלֹום
ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמאחר.
אסּור  זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא,
ּתֹורה  ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹלעׂשֹותֹו
ּבאחת  ולא הּקּבלה, מּפי נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ―ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
עליו  והביאּו הּמּדֹות אחת ּבענינֹו הזּכירּו ולא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהּמּדֹות;
ּכמֹו הּכתּוב, חכמת להראֹות אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָראיה

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָׁשּבארנּו

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

ּבסיני"ּדע למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנֹוהגֹות  הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹמֹורה,
קׁשר  להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹלדֹורֹות.
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קנג elqk 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבאמרם  נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני נאמרּו אם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּבסיני,
מאמר  וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן לעּקר אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ"ּבסיני"
וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה יתעּלה: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה'

(ai ,ck zeny)אמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ
(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdצּוהּֿלנּו ִָָָ"ּתֹורה

מֹור  וגֹו"מׁשה c)ׁשה ,bl mixac),'ּת'ֹו'ר'ה מנין ּכלֹומר: , ְְְִֶַַָָָֹ
מּפי (ixhniba`)ׁשהּוא "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" תרי"א; ְְְְִִִִֶֶָֹֹ

מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה ׁשמעּום; (recnהּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
(:zeevnd oipn micnel ep` `wec df weqtn,זה ּבסימן ְִֶַַָָָהּכּונה

הּוא  מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' יעקב"(wec`)מנין קהּלת "מֹורׁשה קרא: ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ

ׁשּכן  לנּו, מֹורׁשה אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלֿהארץ" הּׁשמים k`)"ּכימי ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה . ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`vz zyxt `negpz) מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

מעברה  מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָלאדם
אבל  לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אז  ּכי הּמנין, מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאּלּו
אֹותּה חֹובת מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

זה מאמר היה ולא b"ixz)הּמצוה, oipn) ּבזמן אּלא נכֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְָֻמסּים.

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick)― ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו k)"ולא ,c xacna)oi`y) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell מנה וגם ,ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying oane :weqtd zligz) לא"ֹ
עֹוד" dk)יעבד ,g my)ּבענין ―(zcear) ּגם אבל הלוּים. ְְְֲֲִִִַַַַָֹ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ

לראֹות" יבאּו "לא ―z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilkאינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה "רמז", ּבאמרם ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבענין
ּבּתֹוספּתא zezixkc)ׁשּנתּבאר ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

לא אכן מּדּוע ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו אלֿיֹותר "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמנה

hi)עדּֿבקר" ,fh zeny) אלּֿתצר" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר h)אתֿמֹואב ,a mixac) הּלאו וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין (my,ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ
(hi:הּפסּוק את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה אף .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna) והּפסּוק ; ְְְֲִֵֵַַָָָֹ
מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת bl)"קח ,fh zeny), ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו oicn)ּכׁשם zfiaa) וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות: להם eh)היה ,hi my), ְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ

אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן b)וכן ,cl my)ו"אלֿיהרסּו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹ
אלֿה'" ck)לעלֹות ,hi my) יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעל
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו עׂשה ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg) ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא (myלדֹורֹות, ְְְְְְַַַַָָָָֹ
(k ,ai היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי היה אּלּו .ְִִִִֶֶַָָָָָֹ

הּיֹום  עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכל
יֹותר  ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות מ ּלבד ― ְְְֲִִֵֵֶַַַֹׁשּמת
ּבמצרים  ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּׁשלׁשֿמאֹות
מהם  ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכל
למנֹות  יּתכן ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ולא  מהן; אחת אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאתּֿכּלן,

העזר ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה (jxevlּכמֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
(dnlydמהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את למצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנלאה

הּזה. ּבּכלל ְְִֶַַַָלהּׂשיגֹו

הרביעי: ֿ הּכלל לכל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

אּלא יׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
 ֿ מה ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹֹֻּכֹוללים
אל  אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּצּויתי
מקֹום  אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמרה
ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלמנֹות
עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ּדבר איזה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמצּוה
מצות  ׁשּיהיה עד ― מסּים מּמעׂשה מזהיר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻוגם

למׁשל  ,ּכ אליכם לאֿתעׂשה. אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)"ּתׁשמרּו "את ֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון , ְְְִִֵֶַָָֹֻ

(hi ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,(c ,gi my) ּוׁשמרּתם" , ְְְְֲִֶֶַַַָ
d)אתּֿבריתי" ,hi zeny)"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,`xwie) ְְְְְִִִִֶֶֶַַ

(l ,giׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ּכאּלּו. והרּבה .ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתהיּו" a)"קדֹוׁשים ,hi my) ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵַָֹֹ

והייתם  "והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹידעּו
cn)קדׁשים" ,`i my),ּכלֿהּתֹורה לקּים צּוּוים הם ― ְְִִִֵֵַַָָֹ

עליו, מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכאּלּו
ספרא ּולׁשֹון מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל (zyxtותּׁשמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(my miyecw:ּכלֹומר היּו, ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים :ְְְְֱִִִַֹ
ּובּמכלּתא  מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבדלּו

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי l)אמרּו: ,ak zeny) איסי ― ְְְְִִִִֵֶַָֹ
מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבןֿיהּודה
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elqkקנד 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל
(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ

ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ
(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן

ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
אליהן  ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומרים:
וכּיֹוצא  תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ לקּימן? ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּצּוה

מצו  ׁשהּוא ֿ ּבֹו מּמה חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון n)ּׁשּידענּו. ,eh xacna)― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּומןֿהּכלל  לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― מצות. קדּׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻזֹו
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם i,הּזה mixac) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(fh וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא ּתמרּו(my)"וערּפכם אל לֹומר: רצֹונֹו ְְְְְְֶַַַַָֹ

עליו. ּתעבר ואל מהּֿׁשּצּויתי ּכל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹּבקּבלת

החמיׁשי: ּכמצוה הּכלל הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה d`nhed)לׁשּוב xy` ixg`) תחטיא ולא ְְְְֲִַַָָֹ

c)אתֿהארץ" ,ck mixac) תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן , ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
אם  אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, לאּסּור טעם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתֿהארץ"
למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ּתרּבה הרי ― זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה
הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת "אלּֿתחּלל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרֹו:

(hk ,hi `xwie);טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן  הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאּלּו

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא bn)אמרֹו: ,`i my) אחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּמינים אּסּור igd)ׁשהזּכיר on) ונתן אכילתם ׁשּנאסרה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, אלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָטעם
ּבספרי  אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהעברה

(cl ,dl xacna) האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת (xacnaׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(cl ,dl ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ― ֿ את מטּמא ם ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
לא  הּקֹודם, לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהארץ.

אמרּו וכן אחר. ּדבר fh.)ׁשהּוא migaf) לא "ּומןֿהּמקּדׁש : ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ycwnd)יצא zian lecbd odkd)"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie) ְְֵֵֵַֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ―ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
על  הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמי
ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֹמה
הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּברר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
 ֿ ויֹום ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
 ֿ לא מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
וכן  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם והּׁשביתה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
מצות  ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ּכּפּור יֹום ְְְֲֲִִִִֵַַָָצֹום
על  אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם ּומֹוציא hiאֹונס ,ak mixac) ְְְִִִֵֵֶָָ
(hkÎe לאֿיּוכל" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" ׁשּיהא (my)לׁשּלחּה אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ― ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם dyr"d"לעׂשה(lhai)הּלאו meiwy) ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(elhan"עלֿהּבנים האם "לאֿתּקח אמרֹו: ak,ּכגֹון my) ְְִִֵַַַָָָֹ
(e אתֿהאם"ו ּתׁשּלח "ׁשּלח :אחרּֿכ(f ,my) ּכלֿמין . ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹמאּלּו
חכמים  [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכלל
לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבכלֿאחת
ּדבר  וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהרּבה
ענינים  ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּברּור,
ואיני  האחר; על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנפרדים,
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹוכר

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ההקּדמה ּדע ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
xtq"aהּזאת devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy) ַֹ

("zeevnd.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ xi`ydהּמׁשל `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַַָָָָ

miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg` rxf
(oiyexib oirk ody dvilg― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן

הּמצות  ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוזה
ּבהתאם  ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאּלה
הּנׁשים  מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהקּדמֹות
חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא ְְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
חֹולצֹות  לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו חֹולצֹות אֹו ְְְְְְִִִַָָָָֹּומקצתן
מקצתם  היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם וכן מתיּבמֹות. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָֹֹחֹולצין
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא חֹולצין לא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹּומקצתם
מּזה  חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
מּתרֹות  ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּומתיּבמת
ואסּורֹות  ליבמיהן ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻלבעליהן
ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלבעליהן,

(zenai zkqn ly mipey`xd miwxtd zrax`a hxetnk).

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
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קנה elqk 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,
ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
 ֿ ּכלֿמה ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן

ואמר  הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
יביא  ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהא
עׂשירית  יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹׁשּתי
אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא וזה ― סלת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאיפה
ּכאן  למנֹות אין א עליו. הּמּטל הּקרּבן מהּו ּבאּור, ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
 ֿ ואחר ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ולאמר: מצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכ

האיפ  עׂשירית אּלא להקריב צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן  ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמצוה
ּכן  ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ּכ אֹו ּכ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא מצות, c)ׁשגגת my) ׁשּמי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשה  מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ועבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
הּׁשגגה  ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,
מצות  והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו a)לאֿתעׂשה, zeipynd) הֹוריֹות ְְְֲֵֵֶֶַַָֹ
(dncwda)ּוכרתֹות(a dpyn ` wxt) הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ . ְֵַַַַָָָ

אם  ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה קרּבן ּבענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהלכֹות
הּוא  ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ מעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׂשיא
הּׁשֹוגג  יקריב ― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
א ּגדֹול. ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ְְִִֵֵֶֶַָָָֹׂשעירה
אתֿהּקרּבן, מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי
לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּכׁשּתי  'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָצריכים
ּכׁשּתי  יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמצות

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― הּוא (iadl`)מצות קרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות
ואין  קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו ― ׂשעיר מביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואחר
היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב הּמצות מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּֿתנאי

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכי

זנתה מהּסּוג אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זֹוהי  ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִִֵֵַָָֹ
ּבזה  טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהׁשלמת

ׁשּׁשמעּתי  ונערה ּכלֿמי מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת מצוה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמארסה
תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

(ci ,k zeny) ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה היא ―ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּבא  אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ׁשהּלאו ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּקּבלה,
יהרג  זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: i)והּוא ,k `xwie). ְְְֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו והתנה הּזה הענׁש אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרּֿכ
ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת ׁשאמרֹו ואמר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתנאים
היא  הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו איׁש אׁשת אם ֲִִִִִִֵֵֵֶַֹחּלּוקים:
היא  הרי ― ּבתּולה מארסה נערה היא ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹנׂשרפת;
היא  הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנסקלת;
סּוגי  ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבחנק.
איׁש. אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ונאפת (p`:)ּובפרּוׁש נאף ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּכהן  ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׂשרפה.
אּלא  והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּוא
ּולמקצתן  ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשחּלק
הּמצוה  ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָסקילה.
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאחר
ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש

זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ
מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
 ֿ אׁשר יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה בכלי ימּות "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעץֿיד
והּמצוה  אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:
והּמצוה  יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה  ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה  בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
ּכלּֿכלי  עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן  "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה  עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְֵַַַַַָָָָֹֹהי"ד
והּמצוה  הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹהט"ז
מּגיע  הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹאּלּו
לפי  ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָליֹותר
ּדין  היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני  לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
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elqkקנו 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּדם  ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"
האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
והתלּבט האּלה והתחיל (dywzd)הענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָלמנֹות
מנה  וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, נדרים ְְְִִֵַַָָָָָָָָָּפרׁשת
ּבׁשלמּות  הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ּפרׁשּיֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה
מנה  מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ הּׂשיגֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹולא
הּכלל  מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּקדם
ולא  מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה,
אּלא  אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹידע
נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרּוט
 ֿ מה ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּצרעת
וקדׁשיו  מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים
איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולצאת
הּכתּוב  התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצרעת
טהֹור; זה הרי ― ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבאר
― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו bi,מעמידין `xwie `xtq) ְְְְֲִִֵַַָָֻ
(hk"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my),לטהרֹו ׁשּמצוה ּכׁשם ― ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ

לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ
אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא
הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָטהֹור

מצות והרי וז ֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
הּדבר  היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָא

היה ― ּכ(dler) ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
ּומהּֿמהם  מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים אנּו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
מּום  ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
טמא  מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ―ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אּלא טהֹור, wx)ּומהּֿמהם mipen) ֿ וכל טמא; ׁשהּמצרע ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למנֹות  ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשאר
מֹונים  ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות מּמיני ומין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּכלֿמין
ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻּפרּוט
הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל הבן מּמניננּו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר

ּבֹו. עֹוסקים ְְְֲִֶַַּבמהּֿׁשאנחנּו

ה'תשע"ו  כסלו ט' קודש שבת יום

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֶֶֶַַַַֻ

ותאמר  לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאיזה
אל  לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלֹו:
הענינים  אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון אין א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּתאכל.
ההּגיֹון  ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר יחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה

(oeyld inkg) הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאזהרה
הּצּוּוי  והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהצרכנּו

(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d :mipyl lvtznd)."
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה ,ל נתּבאר (llkaeהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

("ieev"d המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה
ספק  ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלאזהרה
ׁשּלא  אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבכלֿלׁשֹון,
ׁשּתיהן  לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה.
ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ׁשּנצטּוינּו ּדברים מחלט: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻצּוּוי
מצות  ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹותם.
 ֿ לא מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל והּׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻעׂשה,
ּגזרה  ― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָתעׂשה;

(ev ,dcewt) ׁשּתהיה ּבין ּכלֿמצוה, חכמים קֹוראים וכ ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַֹעׂשה

נׂשּוא אבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
לא  ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹמּנֹוׂשא,

ו  אתמֹול ּפלֹוני ראּובן אכל ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאבי
היא  לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ּבֹו. אין צּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹריח
"ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א "מא", ְְְְִִִִִַַַַַמּלת
עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹֹאבל
 ֿ ּומה "אין" ּבמּלת ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ְְְְִִִִִֶַַַַַַָׁשּבּה
ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשּמתחּבר

ְָָוזּולתם.

(jkl ze`nbece):ּכגֹון הּׁשלילה "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְִִִִַַָֹ
עֹוד  נביא "ולאֿקם ְְִָָָֹאמרֹו:

ּכמׁשה" i)ּביׂשראל ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ; ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ
(hi ,bk xacna)"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ;(h ,` megp); ֲִַַָָָֹ

איׁש" `)"ולאֿעמד ,dn ziy`xa) ולאֿזע "ולאֿקם ; ְְְִַָָָֹֹֹ
h)מּמּנּו" ,d xzq`),"אין" ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. וכאּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

אין" "ואדם אמרֹו: d)ּכגֹון ,a ziy`xa) אינם "והּמתים ; ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מאּומה" d)יֹודעים ,h zldw).ּכן ּגם רּבים וזּולתם ְְְִִֵַַָָָ

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
לנׂשּוא  זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס אפׁשרּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָואין

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור והּצּוּוי ּבּספרים ונֹוׂשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל  ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ותׁשלל  ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
עלֿידי  מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעבר

ְְִהתּבֹוננּות.

אתֿהּלאוין ּכיון  למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם
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קנז elqk 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`dxdfהּׁשלילה ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily e`.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּדן  ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּכה

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`) אם ְְֲִִִֵֶֶֶַ
ׁשלל  לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחּסרּה
ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּמּנּה
אבר  ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה חֹובה אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
לא  א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו הּנה ― ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמאבריה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכ (zyxtאזהרה. ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
(mihtyn יֹוצאה אינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְְֲִֵֵֵֵָָָָֹ

,ל נתּבאר הּנה יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבראׁשי
על  הזהיר ׁשהּוא לא מּמּנה, הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּזֹו

ַָָהּדבר.

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd:אמרֹו וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ְְְְִִֵֵֵַָָֹולא

"(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik yi`e)
חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie) ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִֶַָָֹֹֻ

חּיבים  ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכן
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון oilg)מיתה oiyeciwd oi`e) ואין , ְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה ebxdi)לתרּגם l`) יצא ׁשּבכ , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין הּׁשלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמענין

מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" (mixacּכיֿלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
(ek ,ak ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּׁשלל

אין  אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהם
"ולאֿיהיה  אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי מות, חטא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻלהם

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna)ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ― ְְְְֲִֵַַָָֹ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא negpz`חכמים yxcn) ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

(my על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לעצמֹו ויבּקׁשּה ezcre)הּכהּנה gxw bdpnk) יארע לא ― ְְְְֱִֶַַַַָָֹֻ

― והּׂשרפה הּבליעה ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה (iehiadnאּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

(dyn ci dzwly dna dwliy micnl ep` "dyn cia":ְַּכלֹומר
יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו ּבחיק"הּצרעת; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(e ,c zeny) יהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו

zrxvde Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)
(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxfׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי .ְִֶַַָָ

אחרת l"fg)ּדעה ly)סנהדרין אמרם:(iw.)ּבּגמרא והּוא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
 ֿ ולא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"ּכלֿהּמחזיק
לא  הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיהיה
זה  ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
(dn dyrz `l).

ּבין אין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא  אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מּלה  ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמןֿהּמּלה,
הבנה  ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
ׁשלילה  הּוא לאו איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיזה
אצלם  ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על הּׁשלֹום, עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכמים,
ׁשלילה  הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ׁשּנפלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמחלקת
"ּומלק  העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d `xwie) ּתּנא הּנה . ְְְִִִֵֶַַָָֹ
הּוא  ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדידן,

הבּדיל אם x`evdn)אֹומר: y`xd z` cixtd).ּפסל ― ְִִִֵַָ
ׁשּכן  לאֿתעׂשה; מצות יהיה הּזה ׁשהּלאו זה לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹוצא
אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― אתֿהראׁש ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּכׁשהבּדיל
הּזה  ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדבׁש.

gxkdd)ׁשלילה zlily) לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מסּפיק  אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיבּדיל"

אֹותֹו ּכׁשר ׁשּיחּת ― הבּדיל אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. רּבי (dq:)לפי היה אֹומר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאלעזר
על  והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַַָֹמאי
ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים

"(xea yi` gzti ike)"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny) הכי ― ְְִֶַָֹ
jk)נּמי mpn`d):הּתׁשּובה והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהתם
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ׁשאמר  ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ai)ּבעֹולת ,` my) עֹולה היה , ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבדעּתנּו,
ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
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elqkקנח 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
אין  ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלֹו
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא e.)נּדר oikxr) ּבתנאי ׁשּזה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמכלּתא  ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיהא
(mihtyn zyxt),ּפדיֹון להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְִִִֵֵֵֶַַָָ

מֹות  יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיּומת".
להם  "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּלאו
הּזה  אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפדיֹון"
למחּיבי  מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻעצמֹו

לאחד ּדין, ּבית "ערּכֹו('jixrn')מיתת ׁשאמר .aiigd ly) ְְִִֵֶֶֶַַָָ
(dzin,"יּפדה "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָֹֹעלי",

זה  ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֹומר:
מסּפק  ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עליו  מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ew.)ּו'פן', migaf) ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צות ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשער אבל ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
עׂשיתי  לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּׁשהּטיל
אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים ֿוכהּכzra) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d לאֿאכלּתי" ְִֶַַָֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹבאני
(ci ,ek mixac)מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: מׁשמע ―ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ויתּבאר עליו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמזהרים

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּצּותה  וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָּבדעֹות,
להאמין  ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹותנּו
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּיחּוד.
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
לחּזּוק  ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻֻׁשּבאּו

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl) יבֹוא ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבאֹותֹו
חכמים  מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרי
אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ויבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּלּוק
העׂשה  אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ענין ּכֹולל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלֿעׂשה
נׁשאר  לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי אז הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאחר
הּכתּוב  ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלחּזּוק

(dxe`kl) אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
ּכׁשאין  אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאיזה
נמצא  אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלנּו
והּצּוּוי  ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלה,
והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ונכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוזר

ּפסּוק נכּפל  ּבפני ׁשּלא אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
הרי  ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
חמּור  הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתכלית
ׁשּנכּפל  אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמאד,

הּמצוה ּדין oi`yלהׁשלמת mipic ihxt milyn weqt lky) ְְְִִַַַָָ
(ipyaּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ללמד ּכדי אֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

מפנה ואֹומר: הּתלמּוד epipra)ׁשּמבאר letk Ð "iept" weqt) ְְְְֵֵֶֶַַָֻ
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קנט elqk 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבּפרק  ּפסחים ּבּגמרא זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם

נכּפל,(ck.)הּׁשני הּוא הּנראה ׁשּלפי הּלאוין לאחד וכּונּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבענין  להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכיון
רבינא  לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ואמרּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻנֹוסף,

ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) לעבר ְְֲֵֵַַָָֹ
להקים  רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעליו
מןֿהּלאו  ׁשּנלמד ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאתֿהּלאו
ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהאחר
ּבׁשני  חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה mewn)לאוין?! lka) ְֲִֵֵַַָָָָָָ
למדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי

יתר  נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכלֿלאו
("ixizi e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: ,ְְְְִִֶֶַַַַָ

הּוא  ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּמת  ּכמֹו יתר, הּזהלאו מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay), ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמסּפר  ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ֿ את הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא  ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
הּדם  אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
ׁשאּסּור  לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ּפעמים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשבע
אף  ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ׁשבע הּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדם
מּכלל  אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָאחד
מצוה  ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמצות
מאמר  ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָֹֹאחת
עבר  ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלחכמינּו
על  עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
הּלאוין  ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ― עׂשין וכ ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכ
ּכיון  עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
על  עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהענין
הּצּוּוי  ּכפל מּפני אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
רּבֹות  אזהרֹות על עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
"לֹוקה  ׁשאֹומרים ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָאֹו
ּבפני  ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתים",
אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו,

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר וחּלין (fh.)ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
(.at),ׁשמֹות ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;

ּבפני  מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
ּומּׁשּום  ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו.

"ּכ(zexdf`d eltkpy llba)אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין ְְִֵֶַָָָ
ׁשלׁש" `exdfלֹוקה llba)(exahvdy zepey z על והראיה . ְְֶַָָָָֹ

אמרם cn.)ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, zegpn) ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

צּוּוי  לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
והיה  עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָחמׁש

לציצת" hlÎgl)לכם ,eh xacna) ֿ על ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְֲִִִִֶֶַַָָ
"ּכסּות ּכנפֹות ai)ארּבע ,ak mixac)א .(z`f lk mr) ְְְְַַַַ

אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצאנּו
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ci)ּכמֹו dyr zevn). ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ֵֵֵֶֶַָָֹ
לא  א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלׁשה
ּכהנים  ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה מיׁשהּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹֹֹיסּבר
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹׁשלׁש
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ak,ׁשּתי zeny) ְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹ

(k.ספק ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ונכּפל ,ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מצי  ּבּגמרא אמרּו הזהירה (my)עאּובפרּוׁש מה "מּפני : ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּתֹורה
וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרע!"
ּׁשאיֿאפׁשר  מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ְְָלאמרֹו.

ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my) תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית(k ,my) ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאוין,
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹא
ׁשמצּוים  אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
הענין  ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹו
ראיה  ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו עליו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻׁשּמזהרים
מּזה  זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאמרּוה
ּכֹולל  אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
ּכלֿענין  לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹענינים
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לאו  וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכללּות

עלֿהּדם" תאכלּו "לא ek)יתעּלה ,hi `xwie)אמרּו , ְְְִֶַַַָָֹֹ
(.bq oixcdpq) ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ּבפרּוׁשֹו: ,ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְְֵַַַַַָָָָֹֹֹֹעלֿהּדם.

ּדם(zepaxwd)ּבׂשר ועדין ,(mcd zwixf iptl) רּבי ּבּמזרק. ְֲִִִַַַַָָָָ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: mixg`yּדֹוסא dpey`x dcerq) ְִִִֵֵֶַַָ

("d`xad" z`xwp Ð mila`d xear mikxer ּבית הרּוגי ֲֵֵַעל
עקיבא  רּבי עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִַַַַַָָֹֹּדין?
טֹועמין  ׁשאין אתֿהּנפׁש ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹומר:
עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ְְְַַַַַָָֹֹּכלּום
מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
חמּׁשה  אּלּו הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
זה. לאו ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻענינים
"על  אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרּוׁש
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻּכּלם
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) אּסּורי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנכלל  ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― לאו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמחד
הּכֹולל  אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלאו
"לא  ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאתּֿכלֿהענינים
מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹֹתאכלּו

(ci ,hi `xwie)ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי ,ְְְִִִִֵֶַַָ
hvx)ׁשּנבאר dyrz `l)"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

(` ,bk zeny) ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
(`tx dyrz `l) הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ְִֶֶָָׁשל

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים
מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר  ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם  הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
הם  ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלאוין
 ֿ ּומה עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר נמנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאנּו
ּכמצוה  אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשּבארּו
מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת,
ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתי
המחּברים  הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבפרּוׁש
וׁשהעֹוׂשה  ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹוספים,
ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻאֹותם

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם mipey)ּבהכרח, mixeqi` ly) וכלֿענין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לבּדֹו. ְְִֶַנמנה

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

ּכדי  ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה  אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּיתּברר

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ekxv)ּבכבׂש lk ielv epi`) ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my) ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

ו"לא  ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹאחת,
ּבפני  לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, מבּׁשל" ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻתאכלּו
מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻעצמֹו
וחּבר  הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ―ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד אמרּו(n`.)והֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא אכל אּבּיי: לֹוקה "אמר ― מבּׁשל ים: ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּתים:
על  עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, לאו על ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹוקין
והּׁשני  נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם האחד לאוין: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני
צלי  אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ―ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ
לֹוקה  ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ―ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻמבּׁשל,
לאו  על לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמׁש

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi)לקי מיהא חדא :cg`) ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
(dwel z`f lka לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד  ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac) לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר oicאחד epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper
(eil` minec נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבּגמרא  ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּומבּׁשל
נדחים (bq.)סנהדרין ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדברי
נמנה  ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻֻמבּׁשל
ּכמצוה  מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאמרֹו

וׁשם n`.)אחת. migqt) זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד אמרּו ְְֵֶַַַַָָָָָָ
(miaprd ztilw)חרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ

לֹוקין  אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה
יעׂשה על אׁשר "מּכל לאמרֹו: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּיין" c)מּגפן ,e xacna)וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ׁשאּבּיי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק על (gp.)אמרּו ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

מּׁשּום  ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ה ּמזּבח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגּבי
ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַּדבׁש

"כל ׁשאמרֹו exihwz)ּכלֹומר `l yac lke xe`y)― " ְְֶַָָ
(`i ,a `xwie) וׁשּלא לבּדֹו, יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּכֹולל

― ׁשּיהיה ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיקריב
לאו  על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוכלֿזה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבכללּות.

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
"ואּכא  אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְִִֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

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



קסי elqk 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא (e`ldּדאמרי: ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
(cgein epi`."ּדחסימה ְֲִַָָּכלאו

ּובׁשל"ּכיון נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
 ֿ וכל "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

עּמֹוני (my)ּדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹ
c)ּומֹואבי" ,bk mixac):ּגםּֿכן וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָ

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny):אמרֹו וכן , ְְְְְֵַַָָָָָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac):אמרֹו וכן , ְְְִֵֵֶַַָָֹ

וענתּה ּכסּותּה dy`d)"ׁשארּה ly)"יגרע k`,לא zeny) ְְְְִֵָָָָָֹֹ
(i ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובׁשל  נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהּלאוין
ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻמבּׁשל",

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: d'וכן zia) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` וכן אחד. לאו הּוא ―ְֵֶָָ

וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:
iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie) על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
לאו  מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿהּדברים  ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה  ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם  ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick) ְֲֶַַַַָ
עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ואּלּו ―ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו (uegnמהם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
(dneglויצהר ותירׁש ּדגנ `xyמעׂשר mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgaiּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c): ְְְֵַָָָ
ּכלֿאחת  על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן מעׂשר ְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹ"אכל
לאו  על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָואחת".
ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא והּתׁשּובה: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבכללּות?"

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני (my"ואכלּת ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
(bk ,ci וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב לי למה ;ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹֹ

ללאו dyrd)ּתימא lr e`l siqedl):קרא לימא ּכן אם ― ְְִֵֵֵָָָָ
למכּתבנהי למהּדר לי למה תאכלּום. aezkle)לא xefgl) ְְְְְְְְִִִֵֶַָֹֹ

לחּלק" מּנּה: ׁשמע weqtay)ּכּלהי? hxt lkl cxtp e`l). ְְְִֵֵַַַֻ
נתּבא  וכרמל וׁשם וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
תאכלּו ycg.לא xeqi` Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie:אמרּו ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ְְֶַַַַַַָָָ
וכרמל וקלי לחם d`eazdn)"אכל miieyrd milk`n ibeq) ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹקרא
ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּבאר

ּבפני  קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹצר
יתחּיב  ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו.
ויהיה  זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמלקּות

וכרמל לחם על cgeinחּיב cenil mxear ep`vn `ly) ְְֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" למאי הׁשיבּו: אחת? ְְִֵֶַַָמלקּות

לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה cnllהלכתא `l`) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
(epl ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ְֶָואחד.

מעביר ּבדֹומה ּב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר ֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף  ּומנחׁש מע ֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו

אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר (mixacוחבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹ
(`iÎi ,giׁשּנמנּו האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו weqta)הּוא mixkfend) אינם ְְְִֵֵַָָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון e`lמןֿהחלק `edy) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay
(oiwely מעֹונן" ּבאמצע: יתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבפני  לאו מהם ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומנחׁש"
תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,עצמֹו, `xwie) ְְְְְְֲֵַַָֹֹ

(ek― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו .ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכ

ׁשּב ּבענין ּכמֹו זּולתנּו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹזה,
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכח
לא  מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

f)יּקחּו" ,`k my) ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה ― ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבאּׁשה (fr.)קּדּוׁשין אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו qw`)אחת, dyrz `l) אפׁשר אמנם . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹלמצא
ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
 ֿ "אל אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹיתעּלה:
וזה  לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתאכלּו
וקלי  "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
לא  וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא ְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹוכרמל
ׁשּמנה  אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיגרע".
ּכ על אחת, מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹּגרּוׁשה
הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאין
"ואּׁשה  יתעּלה: אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
אתֿהעּקר  ּבררנּו ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּגרּוׁשה
ספקֹותיו  ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ּבלבד  ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודענּו
נמנה  ― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
ׂשים  אחת. ּכמצוה נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכהרּבה
מאד  ּגדֹול מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל

הּמצות. מנין ְְְִִִַָֹלאּמּות
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.‡· Ô˘Ú ÔÂÙˆÓ ÈÎ (‡Ï) תבא כעשן קשה פורעניות

היו  חזקיה שהכה וגבוליה עזה מצפון, עליהם
מערבית  דרומית במקצוע ישראל ארץ של בדרומה
בספרי  מצינו וכן מצפון לה ישראל ארץ נמצאת
אותן  מסגירין היו דרום כלפי לברוח בקשו בהאזינו

ב)שנאמ' שעזה (עמוס למדנו עזה פשעי שלשה על
·ÂÈ„ÚÂÓ.בדרום: „„Â· ÔÈ‡Â דמאחר ולית ת''י

מאחר  ואין עליכם לבא שיעד בגדודים בזמנוהי
כאחד  כולם אלא לבדו בדד ובא בודד להיות פעמיו

בחזקה: ‚ÈÂ.יבואו ÈÎ‡ÏÓ ‰ÚÈ ‰ÓÂ (·Ï) ומה
לבשר  ההולכים ישראל מלאכי חזקיהו בימי יגידו
הגון  מלך בה הקים בציון יסד ה' יגידו כן בשורות

עמו: ה' ÂÓÚ.וחזק ÈÈÚ ÂÒÁÈ ‰·Â מעשרת אף
שמפורש  כמו שם באים ל)השבטי' ב ששלח (בד''ה

להקב''ה: לשוב ישראל גבול בכל מלאכים חזקיהו
.·‡ÂÓ ‡˘Ó על (‡) סנחרב שיבוא ישעיה נתנבא

שנאמר כמו ויגלם טז)מואב כשני (לקמן שנים בשלש
מואב: כבוד ונקלה ÂÓ‡·שכיר ¯Ú „„˘ ÏÈÏ· ÈÎ

.‰Ó„ יכול ואין דומה ישן כאילו מואב נדמה
נדמה  מואב קיר בו שודד אשר אחר ובליל להלחם
הם: מואב מדינות שתי וקיר ער רדימין ואינון ת''י

.ÔÂ·È„Â ˙È·‰ ‰ÏÚ ואנשי (·) הבית מואב עלה
הבמות: על בוכים ÈÎ·Ï.דיבון ואלו בבית בוכים אלו
במותיהם: ··ÈÎ.בראשי „¯È בבכי (‚) ונוהם גונח

יא)כמו וכן(שופטים ההרים על ג)וירדתי עניי (איכה זכר
ÂÚÈ¯È.ומרודי: ·‡ÂÓ ÈˆÂÏÁ ÔÎ ÏÚ אשר („) על

מואב  של ונפשו המלחמה לקראת יריעו מואב מזוייני
עצמו: על כאבל מתרועעת לו ירעה

cec zcevn
(‡Ï).¯Ú˘ ÈÏÈÏ‰ על מרה וזעקי השער חורבן על  יללה  עשי

העיר : פלשת :ÂÓ‚.שוממות  כל  ונחרב ÔÂÙˆÓ.נמס ÈÎמא''י
כעשן: הקשה פורעניות עליה בא פלשת מזרח לצפון  היושבת

.ÂÈ„ÚÂÓ· „„Â· ÔÈ‡Âבזמן בדד  יבוא חזקיה  באנשי מי אין
יבואו: יחד  כולם כי בו להלחם  שקבע ÚÈ‰(Ï·)המועד ‰ÓÂ

.ÈÂ‚ ÈÎ‡ÏÓבשליחות ההולכים האומות ממלאכי אחד  כל
לשואלים: יענה מה חדשות אותו כשישאלו לארץ ÈÎמארץ 

.'ÂÎÂ ציון‰' את יסד  ה ' אשר דעו  לומר יענה  זה את כאומר
סנחריב : עליה גבר ÂÒÁÈ.ולא ‰·Âמפני להסתתר  יחסו בציון
כבשה: לא  כי ÂÓ‡·.(‡)סנחריב  ‡˘Óמואב על  זו  נבואה

ער העיר את ושדד  השודד  בא  השינה בעת  בליל  אשר
עמה : ונכרת במואב  ÂÓ‡·.העומדת ¯È˜: עמה ונכרת בליל נשדדה היא  גם במואב  העומדת  קיר  ‰·È˙.(·)העיר ‰ÏÚמואב

ותצילם: עליהם תרחם  כוכבים שהעבודת בחושבם שמה  לבכות  הבמות על  עלו דיבון  ואנשי כוכבים  העבודת לבית ÏÚעלה 
.Â·:מואב ייליל ומידבא  נבו  חורבן קרח :˜¯Á‰.על  וישאר ראשם שערות ימרטו מהם:‚„ÚÂ‰.כי  ונחסר השערות (‚)תלש

.ÂÈ˙ÂˆÂÁ·: בבכי ונהימה  יללה קול  ישמע האלה מהמקומות מקום  בכל ייליל כלה  וצער לאבל  שקים חגרו ÚÊ˙Â˜(„)בפרסום
.ÔÂ·˘Á:חשבון זעקתם :˜ÌÏÂ.עדת  ÔÎ.קול ÏÚהבכי תרועת  המה  גם יריעו שבמואב הצבא חלוצי גם העם זעקת  בעבור

עוד : להלחם לבם שתו ולא ÂÏ.והיללה ‰Ú¯È Â˘Ù:עצמו על שבר תרועת  ירעה מואב  של  נפשו 

oeiv zcevn
(‡Ï).ÈÏÈÏ‰: יללה והמקה :ÂÓ‚.מל ' המסה ·Â„„.ענין

ויחידי : בדד  וזמן :·ÂÈ„ÚÂÓ.מלשון  מועד ÚÈ‰.(Ï·)מל'
תשובה : עושק˘„„.(‡)שלוחים :ÈÎ‡ÏÓ.ענין  ענין 

ויאמרÓ„‰.ואבדון: י) (ויקרא  אהרן  וידם כמו שתיקה ענין
נשמע ולא מעתה מושתק הוא כי על והכריתה  האבדון על  כן 

ו): (לעיל  נדמתי כי  לי אוי וכן מריטת˜¯Á‰.(·)קולו  ענין
וחסרון:‚¯ÚÂ‰.השער : גרעון  נהימהÂÈ¯„.(‚)מלשון  ענין

נה): (תהלים בשיחי אריד כמו ÏÚÏ‡Â‰.(„)וגניחה ÔÂ·˘Á
מקומות: שמות  קרב:ÈˆÂÏÁ.יהץ . בכלי  ירעה.ÂÚÈ¯È.מזוין

תרועה: מלשון
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i"yx
(‡).ÌÂÁÏÏ ·˘˙ ÈÎ:לאכול.ÔÈ·˙ ÔÈ· לדעת לבך תן

יפה: או צרה עינו אם הוא ˘ÔÈÎ(·)מי ˙Ó˘Â
.ÍÚÂÏ·:משלו תאכל אל צרה עינו ראית אם בלחייך

.‰˙‡ ˘Ù ÏÚ· Ì‡ טוב לאכול ותאב אתה רעבתן  אם
ב  סכין היושב לתחוב בתלמיד דרשו ורבותינו שניך, ין

דבר  כל על תשובה לו שיחזיר ברבו יודע אם רבו לפני
ישתוק: לאו ואם שמועתו וישאל ידקדק שישאלהו

(‚).ÂÈ˙ÂÓÚËÓÏ Â‡˙˙ Ï‡ לפני ולך ממנו פרוש אלא
להשיב: ידע שלא אחר בשאלות תביישהו ולא הגון רב

(„).¯È˘Ú‰Ï Ú‚È˙ Ï‡ חבילות גירסתך לעשות
שתשכחנה: סוף כי ·Â.(‰)חבילות ÍÈÈÚ ÛÈÚ˙‰

מצויה  גירסא אותה ואין לעמצו עיניך שתכפול כרגע
ותעיף:‰˙ÛÈÚ.בך: וכפלת ˘Ú¯(Ê)כמו ÂÓÎ ÈÎ

.Â˘Ù· וטעמו קמץ וחציו פתח חציו נקוד זה שער
דבר  שם היה שאם דבר שם ולא פעל הוא לכך למטה
ופתרונו  שבמקרא שער ככל למעלה וטעמו קמץ היה
כן  העין רע של בנפשו מרה הזה האוכל שפך כאילו

המרים השערים התאנים לשון מן שער כט)הוא. :(ירמיה
(Á).Í˙Ù מפני שתקיאנה סוף בביתו שאכלתו

‰ÌÈÓÈÚ.הבושה: ÍÈ¯·„ ˙Á˘Â שהחזקת חנות
אבדת: הכל רכים דברים לו È„˘·Â(È)ודברת

.ÌÈÓÂ˙È:להם הראוי ופאה שכחה בלקט

cec zcevn
(‡).ÌÂÁÏÏ ·˘˙ ÈÎבה המושל  עם  לחם לאכול  תשב כאשר

הסעודה: בעל ˙·ÔÈ.הוא  ÔÈ·הדברים את  להבין דעתך תן 
רעה : או יפה עינו אם בהם  להתבונן  לפניך Ó˘Â˙.(·)אשר 

הבליעה בבית סכין להשים  לך  וייטיב בדבר תתבונן אולי ר''ל 
עמו: ‡˙‰.משתאכל  ˘Ù ÏÚ· Ì‡משכלת נפש  לך  יש  אם

ברע : ˙˙‡Â.(‚)למאוס Ï‡המוטעמים למאכליו תתאוה אל
המאכל Â‰Â‡.וטובים: דרך  כי בפעולתו כוזב מאכלו  ר''ל

הרע : עין מבעל  הבא כן ולא האדם  גוף  ‡Ï(„)להבריא 
.Ú‚È˙:הון להרבות עסק Ï„Á.להרבות Í˙È·Óמבלי אם ר ''ל 

ההון: במרבית תועלת  מה  כי עצמך  מבינת מזה חדל  הלא‰˙ÛÈÚ.(‰)עצתי המתקיים דבר הוא  וכי בעושר בצע מה ר''ל 
מהר חיש ממך לעוף כנפים לעצמו עשה וכאלו יאבד פתאום  כי ואיננו  בו להסתכל עינך מנענע  עודך  קלה בשעה אבוד  פעמים

מהעין: ונכסה השמים לצד  לעוף הממהר הזה ˙ÌÁÏ.(Â)כנשר Ï‡:'וגו לחם את  ואמר  פירש ביאור  ולתוספת  לחם תאכל  אל 
(Ê).¯Ú˘ ÂÓÎיאמר כי אף  הזה המאכיל  כן בעלמא ומחשבה דמיון כ''א ממש  שום בזה  שאין מה דבר בעצמו  המשער כמו

בדבריו: ממש  ואין באמת שתאכל  יחפוץ  ולא עמך בל  לבו הנה ושתה  אכול  סופהÍ˙Ù.(Á)לך  אכלת  אשר לך שנתן  הפת
וחנות טובה  והחזקות רכות  עמו דברת אשר הנעימים דבריך שחת  והנה אכלך  בעת רעה  בעין  עליך  הביט כי מגופך  תקיאנה 

המאכל : ותקיא  הואיל  בחנם היו  למפרע  כי  האכילה  ˙„·¯.(Ë)על  Ï‡ מאמריך יבזה דעתו לחסרון כי החכמה מדברי מה
בהשכל : ˙Ò‚.(È)הנאמרים  Ï‡: רעך מגבול מה לקחת  מעולם הנעשה הגבול  סימן לאחור תחזיר ˙·Â‡.אל  Ï‡תבואתם לקצור

למולך : לעמוד  ידם לאל שאין בחשבך ÊÁ˜.(È‡)לעצמך  ÌÏ‡Â‚ ÈÎוהוא חזק הוא  אותם  הגואל ה' הלא  כח תשושי המה  אם 
ריבם: את עמך  וגו':‰·È‡‰.(È·)יריב ואזנך המוסר אל  לשמוע לבך  מוסר:ÒÂÓ¯.(È‚)הכנע  שבט  ˙ÂÎ.הכאת  ÈÎתכנו אם

בעלמא: צער הוא ורק בזה  ימות  לא הלא  יכשיר‡˙‰.(È„)בשבט כי השאול  מן  תצילו ובזה  השבט  בהכאת  תצערו אתה הנה
השאול : מצער השבט  צער לו מוטב  ÌÎÁ.(ÂË)מעשיו Ì‡גם לבי ישמח  אז  הנה אלה אמרי תשמע  כי על  לבך יחכם  כאשר

החכמה: לך  באה  ומידי הואיל  לבבך  כשמחת אני

oeiv zcevn
(·).ÔÈÎ˘עורו בשכות התמלא וכן בסמ"ך סכין מ):כמו  (איוב

.ÍÚÂÏ·דם יעלעו וכן בליעה  לט)ענין בי"ת(שם היא  והבי "ת
כמוÂÈ˙ÂÓÚËÓÏ.(‚)השמוש : ומשובחים מוטעמים דברים

מטעמים  לי כז):ועשה  יגיעה:˙Ú‚È.(„)(בראשית מל'
(‰).ÛÈÚ˙‰:ותנועה עפיפה השערה˘Ú¯.(Ê)מל' מל '

שערים מאה  כמו כו):ואומדן החזרת˙˜‡È‰.(Á)(שם הוא
צואה  קיא  וכן לחוץ  כח):המאכל מאמריך ÍÈÏÓ.(Ë)(ישעיה

בלשוני מלה  אין קלט):כמו  מגיהנם:ÏÂ‡˘Ó.(È„)(תהלים
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i"yx
.‡· Ô˘Ú ÔÂÙˆÓ ÈÎ (‡Ï) תבא כעשן קשה פורעניות

היו  חזקיה שהכה וגבוליה עזה מצפון, עליהם
מערבית  דרומית במקצוע ישראל ארץ של בדרומה
בספרי  מצינו וכן מצפון לה ישראל ארץ נמצאת
אותן  מסגירין היו דרום כלפי לברוח בקשו בהאזינו

ב)שנאמ' שעזה (עמוס למדנו עזה פשעי שלשה על
·ÂÈ„ÚÂÓ.בדרום: „„Â· ÔÈ‡Â דמאחר ולית ת''י

מאחר  ואין עליכם לבא שיעד בגדודים בזמנוהי
כאחד  כולם אלא לבדו בדד ובא בודד להיות פעמיו

בחזקה: ‚ÈÂ.יבואו ÈÎ‡ÏÓ ‰ÚÈ ‰ÓÂ (·Ï) ומה
לבשר  ההולכים ישראל מלאכי חזקיהו בימי יגידו
הגון  מלך בה הקים בציון יסד ה' יגידו כן בשורות

עמו: ה' ÂÓÚ.וחזק ÈÈÚ ÂÒÁÈ ‰·Â מעשרת אף
שמפורש  כמו שם באים ל)השבטי' ב ששלח (בד''ה

להקב''ה: לשוב ישראל גבול בכל מלאכים חזקיהו
.·‡ÂÓ ‡˘Ó על (‡) סנחרב שיבוא ישעיה נתנבא

שנאמר כמו ויגלם טז)מואב כשני (לקמן שנים בשלש
מואב: כבוד ונקלה ÂÓ‡·שכיר ¯Ú „„˘ ÏÈÏ· ÈÎ

.‰Ó„ יכול ואין דומה ישן כאילו מואב נדמה
נדמה  מואב קיר בו שודד אשר אחר ובליל להלחם
הם: מואב מדינות שתי וקיר ער רדימין ואינון ת''י

.ÔÂ·È„Â ˙È·‰ ‰ÏÚ ואנשי (·) הבית מואב עלה
הבמות: על בוכים ÈÎ·Ï.דיבון ואלו בבית בוכים אלו
במותיהם: ··ÈÎ.בראשי „¯È בבכי (‚) ונוהם גונח

יא)כמו וכן(שופטים ההרים על ג)וירדתי עניי (איכה זכר
ÂÚÈ¯È.ומרודי: ·‡ÂÓ ÈˆÂÏÁ ÔÎ ÏÚ אשר („) על

מואב  של ונפשו המלחמה לקראת יריעו מואב מזוייני
עצמו: על כאבל מתרועעת לו ירעה

cec zcevn
(‡Ï).¯Ú˘ ÈÏÈÏ‰ על מרה וזעקי השער חורבן על  יללה  עשי

העיר : פלשת :ÂÓ‚.שוממות  כל  ונחרב ÔÂÙˆÓ.נמס ÈÎמא''י
כעשן: הקשה פורעניות עליה בא פלשת מזרח לצפון  היושבת

.ÂÈ„ÚÂÓ· „„Â· ÔÈ‡Âבזמן בדד  יבוא חזקיה  באנשי מי אין
יבואו: יחד  כולם כי בו להלחם  שקבע ÚÈ‰(Ï·)המועד ‰ÓÂ

.ÈÂ‚ ÈÎ‡ÏÓבשליחות ההולכים האומות ממלאכי אחד  כל
לשואלים: יענה מה חדשות אותו כשישאלו לארץ ÈÎמארץ 

.'ÂÎÂ ציון‰' את יסד  ה ' אשר דעו  לומר יענה  זה את כאומר
סנחריב : עליה גבר ÂÒÁÈ.ולא ‰·Âמפני להסתתר  יחסו בציון
כבשה: לא  כי ÂÓ‡·.(‡)סנחריב  ‡˘Óמואב על  זו  נבואה

ער העיר את ושדד  השודד  בא  השינה בעת  בליל  אשר
עמה : ונכרת במואב  ÂÓ‡·.העומדת ¯È˜: עמה ונכרת בליל נשדדה היא  גם במואב  העומדת  קיר  ‰·È˙.(·)העיר ‰ÏÚמואב

ותצילם: עליהם תרחם  כוכבים שהעבודת בחושבם שמה  לבכות  הבמות על  עלו דיבון  ואנשי כוכבים  העבודת לבית ÏÚעלה 
.Â·:מואב ייליל ומידבא  נבו  חורבן קרח :˜¯Á‰.על  וישאר ראשם שערות ימרטו מהם:‚„ÚÂ‰.כי  ונחסר השערות (‚)תלש

.ÂÈ˙ÂˆÂÁ·: בבכי ונהימה  יללה קול  ישמע האלה מהמקומות מקום  בכל ייליל כלה  וצער לאבל  שקים חגרו ÚÊ˙Â˜(„)בפרסום
.ÔÂ·˘Á:חשבון זעקתם :˜ÌÏÂ.עדת  ÔÎ.קול ÏÚהבכי תרועת  המה  גם יריעו שבמואב הצבא חלוצי גם העם זעקת  בעבור

עוד : להלחם לבם שתו ולא ÂÏ.והיללה ‰Ú¯È Â˘Ù:עצמו על שבר תרועת  ירעה מואב  של  נפשו 

oeiv zcevn
(‡Ï).ÈÏÈÏ‰: יללה והמקה :ÂÓ‚.מל ' המסה ·Â„„.ענין

ויחידי : בדד  וזמן :·ÂÈ„ÚÂÓ.מלשון  מועד ÚÈ‰.(Ï·)מל'
תשובה : עושק˘„„.(‡)שלוחים :ÈÎ‡ÏÓ.ענין  ענין 

ויאמרÓ„‰.ואבדון: י) (ויקרא  אהרן  וידם כמו שתיקה ענין
נשמע ולא מעתה מושתק הוא כי על והכריתה  האבדון על  כן 

ו): (לעיל  נדמתי כי  לי אוי וכן מריטת˜¯Á‰.(·)קולו  ענין
וחסרון:‚¯ÚÂ‰.השער : גרעון  נהימהÂÈ¯„.(‚)מלשון  ענין

נה): (תהלים בשיחי אריד כמו ÏÚÏ‡Â‰.(„)וגניחה ÔÂ·˘Á
מקומות: שמות  קרב:ÈˆÂÏÁ.יהץ . בכלי  ירעה.ÂÚÈ¯È.מזוין

תרועה: מלשון

bk wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(‡).ÌÂÁÏÏ ·˘˙ ÈÎ:לאכול.ÔÈ·˙ ÔÈ· לדעת לבך תן

יפה: או צרה עינו אם הוא ˘ÔÈÎ(·)מי ˙Ó˘Â
.ÍÚÂÏ·:משלו תאכל אל צרה עינו ראית אם בלחייך

.‰˙‡ ˘Ù ÏÚ· Ì‡ טוב לאכול ותאב אתה רעבתן  אם
ב  סכין היושב לתחוב בתלמיד דרשו ורבותינו שניך, ין

דבר  כל על תשובה לו שיחזיר ברבו יודע אם רבו לפני
ישתוק: לאו ואם שמועתו וישאל ידקדק שישאלהו

(‚).ÂÈ˙ÂÓÚËÓÏ Â‡˙˙ Ï‡ לפני ולך ממנו פרוש אלא
להשיב: ידע שלא אחר בשאלות תביישהו ולא הגון רב

(„).¯È˘Ú‰Ï Ú‚È˙ Ï‡ חבילות גירסתך לעשות
שתשכחנה: סוף כי ·Â.(‰)חבילות ÍÈÈÚ ÛÈÚ˙‰

מצויה  גירסא אותה ואין לעמצו עיניך שתכפול כרגע
ותעיף:‰˙ÛÈÚ.בך: וכפלת ˘Ú¯(Ê)כמו ÂÓÎ ÈÎ

.Â˘Ù· וטעמו קמץ וחציו פתח חציו נקוד זה שער
דבר  שם היה שאם דבר שם ולא פעל הוא לכך למטה
ופתרונו  שבמקרא שער ככל למעלה וטעמו קמץ היה
כן  העין רע של בנפשו מרה הזה האוכל שפך כאילו

המרים השערים התאנים לשון מן שער כט)הוא. :(ירמיה
(Á).Í˙Ù מפני שתקיאנה סוף בביתו שאכלתו

‰ÌÈÓÈÚ.הבושה: ÍÈ¯·„ ˙Á˘Â שהחזקת חנות
אבדת: הכל רכים דברים לו È„˘·Â(È)ודברת

.ÌÈÓÂ˙È:להם הראוי ופאה שכחה בלקט

cec zcevn
(‡).ÌÂÁÏÏ ·˘˙ ÈÎבה המושל  עם  לחם לאכול  תשב כאשר

הסעודה: בעל ˙·ÔÈ.הוא  ÔÈ·הדברים את  להבין דעתך תן 
רעה : או יפה עינו אם בהם  להתבונן  לפניך Ó˘Â˙.(·)אשר 

הבליעה בבית סכין להשים  לך  וייטיב בדבר תתבונן אולי ר''ל 
עמו: ‡˙‰.משתאכל  ˘Ù ÏÚ· Ì‡משכלת נפש  לך  יש  אם

ברע : ˙˙‡Â.(‚)למאוס Ï‡המוטעמים למאכליו תתאוה אל
המאכל Â‰Â‡.וטובים: דרך  כי בפעולתו כוזב מאכלו  ר''ל

הרע : עין מבעל  הבא כן ולא האדם  גוף  ‡Ï(„)להבריא 
.Ú‚È˙:הון להרבות עסק Ï„Á.להרבות Í˙È·Óמבלי אם ר ''ל 

ההון: במרבית תועלת  מה  כי עצמך  מבינת מזה חדל  הלא‰˙ÛÈÚ.(‰)עצתי המתקיים דבר הוא  וכי בעושר בצע מה ר''ל 
מהר חיש ממך לעוף כנפים לעצמו עשה וכאלו יאבד פתאום  כי ואיננו  בו להסתכל עינך מנענע  עודך  קלה בשעה אבוד  פעמים

מהעין: ונכסה השמים לצד  לעוף הממהר הזה ˙ÌÁÏ.(Â)כנשר Ï‡:'וגו לחם את  ואמר  פירש ביאור  ולתוספת  לחם תאכל  אל 
(Ê).¯Ú˘ ÂÓÎיאמר כי אף  הזה המאכיל  כן בעלמא ומחשבה דמיון כ''א ממש  שום בזה  שאין מה דבר בעצמו  המשער כמו

בדבריו: ממש  ואין באמת שתאכל  יחפוץ  ולא עמך בל  לבו הנה ושתה  אכול  סופהÍ˙Ù.(Á)לך  אכלת  אשר לך שנתן  הפת
וחנות טובה  והחזקות רכות  עמו דברת אשר הנעימים דבריך שחת  והנה אכלך  בעת רעה  בעין  עליך  הביט כי מגופך  תקיאנה 

המאכל : ותקיא  הואיל  בחנם היו  למפרע  כי  האכילה  ˙„·¯.(Ë)על  Ï‡ מאמריך יבזה דעתו לחסרון כי החכמה מדברי מה
בהשכל : ˙Ò‚.(È)הנאמרים  Ï‡: רעך מגבול מה לקחת  מעולם הנעשה הגבול  סימן לאחור תחזיר ˙·Â‡.אל  Ï‡תבואתם לקצור

למולך : לעמוד  ידם לאל שאין בחשבך ÊÁ˜.(È‡)לעצמך  ÌÏ‡Â‚ ÈÎוהוא חזק הוא  אותם  הגואל ה' הלא  כח תשושי המה  אם 
ריבם: את עמך  וגו':‰·È‡‰.(È·)יריב ואזנך המוסר אל  לשמוע לבך  מוסר:ÒÂÓ¯.(È‚)הכנע  שבט  ˙ÂÎ.הכאת  ÈÎתכנו אם

בעלמא: צער הוא ורק בזה  ימות  לא הלא  יכשיר‡˙‰.(È„)בשבט כי השאול  מן  תצילו ובזה  השבט  בהכאת  תצערו אתה הנה
השאול : מצער השבט  צער לו מוטב  ÌÎÁ.(ÂË)מעשיו Ì‡גם לבי ישמח  אז  הנה אלה אמרי תשמע  כי על  לבך יחכם  כאשר

החכמה: לך  באה  ומידי הואיל  לבבך  כשמחת אני

oeiv zcevn
(·).ÔÈÎ˘עורו בשכות התמלא וכן בסמ"ך סכין מ):כמו  (איוב

.ÍÚÂÏ·דם יעלעו וכן בליעה  לט)ענין בי"ת(שם היא  והבי "ת
כמוÂÈ˙ÂÓÚËÓÏ.(‚)השמוש : ומשובחים מוטעמים דברים

מטעמים  לי כז):ועשה  יגיעה:˙Ú‚È.(„)(בראשית מל'
(‰).ÛÈÚ˙‰:ותנועה עפיפה השערה˘Ú¯.(Ê)מל' מל '

שערים מאה  כמו כו):ואומדן החזרת˙˜‡È‰.(Á)(שם הוא
צואה  קיא  וכן לחוץ  כח):המאכל מאמריך ÍÈÏÓ.(Ë)(ישעיה

בלשוני מלה  אין קלט):כמו  מגיהנם:ÏÂ‡˘Ó.(È„)(תהלים
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' חשון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"ר ניסן שליט"א

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג חשון, בו שואלני ע"ד יחסי לשאלת הרבנות ראשית דאה"ק ת"ו, שפרסמו 

בשמי חוו"ד בזה במכ"ע.

ובהקדם שהפירסום במכ"ע נעשה שלא מדעתי, זאת אומרת גם שלא ברצוני, שהרי אין זה 

ענין שצריך לשקו"ט בו כל העם מקצה מנער ועד זקן טף ונשים, ובפרט לעשות במה לפירסומי שקו"ט 

במכתבי עתים של יושבי קרנות, וכדאי בזיון בלאו הכי לכבוד הרבנות לכבוד התורה.

גם אחד  לפועל, שזהו  נ"מ  זה רק במקום שיש  זה, הרי  כגון  בענינים  דעתי  אני  וכשמפרסם 

הטעמים שעד עתה השתמטתי מלחוות דיעה בהאמור, כיון שמועד הבחירות עדיין רחוק הי', ושערתי 

שכמה שנויים יחולו ועד לימים הכי סמוכים למועד הבחירות.

שיחתנו  ובמשך  הרשמי,  הבחירות  מועד  לפני  ממש  ספורים  בימים  זה  והי'  פלוני  כשבקרני 

שאלני לדעתי בשאלת הרבנות הראשית, והרי יש לפלוני מהלכים בחוגים הקובעים בשאלה זו, מצאתי 

לחובתי להביע דעתי גלוי', כיון שהי' נוגע לפועל.

ובהעלותי עתה דברים אלו בכתב, עלי להקדים עוד נקודה והיא אשר הבא לקמן דן על יסוד 

המצב בהוה. כוונתי לומר, כי עצם היחס שלי לכל המוסד דרבנות הראשית - הריהו מבוסס על יסוד 

יחס כל גדולי ישראל שקדמונו - דענין כהנ"ל שלילי הוא. וכידוע לכל העסקנים הציבוריים דרוסי' איך 

שהתנגדו רבני ישראל ומנהיגים האמיתיים להקמת מוסד כזה ברוסי' וסביבותי'. והתנגדו בכל עוז 

ועד כדי מלחמה בממשלה הצארית, כמובן באופנים האפשריים אז, עד שביטלו כל התכנית. והטעמים 

ידועים, ובאם הי' ספק בנוגע לחשש שלהם האם רחוק הוא או קרוב, הרי המציאות דשנות הרבנות 

הראשית דאה"ק ת"ו הוכיחה, אשר החששות צדקו במילואם ועוד יותר.



קעב

אלא שבעוה"ר, כפי המצב בהוה - הנה ביטול כל הענין דרבנות הראשית אם כי בגדר הטוב 

הוא, אבל לע"ע לא בגדר האפשרי, כיון שלא ישמעו לזה השמאליים ואפילו לא אלו שמימין להם, אף 

שכל אחד נוכח במשך שנים שעברו בההיזק שהובא לדת ועניני' על ידי מוסד הנ"ל וד"ל, למרות שאלו 

שכיהנו במשרה זו כוונתם היתה רצוי' ואולי גם מעשיהם באם היו יכולים לפעול כרצונם. והאפשריות 

והיכולת שלהם היו פוחתות והולכות, ובינינו לבין עצמינו, לא תמיד עמדו בנסיון. אלא שאמרו חז"ל 

אל תדין את חברך וכו'.

הנגרם  ההיזק  למעט  מוכרח  פנים  כל  על  הרי  המוסד,  כל  לבטל  אפשריות  אין  שכנ"ל,  כיון 

לדתנו ולכבוד התורה ונושאי התורה. וכל יום ויום שמאריכים הזמן עד הבחירות - מנוצל על ידי כמה 

גורמים באופן המשפיל עוד יותר מעמד הדתיים וכבוד התורה ונושאי'. ולא יאומן כי יסופר התגובות 

מסתם בני ישראל אשר באה"ק ת"ו במכתבים ובשיחות וכו' - לרגלי כל המתחולל מסביב להבחירות 

לרבנות הראשית.

ב. מובן שלא די לקבוע מועד בחירות בהקדם הכי אפשרי אלא אם כן יש מועמד מן המוכן ויש 

סיכויים שייבחר. על יסוד כל האמור, אמרתי לפלוני דעתי ברורה בג' נקודות, התלויות זב"ז, והן:

)א( מוכרח הוא אשר תהיינה הבחירות בתאריך הכי מוקדם, וכל הפועל

לדחותם - לוקח עליו האחריות לבזיון נוסף לדת ועניני' באה"ק ת"ו ומשם גם בחו"ל, כמו 

שהורה הנסיון בחדשים האחרונים.

)ב( לפי המצב בהוה - המועמד שיש סיכויים שייבחר הוא הרב ש. גורן שליט"א.

ואלו המנהלים שקו"ט אודות אחרים גם להם ברור שחלק מאלו שמדברים אודותם לא יקבלו 

את התפקיד, וחלק מהם אין מתאימים לתפקיד, וחלק מהם אין כל סכויים שייבחרו, וכל השקו"ט 

הוא רק בשביל נמוקים צדדיים, דפשיטא שאין להם מקום על חשבון בזיון הדת, כנ"ל.

)ג( מוכרח הדבר שישאר הרב נסים שליט"א במשרתו עתה, כי לא היתה כזאת בישראל אשר 

מובן  ממשרתו.  רב  יסירו  מהם(,  הוא  הבוחרת  מועידה  חשוב  )שחלק  בע"ב  סתם  ואפילו  חילוניים, 

זה מבטל כלל  לזמן קבוע. אבל אין  ניתנה להנ"ל המשרה  לי שמלכתחילה הנה באופן רשמי  שידוע 

הענין דכבוד התורה וכבוד רב בישראל, הענין דחזקה וכו'. ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

הדגשתי לעיל אשר הנקודות האמורות לדעתי תלויות זב"ז, כי כולן יסודן - שמירה על הדת 

במצב ההוה באה"ק ת"ו, וסתירת אחת מהן - הרי זה יגרום לבזיון נוסף ובאופן הכי מצער.

הענינים  מהלך  על  להשפיע  שבידם  לאלו  הם  מופנים  הנ"ל  דברים  מכתבי,  בתחילת  כאמור 

האמורים. וגם בזה טעמי ונמוקי כנ"ל, כי שקו"ט )משא"כ גילוי דעת בזמן המתאים ובמקום המתאים( 

בענינים כאלו מעל דפי עתון וכיו"ב - הרי זה משפיל מעמד ומצב הרבנות באיזה מקום שתהי', וביחוד 

באה"ק ת"ו. וק"ל.

- כאן עלי החובה נעימה להביע נח"ר על מאמרו ע"ד הבעש"ט ז"ל, ובטח עוד ידו נטוי'.

בכבוד ובברכה.

אגרות קודש



קעג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד פג איסור:äðùîדף ידי על בריפוי נוספים ñBîìeaדינים BæçàL éî- ¦¤£¨§

העינים, מאור את ומכהה רעבון, מחמת הבא מסוכן BúBàחולי ïéìéëàî המצוי מן ©£¦¦
åéðéò,ו  eøBàiL ãò ,íéàîè íéøác eléôà.מחוליו שהתרפא סימן éîשזה £¦§¨¦§¥¦©¤¥¥¨¦

äèBL áìk BëLpLãák øöçî BúBà ïéìéëàî ïéà הריאה , בין החוצץ [-בשר ¤§¨¤¤¤¥©£¦¦¥£©¨¥
הכלב.BlLלכבד] של -øézî Løç ïa àéúî éaøåãBòå àéúîדין. éaø øîà ¤§©¦©§¨¤¨¨©¦§¨©©¦©§¨

Løç ïa,רפואה BðBøâaבענייני LLBçäúaLa åét CBúa íñ Bì ïéìéèî , ¤¨¨©¥¦§§¦¦©§¦§©¨
àeäLלרפואתו, éðtîזה חולי -úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëå ,úBLôð ÷ôñ ¦§¥¤§¥§¨§¨§¥§¨¤¤

úaMä. ©©¨
úìBtî åéìò äìôpL éî ו ôñ÷עדייןàeäאםôñ÷בשבת, íLוכבר Bðéàיצא ¦¤¨§¨¨¨©¤¨¥¨¨¥¥

,íLאו÷ôñהוא ש úî,כברôñ÷עדייןéçאם הוא éúekאםôñ÷או [-נכרי] ¨¨¥©¨¥¥¨¥¦
ìbä úà åéìò ïéçwôî ,ìàøNé ÷ôñאם אחריו. ומחפשים בגל חופרים -eäeàöî ¨¥¦§¨¥§©§¦¨¨¤©©§¨

ïéçwôî ,éç.משם להוציאו כדי לפקח ממשיכים -íàåמצאוהוeäeçépé ,úî עד ©§©§¦§¦¥©¦
השבת. לאחר

,ïðaø eðz àøîâ,והאכילוהו בולמוס שאחזו åéðéòמי eøéàäL ïéòãBé eéä ïéépî, ¨©¨¨¦©¦¨§¦¤¥¦¥¨
ïéçáéMîבתבשילïéa.òøì áBè:הגמרא àîòèáeמבארת ,éiaà øîà כשיבחין - ¦¤©§¦¥¨©¨©©©¥§©£¨

לרע. טוב בין התבשיל של בטעמו

איסור: במאכלי ריפוי בענין נוספת ñBîìea,ברייתא BæçàL éî ,ïðaø eðz לנו ואין ¨©¨¨¦¤¨£§
איסורים, ממיני אלא צורכו כדי לו BúBàלתת ïéìéëàîהאיסור ìwäמן ìwä.תחילה ©£¦¦©©©©

לפנינו יש אם ומעשרות]ìáèלפיכך, תרומות מהם הופרשו שלא äìéáðe,[-פירות ¤¤§¥¨
,äìéáð BúBà ïéìéëàî.לוקה נבילה והאוכל שמים, בידי במיתה טבל שהאוכל לפי ©£¦¦§¥¨

לפנינו יש eואם ìáèפירותúéòéáLאותו מאכילים ביעורם, זמן úéòéáL,שעבר ¤¤§¦¦§¦¦
בעשה. אלא עובר אינו מהם שהאוכל äîeøúeלפי ìáè בידי [מיתה שוה שעונשם ¤¤§¨

àéäשמים], éàpz.יותר קל איזהו תנאים נחלקו -,àéðúc,בולמוס שאחזו מי ©¨¥¦§©§¨
BúBà ïéìéëàîתחילה,øîBà àîéz ïa .äîeøz BúBà ïéìéëàî ïéàå ìáè ©£¦¦¤¤§¥©£¦¦§¨¤¥¨¥

תחילה אותו ìáè.מאכילים àìå äîeøz§¨§Ÿ¤¤
נחלקו: אופן באיזה מבארת àcהגמרא àëéä ,äaø øîàïéleça øLô במקום - ¨©©¨¥¨§¤§¨§¦

החולה, צורך כדי בחולין יש הטבל מן התרומה שתינטל àìשלאחר àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ
déì ïðéð÷úîc éâéìt,תרומתו מפרישים -déì ïðéôñîe,החולין מן אותו מאכילים - §¦¥¦§©§¦¨¥©§¦¨¥
מתרומה. או מטבל ïéleçaולא øLôà àìãa ,éâéìt ék,צרכו די בחולין כשאין - ¦§¦¥¦§Ÿ¤§¨§¦

כולו. את  לאכול הוא תימא]øîוצריך øeîç[-בן ìáè ,øáñ עדיף לפיכך מתרומה, ©¨©¤¤¨
מטבל. ולא ממנה שיאכל כדי תרומה קמא]øîeשיפרישו äîeøz[-תנא ,øáñ ©¨©§¨

äøeîç מבארת מתרומה. ולא הטבל מן שיאכל כדי תרומה יפרישו לא לכן מטבל, £¨
סברותיהם: את תימא]øîהגמרא øeîç,[-בן ìáè øáñ אינו לכהנים אפילו  שכן ©¨©¤¤¨

øîeראוי, .ïäkì àéæç äîeøz ìáà[קמא äøeîç,[-תנא äîeøz øáñ שאין לפי £¨§¨©§¨©Ÿ¥©¨©§¨£¨
להתירה, déðewúìאפשרות øLôà ìáè ìáà.תרומתו כשיפריש £¨¤¤¤§¨§©¥

i"yx

ñåîìåá åæçàù éî 'éðúîileg .
zedk eipir oearx zngn fge`d
ezi`xnyke zenl okeqn `ede

:`txzpy recia zxfegáìë
äèåù:'nba yxtn .ïéìéëàî ïéà

åìù ãáë øöçîoibdepy t''r`e .
d`etx dpi` ef d`etxa mi`texd
dnda xeqi` el xizdl dxenb

:jk lr d`nhùøç ïá àéúî 'øå
øéúî:`id dxenb d`etx xaqw .

àîòèáå ééáà øîà 'îârceiyn .
dti liyaz mrh oia oigadl

:rx liyaz mrhlåúåà ïéìéëàî
ì÷ä ì÷ämixac epl oi` m` .

ipin epiptl yie ekxv ick mixzen
lwd lwd eze` oilik`n oixeqi`

:mdayïéìéëàî úéòéáùå ìáè
úéòéáù åúåàxeriad onf xg`l .

miny icia dzina lahdy
:dyra ziriaydeøùôàãá

ïéìåçádf lah ly oilega ic yiy .
:eznexz lhpizy xg`l elik`dl
ïðéð÷úîã éâéìô àì àîìò éìåëã

äéì ïðéôñîå äéìoi`e oileg .
`le lah `l eze` oilik`n

:dnexzøùôà àìã éâéìô éë
ïéìåçáelek z` lke` ok m` `l` .

zenk lahd eze` oilik`n xn`we
eznexz epnn eyixti `le `edy
oilege dnvrl dnexz elik`dl
ahen xne` `niz oae onvrl
lk edelik`ie eznexz eyixtiy
lah edelik`i `le envrl cg`

:`edy zenkøåîç ìáè øáñ øî.
:ie`x epi` mipdkl 'it`yøáñ øîå

äøåîç äîåøúxzid dl oi`y .
edl owznc xyt` lah la`

:mc` lkl oie`x edi oilege

אגרות קודש

]א' דר"ח כסלו, ה'תשל"ב[

באם החנויות שפותח עתה בשותפות )וגם הקודמות שהוא שותף בהן( סגורות בשויו"ט )כולל, 

כמובן, ליל שויו"ט( – יה"ר שתהא פתיחתן בהצלחה וכו'.

באם לאו, ח"ו: ַימשיך בהj"b שלו עתה.

אזכיר עה"צ.



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(oey`x meil)

unewd zaxwd xg`l wxy ,`aiwr iax zrca epipy ,seq seq j`
oiicr ok m`e ,zezyl dilr oitekéaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷©§¨§©¦£¦¨©§©¦

,àáé÷òixdy¯ íúämcewd cenrd zligza z`aend `ziixaa, £¦¨¨¨
øîàyàákòî ä÷éçîdleki dpi` aey dlibnd dwgnp m`y - ¨©§¦¨§©§¨

dgxek lra dze` oiwyn `l` ,dzey ipi` xnelàëäå ,`ziixaa - §¨¨
dipydákòî õîB÷ ,øîàdleki dpi` unewd axwy xg`l wxy - ¨©¤§©¥

,`xnbd zvxzn .axql dleki okl mcew la` ,axqléàpz éøz§¥©¨¥
å¯ àáé÷ò éaøc àaélàmi`pz ipy ici lr epyp elld zeziixad §©¦¨§©¦£¦¨

.`aiwr iax ly ezrca ewlgpy ,mipey
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàdyi`y xaeqd `aiwr iax zrcl ¦©§¨§

aygp daexiq ,cgt jezn `le dze`ixa jezn dzey ipi` dxn`y
m` oicd dn ,d`neha d`cedk,àúeiøa úîçî äúBL éðéà äøîà̈§¨¥¦¨¥£©§¦¨

äøæçå,okin xg`l da¯ eäî ,éðà äúBL äøîàåmiwyn m`d §¨§¨§¨§¨¨£¦©
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .e`l e` dze`äøîàc ïåék¥¨§¨§¨

dligza,äúBL éðéày ink ynn df ixdäøîà÷ éðà äàîè,ïåéëå ¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨
äàîeèa dLôð ÷éæçàcdzpify epipira dnvr dwifgdy oeik -, §©§¦©§¨§§¨

da äøãä àéöî àì.zezyl dvexy xnele da xefgl dleki dpi` - Ÿ¨§¨©§¨¨
mpi`y miypl `l` ozip `l mixnd in ziizy ici lr xexiady

.d`neh zwfgaäøîàc ïåék ,àîìéc Bàdxn`e dxfgy oeik - ¦§¨¥¨§¨§¨
äøîàc àeä àúeúòéa úîçîc dzòc àéìb ,éðà äúBL`id - ¨£¦©§¨©§¨§¥£©¦£¨§¨§¨

ipi`' dligza dxn`yky ,dzrc z` dfa dlbndf did `l ,'dzey
ixdy ,mindn dcgty zngn ok dxn` `l` ,dzpify dceny meyn
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,àéä àáé÷r 'ø épî àä :àcñç áø øîà !íéønä©¨¦¨©©¦§¨¨©¦£¦¨¦
úeëæáe ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîàã§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨¦§
éàî :'eëå äeàéöBä íéøîBà ,íäå :ïðaøk dì øáñ̈©¨§©¨¨§¥§¦¦¨§©
äðçîa øeñà úîã àøîéîì ,äúî àîìéãc ?àîrè©£¨§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥
àìå .äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîè àéðúäå ?äiåì§¦¨§¨©§¨§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
:øîàpL ,Bîör úî eléôà àlà eøîà ãáìa úî àîè§¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§¤¤¡©
.Búöéçîa Bnr "Bnr óñBé úBîör úà äLî çwiå"©¦©¤¤©§¥¦¦¦§¦¨
àúeúérác àøîéîì .äcð ñBøôz ànL :ééaà øîà̈©©©¥¤¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦¨
øîàå "ãàî äkìnä ìçìçúzå" :áéúëc ,ïéà ?àétøî§©§¨¦¦§¦©¦§©§©©©§¨§§¨©
?íéîc ú÷lñî äãøç ïðz ïðà àäå .äcð äñøétL :áø©¤¥§¨¦¨§¨£©§©£¨¨§©¤¤¨¦
äúéä úeëæ dì Lé :àétøî àúeúréa ,úéîö àãçt©£¨¨¥¦£¨§©§¨¥¨§¨§¨
'ø àìå ,ïðç ïa éñBé àaà àì ?ïéúéðúî épî :'eëå§©¦©§¦¦Ÿ©¨¥¤¨¨§Ÿ
.ìàrîLé 'ø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øærìà¤§¨¨¤¦§¨¦§©¨§Ÿ¦§¨¥

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà àéðúcéãk ,íéLãç äL §©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
ïa øærìà 'ø .ïðç ïa éñBé àaà éøác ,øaeòä úøkä©¨©¨¨¦§¥©¨¥¤¨¨¤§¨¨¤
:øîàpL íéLãç ärLz :øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé¦§¨¦§©¨¥¦§¨¢¨¦¤¤¡©
epãáré òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ ärøæðå äúwðå"§¦§¨§¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤

,øácì äéàø ïéàL ét ìr óàå Lãç øNr íéðL :øîBà ìàrîLé 'ø .øtñì éeàøä òøæ "øtñé§ª©¤©¨¨§©¥¦§¨¥¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥§¨¨©¨¨
éìr øtLé ékìî àkìî ïäì" áéúëc øácì øëæéèçå Cïéðr ïçîa Cúéårå ÷øô ä÷ãöa C ¥¤©¨¨¦§¦¨¥©§¨¦§¦¦§©¨¨©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©£¨¦
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(oey`x meil)

ãáìa äèBñ úLøtî õeçdxez xtqay dheq zyxt elit`e -, ¦¨¨©¨¦§¨
xizn mezpwpwe ,wgnidl die`x dheq zyxt `dzy jixvy oeik

.ezwign xg`l myexBîMî øîBà á÷òé éaøxi`n iax ly -õeç , ©¦©£Ÿ¥¦§
Lc÷î ìL äèBñ úLøtîlk myl ycwnd ziaa odkd azeky - ¦¨¨©¨¤¦§¨

.dheqe dheq
,`xnbd zxxaneäééðéa éàîceqi dn ,xnelk ,ewlgp dna - ©¥©§

.mdipa zwelgndàkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨
eäééðéa`pzl ,dxez xtqay dheq zyxtn wegnl ozip m` ewlgp - ¥©§

daezkd dheq zyxtn mb dheqd zwical ynzydl ozip `nw
zazkp day eicd jezl mezpwpw zlhd xq` okle ,dxez xtqa
dyxta `l` dze` miwcea oi`y ,xaeq awri iaxe ,ef dyxt
jixvd `l okle ,dxez xtqay dheq zyxtn `le ,dnyl zazkpd

.wgnidl zpzip ,dxez xtqay ef dyxt `dzyéðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥
éàpzozip m` ,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp elld mi`pzde - ©¨¥

dheq myl dazkpy dheq zlibna ef dheq zwical ynzydl
.zxg`dúléâî ïéà ,àéðúcef dheq myl dazkpy dheq zlibn - §©§¨¥§¦¨¨

dpi`äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨
dúléâî ,øîBàef dheq myl dazkpy dlibn -úB÷Läì äøéLk ¥§¦¨¨§¥¨§©§

úøçà äèBñ da.dnyl daizk jixv oi`y -`ziixaay `nw `pz ¨¨©¤¤
lirlc,dxez xtqay dheq zyxta ynzydl ozipy xn`y

ig` iaxk xaeq ,dnyl daizk jixv `ly epiidc ,dheq z`wydl
dheq myl ef dheql dazkpy dlibna ynzydl ozipy diy`i xa
xtqay dheq zyxtn miwgen oi`y xaeqe wlegy awri iaxe ,zxg`
`a ig` ax ly `nw `pzk xaeq ,dnyl daizk jixvy ,dxez
zwical ef dheq myl dazkpy dlibna miynzyn oi`y ,diy`i

.zxg` dheq
àtt áø øîà,zegclàéä àì àîìécxyt`e ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦

xnelíúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãòynzydl ozip `ly ©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨
,zxg` dheql ef dheq myl dazkpy dlibna÷éúpéàc ïåék àlà¤¨¥¨§¦§¦

ììçø íeLmleray miyp lkn dwzepe ef myl dlibnd dazkpy - §¨¥
lgx mylà÷úpéî àøãä àìmiyp lkn wzpidl aey xefgz `l - Ÿ©§¨¦©§¨

zcgein zeidl mlerayìäàì íeL.lgx myl xak dcgiizd oky §¥¨
äøBz ìáà,dxezay dheq zyxt -äáéúk àîúñczazkpy £¨¨¦§¨¨§¦¨

ef myl mleray miyp lkn dwzep `le mzqaïðé÷çîc énð éëä̈¦©¦§¨§¦©
.dnyl dazkp `ly s` ef myl dpnn wegnl ozip

÷çöé øa ïîçð áø øîà,xg` ote`a zegclàéä àì àîìécoi` - ¨©©©§¨©¦§¨¦§¨Ÿ¦
,xnel xyt`e dfa df mi`pzd zwelgn z` zelzl gxkdïàk ãò©¨

íúä äiLàé øa éçà éaø øîà÷ àìzlibna ynzydl ozipy - Ÿ¨¨©©¦©©©Ÿ¦¨¨¨
zxg` dheql ef myl dazkpy dheq,äléâîa àlàitláeúkéàc ¤¨¦§¦¨§¦§

ìíìBòa úBìà íeL,dllw myl dazkp seq seqyäøBz ìáà §¨¨¨£¨¨
äáéúk ãnìúäìcdllw myl `le cenll ick dazkpy -énð éëä ¦§¦§©¥§¦¨¨¦©¦

.ïðé÷çî àìc§Ÿ¨§¦©
,`xnbd dywnäiLàé øa éçà éaøåynzydl ozipy xn`y §©¦©©©Ÿ¦¨

,zxg` dheql ef dyi` myl dazkpy dheq zlibnadéì úéì- ¥¥
y mc` ,oihiba dpynd z` xaeq epi` m`dáúkzpn lr hbLøâì ¨©§¨¥

eaCìîðå BzLà úàm` .oiyexibdn ea xfgøîàå ,Bøéò ïa Bàöî ¤¦§§¦§©§¨¤¦§¨©
EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL Bìily xird my ixd - §¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§

mb mi`zn df hb ok m` ,mieey jzy` lye ily zenyd oke ,jlye
,jzy` lye jly oiyexibd xear zazky hbd z` il oz ,ixear

.izy` z` ip` ea yxb`e.Ba Løâì ìeñtzaizk `dzy jixvy ¨§¨¥
,xn`p hb zaizk iaby itl .ea yxbzdl zcnerd dyi`d myl hbd
,ok m` ,'dnyl' ,'dl' miyxece ,"dcia ozpe zezixk xtq dl azke"
'dl' yexcp "z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre" xn`py o`k mb

.'dnyl',`xnbd zvxzníúä ,éøîàhb iab -øîà 'dì áúëå' ¨§¦¨¨§¨©¨¨©
,àðîçødaizk dxezd dxikfdy oeikì äáéúk ïðéòa.dîL ©£¨¨§¦¨§¦¨¦§¨

,`xnbd zl`eyénð àëäaezk'dì äNòå'yexcp `l recne ¨¨©¦§¨¨¨

,`xnbd zvxzn .dnyl diiyr jixvy'äéiNò' éàîdiiyrd idn - ©£¦¨
dxezd dxn`yä÷éçîdnyl dlibnd z` wegnl odkd jixvy - §¦¨

.dnyl zeyridl dkixv dlibnd zaizky `le dheqd ly
,dpyna epipyì ú÷tñî dðéà.['eëå] äéðtL ãò úBzL ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨§

,`xnbd dywnépîepizpyn ly `pzd xaeq `pz dfi` enk - ©¦
ciny ,mixnd mind ziizy xg`l cin zwcap dheqdy ,xn`y

,zewixen dipt oziizy xg`lúà áéø÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìc änëc ,d÷Lî Ck øçàå dúçðîonf lky - ¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨

dgpnd daxw `lyàiî dì é÷ãa àì,dze` miwcea mind oi` - Ÿ¨§¥¨©¨
"ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî" áéúëcdgpnd zaxwd xg`l wxy ,ixd ¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨

okn xg`l wxe mind z` dzey mcew m`e ,mixkfpe dizepeer miwcap
dipt diizyd xg`l ciny xne` `pzd did `l ,dgpnd z` aixwn

.zewixenïðaøì ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨§©¨¨
ep`ay ixd,minkg zhiyläìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL éaø éàc§¦©¦¦§¨¨©¥§¨

.íéønä íéna,`xnbd zvxzn .dpynd ly `pzd `ed in dywe ©©¦©¨¦
àä ,àcñç áø øîàepizpyn -,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,épî ¨©©¦§¨¨©¦©¦£¦¨¦§¨©

,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷îziizyy `pzd xne` okle ©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨
,cin dzwcea mindúeëæáe,dl dlez m` -ïðaøk dì øáñ- ¦§¨©¨§©¨¨

.dl dlez zekfdy mixne`y
,dpyna epipy'eëå äeàéöBä íéøîBà íäådheqd dzeyy xg`l - §¥§¦¦¨§

oicib z`lnzn `ide zewixen dipt cin ,`id d`nh m` ,mind on
.dxfrd `nhz `ly de`ived mixne` my micnerde

,`xnbd zl`eyàîòè éàî,dxfrdn dze` `ivedl miywan ©©£¨
,`id daiqd dxe`kläðçîa øeñà úîc àøîéîì ,äúî àîìéãc§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥

äiåìmiyp zxfr oia didy) xepwp xry e` miyp zxfr ,epiid - §¦¨
ycwnd zyecwa eycwzp `ly ,dheqd z` mi`ian myy ,(dxfrl

,diel dpgnk epicy ziad xd x`yk mdeøzeî úî àîè ,àéðúäå§¨©§¨§¥¥¨
úî eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîè àìå ,äiåì äðçîì ñðkéì¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ§¥¥¦§¨¨§¤¨£¦¥

,"Bîò óñBé úBîöò úà äLî ç÷éå" ,øîàpL ,Bîöò'e'Bnò ©§¤¤¡©©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦
,rnyn.Búöéçîadid ,mirlwd on miptl ,zepgn 'b eid xacnae ¦§¦¨

dpgn miield aiaqe ,miield epg dpiky dpgn aiaq ,dpiky dpgn
zenvr z` ezvignl enir lhp ,iel didy dyny jkne .l`xyi

cn ,dyw ok m` .diel dpgna xzen zndy cenll yi ,sqeire
.da xzen zn ixd ,miypd zxfrn dheqd z` `ivedl ekxved

,`xnbd zvxzn,éiaà øîà,d`ivedl ekxved dzin yygn `l ¨©©©¥
`l`äcð ñBøôz ànLziizy mr dze` swezd cgtd zngn ¤¨¦§¦¨

dxeq` dcipe ,dteba mzlert z` yibxdl dligzn `idy ,mind
.diel dpgna

,`xnbd zl`eyàétøî àúeúéòác àøîéîìz` dtxn cgtdy - §¥§¨¦§¦¨©§§¨
,`xnbd zxne` .mc zi`xl mxebe dinc xewnáéúëc ,ïéà¦¦§¦

áø øîàå ,'ãàî äkìîä ìçìçúzå','lglgzze' oeyl edn ©¦§©§©©©§¨§Ÿ§¨©©
äcð äñøétL.dcip dqxite ,dteb llg qnqnzpy ,epiid - ¤¥§¨¦¨

,`xnbd dywníéîc ú÷lñî äãøç ,ïðz ïðà àäådpezpd dyi` - §¨£¨§©£¨¨§©¤¤¨¦
,`xnbd zvxzn .mc d`ex dpi` ,cgtaúéîö àãçtdb`c - ©§¨¨¦

iptn zb`ecy dyi` oebk ,drztda dyi`l d`a `ly zcnzn
,mc `ivedln xewnd z` znev ok` ,dbxedl e`eai `ly miaie`
,drztda cgtd dilr d`a `ly dxwna xaecn ef dpynae

àétøî àúeúòéa`ly cry ,ef oebk ,drztda `ad cgt la` - ¦£¨©§§¨
,mind dl ewifi `ly dgehae dkenq dziid mind on dzzy
mind millegn mdy dn yibxdl dligzn mziizy mr ,me`zte
.mc zii`xle xewnd ziitxdl mxeb ,cin dze` swezd cgtd ,dteba

,dpyna epipy'eëå äúéä úeëæ dì Lémpi` mindy minrt - ¥¨§¨§¨§
yi ,dpy dlez zekf yi .zekf dl yi m` ,oebk ,cin dze` miwcea

.mipy 'b dlezd zekf yie ,miizpy dlez zekf
ïéúéðúî épî,mipy 'b dlezd zekf yiy zxne`y -éñBé àaà àì ©¦©§¦¦Ÿ©¨¦

éaø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øæòéìà éaø àìå ,ïðç ïa¤¨¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¤¦§¨¦§©¨§Ÿ©¦
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ipy meil)

ì äëøà [äåäz] (éåäz) ïä"CúåìLjxe` `di ,dwcvd ici lre - ¥¤¡¥¤¡¥©§¨¦§¥§¨
.drxd jze` cewtl xdnz `ly ,jnelyl onfàèî àìk" ,áéúëe§¦Ÿ¨§¨

"àkìî øöðãëeáð ìò,xvpkeap lr zeieprxetd lk eribd seqal ©§©§¤©©§¨
"øNò éøz ïéçøé úö÷ì" áéúëeixd .yceg xyr mipy xg`l - §¦¦§¨©§¦§¥£©

epzpyn ly `pzd edin ,ok m` .yceg xyr mipy dlez zekfdy
,`xnbd daiyn .mipy 'b dlez zekfdy xaeqyíìBòìly `pzd §¨

zhiyk xaeq epzpynìàòîLé éaø,mipy 'b dlez zekfdy xn`y ©¦¦§¨¥
àø÷ çkLàåaezk `xwn `vne -éðúå øîàcjix`n d"awdy - §©§©§¨§¨©§¨¥

,minrt 'b cr et`ìL ìò 'ä øîà äk" áéúëc"íBãà éòLt äL- ¦§¦Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¦¡
zeprxet mdilr `iad `le d"awd mdl oiznd miryt 'b cry ixd

.mipy 'b onfd z` jix`d epiidc ,minrt 'b xg`l cr
,`xnbd zl`eyéàîe,l`rnyi iax xn`y edn -ïéàL ét ìò óà ©©©¦¤¥

øácì øëæ øácì äéàø,zayine .dxenb di`x ef oi` recn ,àîìc §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¦§¨
íéáëBk éãáBò éðàLmec`e xvpckeap oebkàðéc ãé÷tî àìc ©¦§¥¨¦§Ÿ¦§¦¦¨

åäééìò,dfd mlera zeprxet mdilr `iadl xdnn d"awd oi`y -
mdn rextl xdnne dfd mlera d"awd wcwcn l`xyi mr la`

.dfd mlera
,dpyna epipy.'eë íéðL 'â äìBz úeëæ Léå§¥§¨¨¦

,`xnbd zl`eyéàîc úeëæmpi` mindy dilr dpibn zekf efi` - §§©
.dl miwifnäøBúc úeëæ àîéìéà.dxeza zwqer dzidy -àä ¦¥¨§§¨¨

àéä äNBòå äåeöî dðéàoeike ,dxez cenll deevn dpi` ixd - ¥¨§ª¤§¨¦
cenrz ef zekfy xnel xazqn `le ,lecb dxky oi` deevn dpi`y

.dewifi `l mindy dlàlàl ,`id dpeekdy xn`päåöîc úeëæ ¤¨§§¦§¨
dzyry,ike ,dyw jk lr mbéàä élek àðâî éî äåöîc úeëæ§§¦§¨¦©§¨¥©

zeprxetd on jk lk oibdl dgeka yi m`d -Løc Bæ úà ,àéðúäå§¨©§¨¤¨©
,éñBé øa íçðî éaøxn`p¯ äìz ,"øBà äøBúå äåöî øð ék" ©¦§©¥©¦¦¥¦§¨§¨¨¨

liyndøBàa äøBzä úàå ,øða äåönä úà áeúkä,äåönä úà ©¨¤©¦§¨§¥§¤©¨§¤©¦§¨
liyndäòL éôì àlà äpéâî dðéà øp äî Cì øîBì ,øða- §¥©¨©¥¥¨§¦¨¤¨§¦¨¨

lyki `ly eiptl zcnerd jxcd z` el xi`dldðéà äåöî óà ,©¦§¨¥¨
¯ äòL éôì àlà äpéâîzeiprxet zvwnnäøBzä úàå ,liynd §¦¨¤¨§¦¨¨§¤©¨

øBàa-øBà äî Cì øîBìmeidíìBòì ïéâîmirbtd lkn - §©¨¨¥¥§¨
,mlera el mi`ad¯ íìBòì äpéâî äøBz óàon eze` dlivny ©¨§¦¨§¨

.mlerd dfa el mi`ad mixeqid one `hgdøîBàåeixg`y weqtd - §¥
,dxezd ly dizelrn oipra xacndCúà äçðz Eëìäúäa"§¦§©¤§©§¤Ÿ¨

jgiyz `id zeviwde jilr xenyz jakyae."'Bâåyxtzn jke §
,aezkd'Cúà äçðz Eëìäúäa'-äfä íìBòä äædxezdy - §¦§©¤§©§¤Ÿ¨¤¨¨©¤

.zexv lkn dfd mlera jilr obze dgpzéìò øîLz EaëLa'Bæ 'E §¨§§¦§Ÿ¨¤
äúéîdzind ixeqin dxezd dpibn dzind zrya -úBöé÷äå' , ¦¨©£¦¨

àáì ãéúòì 'EçéNú àéäjcra dxezd uilz dzind xg`l - ¦§¦¤¤¨¦¨Ÿ
.mpdibd ixeqii iptn obdläìéì ïBLéàa Cläî äéäL ,íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨§©¥§¦©§¨

àøééúîe äìéôàå.` ,mixac 'bníéúçtä ïîe íéöBwä ïî- ©£¥¨¦§¨¥¦©¦¦©§¨¦
zenebíéð÷øaä ïîe.a ,lrye crv lka el miaxe`d mirbt mdy ¦©©§¨¦
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éøçàå ,Eì éñëð" àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk íéñëða øBkîìïBLàøä ãøéå ,"éðBìôì ,E ¦§¦§¨¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©§§©£¤¦§¦§¨©¨¦
ïéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,úBçB÷lä ãiî àéöBî éðMä ,ìëàå øëîe¨©§¨©©¥¦¦¦©©¨¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥
íéøçà réøënä äæ :úLL áø øîà àîç øa óñBé áø .ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì©¥¦¤¨©¤¦¥¦©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©£¥¦
äæ :øîà àleò .íéøçàì øéîçîe Bîörì ì÷énä äæ :àðeä áø øîà à÷éøæ 'ø .åéúBçøBàa§§¨§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©£¦©£¥¦¨¨©¤
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dheq(ipy meil)

,dpyna epipyéaø 'eëå úà ãnìì íãà áéiç éàfò ïa øîBà¥¤©©©¨¨¨§©¥¤§©¦
.úeìôéz dãnìî äøBz Bza úà ãnìnä ìk øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§©§¨¦§

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ úeìôézjzrc lr dlri ike - ¦§¨§¨©§¨
zeltiz z`xwp dxezdy(i`ad ixac).dpyz l` ,`xnbd zvxzn

,zeltiz dcnln dxez ezia z` cnlnd xfril` iax ixacaàlà¤¨
úeìôéz äãnì eléàk ,àîéàink dyi`l dxez cnlndy ,epiid - ¥¨§¦¦§¨¦§

zeidl zcnel `id dxezd cenil ici lry ,zeltiz dcnlny
.rpvda dixac zeyrle zinenxr

øæòéìà éaøc àîòè éàî eäaà éaø øîàdxez cnlndy - ¨©©¦©¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
.zeltiz dcnln eli`k dyi`lézðëL äîëç éðà" áéúëc¦§¦£¦¨§¨¨©§¦

,"äîøò- 'dnkg ip`' ,weqta x`eane ,dxezd `id dnkgïåék ¨§¨¥¨
,íãàa äîëç äñðëpL'dnxr izpky'.úéîeîøò Bnò äñðëð ¯ ¤¦§§¨¨§¨§¨¨¦§§¨¦©§¦

ixac zeyrl zcnel ,zegwit da zqpkp dxezd cenil jezne li`ede
rpvda zepf

,`xnbd zl`eyïðaøåezia z` cnll mc`d lry xaeqy i`fr oa - §©¨¨
,dxez¯ éàäweqtddéì éãáò éàî 'äîëç éðà'miyxec dn - ©£¦¨§¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .epnnøîàc .àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¦§©¦£¦¨§¨©
éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦

ïäéìò íeøò Bîöò ãéîònLjxc ler envr lrn hyety ,epiid - ¤©£¦©§¨£¥¤
,dxez cenll liaya lk xqge ipr dyrpe miwqrd lkn yxete ux`

."äîøò ézðëL äîëç éðà" øîàpL¤¤¡©£¦¨§¨¨©§¦¨§¨
Bîöò íéNnL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§

BðéàL éîkdxeaba ode xyera od ,dnkga od ,eipiipr lka eipr - §¦¤¥
"àöîz ïéàî äîëçäå" øîàpLmiyny inz `vnz dnkgd - ¤¤¡©§©¨§¨¥©¦¦¨¥

.melk - 'oi`'k envr
,dpyna epipyøîBà òLBäé éaøäMà äöBødryzn zeltize awa ©¦§ª©¥¨¦¨
zeyixte oiaw.'eëå,`xnbd zl`eyøîà÷ éàîeixac yexit dn - §©¨¨©

.ryedi iax ly,`xnbd daiyná÷a äMà äöBø ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¨§©
Bnò úeìôéúådidiye (aw) mihren zepefna oefil dy` dticrn - §¦§¦

,dl ievn dlraúeLéøôe ïéa÷ úòLzîmiaexn zepefna oefiln - ¦¦§©©¦§¦
daile dipiipr xwiry oeike .dl ievn dlra `di `le ,inyb rtyae

.dxez cnlzy aeh `l ,elld mixaca dyi`d ly
äèBL ãéñç øîBà äéä àeämexr ryxe'eë,`xnbd zl`eyéëéä ¨¨¥¨¦¤¥¦

.äèBL ãéñç éîc,`xnbd daiynàúzéà äòáè à÷c ïBâk ¨¦¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨
àøäða,xdpa dyi` zraehy d`exyàòøà çøBà åàì øîàå §©£¨§¨©¨©©§¨

dìevàå da éìekzñéàìlivdle dyi`a hiadl ie`xd on df oi` - §¦§©¥¨§©¨
.dze`

,`xnbd zl`ey.íeøò òLø éîc éëéä,`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¦¨¨¨¨©©¦
ïéicì åéøác íéòènä äæ ,ïðçBézeaiqd z` oiicl rinyn -yiy ¨¨¤©©§¦§¨¨©©¨

ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥

zrcd lewiy z` oiicl oi`e ,owlql dyw ,oiicd ly eaila eizeiekf
`l' lr xaery ,ryx `xwp okle .exey`l dxwnd z` oegal ievxd
`edy rcei `l oiicdy dnxra z`f dyery ,mexr ,'`ey rny `yz

.ezi` oecl `a
æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðòì øðéc ïúBpä äæ ,øîBà eäaà éaø- ©¦©¨¥¤©¥¦¨¤¨¦§©§¦¨©¦

.miipr zepzn lehil lkei `ly ickaæeæ íéúàî Bì LiL éî ,ïðúc¦§©¦¤¥¨©¦
,ok lre ,iprk xcben epi`.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ìBhé àìŸ¦¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦

,øðéc øñç íéúàî Bì äéä,ipr `ed zrky oeikïéðúBð óìà eléôà ¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦
,úçàk Bì,el mivegp mlek m`ìBhé äæ éøämexr ryx `ed ixde , §©©£¥¤¦

,daeh epnn rpen `ed jk ici lr zn`ae ,dwcv zzl dvexy d`xpy
.jka yibxn `l iprdy dnxra dfe

øîà éqà éaømya,ïðçBé éaømexr ryxøBkîì äöò àéOnä äæ ©¦©¦¨©©¦¨¨¤©©¦¥¨¦§
ïéèòeî íéñëðamipady `ed oicd ,zepae mipa gipde zny mc` - ¦§¨¦¨¦

cr e` exbaziy cr mdizeig` z` oipf mde miqkpd z` miyxei
mdn epefiy xyt`y miqkp gipdya mixen` mixac dna .eqx`ziy
miqkp oi`xwpd od el`e ,zepad exbaziy cr cg`k zepade mipad
zepad ,cala zepad oefn ick `l` miqkpa oi` m` la` .oiaexn
lr el`yi mipade ,eqx`ziy cr e` exbaziy cr odn zepefip
eyxiy mipal dvr `iynd mc` .mihren miqkp od el`e ,migztd
zepefna miqkpd eciqti `ly icka mze` xeknl ,mihren miqkp
dxikdny oipne .minkg zrc lr xiarn `edy ,ryx `xwp ,zepad

,dlireneøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§
ïéèòeî íéñëða,oic zial zepad e`ay mcew -miqkpd ecinrde ¦§¨¦¨¦

,ozwfga.eøëî eøënM äî©¤¨§¨§
,øîà éiaà,mexr ryxïaøk íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ©©¥¨©¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîLexagl xn`y mc`éñëðmiiepwCì ¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©¦
éøçàå¯ .éðBìôì Em` ,ipeltl exari miqkpd zenzy ixg`eãøé §©£¤¦§¦¨©

øëîe ïBLàøäxg`l miqkpd z`éðMä,ipyd lawnd -àéöBîz` ¨¦¨©©¥¦¦
miqkpdúBçB÷lä ãiîoey`xd zeniy xg`lïaø .éaø éøác ¦©©¨¦§¥©¦©¨

.ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLoeike ¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨©¤¦¥¦
`ivedl leki epi`e ,miqkpa melk ipyl oi` ,xg`l miqkpd xkny
,miqkpd laiwy oey`xd dfl dvr `iynd mc`e .zegewldn
qkpd xeari `le qkpd zern ecia exzeeiy icka xg`l mxkenl
.ozepd zrc lr dfa xaery oeik ryx `xwp ,'jixg`'l ezen xg`l

øîà àîç øa óñBé áømya,úLL áø,mexr ryxòéøënä äæ ©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©
åéúBçøBàa íéøçàmdl rivne mixg`l miaehd eiyrn dlbn - £¥¦§§¨

ipira ciqgk envr ze`xdl `l` oeekzn epi`y .eizegxe`a zkll
lr zetgl icka zeixad.eizearez

øîà à÷éøæ éaømyaøéîçîe Bîöòì ì÷énä äæ ,àðeä áø ©¦§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©§¦
äæ ,øîà àìeò .íéøçàì©£¥¦¨¨©¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ipy meil)

àúëìäcweqtl rceie xac jezn xac oiany .d`xedl ribdy - §¦§§¨
.dyrnl dkld zerenyd jezn

py,`ziixaa epiøçà øácxp oia oeincd z` x`al zxg` jxc ¨¨©¥
,dxezl xe` oiae devnl¯ äåöî äaëî äøéáòdak devnd xe`y £¥¨§©¨¦§¨

,dak xpd xe`y myk ,dxiar ici lräøBz äaëî äøéáò ïéàå- §¥£¥¨§©¨¨
.dak epi` meid xe`y myk dxiar ici lr xak epi` dxezd xe`e

àø÷ éàäì éñBé øa íçðî éaø déLøc ,óñBé éaø øîàik' weqtl ¨©©¦¥©§¥©¦§©¥©¦§©§¨
ly zecgeind dizelrn z` epnn cenll ,'xe` dxeze devn xp

dxezdéðéñ ékzelrn lr l`xyi mr ipta dyn yxcy itk - ¦¦©
.ipiqa dxezdéëä ìôBúéçàå âàBc deLøc [éìîìéàå] (àìîìéàå)§¦§¨¥§¦§¨¥©§©¥©£¦¤¨¦

ltezig`e b`ec mb ok miyxec eid m`e -ãåc øúa eôãø àìxg` - Ÿ¨§¨©¨¦
ebxedl cecBáæò íéäìà øîàì" áéúëclivn oi` ik edeqtze etcx ¦§¦¥Ÿ¡Ÿ¦£¨

"Bâåzy` xeqi` lr xary itl cec z` afr 'dy ,mixne` eidy - §
ozip okle eizeiekf dzak dxiardy ,eplivzy zekf el oi`e ,yi`

.eqtezle etcexl¯ Leøc éàîitly epnn cenll eyxc weqt dfi` ©¨

,enir 'd oi` dxiar xaryøáã úåøò Eá äàøé àìå"jixg`n aye §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
"Bâåeze`n envr z` 'd aiyi ,dexray xaca dxiar 'd d`xi m` - §

.mc`äaëî äøéáò ïéàå ,äåöî äaëî äøéáòL ïéòãBé ïðéà ïäå§¥¥¨§¦¤£¥¨§©¨¦§¨§¥£¥¨§©¨
.äøBzelivdl dxezd zekf el dcnr ,dxeza cec wqry itle ¨

.mdicin
`xnbd zl`ey,àìeò øîà ."Bì eæeáé æBa" éàîéçà ïBòîLk àì ©¨¨©¨Ÿ§¦§£¦

äéøæò.dgeexd jezn dxez cnle did `pz -éác ïðçBé éaøk àìå £©§¨§Ÿ§©¦¨¨§¥
äàéNð.eqpxtn didy `iypd ici lr dxez cnly -ìläk àlà §¦¨¤¨§¦¥

eåä éçà àðáLå ìlä ,øîà éîéc áø àúà éëc ,àðáLåmig` - §¤§¨§¦¨¨©¦¦¨©¦¥§¤§¨©¥£
,eidäøBúa ÷ñò ìlä,iper jeznà÷qéò ãáò àðáLwqrzd - ¦¥¨©§¨¤§¨¨©¦§¨

.ezqpxtlóBñì,cnl xak lldy xg`ldéì øîà,lldl `payàz §¨©¥¨
áBøòðjze` qpxt` ip` ,szzyp `a -âBìôéìåjnr welg`e - ©£§¦§

.jcenil xkyaïBä ìk úà Léà ïzé íà" äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¦¦¥¦¤¨
...Búéael efeai fea"Bâåz` zepwl ick witqi `l mleray oed lk - ¥§

.xkya welgl wx dvex `l` ,ezekfa cnl `l lld ixdy dxezd
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dheq(iyily meil)

àøwL`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìåcenll - ¤¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦
lr zeipynd z` rcei epi`y jezny .dizexaqe dpynd inrh mdn
dpzyn minrhd ici lr minrty ,oica dreh ,mdinrhe mdizexaq
zexdha e` ,zekfle aeigl zepenn ipica e` ,xzidle xeqi`l oicd
,dkldk `ly dxen mipicd inrh rcei epi`y jezne ,xdhle `nhl
zeipyna eze`iwa z` rneydy ,`ed mexr s`e .ryx `xwp okle
ea mibdep jk jezne ,oixea lr orceie mdinrha s` `ed iway xeaq

.mkg cinlz ceak
àø÷ ,øîzà`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìå ¦§©¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦

.oicd inrhe zexaq mdn cenllíò äæ éøä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥£¥¤©
õøàälre zexyrnd lr ceygy ux`d mr enk ea bedpl yi - ¨¨¤

.zexdhdøea äæ éøä ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømrn rexb - ©¦§¥©©§¨¦¨©£¥¤
.ux`déúek äæ éøä ,øîBà éàpé éaølek`l xeq`y izekk epic - ©¦©©¥£¥¤¦

dlbn minkg icinlz ynyn epi`y oeiky .epiin zezyle ezitn
.izekk epic okle ,dpynd iyxtn minkg zpen` el oi`y envraáø©

LBâî äæ éøä ,øîBà á÷òé øa àçàepi`y mc` ,xnelk .sykn - ©¨©©£Ÿ¥£¥¤¨
mc` ipa ipir z` fge`y syknl dnec `ed minkg icinlz ynyn
eze`iwa jezny mc` ipa z` drhn df s`e ,eiteyika mze` drhne

.miixea lr mipicd inrha mb `ed iway miayeg
á÷òé øa àçà áøk àøazñî ÷çöé øa ïîçð áø øîàdpeydy - ¨©©©§¨©¦§¨¦§©§¨§©©¨©©£Ÿ

,yebn df ixd mkg icinlz ynyn epi`eéLðéà éøîàcoky - §¨§¦¦§¥
xnel miyp`d milibxàLBâî ïéèø ,eiygl z` syknd ygel - ¨¦¨¨
øîà éàî òãé àìå,xnelk .myexit dne md dn rcei epi`e - §Ÿ¨©©¨©

dn oian epi` j` ribdl zegexl minxebd mixac xnel rcei syknd
`ed mby ,el dnec df s`e .xne` `edàpz éðzixac lr xfeg - ¨¥©¨

mi`pzd¯ øîà éàî òãé àìå.mdixac oian epi`e §Ÿ¨©©¨©
õøàä íò eäæéà ïðaø eðz.mewn lka minkg ea exacy -ìk ¨©¨¨¥¤©¨¨¤¨

.äéúBëøáa úéáøòå úéøçL òîL úàéø÷ àøB÷ BðéàLmc`y ¤¥¥§¦©§©©£¦§©§¦§¦§¤¨
,melk rcei epi`y i`ce ,rny z`ixw `xew epi`y.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

ìk ,øîBà éàfò ïa .ïéléôz çépî BðéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¤¥©¦©§¦¦¤©©¥¨
íéða Bì LiL ìk øîà óñBé ïa ïúðBé éaø .Bcâáa úéöéö Bì ïéàL¤¥¦¦§¦§©¦¨¨¤¥¨©¨¤¥¨¦

àøB÷ eléôà ,íéøîBà íéøçà .äøBz ãBîìì ïìcâî Bðéàå`xwn - §¥§©§¨¦§¨£¥¦§¦£¦¥
äðBLådpyn -àø÷ .õøàä íò eäæ íéîëç éãéîìz LnéL àìå §¤§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦¤©¨¨¤¨¨

`xwn -äðL àìådpyn -äðL àìå àø÷ àì .øea äæ éøä,epiid §Ÿ¨¨£¥¤Ÿ¨¨§Ÿ¨¨
melk rcei epi`yìàøNé úéa úà ézòøæå" øîBà áeúkä åéìò̈¨©¨¥§¨©§¦¤¥¦§¨¥

"äîäa òøæå íãà òøæ äãeäé úéa úàåmelk rcei epi`y ,epiid - §¤¥§¨¤©¨¨§¤©§¥¨
.melk zrcei dpi`y dndak

,oipr eze`a weqt d`ian `xnbdíò(å) Cìîå éða 'ä úà àøé"§¨¤§¦¨¤¤§¦
,÷çöé éaø øîà ."áøòúz ìà íéðBLoi`y xn`py 'mipey'd md in ¦©¦§¨¨¨©©¦¦§¨

.mdnir (xagzdl) axrzdlúBëìä íéðBML elà`ly ,zeipyn - ¥¤¦£¨
.zeipynd inrh z` mircei mpi`e minkg icinlz eyniy

,`xnbd zl`eyàèéLteyxtp ji`y ,aezkd zpeek `id jky - §¦¨
,`xnbd daiyn .xg` ote`aàîéúc eäî,aezkd xn`y 'mipey'y ©§¥¨

íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëå ,àèça ïéðBL¦§¥§§¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨
da äðLå äøéáò,dipy mrt dze` xare xfge -Bì äøzeädnec - £¥¨§¨¨¨§¨

,wgxzdl yi el`ny xnel aezkd zpeeke .xzidl eipiraòîLî à÷̈©§©
ïìminkg icinlz eyniy `le zeipyn mipeyy el`l dpeekdy. ¨

íéàpzä ,àðzoicd inrh mircei mpi`e zeipyn mipeyd el` - ¨¨©©¨¦
,eizexaqeíìBò éláî.mlerl oaxeg minxeb - §©¥¨

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ íìBò éláî,zeipyn dpeyy in ike - §©¥¨¨§¨©§¨
oexqig mpne` el yi ,oicd inrh rcei epi` m` ,mlerl oaxeg mxeb

,`xnbd zvxzn .mlerl `ed mxeb drx dn j` ,eizericiaøîà̈©
,àðéáøel`l `pzd zpeekî CBzî äëìä ïéøBnLïúðL,epiid - ¨¦¨¤¦£¨¨¦¦§¨¨

inrh mircei mpi`y oeiky .zerh z`xeda mlerd z` milany
mdiptl `ay dxwnd z` zencl oicd wnerl micxei mpi` ,dpynd

.oica mireh jk jezne ,dnecd oicl
éëå ,òLBäé éaø øîà ,éëä énð àéðzzeipyn mipeyy el`éláî ©§¨©¦¨¦¨©©¦§ª©§¦§©¥
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d`exd(.bq sc zekxa)zi`c `xz`a iia` xn`c

oieyc `kixv `l `hiyt xab iediz `l onz xab

ikdl d`xedl uetwl el oi` oieyc `kid `nl`

`l `ede ixe`c dax `de yxtl `kd `xazqn

dpy 'n `l` did `l eini lky d`xedl ribd
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ixiin `l 'itle oieya 'it` zexxy jezl uetwz

:d`xeda

ùåøôwxt 'lyexia .d`xin yext dad`n

d`xin dyre dad`n dyr d`exd

eade` dz`y rc `epyl z`a m`y dad`n dyr

heral z`a m`y d`xin dyr `pey ade` oi`e

od oiyext dray :hran `xi oi`e `xi dz`y rc

inky yext 'ek diikpd on yext 'eke inky yext

ip`e il siw` itwp yext ditzk lr dizevn oerh

`cge daeg `cg car i`fiw yext devn car

i`n diikpd on yext `cga `cg fiwne devn

izaeg rc` yext zevn care dkpn `p` il zi`c

zevn ciar`c zicar izaeg `c id dpyr`e

mdxa`k dad` yext aei`k d`xi yext dzekc

aizkc(`n diryi)aiag jl oi` iade` mdxa` rxf

:mdxa`k dad` yext `l` mlekníìåòì
.dnyl `ly t"r` zevnae dxeza mc` weqri

ziprzc w"ta opixn` `d `iyw i`e(.f sc)lk

zend mq el ziyrp dnyl `ly dxeza wqerd

zekxa zkqna `xew did wxt idlyae(.fi sc)lk

`xap `ly el gep dnyl `ly dxeza wqerd

z`xin oebk dnyl `ly wqer uxzl d`xp

f"r zkqnc w"ta opixn`ck ez`pdl `l` jk lr edeivy exvei oevx milydl oiekzn epi`y qxt leaiw zad`ne `kd ik oixeqid(.hi sc)opzc epiide eizevn xkya `le c`n utg eizevna

(b"n `"t zea`)dtexr dlbr 'ta xn`c `d ike qxt lawl n"r axd z` oiynynd micark eidz l`(.fn onwl)xifp ipixd xn`y in wxt xifpa `zi`e(:bk sc)zeixedc `xza wxtae(:i sc)mlerl

'eke mc` weqrid"xc w"t 'ixn`cke miny myl `le exkya eivtg milydl myl oaxw dlrdy ez`pdl oiekzp `ed mb zex epnn d`vie dkf wla aixwdy zepaxw a"n xkyay(.c sc)

dzry ryt ez`hg lr siqedl `l` d`xin `le dad`n `l miiwl ick dxeza wqer epi` zekxa 'qne ziprzc dnyl `ly `idd la` xenb wicv f"d ipa digiy n"r dwcvl ef rlq xne`d

mzd yxtnck eal ze`z lkn rpn `l xaery rciy t"r`y zepecf el eyrp zebby(.fi zekxa)minkg icinlz ynyne dpeye `xew mc` `di `ly miaeh miyrne daeyz dnkg zilkz

:dnyl miyerl mdiyerl `l` xn`p `l mdicnell mdiyer lkl aeh lky 'd z`xi dnkg ziy`x xn`py epnid lecby ina e` eaxae en`ae eia`a hreaeåìà.zetxyp mdizegpny

w"ta 'ixn`c `id dzny e` `ed zn inp aiyg `l i`n` dniz(:e sc lirl)dycwyn ztxypd `l` aiyg `l `kd la` lirl 'ipzck unewd yciwy xg`l epiid `wec xninl `kile ztxypc

:ztxyp d"t` ilka dyciwn ith daxwdl aexwe yecw xakc t"r` hwp `zeaxe unewd yciw `yix hwp zlk`pc unewd axiw `tiq ipzwc icii`e ztxypc ilka dycwyn m` d"dc ilka

(`ad scl jiiy)äìòáùåyi`dy onfa oern yi`d dwpe xn`ck dze` oiwcea mind oi`c oeike yecwzy mcew epiid dilr `a jxcac oeik ztxyp i`n` i"xl dniz .jxca dilr `a

ilk oi`e ilkl die`x dzid `l dgpnl die`x `le zcner wecal `le li`edc d`nh `idy micr dl e`aye iab opixn`ck yecw zerha yecw ikc rxtnl `zlin ilbiz 'eke oern dwepn

jixvy jxca dilr `ay `kd la` xexia v"`e xxean oerd ixd micr my yiyke oer xxal dgpnc meyn ikd xninl jiiy micr dl e`ay iabl `wecc d`xpe odl ie`xa `l` oiycwn zxy

xity dgpn d"t`e oiwcea mind oi`c okl mcew dpala zexfen da epzpe e`ypy enk `l` ied `le oerd xxazp `ly xg`n yecw xity `xwirn yecw ik oiwcea mind oi`c b"r` xxal

:zezyl mze` oi`ian oi`e zewcap opi`y odly leqt reciy iptn b"kl dpnl` mai zxneye dqex` zgpn 'ipzna aiyg `lc i`de yecw
zxne`d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

?éøBà äaø àäå ?éðéà .ïéðL ïéòaøà ãò ?änk ãòå§©©¨©©§§¦§¦¦¦§¨©¨¥
ïéLeøt äòáL :ïðaø eðz :'eëå ïéLeøt úBkîe :ïéåLa§¨¦©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦
Leøt ,éàæé÷ Leøt ,éô÷ð Leøt ,éîëéL Leøt :ïä¥¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦¨
,äáäàî Leøt ,"äpNòàå éúáBç äî" Leøt ,àéëBãî̈§¨¨¤¨¦§¤¡¤¨¨¥©£¨
.íëL äNòî äNBòä äæ ,éîëéL Leøt .äàøiî Leøẗ¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤©£¥§¤
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.qgpt enk

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦

,`xnbd dywnéðéàie`x mirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `edéøBà äaø àäå,miaxl ze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

,`xnbd zvxzn .dpy mirax` `l` ig `l envr `edeïéåLadf - §¨¦
mkg cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y
mkg cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg`
oi`y e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf
,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe- ©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥

.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦
Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨

.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤
¯ íëL äNòî,df s`e .miny myl `ly mnvr z` exrive elny ©£¥§¤

`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet
.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà óenvr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨

.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne ,ltyLeøẗ
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîà ,éàæé÷dyer - ¦¨¦¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk envr
edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick cr lzeka

.ezewcv lrék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøẗ§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦
àéëeãî.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk jled - §§¨

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àärexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd df mc`aàlà¤¨
äpNòàå ez éúáBç äî øîàc,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - §¨©©¨¦§¤¡¤¨

dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr d`xny
.zeyrl

äáäàî Leøtjezn zeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad`äàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn
.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -éðúéz àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ¦§¥
dpyz l` -øîà äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøẗ¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨¨©

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áødîL ©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae
àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨

lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn
,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥

lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed
.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïéLeøtä ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦©§¦
.dt lraye azkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik -
ly ezvra l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde
`ly mdn d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg`
.dipa lre dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari
jl elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipaleïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny - ¤¦¦§¦
¯ éøîæ äNòîk ïäéNònLixnfk miryx zn`a mdyïéLwáîe ¤©£¥¤§©£¥¦§¦§©§¦
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ועל דרך מאמר חז"ל אנכי לשון מצרי  כן מובן שיש להוסיף השוואות ללשונות אחרים,  ד( 

להוסיף  וגם  הארכיאולוגיות,  התגליות  המתאימים  במקומות  לצטט  יש  כן  הכתוב(.  על  )תנחומא 

ציורים. והרי גם בזה מצינו במפרשים המקובלים תקדים בכגון דא, כמו ברמב"ם פיה"מ והערוך וכו' 

)אף שבדפוסים המאוחרים השמיטו כמה מהציורים - כנראה מסיבות טכניות(.

ה( כיון שהמפעל ייעשה על ידי בני אדם, שכל אדם יש לו תכונות מיוחדות, וכיון שכאמור - 

יסוד עקרי ותנאי מוחלטי בעריכת הפירוש שיהי' דוקא יין ישן כנ"ל, מוכרח שהפירוש ייערך על ידי 

אנשים כאלו שאינם בעלי חידוש, וחוש וכשרון להם בליקוט וסידור דברים. ובפרט שרואים במוחש 

שברוב האישים, הרי תכונות האמורות סותרות אחת לרעותה, ומי שיש לו כשרון בחידוש - על פי רוב 

חסר לו בליקוט ומסירת דברי אחרים כהויתם, כי אי אפשר שלא יערב חידוש משלו, וסוף סוף החידוש 

משתלט על הישן.

ו( מובן ג"כ - שכל המפעל ענינו הוא למסור פירוש המקובל של התנ"ך בסגנון ובאופן הכי בהיר 

ופשוט, שמזה התוצאה הראשונה - שאין כל מקום בפירוש האמור לצטט דיעות הנוגדות אפילו על מנת 

המשך מעמוד קקק

המשך בעמוד הבא



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dheq(iriax meil)

úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤

dúB÷Läìoke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekedìòaLå §©§¨§¤©§¨
Cøca äéìò àadycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ¨¨¤¨©¤¤

mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp dpi` ilka
.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi` dacp zgpnl

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`
.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd ixiiy

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad
`pzd xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miweligúðäk úçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð.x`eankúìlçúî úðäkon ¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

,dnexza lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd
ìlçúî ïéà ïäëåe` dyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥

.dllgíéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïäk ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥Ÿ¥
íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî,dgpne my` z`hg - ¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦

.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦

øéæða Bða úà øécî'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ©¦¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilr dlg.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàäyixtde zexifp eia` xcp m` - ¨¦§©¥©©§¦¨¦

.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m` ,zne zepaxw
Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå- §¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦

`ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear oiyeciw lawn
jka dxenb zycewndza úà úLc÷î äMàä ïéàåzlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
.dzia xear oiyeciwBza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`l ¨¦¥¤¦

dza úà úøëBî äMàä ïéàå.dn`líeøò ì÷ñð Léàäxar m` - §¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦¦§¨¨
lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigy zexiard zg` lr

.mexräîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå.welg zyiala `l`Léàä §¥¨¦¨¦§¤¤£¨¨¦
äìúð.lwqpy xg`l ,miakek zcear caer e` scbn -äMàä ïéàå ¦§¤§¥¨¦¨

Búáéðâa økîð Léàä .úéìúð,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨
apbpl einc minlyne eze` mixken.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâoi` - ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy,ãöék¥©

éðtî ,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäkŸ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤¦§¥
Bì LiLodkd dlral -da ÷ìçodk zgpne ,elyn d`ian `idy ¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi`ìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦
,gafnl lilk daixw odk zgpny itkda ÷ìç dì LiL éðtî- ¦§¥¤¥¨¥¤¨

dpi`y ,l`xyi zgpnk dpic odk za zgpne ,dzxtkl d`a dgpndy
.dvinwd `l` lilk dlerBîöòa áø÷ õîBwä àlàunew odkd ¤¨©¤¨¥§©§

,unewd z` aixwne ,dzgpnnïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäåxg`l §©¦©¦§¥¦§©§¨
.unewd zaxwd

,unewd zxhwd xg`l miixiyd miaxw ji` ,`xnbd dywnéø÷éà¦§¥
ïàk,xn`p df oebk lr ixd -íéMéàì epnî àeäL ìklky - ¨¨¤¦¤§¦¦

gafnl ,epiid ,miyi`l xak epnn eaixwdyeøéè÷z ìáa àeä éøä£¥§©©§¦
ixiiy z` mixihwn ji` ,dyw ok m`e .exihwz laa xzepdy ixd -
ile`e ,dgpna wlg yi dl mby oeik ,unewd zxhwd xg`l zegpnd
`vnp ,ziyrp dzkldk unewd zxhwde ,dly wlgd ixg` mikled

zvxzn .dxhwda mixeq` dgpnd ixiiyy,`xnbdäãeäé øîà̈©§¨
ì eäì ÷éqîc ,éft ïa ïBòîL éaøc déøaíéöò íeL,o`k xaecn - §¥§©¦¦§¤©¦§©¦§§¥¦

m` ,jk xne`e dpzn `ed dgpnd ixiiy z` odkd xihwny mcewy
ixd ,unwidl die`x dziid `le odk zgpn oick ef dgpn ly dpic
m`e ,dgpn myl mxihwn ipixde ,dxhwdl miie`x el` miixiyy
,unwidl die`x dzidy ,l`xyi zgpn oick ef dgpn ly dpic
`l gafnd lr mze` dlrn ipixd ,dxhwda mixeq` el` miixiye

dkxrnd ivr x`yk zeidl `l` dgpn myløæòéìà éaøk .zrcke §©¦¡¦¤¤
,gafnd iab lr miiniptd dixa` exhwedy z`hg iab ,xfril` iax
epicy dler xya mr ,dxhwda xeq`d dxya xzenn wlg axrzpe
lr df xya zzl yiy xfril` iax xaeq ,gafnd iab lr lilk zelrl
xya o`k axerny s`e ,dkxrnd ivrn wlg zeidl gafnd iab

.dxhwd myl oeekn epi`y oeik ,dxhwda xeq`d z`hgéaø ,àéðúc§©§¨©¦
,øîBà øæòéìàmdn wlg xhwedy zepaxwy dxeza xn`py xg`l ¡¦¤¤¥

`l gafnd l`e' ,xn`p ,dxhwda mixeq` mdixiiy ,gafnd iab lr
,eyxce ,'gegip gixl elriäìòî äzà éà çBçéð çéøìxeqi`dy - §¥©¦©¦©¨©£¤

lr mzelrl oeekzn xy`k wx `ed zepaxw ixiiy gafnd lr zelrl
,gegip gixl gafndì eäéìòî äzà ìáàíéöò íeLm` j` - £¨©¨©£¥§¥¦

.xzen ,dkxrnd ivrn wlg zeidl mze` dlrn
,`xnb zl`eyàøáñ éàä déì úéàc ,øæòéìà éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¨

,exihwz laa xaer epi` mivr myl miixiy zelrdl oeekzndyàlà¤¨
àøáñ éàä eäì úéìc ïðaøìril` iax lr miwlegy -mixaeqe xf §©¨¨§¥§©§¨¨

iab lr dxhwda xeq` xzepd ,oick oaxwd on wlg axwy lky
,gegip gixl mzelrl oeekn epi` m` mb gafndøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

.xfril` iaxk `le minkgk dkld ixd ,epizpyn z` x`ap ji` -
,`xnbd daiynïBòîL éaøa øæòéìà éaøk eäì éãáòc,xnelk - §¨§¥§§©¦¡¦¤¤§©¦¦§

dpi` ,zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lky ,zxne`d epizpyn
miaxw miixiyde envra axw unewdy ,`ziixad ixack zyxtzn
.oycd zia lr mixftzn miixiyde envra axw unewd `l` ,onvra

,àéðúcopax ,oerny iaxe opax dfa ewlgp ,odk ly `heg zgpn iab §©§¨
oick zvnwpy xaeq oerny iax ,dacp zgpnk lilk dleky mixaeq
axw unew `l` ,milk`p `l miixiyd la` ,l`xyi ly dacp zgpn

,mnvr ipta miaixw mixiyde envr iptaïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
¯ ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä ,øîBà¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤
m`y ,wleg `ed jka la` ,uenwl jixvy oerny iax eia`k xaeqy
mixiyd okle ,mixiyd z` aixwdl xyt` i` unewd z` eaixwd

.oycd zia lr ceai`l mixftzn
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oifge` mipy` cenr bk sc oey`x wxtdheq
.úBôøNð ïäéúBçðî [íéðäëì] úBàeNpä ìëåE`nhp `le FzkldM unTd axw ENt`e §¨©§§Ÿ£¦¦§¥¤¦§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¦§¨§Ÿ¦§§

:`xnBA WxtncM oWCd ziaA mixiW oitxUp.úðäk:odM zA.úìëàð dúçðîzgpn lkC ¦§¨¦¦©¦§¥©¤¤§¦§¨¥©§¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¥¦§¨¨¤¡¤¤§¨¦§©

aizM lk`z `l didY lilM odM(e `xwIe)oke ,zlk`p l`xUil d`EUPd zpdk[C] la` , Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§¦©¦§¨£¨§Ÿ¤¤©§¨§¦§¨¥¤¡¤¤§¥

:zlk`p Dzgpn d`iadW dWExbE dpnl` zpdM.úìlçúî úðäkdPdMd onE dnExYd on Ÿ¤¤©§¨¨§¨¤¥¦¨¦§¨¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤¦©§¨¦©§ª¨

:lEqtl dlrap m`.ìlçúî ïéà ïäëå`Up m` ¦¦§£¨§¨§Ÿ¥¥¦§©¥¦¨¨

Wxtn 'ipzn DNkC mrhe ,dllge dpFf dWExB§¨¨©£¨¨§©©§ª©©§¦§¨¥

:'nba.íéLã÷ éLã÷a,dgpnE mW`e z`Hg §¨§¥¨¨¦©¨§¨¨¦§¨

:[EPlk`i] mipdMA xkf lM aizM mNkAïéa äî §ª¨§¦¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤©¥
.äMàì Léà:ixiinw iOp l`xUiAòøBt Léà ¦§¦¨§¦§¨¥©¥¨©§¥¦¥©

.íøBôe:eicbA mxFtE FW`x rxFR rBpn `EdWM ¥§¤§ª¨¥©Ÿ¥§¨¨

.Bða úà øécî LéàäzExifPd dlge xifpA ohw ¨¦©¦¤§¨¨§¨¦§¨¨©§¦

:lCbIWkl ENt` eilr.åéáà úeøéæð ìò çlâîm` ¨¨£¦¦§¤¦§©§©¥©§¦¨¦¦

dide znE eizFpAxw Wixtde zExifpA eia` xcp̈©¨¦¦§¦§¦§¦¨§§¨¥§¨¨

zFpAxw `ianE z`ln mFiA gNbn oAd ,xifp FpA§¨¦©¥§©¥§§Ÿ¥¦¨§¨

:eia` WixtdW.Bza úà Lc÷îiWECw lAwn ¤¦§¦¨¦§©¥¤¦§©¥¦¥

:DYrCn `NW dPhw FYA.Bza úà øëBîdn`l ¦§©¨¤Ÿ¦©§¨¥¤¦§¨¨

'nb :dPhw `idWM.úBôøNð ïäéúBçðîzg` §¤¦§©¨¦§¥¤¦§¨©©

:dacp zgpn zg`e dhFq zgpnBì LiL éðtî ¦§©¨§©©¦§©§¨¨¦§¥¤¥
.da ÷ìçzgpn lM aizkE ,FNXn Daixwn `EdW ¥¤¨¤©§¦¨¦¤§¦¨¦§©

:'Fbe odM÷ìç dì LiL [éðtî] ìéìk äìBò dðéàå Ÿ¥§§¥¨¨¨¦¦§¥¤¥¨¥¤
.daodM zaE xf zgpn oi`e ,d`A `id DzxRkNW ¨¤§©¨¨¨¦¨¨§¥¦§©¨©Ÿ¥

:dvinw `lA lilM oiaxw.ïîöòì ïéáø÷ íéøéMä §¥¦¨¦§Ÿ§¦¨©¦©¦§¥¦§©§¨
:unTd axTW xg`l.'åk epnnL ìk ïàk éø÷iM §©©¤¨©©Ÿ¤¨¥¨¨¤¦¤¦

'dl [Exihwz] Eaixwz `l WaC lke xF`U lk̈§§¨§©Ÿ©§¦©§¦©

(a `xwIe)aYknl Dil dOl ,aYknl Dil ded ©¦§¨£¨¥§¦§¨¨¨¥§¦§¨

`l ,DiWtp iRp`A iOp DiWxcnl `N` ,EPOn¦¤¤¨§¦§§¥©¥§©§¥©§¥Ÿ

Wie .'dl dX` xaM dlFr EPOOW lM Exihwz©§¦¨¤¦¤¤§¨¦¤©§¥

Wie ,dlFrn uEg zFpAxw lM xUA df e`l llkA¦§©¨¤§©¨¨§¨¥¨§¥

xzA `nlC iOp `kde ,zFgpn ixiW df llkA¦§©¤§¨¥§¨§¨¨©¥¦§¨¨©

unw zxhwd `iede ,lfinl ol zi` DNW wlg¥¤¤¨¦¨§¥©§©§¨©§¨©Ÿ¤

laA opWie md oixEnB mixiW EN`e FzkldM§¦§¨§¥¦©¦§¦¥§¤§¨§©

:ExihwYì eäì ÷éqîc.íéöò íLm` ,ikd `nipC ©§¦§©¦§§¥¥¦§¥¨¨¥¦

oicM unTl diE`x dzid `le xihwdl od miiE`x§¦¥§©§¦§Ÿ¨§¨§¨¦¨¥§¦

`l dvinwE DnWl dxhwd Ff ixd ,odM zgpn¦§©Ÿ¥£¥©§¨¨¦§¨§¦¨Ÿ

unTl dzid diE`x m`e ,zcxFn `le dlrn©£¨§Ÿ¤¤§¦§¨¨§¨¦¨¥

:dkxrOd ivr x`WM od ixd ,dixiW EN`e.à"øk §¥§¨¤¨£¥¥¦§¨£¥©©£¨¨§
EaxrzPW z`Hg ixa` ,migafA EdiiYbElR§§©§¦§¨¦¤§¥©¨¤¦§¨§

d`Fxe dlrnl mpYi xnF` `"x ,dlFr ixa`A§¤§¥¨¥¦§¥§©§¨§¤

,mivr od EN`M gAfOd lr z`Hg xUA z` ip £̀¦¤§©©¨©©¦§¥©§¦¥¥¦

,dtxVd zial E`vie ozxEv xArY `"kge©§ª©¨¨§¥§§¥©§¥¨

lkC e`l mEXn z`Hg ixa` xihwdl xEq`W¤¨§©§¦¤§¥©¨¦¨§¨

ixzA xaq `"xe ,miX`l EPOOW`xw `EddC D ¤¦¤§¦¦§¨©©§¥§©§¨

xF`U ,'dl mzF` EaixwY ziW`x oAxw aizM§¦¨§©¥¦©§¦¨©§

zgpnE mixnYd on `ian dY` mixEMA WacE§©¦¦©¨¥¦¦©§¨¦¦§©

l`e ,xF`Vd on ziW`x `EdW mgNd iYW§¥©¤¤¤¥¦¦©§§¤

EPOO` iOp i`w gFgip gixl Elri `l gAfOd©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦©¨¥©¥©¦¤

gixl oEMzOWM `N` Fzxhwd xq` `lC opirnW`e ,ExihwY laA DinwF`C 'dl dX ¦̀¤©§§¥§©©§¦§©§§¦¨§Ÿ¨©©§¨¨¤¨§¤¦§©¥§¥©

:gFgip.ù"øa à"økzFgpn EN` 'tA zFgpnA(:br sC)lr `iaOW odM `hFg zgpn iAB ¦©§§¦§¨§¥§¨©©¥¦§©¥Ÿ¥¤¥¦©

opAx ibiltE ,zENC iNcA eiWcwe WCwn z`nh lr F` miztU iEHA lr F` lFw zrinW§¦©©¦§¨©¦©ª§©¦§¨§¨¢¨§©¥©§¦¥©¨¨

Fzacp zgpnM lilM odM lW FzaFg zgpn ,dgpOM odMl dzide ,ixn`e oFrnW iAxC Dilr£¥§©¦¦§§¨§¥§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¦§©¨¤Ÿ¥¨¦§¦§©¦§¨

xn`p `l ,FzgpnM odMl dzide xn`p ike ,ikd mzd `xwl Dil WixC y"xe] zvnwp Dpi`e§¥¨¦§¤¤§¨¦¥¦§¨¨¨¨¥§¦¤¡©§¨§¨©Ÿ¥§¦§¨Ÿ¤¡©

,zvnwp odM lW `hFg zgpn s` zvnwp l`xUi lX dn ,l`xUi lW `hFg zgpnM [`N ¤̀¨§¦§©¥¤¦§¨¥©¤¦§¨¥¦§¤¤©¦§©¥¤Ÿ¥¦§¤¤

odMl ,dgpOM odMl dzide l"z ,oilk`p dixiW Ff s` oilk`p dixiW l`xUi zgpO dn i ¦̀©¦§©¦§¨¥§¨¤¨¤¡¨¦©§¨¤¨¤¡¨¦§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨©Ÿ¥

axw unTd cviM `d ,dgpOM miX`l `le ,dvinw dpErHW odM zcFar oiprl dgpOM©¦§¨§¦§©£©Ÿ¥¤§¨§¦¨§Ÿ§¦¦©¦§¨¨¥©©Ÿ¤¨¥

Dilr bilR y"xA `"x ,llM miX`l EPOOW lM Dil zile ,mnvrl oiaxw mixiXde Fnvrl§©§§©¦©¦§¥¦§©§¨§¥¥¨¤¦¤§¦¦§¨§¨¦£¥

:cEA`l oixGRzn mixiWe Fnvrl axw unw xn`e§¨©Ÿ¤¨¥§©§§¦©¦¦§©§¦§¦
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úøîåàä`id dilra dzny z`hgk `l ip` d`nh zxne`d inlyexi .ip` d`nh

my`l m` ielz my`l `inc glnd mil zernd ekli dilra dzny z`hge

hgypyn m` onz opipzc hgypy ielz my`l `inc 'ipzn x"` ilka dycwyn 'it` ielz

:dtixyd zial `vi xyade jtyi mcd el rcepìë.zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd

dnize dacp zgpn cg`e dheq zgpn cg` i"yxt

iax elit` `de da el yi wlg dn dacp zgpn

xcend oia oi` 'ta xne`c dcedi(:dl sc mixcp)

zaiig `idy zepaxw lk ezy` lr `ian mc`

m` oebk ixtqa yxtnck zaiig `idy `weec

zayd z` dllige dy`xa zexifp [dtiwd]

dl silic daeg `idy dheq zgpnc `inec

la` dilry oaxw lk dilr dpaxw z` `iaden

l"ie `ian epi`y dcedi iax dcen dacp zgpn

dzpwy dn l"iwc meyn wlg el yi ikd meyn

xifpc c"ta opzck dlra dpw dy`(.ck sc)m`

'nba wiic `we zenz z`hgd dnda dzid dly

el yi jkld dlra dpw dy` dzpwy dn dl `pn

ixn`e dcedi 'xc` ibiltc opaxl elit` da wlg

dnc dilr `ian el dxiykny oaxw `weec

did wxtc inlyexia edin dlra dpw 'zpwy

`zi` ikde ixii` dheq zgpnac rnyn `ian

myk dnyl dycw `idy cnln dzgpn mzd

ipze enyl dycw `id jk dnyl dycw `idy

iptn dleki dpi` lilk axwil bilte `iig iax

iptn dleki dpi` lek`l dy` ly dztzey

envrl [axw] unewd [`l`] yi` ly eztzey

`l` dzgpn xne` z`e onvrl oiaixw mixiyde

mzd eze 'ipzn irzyi` `xw irzyi`c dn

dilr yixtiy edn dlra dilr dpaxw z` `iade

dgpna zetzey el yiy oeikn dzrcn ueg

el yiy xg`n z"`e dzrcn ueg dilr yixtn

w"ta xne`e zetzey zgpn dl `ied k"` da wlg

migafc(:d sc)daixw zne eipa ipyl dgpn gipd

zetzey meyn da yi `d zetzey meyn da oi`e

ipzw ikde ytp da aizkc meyn daixw dpi`

dcic meyn dxtk xwirc oeik l"ie `icda ixtiqa

wiqnc eipa ipyl ezgpn gipd `dc da opixw ytp

mzd(.e sc)ixtknc meyn `nl` edl `ipwc

:ytp dia `pixwõîå÷äz"`e .envra axw

edie dcic xza dgpn dlekl opicy `l i`n`

xcend oia oi` 'ta xn`ck oilk`p dixiysc mixcp)

(:elmigafc w"ta `zi`e(.e sc)dxenzc w"taesc)

(:azxtkzn `id `kde dxenz dyer xtkzn

oi`e gaf ilek xtkznl ipwin mzd l"i ef dgpna

wlg lral el yi `kd la` ea wlg yicwnl el

:dgpna÷éñîã'it i"yx .mivr meyl edl

`d jiiy i`pz i`n dnize 'eke uenwl die`x dzid `le xihwdl od oie`x m` ikd `nipc

opaxe `"x da ibiltc eaxrzpy z`hg ixa`e dler ixa`k iede miixiy oiaxern eli`k i`ce

(.fr migaf)ozvwne xihwdl die`x ozvwn i`ce `l` wtq mey `kilc i`pz da jiiy `lc

jiiy `le `edy mewn lka mivr myl xihwdl ie`x oi` okezay dn oze`e xihwdle lek`l

dqep`d lr oi`yep wxtc `iddc dithy ab` 'il hwp i"yxc dnecnke i`pz mey(.w zenai)

yxtne mipdk ixnege l`xyi ixneg mdilr oipzep dzgty clea dcle axrzpy zpdk opzc

`kd ik `ibeq dleke mipdk zgpnk zlk`p dpi`e l`xyi zgpnk zvnwp mzgpnc `xnba

jixve l`xyi e` `ed odk m` rcei epi` dgpn aixwn cg`dyk i`pz jiiy i`ce mzde

dax unewda opzc `de o`k i"yx yxity enk zepzdl(.bk sc zegpn)dixiya dvnew axrzp

:xfril` iaxc` ibiltc opaxk `nzqc xninl ol zi` xihwi `l dzxiag ly mixiya e`

õîå÷ämeyn miixiy oil` y"xc diail` ira 'lyexia .onvrl miixiyde envrl axw

edn dzin xg`l epzepe dlila epzep miixiy meyn xniz i`e odl aygn epi`e dzin xg`l epzep epi`e dlila epzep epi` unew meyn xniz i` miixiy meyn e` unew meyn mi`a md dn

e 'ta yxtnck dhnly oycd iab lr oixftznc xn`c y"xa `"xcn dl hiyte odl aygiyepi` oea xa iqei x"` odl aygne dzin xg`l epzepe dlila epzep exn` `cd zegpn od el`

:gafn zlik`l `le mc` zlik`l `l exyked `ly edl aygn
odk
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àéäL íéãò dì eàaLå ,"Eì éðà äàîè" úøîBàä©¤¤§¥¨£¦§§¤¨¨¥¦¤¦
à ãåîò âë óã

äöBø Bðéà dìòaLå ,"äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè§¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤
úBàeNpä ìëå ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,dúB÷Läì§©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§¨©§
ïäëì úàOpL ìàøNé úa ,úBôøNð ïäéúBçðî íéðäëì§Ÿ£¦¦§¥¤¦§¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
dúçðî ìàøNéì úàOpL úðäëå ,úôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤§Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥¦§¨¨
úìëàð úðäk úçðî ?úðäëì ïäk ïéa äî .úìëàð¤¡¤¤©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤
ïéà ïäëå úìlçúî úðäk .úìëàð dðéà ïäk úçðîe¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤§Ÿ¥¥
ànhî ïäk ïéàå ,íéúnì äànhî úðäk .ìlçúî¦§©¥Ÿ¤¤¦©§¨©¥¦§¥Ÿ¥¦©¥
úìëBà úðäk ïéàå íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúnì©¥¦Ÿ¥¥§¨§¥¢¨¦§¥Ÿ¤¤¤¤
òøBt Léàä ?äMàì Léà ïéa äî .íéLã÷ éLã÷a§¨§¥¢¨¦©¥¦§¦¨¨¦¥©
úà øécî Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå ,íøBôe¥§¥¨¦¨©©¤¤¨¦©¦¤
çlâî Léàä .øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,øéæða Bða§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦¨¦§©¥©
.äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå ,åéáà úeøéæð ìò©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨
úà úLc÷î äMàä ïéàå ,Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤
úà úøëBî äMàä ïéàå ,Bza úà øëBî Léàä .dza¦¨¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤
.äîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå ,íeøò ì÷ñð Léàä .dza¦¨¨¦¦§¨¨§¥¨¦¨¦§¤¤£¨
Búáðâa økîð Léàä .úéìúð äMàä ïéàå äìúð Léàä̈¦¦§¤§¥¨¦¨¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨

:dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå'îâìk :ïðaø eðz §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨¨©¨¨¨
úðäk ?ãöék .úBôøNð ïäéúBçðî äpeäëì úBàeNpä©§¦§¨¦§¥¤¦§¨¥©Ÿ¤¤
,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤
LiL éðtî ìéìk äìBò dðéàå ,da ÷ìç Bì LiL éðtî¦§¥¤¥¥¤¨§¥¨¨¨¦¦§¥¤¥
íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä àlà .da ÷ìç dì̈¥¤¨¤¨©¤¨¥§©§§©¦©¦
íéMéàì epnî àeäL ìk ,ïàk éø÷éà .ïîöò ïéáéø÷§¥¦©§¨¦§¥¨¨¤¦¤¨¦¦
'øã déøa äãeäé øîà ?"eøéè÷z ìá"a àeä éøä£¥§©©§¦¨©§¨§¥§

ì eäì ÷éqîc :éæt ïa ïBòîL.øæòéìà éaøk ,íéöò íeL ¦§¤¨¦§©¦§§¥¦§©¦¡¦¤¤
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לשלול אותן בהחלטיות, כי אם להביא הפירוש כמו שהוא. ומי שירצה דוקא לקיים המשנה דע מה 

שתשיב, הרי יחפש לו במה במקום אחר.

ז( עוד - שאלה עקרית, היש מקום בפירוש האמור לדרשות רז"ל, עכ"פ באיזהו מקומן, וכרגיל 

בפירוש רש"י, שהרי תכלית לימוד התנ"ך הוא לא רק להבין הכתוב כצורתו, כי אם "גם כן" לדעת 

את נותן התורה. וצריך עיון בזה. ואולי הפתרון המתאים ביותר הוא - שדרשות האמורות יבואו בצד 

הפירוש על הגליון או למטה הימנו, לא בתוכו.

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד קפט
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øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dheq(iriax meil)

ïðaø eléôàåodk ly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi`ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftznyìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤
àéä äáø÷ä úác ,íéðäklr lilk dler `idy md mixaeqy itl - Ÿ£¦§©©§¨¨¦
zvnwp dpi`e ,gafnd iabàäa ìáà ,oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨

dlik`a `le daxwda `l dzgpnl dpwzeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.oycd ziaa `id zxftzny

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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ח( עוד יש להאריך בהאמור, ולא באתי בזה אלא לציין ראשי פרקים ובנקודות אשר לדעתי 

מוכרחות הן, ואשר באם אי אפשר לקיימן )התנאים הנ"ל כולם ובמילואם ( - עלול כל המפעל להביא 

היזק גדול - תמורת התועלת המקווה, וד"ל.

אשמח לקבל הערות כת"ר ובפרטיות המתאימה לכל האמור, ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד קפו



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iying meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(oey`x meil)

jezl mezpwpw zlhd lr xac xi`n iaxl xn` `l `aiwr iaxy
x`ean dipyd `ziixaae ,el xirdy `ed l`rnyi iax wxe eicd

,dpey`xd `iyewd lr `xnbd dper .jtidlàîìLaepiywdy dn ¦§¨¨
LenMà LenLlv` mcew cnly x`ean dpey`xd `ziixaay - ¦©¦

l`rnyi iax lv` mcew cnly x`ean dipyae `aiwr iaxàìŸ
.àéL÷y ,xnel yiy¯ àøwéòîdligzàáé÷ò éaøc dén÷ì àúà ©§¨¥¦¨¨¨¨§©¥§©¦£¦¨

e ,eitn dxez cenll -déaélà í÷ éöî àìc ïåékgilvd `l - ¥¨§Ÿ¨¥¨©¦¥
,xn`y mipicd ixwir lr cenrløîâå ìàòîLé éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦¦§¨¥§¨©

àøîb.axl axn exqnpy itk ozxevk zeipynd z` eitn cnle - §¨¨

,drenyd zxevae mipica iwa didy xg`leéaøc dén÷ì àúà øãä£©¨¨§©¥§©¦
àøáñ øáñ ,àáé÷òdf dn iptn ,mipicd zexaq z` eitn cnle - £¦¨¨©§¨¨

.cere mipicd zexewn ,xzen dfe xeq` df ,`nh dfe xedhàlà¤¨
døñàà døñàl`rnyi iaxy x`ean zg` `ziixaay jk lr - £¨¨©£¨¨

,`aiwr iax lr ok xn`p zxg`d `ziixaae mezpwpw lihdl xq`
oiicr.àéL÷,`xnbd dwiqn.àéL÷ ©§¨©§¨

ìkì ,øéàî éaø äéä øîBà ,øîBà äãeäé éaø ,àéðziazk lk - ©§¨©¦§¨¥¥¨¨©¦¥¦©Ÿ
ycwdBécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî§¦¦©§©§§©§
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ראשון עמ' א

oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
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miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥
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:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥
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.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
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,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤
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:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨
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úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤
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oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨
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ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
z"c
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úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
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i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`
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o`n ibilt `dae dil opiyxc mzxaq e` mzlaw cinrdl diyxcinl ivnc `kid edin z"c

xezi `ivedl gk el oi` dxac dil zi`c o`n dxac dil zilc o`ne dxac xn`c dil zi`c

`le z"c xn` dxez dxac xninl epivnc oeik `l` etebl oipr epi` m`e zernynn oeyld

`gipd (:cv sc n"a) l`eyd 'ta jixt ikdl ded `xizi `xw e`lc ezernynn ep`ivep

m`e `ed `xizi `xw apbi ok m` z"c `l c"nl

daipb apbic dcia`l oipr edpz daipbl oipr epi`

k"` dxez dxac c"nl `l` dcia` `le rnyn

wxtae xninl `ki` i`n `ed `xizi `xw e`l

opixn`c b"r` (:gw sc migaf) dlrnde hgeyd

`edd dxez dxac yi` yi` i`d iqei x"`cn

diyxcinl ivn ded dxez dxac inp yi` yi`

yi`c `ieaxl jci`e dxez dxacl `cg xity

`kdc ozpei iaxk iieaix lk xity rnyn yi`

yi`e `ieaxl dhyz ikc yi` yi` i`d yixcc

ivn iqei iax ded dxez dxacl llwi ik yi`

hgey zeaxl ueg ihegyc yi` yi` diyxcinl

yi`e ueg ihegyc yi` yi` aizkc meyn `l`

edpiyxcnl xcdn `piipr cga uega dlrnc yi`

jixv (.b sc) mixcp yixc `ibeqe `piipr cga

iiepik zeyrl xifdl xifpn opiaxnc ikd iyextl

mixcp yiwne mixcpk mixcp zecie zexifpk zexifp

wiic `we xifdl xifp xcp xecpl aizkc zexifpl

inp mixcp xifdl xifp aizkc zexifp iab y"n

xecpl xcp azk i` il dnl `ywid xcp xecpl

`ywid jixv `le zxn`wck xifdl xifp aizkck

dpiy `lc oeik 'ite z"c xcp xecpl aizkc `zyd

oiepik zeaxl dipin yxcnl `ed `xizi `xw e`le mc` ipa oeylk dxac k"` dixeaica `xw

xazqn `l `xizi `xw `lae `xwc ieaixn `l` `wtp `l `xwc zernync zecie

enk `d` e` ipixd xn`i m` oke oaxw xn`iy enk qpewe mpew aiigilc xninle edpiieaxl

ky` oiiepik oze`c z"c c"nl elit` yi` yi` opiaxnc myd iepikl inc `le `xizi `xw jixv jkld xifp ipixd xn`iyzereaya ipzwc ipd lk icy did` ze`av l` enk `xwa iaizkc og

xn` ikde 'eke diyxcinl jixv `l diail`c z"c c"nl `gipd mixcp yixa mzd 'ixn`c epiide (ck `xwie) eidl` llwi ik yi` yi` myd jxanc `xw `edda aizk iepikc cere (.dl sc)

dnl dzctp `l dctde dyteg `l ik `xw dil aizk ickn ip`y `kde dxez dxacc 'il `xiaq jizeek `nlra l`rnyi iaxl r"a `"x dil xn`c (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta
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aefr gikez gked glyz gly maiyz aydc (.`l sc n"a) ze`ivn el` wxtc ipd lk jkld oeyld ltk meyn dcia` dipin opiyxce daipb `icda aizkc apbi oebk dizernynn dil xwr

epiid z"c 'ixn` `l c"nl `gipd opixn`c `de dizernynn edl xwr `l edcic `yxcc eda ecen `nlr ilek ozz oezp gztz gzt leagz lag aiyz ayd znei zen miwz miwd aefrz

yi` xfril` x"`c `ziinw `zzrnya (.r sc zenai) lxrd wxtae diect dpi`e diectl dzctp `l dctde (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta yixcc z"c xn`wc dipigky` `lc r"x

oiibeq inp rnyn ikde a"derl zxkz f"dera zxkd `aiwr x"`c zxkz zxkd (:cq sc my) zezin 'c 'tae (:v sc oixcdpq) wlg yixa oke lxrd zeaxl `aiwr iax dil yixce z"c yi`

r"xc` biltc ipd oebk z"c izkec lka xne` l`rnyi 'x la` d`xz e`l m`e ahen d`x m` `aiwr iaxle z"c xn`c l`rnyi iaxlc d`xz d`x m` (:`l sc zekxa) oicner oi` 'ta
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:ikd i` aezk did `l extqa `nye 'eke xn`c ax `nil 'it mzqa `l` `qxibd yay `l `ede qxb `l i"yxtae ikd i` y"` `le diy`i iaxk xn`c ax
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i`n eze ozpei iaxl elit` `pin`c `p` xn`c axl dywzc y"ke eci lr dwpgpe `id dicic d`ia inp mai zxney dicic oiyeciw dqex`c meyn i` mai zxneyn dqex` dil
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aizk iepiw iab p"d (`l`) ezy` z` yi`d `iade aizkc meyn i` iepiw oiprln d`wyd oiprl ith ezy` opirac iziz `kidn `xw dihrn e`l i` `id ezy` e`lc idp dniz `ed `nlra
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:eiepiw lr dze` dwyn dxzqpe dqpke maid iptl dltpe zne dqpke maid dl `piw m` la` oey`xd eig` zngn `l` el dltp `ly dze` dwynéðàù.lrac `zni` dl zilc mzd
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íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
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dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
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il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
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äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
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dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל פ"ש ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה צבי שי' שוסטרמן.

ולשאלתו ע"י הנ"ל בענין הגבאות בבית הכנסת, שכתבתי דעתי מאז שימשיך בזה,

וכיון  ופנימיות הנ"ל הוא בהנוגע לסדר התפלה ולשיעורי תורה הנלמדים,  ידוע שעיקר  הנה 

שהעובר  בהשגחה  שימשיך  וכיון  החסידות,  בתורת  גם  שיעורים  חסידותי,  הכנסת  בבית  שהמדובר 

לאחרי  בהנוגע  כן  טובים,  וימים  בשבתות  ועאכו"כ  המתאים  באופן  התפלה  יתפלל  התיבה  לפני 

התפלה אמירת השיעור תהלים חדשי )כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע( וכן שיהיו 

השיעורים בנגלה ובחסידות בזמנים המתאימים, ה"ז הוא המשך האמתי בהנ"ל, וקמי' שמיא גליא 

ואינו נוגע כלל השם והתואר וכו' ובודאי לדכוותי' האריכות בהנ"ל אך למותר.

ונכתב  שאלתו  באה  הרי  פרטית  בהשגחה  שהכל  ז"ל  טוב  שם  הבעל  בתורת  המבואר  וע"פ 

המענה בערב יום כ' חשון, שבכ' חשון הוא יום הולדת של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אביו של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר השנה נתמלאו מאה שנה להנ"ל, ומובן הענין ע"פ המבואר 

בתורת החסידות על תחלת פרשה זו, ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו', עיין בזהר כאן ומבואר בספר אור 

התורה לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

ועייג"כ של"ה ר"פ תולדות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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øîà ìàeîLe,ozpei iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`éøîàc àðà- §¥¨©£¨§¨§¦
md ixacéøèöéàcî ,äiLàé éaøì eléôàdééeaøì àø÷ Cdnn - ©£¦§©¦Ÿ¦¨¦§¦§§¦§¨§©¥

,dzey mai zxneyy zeaxl diy`i iax ixacl dxezd dkxvedy
ììkîmeyn ,dzey dpi`y xne` iziid weqtd ilely rnyn - ¦§¨

ììk àéä BzLà åàìc,dyxta exn`py mze`l `l` ,mipicd lkl §¨¦§¦§¨
.lirlcke

,`xnbd zl`eyúc ìò úøáBò ,eäì àéòaéàdy` `ide ,zicedi ¦©§¨§¤¤©¨
lk mr zxacne weya deeh ,rext dy`xe d`vei ,drepv dpi`y
,daezk `ll dlran z`veiy zeaezka dpyna exn`y enk ,mc`

m`däàøúä äëéøödpic da xefgz `l m` wxe ,da xefgz `ny §¦¨©§¨¨
äëéøö dðéà Bà ,dúaeúk dãéñôäìcin zcqtne ,d`xzd §©§¦¨§¨¨¥¨§¦¨

zc lr dxaryk.,wtqd iccveúc ìò úøáBòc ïåék ïðéøîà éî¦¨§¦©¥¨§¤¤©¨
àéä,xeq` xacdy zrcei xake,àîìc Bà ,äàøúä àéòa àì ¦Ÿ¨£¨©§¨¨¦§¨

äàøúä éòaézzepncfd dl zzl ,d`xzd jxhvz -da äøãä éàc ¦¨¥©§¨¨§¦©§¨¨
da øcäéz.da xefgl lkez da xefgl dvxz m`y - ¤§©¨
òîL àz,epzpync `yixn gikedlàì íáé úøîBLå äñeøà ¨§©£¨§¤¤¨¨Ÿ

,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL,`xnbd zwiicneàìc àeä àzLéî §Ÿ§§¨¦§¨§Ÿ
àéúL,dzey `l wxy rnyn -dì ép÷î ééep÷ àälra la` -d ©§¨¨©¥§©¥¨

,dl `pwnéàîìlkei `ly rcei ixde ,dl `pwn dn myl - §©
m`d ,dzewydl,dúaeúk dãéñôäì åàì`pwi `l m`y rnyne ¨§©§¦¨§¨¨

dxzqpy ,efk zc lr zxaery o`kn di`xe ,dzaezk ciqtz `l dl
,`xnbd dgec .d`xzd dkixv ,miyp` mràì ,éiaà øîàepi` - ¨©©©¥Ÿ

,iepiw ila mb dciqtn `id dze`y ,dzaezk ciqtdl ick dl `pwn
dl `pwn `l`åéìò døñBàì.eilr dxeq` `dz xzqz m`y ick - §§¨¨¨

,`xnbd dgec ceräàeNð àéäLk dúB÷Läì ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©§©§¨§¤¦§¨
xg`l xzqz m` dzewydl lkeiy ick dqex` `idyk dl `pwny

,mdi`eyipàéäLk dúB÷Läì äñeøàì ïép÷î ïéà ,àéðúãk¦§©§¨¥§©¦©£¨§©§¨§¤¦
äñeøàlirlcke dzey dpi` dqex` ixdyäñeøàì ïép÷î ìáà , £¨£¨§©¦©£¨

.äàeNð àéäLk dúB÷Läì§©§¨§¤¦§¨
,wtqd heytl cer `xnbd dqpnòîL àz ,àáø øîàjyndn ¨©¨¨¨§©

,epzpynúøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
àìå úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ§Ÿ

.äaeúk úBìèBð,`ax wiicneàéúL àìc àeä àzLéîrnyn - §§¨¦§¨§Ÿ©§¨
,zezey `l wxyeäì ép÷î ééep÷ àä,odl `pwn odilra la` - ¨©¥§©¥§

éàîìe,ozewydl lkei `ly rcei ixde ,odl `pwn dn myl -éà §©¦
ñBàìåéìò ïø,epzpync `yix lr lirl iia` x`iay enkïøéñà àä §§¨¨¨¨£¦¨

ïîéi÷åepx`iay enke ,eilr zexeq` el` miyp lk `linn ixd - §©§¨
,dpyna lirl,ïúaeúk ïãéñôäì åàì àlà`pwi `l m`y rnyne ¤¨¨§©§¦¨§¨¨

dkixv zc lr zxaery wtqd heytpe ,ozaezk eciqti `l odl
,`xnbd dgec .d`xzdàì ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîàzaiq oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨Ÿ

ick `l` ,ozaezk ociqtdl ick iepiwdìòBaì døñBàìdxzqpy §§¨©¥
enrìòáklkez `l dpyxbi e` dlra zeni m`e ,eilr dxq`py §©©

,lreal `ypilïðúc,epwxta oldlìòaì äøeñàL íLkonf lk ¦§©§¥¤£¨©©©
,dzzy `ly,ìòBaì äøeñà Ckiptl zn e` dlra dyxib m` ¨£¨©¥

dzzyy.
,wtqd z` heytl aey `xnbd dqpnàz ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨

òîL,dpynd jyndnLøçúpL éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå §©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥
àìå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§Ÿ

dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì`l m`y yxetn ixd , §©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
ciqtz `l da exzi.,`xnbd dwiqndpéî òîLdfn rnyp - §©¦¨

zc lr zxaery.dpéî òîL ,äàøúä éòä¥©§¨¨§©¦¨
,`xnbd zl`eyeäleëåly `yixdn egikedy lirlc mi`xen`d - §§

,dpyndàäî éøîà àì àîòè éàîdi`xd z` e`iad `l dnl - ©©£¨Ÿ¨§¦¥¨
exaqy ,`xnbd dper .`pipg iaxkíúä éðàL àîìcdpey `ny - ¦§¨©¦¨¨

,mixeq`d ziaa e` dhey e` yxg odilray miypa mydì úéìc§¥¨
ììk ìòác àúîéàda exzi `l m`e ,lrad zni` odilr oi`y - ¥§¨§©©§¨

zevixt dyrn dzyry dyibxn dpi`y oeik dqpewl oi` oicd zia
epnn ze`xi opi`e odipta odilray mixwnd x`ya la` ,lecb

.d`xzd zekixv opi`e `id dlecb zevixt ,zc lr zexaere
,`xnbd zwtzqn cerìòa äöøå úc ìò úøáBò ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤©¨§¨¨©©

dîéi÷ìdpeer lr dl lgenedîéi÷î ,,dnr ige elv`Bðéà Bà §©§¨§©§¨¥
dîéi÷î,wtqd iccve .dyxbl aiigeìòác àãéô÷a ïðéøîà éî §©§¨¦¨§¦©¦§¥¨§©©

àðîçø àìz,lrad zcitwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨
,"ezy` z` `pwe" xn`pyãéô÷ àì àäålekie ,citwn epi` ixde - §¨Ÿ¨¦

.dniiwlàîìc Bà`l` ,df lraa ielz xacd oi`ãéô÷c ïåék- ¦§¨¥¨§¨¦
`edy `xwp ok mb df lra ly egxk lr ,jka citwdl milrad jxcy

.ãéô÷̈¦
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
,`xnbd dgikenezøîà éàåm`y ,lirlc oey`xd cvdkìòa äöø §¦¨§©§¨¨¨©

,dîéi÷î dîéi÷ìy okzi ikeïéc úéa éãáòoic zia eyriiy - §©§¨§©§¨¨§¥¥¦¥
jxevl migelyìòaì déì àçéð àì àîìãc éãéîokziy xac - ¦¦§¦§¨Ÿ¦¨¥©©©

mc`l oiag oi`y epcnl ixde ,ea utg epi`e lral gp didi `ly
xzeel dvex lrad ile` ,oic zia dl oipwn ji` ok m` ,eipta `ly
s`y ,`xnbd dgec .dniiwl leki epi` dvxi m` s`y i`ce `l` ,dl

ote` lka ,dniiwl leki dvxi m`àúléîc àîúñxacd zelibx - §¨¨§¦§¨
ydéì àçéð çðéî ,àéä úc ìò úøáBòc ïåéke`pwiy lral gp - ¥¨§¤¤©¨¦¥¨¦¨¥

.dl
,`xnbd zwtzqn cer,eäì àéòaéàlirlc wtqd heytp m` s` ¦©§¨§

,dl `piw `lyk `wec edf ,dniiwl dlral xzen zc lr zxaery
m`d ,dxizqe iepiw yiyk la`ìeçî Béepé÷ ,Béepé÷ ìò ìçnL ìòa©©¤¨©©¦¦¨

el zxzene.ìeçî Bðéà Bà ,,wtqd iccveìòác éepé÷a ïðéøîà éî ¥¨¦¨§¦©§¦§©©
àðîçø àìz,lrad iepiwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨

àøwéòî déì ép÷c ïåék ,àîìc Bà .Béepé÷ì déì ìéçî àä ìòáe©©¨¨¦¥§¦¦§¨¥¨§©¥¥¥¦¨¨
,dligza lrad dl `piw xaky oeik -déì ìéçî éöî àìxak - Ÿ¨¥¨¦¥

.dl legnl leki epi`
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
gikene,`xnbd dzøîà éàåy ,lirlc oey`xd cvdkìçnL ìòa §¦¨§©§©©¤¨©

,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìòy okzi ikeìéçî ìòa éúàc éãéî ïðéãáò ©¦¦¨¨§¦©¦¦§¨¥©©¨¦
déìleflf didie ,legnie lrad `eai ok ixg`y xac oic zia eyriy - ¥

,`xnbd dgec . ,oic zialàúlîc àîúñy xacd zelibx -íãà §¨¨§¦§¨¨¨
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n zeabl dpzip `ly lrad dyxie dpey`x dzn `id m` wtq ezy` lre eilr ziad ltp oke oiwlegellde li`ed xn` dzny mai zxney iab oke dgkn oi`a diyxeie `kti` inp i` miig

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a

zzin xg`l zeabl ozip daezkde miiga `idy

`iadl oiyxeid lr dieabk `incc oeikc lrad

zenai) ulegd wxta xne` b"dke dzpify di`x

i`ce idi` dl `ied dcicl `zi`c `yix (:gl sc

`tiq i`ce icin `iven wtq oi`e wtq edpi`e

.yxil oi`a ellde yxil oi`a elld dznúéá
.ozaezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld

`l zezey `ly jezn yxtn (y"fb) ulegd 'ta

i`n lfxa o`v iqkpa `prci `le ozaezk zelhep

ltp iab (.gpw sc a"a) zny in 'tac d"a xaq `w

ozwfga miqkpd d"a ixn` ezy` lre eilr ziad

i`xen` ibilte lfxa o`v iqkp 'ite zecner

`kd la` ewelgi yxil oi`a ellde yxil oi`a elld ipz `xtw xae dy`d iyxei zwfga e` lrad iyxei zwfga in zwfga `xnba

beln iqkpae mzdc `zbelta `kiiye y"le ezwfga eid lrad lr eid mzeixg`c oeik `nlc e` micner od dzwfga miiga `idy

dn zlhep rx my meyn z`veid (.`w sc zeaezk) zipefip dpnl` wxta xn`ck dzciqtd `l dzpif i`ce 'it`c `kd y"ke dy`d iyxei zwfga edl iwen wtq iab 'it`c d"a bilt `l

`ped ax rcei ipi` xn` dlde jcia il dpn (:ai sc) zeaezkc w"ta ibiltc opgei 'xe ongp axe dcedi axe `ped axc `zbeltn oizipzn y"n xn`z m`e beln iqkp 'ite d`veie diptay

dzyzy cr wtq d`yr dxezdy xg`n l"i `ped axc `zaeiz iedze ixa zprh oerhl leki epi` `ed la` ixa zpreh `id p"d xeht ixn` opgei iaxe ongp ax aiig ixn` dcedi axe

ixdy zeabl cnr `l mlern xhy eze` `nyc ecen y"a elit` mzdc `kdl `kiiy `l mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd mzd 'ipznc `zbelte ixa zprh oerhl dleki dpi`

dwfg dze`n d`ived aezkde dxzqpe dl `piwy [xacl] milbx ixdy dzpif `l xeni`e dzwfg lr dy` cnrd d"ac `ail` xninl jiiy `l `kde zerh gwn did egwn oreh lrad

.wtq d`yre

úéá`dn `iyw i` .inc ieabk e`l zeabl cnerd xhy ixaq lldax xaq di`x `iadl in lr giayd mkia` xne` g"ae epgayd ep` exn` minezi (.iw sc n"a) lawnd 'ta xn`c

o`nk `niiw `piiaeblc oeik `rx` `nrh i`n di`x `iadl minezid lr opgei 'x xn` ikd `aq `edd dil xn` di`x `iadl g"a lre `niiw inzi zwfga `rx` xninl `ped

inc ieabk e`lc d"a ixn` `piiaebl `rx` `niiw `l wtqa cner daezk ly envr ceariydc `kd uxzl yi y"ak ciare lld zia way opgei 'x ike lewype di`x iziip inzie inc iabc

`niiw `lc oeike inzi zwfga `rx` `niiw `le inc ieabk b"dkac ecen lld zia elit` jkld rwxwd eiptl oiakrn mpi`e el careyn `edy envr rwxwa g"al ecen minezid mzd la`

mcw m` oia oli`d mcw m` oiac i`w uwinlc oeik `nl` minc ozepe uvew mcew df wtq mcew df wtq dlr iziinc oli`e xirc `inec gayd on di`x `iadl minezid lr inzi zwfga

ezii` gaye `niiw `piiaebl `dc g"al `rx` dil ead inzil ixn` inp `rx` `d iab lewye di`x izii` ince uew lif dil ixn` minc ozepe uvew oli`d mcw m`y `l` uvew xird

.d"ixen itn eliwye di`xåàìoa oerny 'xc `zbelte inc xevak xeval cnerd lkc (:w sc n"a) l`eyd wxta ibiltc opaxe xi`n iaxc `zbelt ipd lk `kiiy `l `kd . inc ieabk

wexfk wexfl cnerd lk (:aw sc zegpn) mikqpde zegpnd wxta opaxe oerny iaxc `zbelte fefbl cnerd lka (.hl sc oihib) gleyd wxtae (.eh sc) oixcdpqc `nw wxt iaxe l`ilnb

oiwwcfnc xnii in xb iab xn`ck `ed ecia e`le oipiic jixv ixdy eilra zwfga oenn cnrde inc ieabk e`l 'ixn`c ecen r"k `kdc edl zegp `zign `cga e`lc sexyle zectl oke inc

oiliahn oi`c milkd zeci iab (.br sc oileg) dywnd dnda wxta xn` ikde rwxwk edl aiyg `l jkld otebl oikixv oi`e eciac meyn oiinc zexevak xi`n 'xc `nrhe `pic ia dil

oax edine i`wc dn lk gay` igeay`c meyn inc fefbk e`lc xi`n iax dcenc (.eh sc) oixcdpqc `nw wxta xn` fefbl cnerd exry iabe uvwil oicnerc meyn dcn mewn cr `l`

zxg` `vnyk dxt ziicte mc zwixf oebk devn mewna `l` xn` `le eda zi` `pixg` `nrh oerny iaxc ipde dil wiayc yipi` ciar `lc inc fefbk xn`e bilt l`ilnb oa oerny

sc d"x) oic zia ede`x wxta miakek zcear ly xtey iab xn`c `de `nrh i`d jiiy `l b"ayxe xi`n iaxc ipda la` dztixye dpnn d`p(:`l sc dkeq) dxiy` ly alel iabe (.gk

ipdn ycwd zaig dxte `xeriy `kile `nlra `rx`c `xtrk `l` ied `le `ed d`pd xeqi`c meyn ecen opax 'it` dixeriy zzkn izezk (:bw sc zenai) dvilg zevn wxta lrpne

inc xevwk xevwl cnerd lk (.`p sc zeaezk) dxrp wxta xn`c `de iccdl iiencl `kil jkld dixeriy zzkn izezk xn` `le milke` z`neh oi`nhn i`n` mxkd i`lk oeir jixve

.rwxwl zvw oiicr jixve xevwl aexwa cnery mitzkl ribnd gay (:eh n"a) i"yx yxit oke zvw rwxwl jixvd xac `l` zeabl g"al epwz `lc `nrh mzdéáéúéî`pwnd

mipae dy` el yie dpiwf e` dxwr `ypy `aexd daezk zlhep `l e` dzey e` dxzqp dqpkyn m` ely mai zxneyle ezqex`l `pwnd (d"t) `ztqeza diepy ef `ziixa jk .ezqex`l

zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e`

zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb

`le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]
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:éîc éeáâk åàì úBaâì ãîBòä øèL :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦§¨¨¥¦§¨§¨¨¥
äaø øîà ïîçð áø øîà :'eë Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¨©©©§¨¨©©¨
úéðBìééà ìáà ,äðé÷æe äø÷òa ú÷Bìçî :deáà øa©£©£¤©£¨¨§¥¨£¨©§¦
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨
,òéøæäì dkøcL éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
àp÷îä ,éáéúéî ,òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äàöé̈§¨¤¥©§¨§©§¦©¥¦¥©§©¥

ìe BúñeøàìàìL ãò íà ,BlL íáé úøîBL ©£¨§¤¤¨¨¤¦©¤Ÿ
.dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,äøzñð dñðk§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¨
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סוטה. ארוסה - פרק רביעי דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' כסלו, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הוו"ח אי"א צנמ"ס עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי כת"ר אודות ההצעה לערוך ולסגנן מחדש פירוש על התנ"ך, פירוש מסורתי 

וביחד עם זה שדור החדש יבינהו, וההצעה שאשתתף במפעל האמור, ועוד יותר, שאשתתף באחריות 

וכו', ובהמשך להשיחות שהיו לי כאן בענין זה עם מר... שי', באתי לבאר עמדתי בהאמור,  למפעל, 

ותוכן המענה שלי בעל פה בשיחות האמורות.

המשך בעמוד הבא 



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iyiy meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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ואתחיל בנוגע להשתתפותי במפעל האמור, ובהקדים, אשר מפעל אחראי ביותר שכזה - באם 

נפסל מקצתו נפסל כולו. ואפילו אם רק באיזהו מקומן ייכנס בו פירוש שאינו מתאים ויודפס כך, הרי 

זה מטיל פגם בכל המפעל. שמזה מובן שאחראי יכול להיות רק זה שיש בידו הזמן והפנאי להקדישו 

ככל הדרוש לעבור על כל הפירוש מן הקצה אל הקצה, ולעבור בעיון המתאים, בכדי לשלול כל סטי' 

מדרך המסורה, היא היא דרך הישרה.

כן מובן שבמפעל כהאמור - אינו שייך ענין של מינוי שליח או בא כח, כי אין דבר אחראי כזה 

נעשה על ידי אמונה באחרים וסמיכה עליהם. ובפרט על פי פתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, אשר מלה 

הבאה בדיבור היא לרבים, שבכתב - לכל הדור, ושבדפוס - לדורי דורות.

ולכן מוכרחני לסרב מלקבל ההצעה האמורה, ולא רק לשללה בנוגע להאחריות, אלא גם כן 

שלא לתת שמי להמפעל, כיון שקריאת השם היינו הך דהשתתפות בהאחריות, כמובן.

ב( בנוגע לעצם המפעל, דעתי שדבר נכון הוא, אבל אך ורק - באם ייעשה על ידי אנשים נאמנים 

ולאחרי זה - ביקור של כמה וכמה בני סמכא שיש להם נאמנות בהחלט בענינים כגון אלו. ואפרש דברי:

אף שבעצם הדבר - נתפרשו דברי התנ"ך על ידי המפרשים הראשונים ושלאחריהם, מתחיל 

עסקו  כי  להם,  מיוחדה  סמכות  אשר  ציון,  ומצודת  דוד  למצודת  ועד  רש"י  פירוש  הוא  מפרשנדתא 

בפירוש התנ"ך מתאים לענינו, זאת אומרת, מלאכת הקדש, שפירשו תורת ה', ספר הספרים, מבלי 

כל פניות ונגיעות, אפילו פניות רוחניות, ועל אחת כמה וכמה מבלי התשוקה להעמיד על דעת עצמו 

ועוד בזאת  וכיו"ב,  ידעתי"  וכלשון רש"י בכמה מקומות "לא  ונסתר,  נעלם  ולהראות שאין כל דבר 

מודגשה הסמכות שלהם - בהיות להם מסורה מדור לדור בפירוש הכתובים לאמתתם, וקרוב לודאי 

- כמה פירושים שנמסרו מדור לדור מאז כתיבת ספרי התנ"ך. וידועים דברי הרמב"ם בנוגע ללשון 

הרי  הלשון,  בהבנת  מקשה  שזהו  ופרטים  ענינים  כמה  נשתכחו  הדורות  ריחוק  שמפני  איך  הקדש, 

שהיתה מסורה בזה.

אף על פי כן, כיון שיש שנויים בסגנון, כמה ענינים שלפנים הי' פי' פשוט ועכשו - לא פשוט 

וכיו"ב, לכן טוב שיערך פירוש האמור. והרי יש לנו להשען על מה שגדולי ישראל בדורות שקדמונו - 

הרשו להעתיק מפירושים האמורים ללשון אידיש, עברי טייטש, והשתדלו להפיצה בין אלו שלא יכלו 

מפני איזו סיבות שתהיינה, ללמוד מפירוש רש"י ושלאחריו. אלא שפשוט שתנאי העקרי לכל המפעל 

- שיהי', כלשון חז"ל, יין ישן ורק הקנקן, זאת אומרת, רק הסגנון והלשון, יהי' חדש. ויין הישן - הרי 

זה אותם הפירושים שסמכו עליהם ידיהם גדולי ישראל בדורות שקדמונו, וכנזכר לעיל - מפירוש רש"י 

ועד למצודת דוד ומצודת ציון.

ג( על דרך שמצינו בפירושים הקדמונים - שהוסיפו דיוק בפירושם על ידי הבאת ביטוי מלשונות 

אחרים, וכל' רש"י - בלע"ז, הרי גם בפירוש האמור יש להכניס על דרך זה.

המשך בעמוד קפה

המשך מהעמוד הקודם



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(ycewÎzay meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y

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

oifge` mipy` cenr ek sc oey`x wxtdheq
.úBúBL àì:DWi` zgY aizkC.úéîìBò øéæçé àìå:opAx EdEqpw `qpw.Bpîæ òébiLëì Ÿ¦§¦©©¦¨§Ÿ©£¦¨¦§¨¨§¨©¨¨¦§¤©¦©§©

:clEd zcill Wcg c"k xg`l.àáBøäåcli FnM ,xEgA(`k ziW`xA):`iax.Bîöò úøaòî §©©Ÿ¤§¥©©¨¨§¨¤¨§¤¤§¥¦©§¨§ª¤¤©§
:Dl `Pwe zxArn FYW` dzidW.úBúBL Bà:clEl Dilhwil `l opixn` `leøæîî úLà ¤¨§¨¦§§ª¤¤§¦¥¨§Ÿ©§¦¨Ÿ¦§§¥©¨¨¥¤©§¥

.øæîîì:dxYqpe Dl `Pwe xfnnl zQipe xfnnl diE`xd dX` xnFlM.'eë äúBL BàoOwlE §©§¥§©¦¨¨§¨§©§¥§¦¥§©§¥§¦¥¨§¦§§¨¨§©¨

:`hiWR KixR.àpz éàä ék éøîàc àðàzi`C ¨¦§¦¨£¨§¨§¦¦©©¨§¦

`N` hwp `lCn ,zFzFW dpwfE dxwr Dil¥£¨¨§¥¨¦§Ÿ¨©¤¨

rxf drxfpe dzTpEn `cEnlY aiqpe zipFlii ©̀§¦§¨¦©§¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©

iAxM `nl` ,DnIwl diE`x Dpi`C mEXn `le§Ÿ¦§¥¨§¨§©§¨©§¨§©¦

zFAxle zFxtle zxg` `Vl lFkiC l"q xfrl ¤̀§¨¨§¨¦¨©¤¤§¦§§¦§

:`l zipFlii` d"t`e.Bæådxwr drEpv dX` lM ©©§¦Ÿ§¨¦¨§¨£¨¨

:dciqtd dxYqp `lC mEXn.ïéìeñt Letéì àì ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ¥§¦
`le dxti `l i`eld ,mdipiA mFlW dUrp `lŸ©£¤¨¥¥¤©§©Ÿ¦§¤§Ÿ

:oixfnn eizFxFC lke li`Fd dAxiàì àéäå ¦§¤¦§¨¨©§¥¦§¦Ÿ
.'eë äNtúðlr dhFq zWxR `nizC Edn xnFlM ¦§¨¨§©©§¥¨¨¨©¨©

,`ide aizkCn `niiw l`xUi zW`A KgxM̈§¨§¥¤¦§¨¥©§¨¦¦§¦§¦

dxEq` dURzp `l ikC `id Ff rnWn `hErin¦¨©§©¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨

xare DixzaC `xw i`w Dlre ,'EM dURzp `d̈¦§¨¨©£©¨¥§¨§©§¥§¨©

m` KdA ol `wRqnC `kidC ,'Fbe gEx eilr̈¨©§§¥¨¦§©§¨¨§©¦

odM zW` la` ,dzFW d`nhp `l m`e d`nhp¦§§¨§¦Ÿ¦§§¨¨£¨¥¤Ÿ¥

llkA iOp Dzil dURzp `l `ide llkA DzilC§¥¨¦§©§¦Ÿ¦§¨¨¥¨©¥¦§©

:l"nw ,d`wWd.äðåeðúîadzzXW xg`l ©§¨¨§¦§©§¨§©©¤¨§¨

`lC ,Dlral zxYnC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§ª¤¤§©£¨§Ÿ

:miOd dEwcA ixdW `id dpFf `niY.äðåeðúî ¥¨¨¦¤£¥§¨¨©©¦¦§©§¨
dlYW `N` `id dpFfe miOd dEwcA i`Ce `d̈©©§¨¨©©¦§¨¦¤¨¤¨¨

:Dlral zxYn i`O`e zEkf DlCøc äðåeðúîa ¨§§©©ª¤¤§©£¨§¦§©§¨¤¤
.íéøáà`N` mikxiaE mirOA dpeEpzn Dpi`W ¥¨¦¤¥¨¦§©§¨©¥©¦©§¥©¦¤¨

`nizC Edn .dilr micaM dixa` x`WE DW`xŸ¨§¨¥¨¤¨§¥¦¨¤¨©§¥¨

Dl ded oM m`C ,Dl dlY zEkf e`l `d̈¨§¨¨¨§¦¥£¨¨

dzPf qp`A `N` ,miOd zwicA KxC dpeEpzdl§¦§©§¨¤¤§¦©©©¦¤¨§Ÿ¤¦§¨

kitl`din odklE DMxcM `NW dpeEpzn K §¦¨¦§©§¨¤Ÿ§©§¨§Ÿ¥¦¨

:xqYiY.CLéà éãòìaîikd xA DWi`C rnWn ¦§©¦©§£¥¦¥©§©§¦¨©¨¥

:`Ed.ïì òîLî à÷lrA zaikW mcTinlC ¨©§©¨¦§¦§©§¦©©©

s`e `Ed daikW xA qixqe ,`z`C `Ed lrFal§¥§¨¨§¨¦©§¦¨§©

,xn`w dOg qixqaE .`Ed drixf xA e`lC aB lr©©§¨©§¦¨¦§¦©¨¨¨©

DnIwl xEq`W mc` qixqA `le ,DnIwl xYnC§ª¨§©§¨§Ÿ¦§¦¨¨¤¨§©§¨

`MC rEvR `ai `l mEXn(bk mixaC): ¦Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨¦
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àùðù]:dpiwfe dxwr icda zipelii` `pz `l i`n` dnize .['eke dpiwfe dxwràì
biyz l` (bk ilyn) xne` aezkd eilr inlyexia .exiag zxaern mc` `yi

dy`e mipa el eid m`y xfrl` iaxl minkg micene `az l` minezi dcyae mler leab

zi`xp xak dxizql iepiw oia ezne [mipae dy` el eid daezk zlhep `l e` dzey `idy]

:zezyl

úøáåòî`le 'it i"yx .'eke dzey e` envr

dnize clel dilhwl `lc opixn`

cr oiznp ol ztki` dn dilhwnl ol zi` i`n`

dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opz `d clzy

mzde clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`veid

z` zeaxl mdipy mb ezne `ed aezkd zxifb

iax `l `d `xw iaxc `nrh rnyn mzde cled

`ed lrac `pennc meyn dil dipilhw `l `xw

lra eilr ziyi xy`k (`k zeny) aizkck

b"r` envr zxaern `yexit ikd `kde dy`d

clzy xg`l dzey zxaern `idyk dl `piwc

dl `piw i`c exiag zxaern iab enk opixn` `le

dlitd e` cled zne dclie zxaern `idyk

hrnnc dzid iepiw za e`lc dzey dpi` d"t`

opixn`cke ezy` dhyz ikn ixtqa dl

xak 'eke mipae dy` [el] eid `l inlyexia

:zezyl `ly [zi`xp]øîàl`rnyi iax el

l`rnyi 'xe dniz .ecwtie zexwr lk exzqi k"`

eclie xrva zeclei lk exzqi diytpl dil `nil

:dciqtd dxzqp `le li`ed efe geixa

úøîàådizwit` `de dniz .`ed `ieaix

dqex`d zeaxl (.ck sc) lirl

:iepiwl mai zxneyeåæådxeq` dytzpe li`ed

i`n` i"xl dniz .l"nw llk dzyz `l `ni`

lirl jixtck inp ikd `ni`e `kd jixt `l

ekezn dizrc` wiqnc `xwc `kid lk d`xpe

jixt `l izixg` `yxcl yixcne ikd yxcnl

ipiqa dynl yxcnl ozip jkc l"nwc p"d `ni`e

odk zy` xeq`l dytzp `ide oebk `"ra `le

lirl la` lra zaiky dncwy in jyi` icrlan

wxta oke mixb ihernl `icda rnyn l`xyi ipa

n"n g` el yiy inc `xnba (.ak sc) zenaic ipy

`hiyt jixt `wc meail eig` zy` z` wwef

ipan deg` deg` slil `nizc edn `ed eig`

oi`c meyn inp ikd `ni`e jixt mzd l"nw awri

dze`n `ivedl `nrh jixve dvgnl dey dxfb

el `nhile (:my) eyxeil oiprl oke `xw e` `xaq

yi einra lra `nhi `l `"cq `ed eig` `hiyt

`nhn cvik `d `nhn epi`y yie `nhny lra

p"d dleqt ezy`l `nhn epi`e dxyk ezy`l

oileqt hrnn `xw `dc inp ikd `ni`e l"nw

iab (.f sc) oikxrc w"ta oke `ed leqt i`de

cr dl mipiznn oi` bxdil z`veiy dy`d

xy`k (ik) `nizc edn `id dteb `hiyt clzy

lrac `penn i`de aizk dy`d lra eilr ziyi

ol `wtp [`dc] i`nc p"d `ni`e l"nw `ed

xwirc opireny`c oeik `kd la` `ed lrac `pennc mzdn:i"xt oke icin dipin ihernl `zrc iwlq `l ez izixg` `yxcl `xwúùàmc` qixqa `le dng qixqa 'it i"yx . qixq

zexke `kc revt (:ht sc my) lxrd wxtae (:k sc) zenaic ipy wxta iziinc `ziixa i`d meyn i` dniiwl xeq`c oixwir qek dzyy oebk mc` qixqc olpn opirci `le dniiwl xeq`y

zexke `kc revt `ai `l xn`py meyn `nrh ipzwck i`w dkty zexke `kc revt` jigxk lr `l` miiwl xeq` owf ike owf inp ipzw `d dniiwl xeq` cr 'eke owfde mc` qixq dkty

:dlr inp i`wc dilpn `prci `l `ziixaa ipzwc qixq` la` dkty
la`
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.íéîòt éðL äàîèð äàîèð àîéúc eäîoOwl Dil opiWxce ,dWxRA mixEn`(:fk sC)cg` ©§¥¨¦§§¨¦§§¨§¥§¨¦£¦©¨¨¨§©§¦¨¥§©¨©¤¨

oiC DA bdFpC `xw irYWn dxizq `dA lrFA` `xqYinC `kid ,lrFAl cg`e lrAl©©©§¤¨©¥¥¨§¦§§¨©¥§¨§¦¨¦§¨¦§¨§¥¨¦

:'EM dxEq`C `d la` ,dhFq.ì"î÷Dl aFxw Fpi`C `kidC ,`z` DitEbl `xw `z` ikC ¨£¨¨©£¨§¦¨¨§¨§¥¨¨§¥¨§¥¨¨

:`z` miaFxw ihErnl e`le ,df iEPw ici lr dilr xq`p.àðîçø øîà LéàWi` akWe ¤¡¨¨¤¨©§¥¦¤§¨§©¥§¦¨¨¦¨©©§¨¨§¨©¦

:DzF`.óeçLFA oi`e Waie dlke sgWp FxUAW ¨¨¤§¨¦§©§¨¨§¨¥§¥

Wi ,FznbEC EpipW zFllTA mipdM zxFzaE ,gMŸ©§©Ÿ£¦©§¨¨¦§¨¥

FxUA la` dHOA lHnE dlFg `EdW mc` Ll§¨¨¤¤ª¨©¦¨£¨§¨

cOln ztgXd z` xnFl cEnlY ,eilr xEnẄ¨¨©§©¤©©¤¤§©¥

:sgWp FxUAW.'eë Bãé ìò ïép÷îDA opiede FnM ¤§¨¦§¨§©¦©¨§©£¥¨¨

:`hiWR Fci lr oiPwn.àèéLt äîeøúa ìñBôe §©¦©¨§¦¨¥¦§¨§¦¨
dX`d z` oilNgnd milEqRd on cg` `Ed m ¦̀¤¨¦©§¦©§©§¦¤¨¦¨

`niiwC xfnnE oizp llg car miakFM caFr oFbM§¥¨¦¤¤¨¨¨¦©§¥§©§¨

wA oloz`iaA dX`d oilqFtC zFnaiaE oiWEC ¨§¦¦¦¨§§¦¨¦¨§¦¨¨

inl dlraPW oeiM ,xf Wi`l didz iM odM zaEn¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¥¨¤¦§£¨§¦

:DlqR Dlv` xGW.Bòøæ ìlçé àìaizM `lCn ¤¨¤§¨§¨¨Ÿ§©¥©§¦§Ÿ§¦

cg`e Dl cg` oilENg ipW opiWxC lgi `lŸ©¥©§¦¨§¥¦¦¤¨¨§¤¨

:Drxfl.ìlçî òøæ déì úéàcdX`d z` §©§¨§¦¥¤©§©¥¤¨¦¨

:lNgi `l rxf Dil zilC ,Fz`iaA.ïì òîLî à÷ §¦¨§¥¥¤©Ÿ§©¥¨©§©¨
oiPwn xn`C `dn Dil opirnW lqFtC l`EnW§¥§¥©§¦¨¥¥¨§¨©§©¦

:sFgW ici lr.'Bâå øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§
,oz`iaA dX`l ilqR oilEqtC ol `wtp DiPnE¦¥©§¨¨¦§¦¨§¥§¦¨§¦¨¨

died Dil zi`C WFxcp died oFWlA Diwt`CnE¦§©§¥§¨£¨¨¦§§¦¥£¨¨

llge oizp xfnn oFbM DA oiqtFY oiWECTW in¦¤¦¦§¦¨§©§¥¨¦§¨¨

dndaM od ixd care miakFM caFr la` ,ilqR̈§¥£¨¥¨¦§¤¤£¥¥¦§¥¨

miakFM caFr .Elqtp `l died Edl zilC oeike§¥¨§¥§£¨¨Ÿ¦§§¥¨¦

aizkC ,l`xUiA oiWECw Fl oi`(k `xwIe)Wi` ¥¦¦§¦§¨¥¦§¦©¦§¨¦

oixcdpqA `ipze ,Edrx zW` z` s`pi xW`sC) £¤¦§©¤¥¤¥¥§©§¨§©§¤§¦©

(:apEdl zil `nl` ,mixg` [ixkp] zW`l hxR§¨§¥¤¨§¦£¥¦©§¨¥§

dnFCd mr ,EdA aizM xFngd mr car .zEWi ¦̀¤¤¦©£§¦§©©¤

:xFngl.da ïéLeøâå úeðîìà Bì LiL éîikC `Ed ©£¦¤¥©§¨§¥¦¨§¦

mgNn dia` ziA l` daWe EPOn rxf Dl oi ¥̀¨¤©¦¤§¨¨¤¥¨¦¨¦¤¤

caFr `vi ,Fz`iaA DlqR `lC ,lk`Y dia`̈¦¨Ÿ¥§Ÿ§¨¨§¦¨¨¨¥

,DA oiWExibe zEpnl` Fl oi`W care miakFM¨¦§¤¤¤¥©§¨§¥¦¨

mW oi` zOWkE oiWECw DA Fl EqtY `NW¤Ÿ¨§¨¦¦§¤¥¥¥

inC ,`Nwl `ni` KixR zFnaiaE .dilr zEpnl ©̀§¨¨¤¨¦¨¨¦¥¨§ª¨§¦

rxf Dl zi` ikC `Ed oiWExibe zEpnl` Fl WIW¤¥©§¨§¥¦§¦¦¨¤©

zi` 'it` care miakFM caFr la` ,lEkiY `lŸ¥£¨¥¨¦§¤¤£¦¦

lr `AdA Dl ipWn mzde ,lEkiY DiPn rxf Dl̈¤©¦¥¥§¨¨§¨¥¨§©¨©

Dil] opirnW EdinE .[b"kl dpnl`A] FYnai§¦§§©§¨¨§¦©§¦¨¥

:miakFM caFr i"r oiPwnC [`dn.àlàåFpi`W in ¥¨¦§©¦¥¨¦§¤¨¦¤¥

:dndA ihErnl 'ipznC Wi`ì úeðæ ïéàc.äîäá ¦§©§¦§©¥§¥¨§¥§¦§¥¨
zxq`p Dpi`e dndA zliraA dpFf ziUrp Dpi ¥̀¨©£¥¨¦§¦©§¥¨§¥¨¤¡¤¤

:DlrA lr.äðBæ ïðúà:DppY`A dlh ozpøéçî ©©£¨¤§©¨¨©¨¤§¤§¨¨§¦
.áìk:dlhA alM silgd.áìk ïðúàmc` m`W ¤¤¤¡¦¤¤§¨¤¤§©¤¤¤¦¨¨

:iAlkl ilrAde dlh Kilid dpFfl xnF`øéçî ¥§¨¥¦¨¤§¦¨£¦§©§¦§¦
.äðBæ,dlhA Dtilgde dpFf dgtW Fl dzid ¨¨§¨¦§¨¨§¤¡¦¨§¨¤

zEpf e`lC llMn xYn alM opz` xn`wCnE¦§¨¨©¤§©¤¤ª¨¦§¨§¨§

:opz` mW Dlr liig ded `Ed zEpf i`C ,`Ed§¦§£¨¨¥£¨¥¤§¨

.él änì òøæ úáëL àlàåi"r oiPwn Yxn`C oeiM §¤¨¦§©¤©¨¨¦¥¨§¨§©§§©¦

:sEgWì.dkøãk àlL dì àpwLFOr ixzQY l` ¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨©¦¨§¦¦

:DMxcM `NW lrAdl.áéúk äMà éákLîEWTd §¦¨¥¤Ÿ§©§¨¦§§¥¦¨§¦ª§

eilr zxq`pC oeike ,mixaC lkl dizFaMWn ipW§¥¦§§¤¨§¨§¨¦§¥¨§¤¡¤¤¨¨

:iEPw ied `l i`O`àîìòa àúeöéøt íéøáà Cøc ©©Ÿ£¥¦¤¤¥¨¦§¦¨§¨§¨
.àeä:xUA aExwA DOr akFWøñà÷ éî àúeöéøt ¥¦¨§¥¨¨§¦¨¦¨¨©

.àðîçø`lC oeike ,ikdA DlrA lr dX` ©§¨¨¦¨©©£¨§¨¥§¥¨§Ÿ

:`Ed iEPw e`lC `hiWR ikdA Dilr `xQYn¦©§¨£¥§¨¥§¦¨§¨¦

.ä÷éLða:mFwn FzF`A WOXd wiXnàúàc eðééä ¦§¦¨©¦©©¨§¨©§§¨¨
.déèeòîì àø÷:`id d`xrd `niY `lC.øîàc ïàîì àlàzFnaiA(:dp sC)aizkcM zFixrd lkA d`iA xnbM `idW dxFYA dxEn`d d`xrd(k `xwIe)dxrd DxFwn z`dxrd Fx`W z` §¨§©¥§Ÿ¥¨©£¨¨¦¤¨§©§¨©¦¨©©£¨¨¨£¨©¨¤¦¦§©¦¨§¨¨£¨§¦§¦©¦§¨¤§¨¤¡¨¤§¥¤¡¨

:dtExg dgtXn uEg xaC lkl `id d`iA xnbM `ld ,DhErnl `xw `z`C xninl zivn ikid ,xninl `Mi` i`n ,dwiWp Ff.àéìz ìòác àãéô÷aDil opifg `d lraE ,`Pwe aizkC §¦¨©¦¨§¥©¥¦¨¦§¥©§¨¨§¨§©¨£Ÿ¦§©¦¨¦§¨¨¨¦¦§¨£¨¦§¥¨§©©©§¨¦§¦§¦¥©©¨£¦¨¥

:KM lr Dl `Pw ixdW citwC§¨¦¤£¥¦¥¨©¨
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ìáàdpnl`n dl opirny `d dniz .ol rnyn `w `l `ni` `niiwe dxeq`e li`ed `d

ezy` dhyz ikc `xw jixhvi` ikd 'it`e lral `niiwe dxiq`c lecb odkl

`wecc d`xp ohw `le `pngx xn` yi` xn`y dn lr oke dzey ded ikd e`l `d ihernl

ixdy yi` epi`y t"r` cg` meie mipy ryz oa ici lr dxq`p la` `xw dl hrnn dizyn

dpnl` wxta `zi`ck dnexza zlqet ez`ia

`zi`ck eci lr dexrd zlwqpe (.gq sc zenai)

wxta enewne (:dp sc oixcdpq) zezin 'c 'ta

`pwn zeixr lkc `inec (.dn sc dcp) otec `vei

zezeyc `l` opireny`l jixhvi` `lc oci lr

edpip zeixrc meyn ike `hiyt exq`pc la`

:irixb

óåçùekxck lrea epi`y l`ppg epiax yxit .

df jy` gexn edfi` `ipzc rixfn epi`e

iax r"x ixac eiky`a gex qpkpy mihilwd

hwp i`n` dniz segyd df xne` l`rnyi

ied segy `nye qixq hwp `le segy l`eny

:ith `zeax

ìáài`n `niz .`niiwe `xiq`e li`ed `d

lk i"r `id 'ipzn `de `ped ax l"nw

lka xq`py in eyexit ikdc l"ie oipwn zeixr

ezaexw dpi` elit` zepf zlira i"r l`xyi za

l`xyi za lk ikd e`lac miakek caer `vi

:diabl `niiwe `xqznàöéoi`y miakek caer

ol `wtpc i"yx yxit .da oiyexibe zepnl` el

zy`l hxt edrx zy` z` s`pi xy` aizkcn

wtp `de dniz mixg`wxta oiyeciwa ol `

`xw iz` `lc dnecnke ma ozgzz `ln xne`d

lr `ad l`xyi ihernl `l` mixg` zy`l hxt

b"r` l"nwe miakek caer zy` miakek zcaerd

miakek zcaera l`xyi odl yi lra zlerac

:xeht

éèåòîìzepfac rnyn `kdc dniz .dnda

'ta xn`c `ax ok m` `zlin `ilz

dndal zepf yic (.cp sc zenai) eznai lr `ad

l"lc xninl ol zi` ike i`n ihernl 'ipzn

:`ped [`pepnd] axc e` l`enyc

àðî.dndal zepf oi` opax ixn`c `zlin `d

`d `pn (:l dxenz) oixeq`d lk 'ta b"d

hinzyip `l dil xn` dndal zepf oi`c `zlin

alk opz` ikd p"` alke dpef opz` aezkpe `xw

:'ekeàìài`n dwiyp ef d`xrd xn`c o`nl

eznai lr `ad 'ta l`eny epiide .xninl `ki`

inp l`enyc diail` `kde (:dp sc zenai)

o`nl `xazqn `kti` daxc` dnize opiwqn

x`y iab d`ia daiyge dwiyp ef d`xrd xn`c

`l` ihernl `kd `xw jixhvi`c epiid zeixr

daiyg `le dxhr zqpkd ef d`xrd c"nl

jixhvi` i`n `kd zeixr x`y iab dwiyp
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ãçà ,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð" ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦¤¨
.úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä ,ìòBaì ãçàå ìòaì©©©§¤¨©¥¥¨§¨¦©§¨§¨§
à÷ ,àì àîéà ,àîéé÷å äøeñàå ìéàBä àä ìáà£¨¨¦§£¨§©§¨¥¨Ÿ¨
àðîçø øîà Léà :'eëå ïèwä ïî õeç :ïì òîLî©§©¨¦©¨¨§¦¨©©£¨¨
éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì .Léà BðéàLå ,ïè÷ àìå§Ÿ¨¨§¤¥¦§©¥©¦¥¨§©¥
ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î óeçL :ìàeîL øîàäå ,óeçL̈§¨¨©§¥¨§©¦©¨¥
:àîéúc eäî ?àèéLt ,Bãé ìò ïép÷î !äîeøúa¦§¨§©¦©¨§¦¨©§¥¨
àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨
"äîeøúa ìñBôe" .ïì òîLî à÷ ,àeä éëä øa åàì̈©¨¦¨©§©¨¥¦§¨
,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå" :àîéúc eäî ?àèéLt§¦¨©§¥¨§Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
à÷ ,ìlçéì àì òøæ déì úéìc ,ìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥§¥¥¤©Ÿ¦©¥¨
:àðeðîä áø øîàäå ,éBb éèeòîì àlàå .ïì òîLî©§©¨§¤¨§©¥§¨¨©©©§¨
,Bãé ìò ïép÷î .äîeøúa ìñBôe Bãé ìò ïép÷î éBb§©¦©¨¥¦§¨§©¦©¨
ézL "äàîèð" "äàîèð" :àîéúc eäî ?àèéLt§¦¨©§¥¨¦§§¨¦§§¨§¥
àøqzéî÷c àëéä ,ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà ,íéîòt§¨¦¤¨©©©§¤¨©¥¥¨§¨¦©§¨
àîéà ,àîéé÷å äøeñàå ìéàBä àä ìáà .úeðæ àäa§¨§£¨¨¦©£¨§©§¨¥¨
eäî ?àèéLt ,äîeøúa ìñBôe .ïì òîLî÷ ,àìŸ¨©§©¨¥¦§¨§¦¨©
,àðîçø øîà "øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe" :àîéúc§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¨©©£¨¨
ïì òîLî÷ ,àì äéåä øa åàìc ,ïéà äéåä øác§©£¨¨¦§¨©£¨¨Ÿ¨©§©¨
:ìàòîLé 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàã ,ïðçBé 'øãî ìéñôc§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨¦¦§¨¥
,äéiålä ìòå ,úðäkä ìò eàaL ãáòå ,éBâì ïépî¦©¦§§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¨
ék ïäk úáe" :øîàpL ,äeìñtL ìàøNé úa ìòå§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©©Ÿ¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî "äLeøâe äðîìà äéäú¦§¤©§¨¨§¨¦¤¥©§¨§¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ãáòå éBb eàöé ,dä¨§§¤¤¤¥©§¨§¥¦
éèeòîì :àtt áø øîà ?éàî éèeòîì àlàå .dä§¤¨§©¥©¨©©©¨§©¥
àé÷æøtî àáø déì øîà .äîäáa úeðæ ïéàL ,äîäa§¥¨¤¥§¦§¥¨¨©¥¨¨¦©§©§¨
úeðæ ïéà ïðaø øeîàc àúléî àä àðî :éLà áøì§©©¦§¨¨¦§¨©£©¨¨¥§
"áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú àì" :áéúëc ?äîäáa¦§¥¨¦§¦Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤
:øîàpL ,ïéøzeî äðBæ øéçîe "áìk ïðúà" :àéðúå§©§¨¤§©¤¤§¦¨¨¦¤¤¡©
"òøæ úáëL" àlàå .äòaøà àìå íéðL ,"íäéðL íb"©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨§¤¨¦§©¤©
èøt "òøæ úáëL" àéðúãëì déì éòaéî ?éì änì̈¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¦§©¤©§¨
:úLL áø øîà ?"øçà øáã" éàî .øçà øáãì§¨¨©¥©¨¨©¥¨©©¥¤

ì èøt:àáø déì øîà .dkøãk àìL dì àpéwL §¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨¨©¥¨¨
øîà àlà ?áéúk "äMà éákLî" ,dkøãk àìL¤Ÿ§©§¨¦§§¥¦¨§¦¤¨¨©

ì èøt :àáø:ééaà déì øîà .íéøáà Cøc dì àpéwL ¨¨§¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦¨©¥©©¥
?àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòa àúeöéøt§¦¨§¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨

ì èøt :ééaà øîà àlàúñðëä Bæ äàøòä øîàc ïàîì àçéðä ,ä÷éLða dì àpéwL ¤¨¨©©©¥§¨§¤¦¥¨¦§¦¨¨¦¨§©§¨©©£¨¨©§¨©
øîàc ïàîì àlà .ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ,ä÷éLð ìáà ,äøèò£¨¨£¨§¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨¤¨§©§¨©

ì íìBòì ?øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLð Bæ äàøòä,àîéúc eäîå ,íéøáà Cøc dì àpéwL ©£¨¨§¦¨©¦¨§¥©§¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦§©§¥¨
íãà àOé :ìàeîL øîà .ïì òîLî÷ ,ãéô÷ à÷ àä ìòáe àðîçø àéìz ìòác àãéô÷a¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨©©¨¨¨¥¨©§©¨¨©§¥¦¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(ycewÎzay meil)

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáà ,`piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBäxak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lread lr dxeq`àì àîéà ,`ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

dzeyà÷ ,ïì òîLîxeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ¨©§©¨
dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic

áìk ïðúà,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe ¤§©¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidy -øîàpL ,ïéøzeî ,¨¦¤¤¡©

weqtd seqa"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìå ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
,`xnbd zvxznì èøt ,úLL áø øîàwLdkøãk àlL dì àpé ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨

`l` ,dlibx d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piw `ly -
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(ycewÎzay meil)

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáà ,`piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBäxak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lread lr dxeq`àì àîéà ,`ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

dzeyà÷ ,ïì òîLîxeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ¨©§©¨
dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic

áìk ïðúà,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe ¤§©¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidy -øîàpL ,ïéøzeî ,¨¦¤¤¡©

weqtd seqa"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìå ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
,`xnbd zvxznì èøt ,úLL áø øîàwLdkøãk àlL dì àpé ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨

`l` ,dlibx d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piw `ly -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד ל



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.`
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.æéøö ìáàúBøkk ézL ìò òBöáì C[ciúaMa äaøä íéîòt ãòBñ elôàå úBðBLàøä úBcòña Bîk úBîéìL £¨¨¦¦§©©§¥¦¨§¥§¦§ª¨¦©£¦¥§¨¦©§¥©©¨
éøöãøé 'å íBéaL éôì íìL ãçà økëa éc 'â äcòñì elôàL íéøîBà Léå äðLî íçì äcòñ ìëì C ¨¦§¨§ª¨¤¤¦§¤§¥§¦¤£¦¦§ª¨©§¦¨¤¨¨¥§¦¤§¨©

íBéa ïäî úçà ìëà íéøîBò 'áì úBøkk 'ã éøä úBøkk ézL eNò øîò ìkîe íéøîBò éðL ãçà ìëì ïîä©¨§¨¤¨§¥¨¦¦¨Ÿ¤¨§¥¦¨£¥¦¨§¨¦¨©©©¥¤§
elà úBðéãîa ì÷äì âäðnä èMtúð ïëå 'â äcòñì íìL 'à økk äøàLð ø÷aa úçàå úaL ìéìa úçàå 'å§©©§¥©¨§©©©Ÿ¤¦§£¨¦¨¨¥¦§ª¨§¥¦§©¥©¦§¨§¨¥¦§¦¥
àlà øwò àeäL äðBLàøä àøáñk íéðL ç÷éì øénçäì Lé ìáà íìL ãçà økk ìò 'â äcòña òBöáì¦§©¦§ª¨©¦¨¤¨¨¥£¨¥§©§¦¦©§©¦¦§¨¨¨¦¨¤¦¨¤¨

.íìL ãçà økkî úBçôé àì æàL íéðL Bì ïéà ïk-íà¦¥¥§©¦¤¨Ÿ¦§¦¦¨¤¨¨¥
ז  סעיף תחילת סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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dkld ixe`ia
úåøëë éúù [ãé שלישית בסעודה הפת לכסות נהגו לא -39.

zetqede mipeiv
הנוהגים 39) שלכאורה הובא יז סעיף על רעא סי' לעיל

יכסו  – 'המוציא' ברכת בשעת גם הפת על הכיסוי להשאיר
בשעת  הפת לכסות הנוהגים אבל שלישית, בסעודה גם הפת

שלישית. בסעודה מקדשין אין הרי – בלבד הקידוש
(ובערוך  שלישית בסעודה הפת מכסים אינם רבים אמנם

שלישית). בסעודה הפת לכסות דרכינו ואין ס"י: השלחן

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

מהשינים ‚ הפנימיים באיברים דהיינו חלל של מכה כל
השבת  את עליה מחללין בכלל עצמן ושינים ולפנים
הפנימיים  איברים משאר אחד או השינים שנתקלקלו והוא
מיחושים  אבל בזה וכיוצא בועא בהם שיש או מכה מחמת
אם  אפילו עליהם מחללין ואין מכה נקראים אינן בעלמא

מאד. לו כואב

לחלל  מותר אזי גופו כל ממנו שחלה עד כך כל מצטער ואם
כל  מצטער אינו (ואם גמורה במלאכה אפילו נכרי ידי על
כמו  שבות) משום האסור דבר כל נכרי ע"י לעשות מותר כך
שחלה  עד כך כל ומצטער בשינו שחושש מי ולכן שיתבאר
לנכרי  אומר נכרי) ע"י לחלל מותר (אזי גופו כל ממנו
קצת  ומסייע שינו לו ממציא שהישראל ואף להוציאו
אם  שאף לפי ממש בו אין שמסייע כלום בכך אין בהוצאתו

ה  על לא מעכב היה שלא אלא זה סיוע מסייעו הישראל יה
(ולהאומרים  בלבדו זה דבר לעשות יכול הנכרי היה  ידו
מדברי  אלא אסורה אינה לגופה צריכה שאינה מלאכה
כל  ממנו חלה לא אם אף נכרי ע"י להוציאו מותר סופרים

שיתבאר): כמו גופו

בסתם „ אפילו אלא אומד צריכה אינה חלל של מכה
החולה  וגם חילול שצריך בה שמכירין בקיאין שם שאין
בחול  לו לעשות שרגילין מה כל לו עושין כלום אומר  אינו
כלל  סכנה שאין אע"פ לחולה יפים שהם ורפואות ממאכלים
סכנה  בו יש החולי מקום שמכל כיון ההוא הדבר במניעת
ואין  ממתין שהוא חולי באותו ומכירים כשיודעים אבל
חלל  של מכה שהיא אע"פ עליו לחלל אסור חילול צריך

צריך. שאין אומר הבקי או החולה אם שכן וכל

ע"י  מחללין אין חילול שצריך במקום שאפילו אומרים ויש
יסתכן  לו יעשהו לא שאם בו לחוש שיש בדבר אלא ישראל
מקום  שמכל אע"פ סכנה דבר אותו במניעת שאין כל אבל
אותו  עושין אין בחול לו לעשותו ורגילין לו הוא צריך

סכנה. בו שאין חולה צרכי כדין נכרים ע"י אלא בשבת

בדבר  אפילו להחמיר שנוהגים אלו במדינות לנהוג יש (וכן
שאפשר  כל ישראל ע"י לעשותו שלא במניעתו סכנה שיש
א"כ  שיתבאר כמו כלל ועיכוב דיחוי בלא נכרי ע"י לעשותו
נכרי  ע"י לעשותו יש כלל סכנה שום במניעתו שאין בדבר
כלל  נכרי שם אין אם אבל קצת שיתעצל לחוש יש אם אף
נפש  בעל כל מקום ומכל הראשונה סברא על לסמוך יש

תורה): של באיסור לעצמו יחוש

יאמר ‰ אם ובחולה בבקי נשאלין חלל של שאינה מכה
יחללו  לא שאם שיאמר או לחילול שצריך מהם אחד
שאם  לחוש שיש בענין והוא חליו עליו שיכביד אפשר
אין  לאו ואם מחללין שמסתכן אפשר חליו עליו יכביד

מחללין:

Â שם עלתה אפילו הרגל גב על או היד גב שעל מכה
עלוקה  שבלע מי וכן ברזל הכאת מחמת שלא מאליה
אדם  לבשר וכשבאה במים ומצויה קטנה תולעת והיא
בולעה  וכשאדם קטנה חבית כמו שהיא עד הדם מוצצת
צבה  כריסו ונמצא שבמעיו ליחה מוצצת הוא המים בתוך
הממיתים  עפר מזוחלי אחד או שוטה כלב שנשכו מי וכן

חלל: של כמכה הם הרי לאו אם ממית אם ספק אפילו
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Ê על אפילו ברזל מחמת שנעשית מכה כל על מחללין וכן
על  מחללין וכן והרגל היד גב על שלא מבחוץ הבשר
פלונקר"ו  הנקרא (והוא סימטא ועל הטבעת בפי הבא שחין
חם  אינו אפילו או ביותר חם קדחת בו שיש מי ועל בלע"ז)
(שקורין  קרירות עם דהיינו סימור עם שהוא אלא ביותר
החמימות  עליו בא אחת שבפעם והוא בל"א) שוידרי"ן
בו  אין חם וסופו קר שתחלתו המצוי קדחת אבל והקרירות

סכנה:

Á מקיזין סכנה) חשש בו שיש בענין (והוא דם שאחזו מי
הראשון  יום הוא ואפילו רגליו על הולך ואפילו אותו
במים  להצטנן לו מותר סכנה חשש בו אין (ואם הדם שאחזו

לרפואה): כמתכוין ולא כמיקר שנראה מפני

Ë ששותת או ציר בה ויש אחת בעינו או בעיניו החושש
בה  שיש או דם ששותת או הכאב מחמת דמעות ממנה
שהוא  או מחט כמו בה נועץ שהכאב או תמיד שמגליד ריר
שאז  אלומפני כל של החולי בתחלת מחללין וקודח שורף
בלב  תלוי העין שמאור ימות העין תפקע שאם סכנה יש
קרוב  הוא שכבר דהיינו אלו כל של החולי בסוף אבל
מעט  שקודחת חולי מקצת אלא בה נשאר ולא להתרפאות
שבות  משום שהוא דבר אלא נכרי ע"י אפילו עושין אין

שיתבאר: כמו מאתמול השחוקים בסמנים לכחול כגון

È פי על אף סכנה שהוא אומרים שהרופאים חולי כל
ואם  השבת את עליו מחללין מבחוץ הבשר על שהוא
צריך  אין אומר אחד ורופא חילול צריך אומר אחד רופא

להקל. נפשות ספק שכל מחללין חילול

מכיר  שהוא אומר שאחד אלא מומחה רופא שם אין ואפילו
כי  פיו על מחללין חילול צריך שהוא לו ונראה זה בחולי
להקל  נפשות וספק קצת מומחין חשובין אדם בני כל
לחילול  צריך הוא שמא להסתפק שיש אומר אם (ואפילו
אינו  מקום ומכל זה) חולי מכיר שהוא שאומר והוא מחללין
אפילו  חילול צריך שאין האומר המומחה את להכחיש נאמן
סתם  אבל בישראל זה וכל חילול צריך שבודאי אומר זה אם
לחלל  כבקיאים אותם מחזיקים אין רופאים שאינן נכרים

זה: חולי המכיר ישראל שם כשאין פיהם על שבת

‡È רוצה שאינו התרופה לקבל החול[ה] רצה לא אם
של  חסידות שהיא אותו כופין שבת עליו שיחללו

שטות:

·È אין אומר ורופא פלונית לתרופה אני צריך אומר חולה
הרופא  ואם נפשו מרת יודע לב כי לחולה שומעין צריך

לרופא: שומעין לו מזיק התרופה שאותה אומר

‚È שצריך שבת ביום שאמדוהו סכנה בו שיש חולה
שבת  חילול מלאכת בה שיש ידועה רפואה לו לעשות
נחלל  שלא ונמצא הלילה עד נמתין אומרים אין ימים ח'
עליו  שמחללין אע"פ מיד יעשו אלא אחת שבת אלא עליו
אמדוהו  שהרי היום ימות לא שבודאי שבתותשאף ב'
לאחר  ימות שמא לחוש יש מקום מכל ימים ח' שיתקיים
אבל  מיד הרפואה לו לעשות יתחילו לא אם ימים הח'
שבת  חילול בלי מיד הרפואה לו לעשות שאפשר במקום

לעשותה  כדי יחללו לא מועטת שעה לשהות שיצטרכו אלא
חשש  שאין בענין הוא אם כלל שהוי שום בלי ומיד תיכף
אצל  היא דחויה שהשבת לפי זה מועט בשהוי כלל סכנה
בלא  להצילו שאפשר וכל לגמרי הותרה ולא נפש פיקוח

בשבילו. נדחית אינה שבת חילול

בני  שאינן קטנים או נכרים לפנינו יש אם אף מקום ומכל
יתחלל  ולא אלו ע"י לעשות אפשר הרי אומרים אין מצות
להצילו  דרך שאין שמכיון לפי מצות בני ישראלים ע"י שבת
השבת  נדחה הרי בשבת האסורה מלאכה בעשיית אלא
חילול  כאן ואין בהצלתו המחוייבים ישראלים לגבי בשבילו
עצמו  על להחמיר הישראל בא אם אפילו אלא עוד ולא כלל
לטרוח  רוצה שאינו מחמת או קטן או נכרי ע"י לעשות
הרואים  יאמרו סופריםשמא מדברי בדבר איסור יש בעצמו
ע"י  לכתחלה אותו מתירים ואין נפש פיקוח התירו בקושי
נכרים  ימצאו שכשלא הדבר יבא ושמא במצות המחוייבים
בנשים  ואפילו ישראל גדולי ע"י לחלל ירצו לא קטנים או
מוסרין  אין אעפ"כ זה חשש בהן ואין במצות מחוייבות שהן
שמא  כי ידן על שיעשה הזה והפיקוח העסק לבדן להן
ומוסרין  ישראל עם מצטרפין אבל בו יפשעו או יתעצלו
שכיון  הישראל ע"י מתעסקת והאשה לישראל הדבר
מקום  ומכל ידו על מזדרזת היא אף בו עוסק שהישראל
ישראלים  ע"י הכל לעשות להשתדל המובחר מן מצוה

תהא גדולים  שלא כדי ונשים הדיוטות ידי על ולא בחכמה
נפש  פיקוח במקום שלא להקל ויבאו בעיניהם קלה שבת

ברבים. למעשה הלכה להורות כדי וגם

מה  כלל הותרה ולא היא דחויה שהשבת שכיון אומרים ויש
לעשות  צריך התורה מן חילול יהא שלא לעשות שאפשר
לעשות  אפשר אם ולכן התורה מן במלאכה חילול יהא שלא
אין  שינוישאז ע"י עושה שינוי ע"י איחור ובלא דיחוי בלא
איחור  בלא נכרי ע"י לעשות אפשר ואם התורה מן איסור
ע"י  לעשות אסרו ולא התורה מן נכרי ע"י לעשות צריך כלל
לידי  ויבא הנכרי יתעצל שמא לחוש שיש במקום אלא נכרי
בענין  ומזרזו עליו עומד כשישראל לא אבל ועכוב דיחוי

לכלום. לחוש שאין

אלו  במדינות המנהג ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
שמא  חשש יש כי כן לנהוג שלא טוב אבל האחרונה כסברא
בזה  איסור שיש יסברו נכרי ע"י רק עושין שאין עכשיו יראו
ידי  ועל מצוי נכרי יהיה לא ולפעמים ישראל ידי על לעולם
הרוצה  ועכ"פ הנכרי על שימתינו במה החולה יסתכן זה
היתר  שיש פעם באותו לרבים יגלה נכרי ע"י לעשות

כאן: מזומן הוא שהנכרי אלא עצמו לישראל

„È זה הרי סכנה בו שיש בדבר שבת לחלל הזריז כל
שפירש  כגון אחר דבר עמו מתקן אם אפילו משובח
כל  וכן דגים עמו וצד לנהר שנפל תינוק להעלות מצודה

בזה: כיוצא

ÂË שמא ומוציאו הדלת שובר תינוק בפני דלת ננעלה
וימות: התינוק יבעת

ÊË ואין לו שוחטין בשר צריך סכנה בו שיש חולה היה
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c"agרד i`iyp epizeax zxezn

עליו  נחלל ואל לאו איסור שהיא נבלה נאכילנו אומרים
כבר  לדחות ניתנה השבת כי סקילה איסור שהיא שבת
כזית  כל על עובר שבנבלה ועוד ובבישול בהבערה
בכל  התורה מן איסור יש מכזית פחות כשאוכל וכזיתואפילו
איסור  אלא עושה אינו בשחיטה משא"כ ואכילה אכילה
באכילת  קץ החולה יהיה שמא ועוד חמור שהוא אע"פ אחד
לאכילה  צריך החולה אם מקום ומכל ויסתכן ויפרוש איסור
מאכילין  לו מתאחרת והשחוטה מיד מוכנת והנבלה לאלתר

הנבלה. אותו

נכרי  ויחם ישראל ימלא יין לו להרתיח צריך הוא אם אבל
סי' ביו"ד (עיין עליו וישגיח למעלה שנתבאר המנהג לפי
אין  בו יגע אם ואף שירתיח קודם בו יגע שלא וקנ"ה) קנ"ג
סופרים  מדברי איסור אלא בו יהיה לא אעפ"כ כי כלום בכך
לחוש  ואין תורה של איסור יעשה הישראל כשיחם משא"כ

כך: כל חמור איסורו שאין לפי בו החולה שיקוץ כלל

ÊÈ עשרה ורצו אחת גרוגרת שצריך הרופאים אמדוהו
שכר  להם ויש פטורין כולן גרוגרת אחד כל לו והביאו

בראשונה: הבריא אפילו ה' מאת

ÁÈ גרוגרות ב' אלא מצאו ולא גרוגרות לב' אמדוהו
ג' ועוד עצמו בפני אחד בעוקץ אחת כל מחוברות
שיש  העוקץ כורת אחד בעוקץ שלשתן מחוברות גרוגרות
בתלישה  ממעט מקום מכל בגרוגרות שמרבה שאף ג' בו
בעוקץ  וג' אחד בעוקץ ב' היו אם אבל המלאכה עיקר שהיא
להרבות  שאסור ב' בו שיש העוקץ אלא יכרתו לא אחד
מרבה  שאינו אע"פ בו נעשית שהמלאכה הדבר בשיעור
אם  מקום ומכל אחת בבת נעשית שהכל המלאכה בטורח
דיחוי  לידי יבא שלא בכך מדקדקים אין בהול הדבר

ועיכוב:

ËÈ או סכנה בו ואין למשכב חוליו מחמת שנפל חולה
כל  ממנו שנחלש עד כך כל שמצטער מיחוש לו שיש
צרכיו  הרי דומה הוא למשכב כנפל שהולך אע"פ שאז גופו
תורהכגון  של גמורות במלאכות אפילו נכרי ע"י נעשין
מאכלות  שכל ואע"פ לכך צריך אם לו לבשל או לו לאפות
שאין  לחולה אותן התירו לא סופרים מדברי אפילו האסורות
שאי  בשבת נכרים בישולי איסור לו התירו אעפ"כ סכנה בו
אלא  עצמו מחמת מותר שהוא כיון אחר בענין אפשר

האיסור. לו גורם הנכרי שמעשה

תורה  של באיסור ישראל ע"י שבת עליו מחללין אין אבל
נפש. סכנת בו שאין כל אבר סכנת בו יש אפילו

כגון  בידים סופרים דברי באיסורי ישראל עליו ולחלל
שחיקת  גזרת משום אסורה שהיא רפואה כל לו לעשות
בעשייתה  מלאכה סרך שום בעצמה בה שאין אע"פ סמנים
איסור  בעצמה בה גם יש אפילו או סופרים מדברי אפילו
שינוי  שום בלא לו לעשותה מותר בעשייתה סופרים מדברי
למשכב  נפל שלא אע"פ אבר סכנת בו יש אם החול מדרך

לא  גופו.וגם כל ממנו חלה

שמצטער  או למשכב שנפל אלא אבר סכנת בו אין אם אבל
האסור  דבר לו עושין אין גופו כל ממנו שחלה עד כך כל

וע"י  החול מדרך בשינוי אלא ישראל ע"י סופרים מדברי
הגונח  כגון גמורה מלאכה אפילו לעשות מותר שינוי
בעשייתה  שמשנה שכיון שיתבאר כמו בפיו לינק] [שמותר
לאכול  לו צריך ואם סופרים מדברי אלא אסורה אינה
איסור  בזה שיש אע"פ לרפואה שהם הניכרים מאכלים
שיתבאר  כמו סמנים שחיקת גזרת משום סופרים מדברי
ע"י  לעשותו לעולם אפשר שאי (דבר שהוא כיון מקום מכל
ולענין  אוסרין ויש לו התירו גופו בכל חולה והוא) נכרי

המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה

Î שנחלש עד כך כל מצטער אינו וגם למשכב נפל לא ואם
מותר  גדול) צער לו יש פנים כל על (אבל גופו כל
אפילו  בשינוי הנעשה שבות כל ישראל ידי על לו לעשות
שהם  הניכרים מאכלים לאכול לו אסור אבל מלאכה הוא
שאין  אע"פ בשינוי שלא שבותים שאר שכן וכל לרפואה
שזהו  נכרי ע"י גמורה מלאכה לעשות וכן מלאכה סרך בהם

בשינוי. שלא גמור שבות

מקצת  אלא הגוף כל הכולל חולי ולא גדול צער לו אין ואם
נכרי  ע"י סופרים מדברי שבות כל לעשות לו מותר אזי חולי
ישראל  ע"י לא אבל ש"ז בסי' כמ"ש בשינוי שלא אפילו
נכרי  ע"י מבחוץ רפואה לו לעשות מותר ולכן בשינוי אפילו
ואף  בזה מעשה עושה אינו שהוא כיון עליו שם שיניחנה
(אבל  למעלה שנתבאר כמו כלום בכך אין קצת לו שמסייע
שיתבאר). ע"ד לרפואה שהם הניכרים מאכלים לאכול אסור

בעלמא  מיחוש אלא חולי מקצת אפילו לו אין אם אבל
שהוא  הניכר דבר שום נכרי ע"י אפילו לו לעשות אסור

למעלה: שנתבאר כמו לרפואה

‡Î ע"י אפילו אסור ישראל ע"י לעשות שאסור כל
לחולה  מותר הנכרי לו כשעושה אבל בעצמו החולה
החולי  בסוף ישראל לעין הכוחל נכרי כגון קצת לסייעו
בה  שיכנס העין ולסגור לפתוח לו מותר מעט קודחת שהיא
הנכרי  יכול שהיה כל ממש בו אין שמסייע יפה הכחול

ה  היה שלא אלא הישראל סיוע בלא בלבדו ישראל לעשותו
עושה  כשהנכרי ואפילו למעלה שנתבאר כמו ידו על מעכב
לסייעובענין  לחולה מותר שמותר במקום גמורה מלאכה לו

שנתבאר. זה

מדברי  גמור שבות הוא גמורה למלאכה שהמסייע (ואע"פ
הוא  עכ"פ לשבות כשמסייע ואף שמ"ו בסי' כמ"ש סופרים
אמירה  שבות שהתירו כיון כאן מקום מכל דשבות שבות
הסיוע  שבות להתיר שיש הדין הוא החולה לצורך לנכרי
הרפואה  נעשית כך ידי שעל החולה צורך ג"כ בו שיש כיון
סגירת  כגון לבדו הנכרי ע"י נעשית שהיתה ממה בטוב יותר
בו  להכניס העין פתיחת וכן יפה הכחול בו שיכנס העין
יכול  הנכרי שהיה אף השן להוציא הפה לפתיחת או הכחול
להטיל  לכך חכמים הצריכו לא מקום מכל בלבדו לעשותה
לעשותו  לו שייך שהדבר מי יעשהו ושלא הנכרי על זה
האסור  דבר שאר עושה כשהנכרי אבל בעצמו החולה דהיינו
בעשייתו  לסייעו (אחר) לישראל אין סופרים מדברי אפילו
לעשותו  יכול הנכרי שהרי בסיועו כלל צורך שאין כיון
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נעשית  כך ידי שעל בסיועו צורך איזה יש אם אבל בלבדו
מותר  בלבדו הנכרי עושה שהיה ממה בטוב יותר הרפואה

קצת). לסייעו אחר לישראל אף

אף  אסור הישראל סיוע בלתי כלל להעשות אפשר אי ואם
לסייעו: עצמו לחולה

·Î מה לו שאין לקטן תבשיל לעשות לנכרי לומר מותר
בו  שאין חולה כצרכי דינם קטן צרכי שסתם לאכול
אפשר  אי אם בידים אפילו מוקצה להאכילו ומותר סכנה

אחר: בענין

‚Î לה כשצריך אלא חולה בשביל לנכרי אמירה התירו לא
שבת: מוצאי לצורך לא אבל בשבת

„Î בשבת מדורה לו ועושין היא סכנה ונצטנן דם הקיז
בו  שיש אע"פ אחר לחולה אבל תמוז בתקופת אפילו
לחממו  שאפשר לו סכנה בצינה אין מקום מכל סכנה
אם  אלא נכרים ע"י אלא מדורה לו עושין אין לכן בבגדים
שיש  חולה שכל ולהאומרים בהם לחממו בגדים שם אין כן
לו  לעשות שרגילין מה כל ישראל ע"י לו עושין סכנה בו
מקום) (מכל סכנה ההוא הדבר במניעת שאין אע"פ בחול
בחול  כדרכו ישראל ע"י מדורה כן גם לו לעשות מותר

אלו): במדינות לנהוג יש היאך למעלה נתבאר (וכבר

‰Î שמתכוין הדבר שניכר מפני העין לתוך יין נותנין אין

נראה  שאינו מפני העין גבי על ליתנו מותר אבל לרפואה
וסוגר  פותח שאינו והוא לרפואה כמתכוין ולא כרוחץ אלא
הדבר  הייןניכר בה שיכנס וסוגרה פותחה אם אבל העין
ביין  לרחוץ דרך שאין ועכשיו ואסור לרפואה שמתכוין

לרפואה: כשמתכוין ענין בכל אסור

ÂÎ משינתו משניעור כלום טעם שלא כל דהיינו תפל רוק
העין  גבי על אפילו ליתנו אסור ומרפא חזק והוא
מאיסותו  מפני ברוק לרחוץ דרך שאין כרוחץ נראה  שאינו
אע"פ  עיניו על מעבירם ואח"כ במים פיו רוחץ אם אבל
לרחוץ  מאוסין שאינן מפני מותר בהם מעורב תפל שרוק
ברוק  אפילו ללחלחם מותר עיניו לפתוח יכול אינו ואם בהם
אינה  זו אבל לרפואה במתכוין אלא אסרו שלא לבדו תפל

רפואה:

ÊÎ על ונותן שבת מערב וצלולין רכין קילורין אדם שורה
שחיקת  משום גוזרים ואין לרפואה בשבת העין גבי
היכר  לו יש שבת מערב לשרותן שהצריכוהו שכיון סמנים
למראית  לחוש ואין בשבת ברפואות לעסוק שאסור בזה
וצלול  רך שהוא שכיון כרוחץ אלא נראה שאינו מפני העין
שאז  העין ויסגור יפתח שלא ובלבד יין שהוא הרואה סבור
גבי  על ליתנו אסור עב קילור אבל לרפואה שמתכוין מוכח
עליה  הניחו ואם לרפואה שהוא שניכר מפני בשבת עין

רנ"ב: בסי' כמ"ש מותר יום מבעוד

סעיפים: נ"ה ובו בשבת חולה דין שכח סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקריאה תוכןתוכןתוכןתוכן - הוי'" קראתיך "ממעמקים

ממש  הנפש מעומק להשם

" הכתוב את לפרש ישוב זה ממעמקים [בפרק

הוי' ."קראתיך

שני  נתבארו אלו שבתיבות - הענין ונקודת

הנ  ""השלבים שבתשובה: היגיעה ממעמקים ל היא "

" בחינת ו ישראל לגלות שבנפש, הוי'"" היא קראתיך "

למטה. ית' אלקותו להמשיך העבודה

ומבאר:] שהולך וזהו

àéáîù ,÷éîòîä øáãî ,íé÷îòîî ùåøéô åäæå
.àáéìã à÷îåò éãéì

קראתיך" "ממעמקים דפירוש לעיל נתבאר
עומק", ש"עושה כזה מעומק היא שהקריאה הוא,

בזה: והכוונה - המעמיק" "דבר

היינו  - הלב ועומק ב"פנימיות" מדריגה יש

לו  שנקל - יתברך בעבודתו פנימי וחשק רצון
ולגלותה; לעוררה לאדם

"ישראל" בחינת על קאי "מעמקים" אך
המיוחדת  הנשמה נקודת עצם שהיא שבנשמה,
עד  הגוף, מגדר למעלה והיא אלקות, עם בתכלית
המונע  מבדיל מסך הוא (כשלון) קל עון שאפילו

באדם. זו בחינה התגלות

יגיעה  דרושה ישראל, בחינת לגלות וכדי
עצמו". בתוך "להעמיק גדולה,

,åîò úãçééúî äîùðäù ïðåáúéù úîçî åðééäã
ãàî ÷åçø àåäå ,óåâá äøéàî äîùðäî ÷ìçå

.ïðòäå êùåçä úîçî äìù ùøùäî
ההתבוננות  היא דליבא עומקא לגלות היגיעה
שהיא  שבו, ממעל" אלקה "חלק של הירידה בגודל
שבו) יעקב (בחינת ו"רגלי'" אלקות, עם מיוחדת
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מסך  שהם האדם עוונות ע"י משרשה מאד נתרחקו
ל"ראש" בגוף המאירה הנשמה חלק בין מבדיל

למעלה. הנשמה

÷ø äöøéù ,àáéìã à÷îåò éåìéâ éãéì àéáî äæ
õøàä ìë àìî äéäéù ,'úé åúåäìà úåìâúä

.ì"ðë úååöîå äøåú éãé ìò åãåáë
הלב, עומק את מגלה גופא זו והתבוננות
וחפצו  מגמתו כל שאז שבנשמתו, "ישראל" בחינת
הכוונה  תכלית שתושלם בלבד, להקב"ה רק הוא
(ע"י  למטה אלקות גילוי שיהי' העולם, בבריאת

והמצוות). התורה קיום

àåáéù åøéáçì àøå÷ä íãàë ,'ä êéúàø÷ åäæå
åúåäìà äìâúéù ú"éùäì àøå÷ àåä êë ,åìöà
ìë åàøå 'ä ãåáë äìâð äéäéù ,ïåúçúä íìåòá

:ïåéìòä íìåòá åîë åãçé øùá
בתשובה, הראשון שלב הוא - "ממעמקים"
נשמתו  שעל הרחמנות בגודל ההתבוננות שהיא
הלב", נקודת "עומק אל להגיע כדי הקדושה

שבו; "ישראל" בחינת

"קראתיך  - בתשובה השני לשלב באים ועי"ז
הבריאה, כוונת להשלים משתוקק שהאדם הוי'",
האופן  באותו "בתחתונים", אלקות גילוי שיהי'
הוי'", "קראתיך ענין וזהו בעליונים. שישנו ממש
הקורא  (כאדם למטה אלקות המשכת על שמורה

לב  אליו).לחבירו א

שלאח  בפסוק הפנימי בפירוש ז:]"[ויסיק

äðáä ïåùì äòîù .éìå÷á äòîù 'ä כנ"ל]
ישראל"] "שמע éìå÷á.בפירוש ïðåáúéù ,

éìå÷ì øîà àìå["בקולי" éìå÷á[אלא ùåøéô éë ,
ùéù úøúåñî äáäàä åðééäã ,éìå÷ êåúáù äî
åìéôà ,íùä ùåã÷ ìò åùôð øåñîì íãà ìëá

:íéì÷áù ì÷á

àåä .éðåðçú ìå÷ì úåáåù÷ êéðæà äðééäú
ìò ù÷áîù éî åðééäã ,íìåëî äúåçô äâøãî
,åáù äåìà ÷ìç ìò íéîçø øøåòîù àìå) åîöò
éðåðçú ìå÷ì øîàð ïëìå ,'åë àîø àøâéàî ãøéù

.(éìå÷á àìå
היא  אמיתית שתשובה בארוכה, לעיל נתבאר
אלקה  חלק שעל הרחמנות גודל מרגיש כשאדם
ה' אל "וישוב בפירוש (וכנ"ל שבו ממעל
ה'". קראתיך "ממעמקים נאמר זה ועל וירחמהו"),

לי' איכפת שיהי' כזו במדריגה שאינו מי אך
אלא  שבו, ממעל אלקה חלק שעל הרחמנות רק
אזניך  "תהיינה נאמר עליו - עצמו" על "מבקש
מאירה  לא אצלו (כי תחנוני" לקול קשובות

ש" המסותרת קולו).בתוך האהבה "

¯ àéäå זו נמוכה àìéòìקריאה äçøô àì ¯
.äîöòî

'àø÷ðä íéëàìîä íä ,êéðæà äðééäú øîà äæì
åðééäã ,à÷ééã éðåðçú ìå÷ì úåáåù÷ ,'ä éðæà
åìòé íäù ,åîöò ìò ù÷áîù ,éìù äðéçú

:ïîà ä"á ú"éùä éðôì äìòîì úåìôúä
בני  תפילות את מעלים שהמלאכים ידוע
בזהר  וכדאיתא הקב"ה, אל למעלה ישראל
מחבקים  (הם להון" ונשיק להון "גפיף שהמלאכים
להיות  כי התפילה). ותיבות אותיות את ומנשקים
כשחסרה  גם ומה גשמיות, הן התפילה שתיבות
לתפילה  אפשר אי כדבעי, התפלה בכוונת
סיוע  ענין וזהו למעלה, לעלות זו "מגושמת"
תיבות  את ומטהרים "מזככים" שהם המלאכים,

למעלה. לעלות ראויות שהן עד התפילה

היינו  - "ממעמקים" היא ה' אל כשהקריאה אך
בחינת  גילוי מחמת שבלב מסותרת אהבה מתוך
שתושלם  רק היא מגמתה שכל שבנשמה, "ישראל"
כמו  למטה אלקות גילוי שיהי' הקב"ה כוונת
מעצמה  לעילא" "פרחא זו קריאה הרי למעלה,

המלאכים); סיוע (בלי

(שזהו  עצמו בשביל מבקש כשאדם משא"כ
למלאכים  צריכים אזי - תחנוני") "לקול ענין
לפני  התפלות יעלו שהם ה'") "אזני (הנקראים

השי"ת.
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רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

המתהפכת ‰Â‰(ד) החרב להט בענין מ"ש זהו
לקדושה  יתהפך הטוב דנוגה ורע שטוב
חום  עצם בין ההפרש זהו הנה כו' יתהפך לא והרע
בשרירות  התפשטות' ובין לפרקים שהיא כמו התאוה
אך  יותר. עיקר יהיה הטפל איך ולכאורה כנ"ל. הלב
בקדושה  שיש וכמו כו' עשה זלעו"ז דאת ידוע הנה
וידוע  לטוב ותשוקה הרצון עומק שהוא טוב עומק
ותשוקה  רצון כל יומשך שממנו הרצון נקודת שזהו
נקודת  שזהו רע עומק בקליפה יש כך כידוע לטוב
כו' בתמידות לרע רצון כל מקור נמשך שממנו הרצון
נקודת  שזהו בסופן תחלתן נעוץ שבקדושה וידוע
דוקא  מעשה בסוף זלע"ז באת כך מעשה בסוף הרצון
בשרירות  שהולך מה והוא הרצון נקודת תחלת נעוץ
אלך  לבי בשרירות לאמר בלבבו והתברך וכמ"ש לבו
קליפת  היא דרוה וידוע הצמאה. את הרוה ספות למען
כו'. נהורהא ונטיל דקדושה מל' לאיתתא דמפתה נוגה
שנק' דקדושה ממל' דקליפה למל' יניקה תוס' וזהו
רואים  שאנו מה רק זה אין הדבר וביאור ליוצרה צמאה
רק  זה שאין לבו בדרך שובב ההולך ענין במהות היטב
מה  ויעשה דבר לכל בטל שאינו עול ופריקת קלות
לי  יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך וז"ש חפץ שלבו
לידי  בא לא שעדיין ואע"פ אלך לבי בשרירות
אצלו  הסכם שעולה רק מה לדבר ותשוקה התפעלות
כמו  לידו שתבא טרם בתאוה חפץ שלבו מה לעשות
והנה  פר"ע. מצד רק שזהו ליה ניחא בהפקירא עבדא
בכל  שיחפוץ דהיינו לרצון רצון שמעורר הוא זה מצד

תאוה של חפץ ב'מיני אין ולכאורה לידו שיבא רעה
החפץ  להיות סיבה יהיה דמהיכן זע"ז חיבור העניינים
אלא  אינו שפר"ע עול פריקת מצד לבו תאות מיני בכל
להקדים  יש אך כידוע. לבד הביטול מענין ההיפך
כאן  ברכה לשון מהו בלבבו והתברך מ"ש יותר לבאר
כתר  הנק' הוא הנ"ל הרע עומק דבחי' ידוע להיות
הגמר' ובל' דמסאבותא כתרין הזוהר ובל' דקליפה
וכמו  דמצרים טומאה שערי נ' כמו טומאה שערי

תתורו  ולא ע"פ ידוע והענין טומאה. שערי לו פותחין
מהו  להבין ויש אחריהם זונים אתם אשר לבבכם אחרי
כתר  בפי' ידוע הנה אך דווקא. נוק' בחי' זונה ל'
רע  שפע מיני לכל ושורש המקור שהוא דקליפה
ומקום  שבישראל דנה"ב וברע באוה"ע אשר שבעולם
ג' ועקרב שרף נחש ששם העמים במדבר הוא משכנה
ודומם  וצומח החי בחלק וגם הנ"ל. הטמאות קליפות
ודוב  וזאב כארי החי שבחלק וטורפין המזיקין כמו
אדם  בבני וכה"ג הזנות ובעל בעופות ונשר ושור
וכל  רעה תאוה וכל הזנות ובעלי ורוצחים האכזרים
חלק  בהן ויש כו' והתנשאות וחוצפא גסה"ר בעלי
בבנ"א  וכן מזיקין בלתי ובהמות החיות שהן הטוב
וכן  כלל בזנות פרוצים ובלתי הטובות מדות בעלי
להרע  רק חכמים יש ודעת בשכל וכה"ג ושפלים ענוים
לטוב  חכמים יש ולהיפך מאומה ידעו לא ולהיטב
מגדלת  אקלים בכל וכ"ז כו' ידעו לא ולהרע דווקא
וכן  ורע שקשה יש בדומם (גם הדצח"ם חלקי טבעי
וצומח  דומם הרבה ויש הממיתי' עשבים בצומח
הרפואה) בספרי כידוע בנ"א לחיות וטובי' שמועילין
נמשך  הוא שבאדם רע מיני לכל השופע מקור והנה
ירדה  גסה"ר קבין י' שאמרו כמו דקליפ' מכתרין
דקליפה  שע"ס הכונה כו' עילם נטלה ט' לעולם
בגיאות  בנ"א טבעי כל מקור שהוא וחוצפא דגסה"ר
הכל  מקור אז היה (ובעילם כך וזה כך זה וחוצפא
שנקרא  עמלק קליפת וזהו בו) כלולים וט"ס כתר שהוא
הרעות  מדות ז' אומות לז' ראשית בחי' גוים ראשית
כו' והחתי הכנעני בענין שידוע וכמו כו' ורציחה תאוה
של  שר ונקרא הזנות דקליפת כתר הוא כנען אבי וחם
תאות  מיני כל שמשפיע רוחני וכח מקור בחי' זנות
רציחה  מיני לכל רציחה של שר שיש כמו בעולם הזנות
שר  יש כך העולם חלקי בכל אדם בני בטבעי הנמצאים
לזנות  הרעות התאות חום טבעיות כל המשפיע רוחני
בכל  זנות הרהורי אדם לכל נמשך המקור ומזה דוקא

רבבות בכמה כו':יום שונים אופנים בכמה בנ"א
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â,אלקינו הוי' ישראל שמע ק"ש ענין ג"כ זהו
דוקא  נש"י בבחי' זו המשכה נמשך שמתחילה
שהם  לפי זו עם נק' ולכך כו', פנימי' בחי' שהם לפי
בחי' שהם כו' אלי זה בחי' שהוא זה מבחי' מקבלים
ואח"כ  בפנימי', ההמשכה נמשך ומתחילה כו' פנימי'
העולם  רוחות וד' וארץ רקיעים בז' אחד שהוא אחד ה'
קנין  שמו"א העולמות חיצוני' בבחי' המשכה שהוא

וד"ל. כו' אחד
Í‡,קנינים ג' רק מחשב אינו שבספרי מה י"ל עדיין

קנין  שעיקר לפי ובהמ"ק וישראל תורה דהיינו
קנית, זו עם וישראל כו', קנני ה' דכתי' תורה בהם נאמר
נאמר  לא שמו"א משא"כ ימינו, קנתה זה הר ובהמ"ק
דכתי' ממה לומד הברייתא כי קנין בפירוש בהם
רק  כתי' לא מעשיך רבו מה הפ' וכן כו' כסאי השמים
ג"כ  בו נא' לא ואברהם קניניך, הארץ מלאה הארץ על
שמו"א  קונה עליון לאל אברם ברוך ומ"ש קנין בפירוש
מפרש  סוטה בגמ' וגם אברהם, על בפירוש נאמר לא זה
נמצא  להקדב"ה שמו"א שהקנה כאברהם ואפי' שם
חשיב  קא לא וע"כ קנין, שנק' אברהם על מפורש שאינו
ג' קנינים ד' חשיב פסחים ובגמ' קנינים, ג' רק הספרי
מה  זה וצ"ל שמו"א, קנין ג"כ ומוסיף אלו קנינים
ג', והספרי ד' והגמ' קנינים חמשה מחשב שהברייתא
הוא  קנין פי' דהנה הוא והענין כאו"א. של טעמו וצ"ל
בלשון  וכן הזאת, האשה לך קנה וכמ"ש יחוד בחי'
אשה  והנה קנין, נק' קדושין כי כו' נקנית האשה המשנה
מאיש  כי אישה יקרא לזאת וכמ"ש כנס"י בחי' היא
וזהו  כנס"י, בחי' שהיא גדולה אשה ושם זאת, לוקחה
ותורה  כלה, בחי' היא ישראל כי קנין נאמר שבישראל
תורה  וזהו מ"ת, זה חתונתו ביום וכמ"ש חתן בחי' היא
נעשה  עי"ז התורה את שקבלו עי"ז וישראל אחד, קנין
סוכ"ע  המשכת ושכינתי' קוב"ה יחוד חו"כ יחוד

המשכת  בחי' שהוא היחוד שיהי' כדי אך בממכ"ע.
בשטר  בכסף נקנית האשה משארז"ל זה בכנס"י אא"ס
שהוא  כו', היחוד נעשה אלו דברים ג' שע"י ובביאה
בחי' הוא בכסף וגמ"ח, ועבודה תורה קוים ג ' כנגד
איש  הי' אברהם כי אהבה בחי' שהוא א' קנין אברהם
לערביים, ואפי' העולם לכל ומשקה מאכיל שהי' החסד
בצל  הכסף בצל וכמ"ש היחוד, נמשך וצדקה חסד וע"י
צל  את ממשיכי' עי"ז צדקה שהוא כסף שע"י החכ',
הטפה  המשכת כי כו', היחוד המשכ' בחי' שהוא החכ'
בחי' הוא ובשטר חכ', בחי' שהוא האב ממוח נמשך
נק' כ"ז והנה היחוד, עיקר זהו ובביאה התורה, אותיות
מקיף, בחי' רק שהוא קדושין טבעת בחי' שהוא קדושין

כ  בחי'וכך רק הוא התורה אותיות בחי' שהוא ושטר סף
בחי' רק התורה חיצונית התגלות רק שהוא לפי אירוסין
בחי' שהוא התורה פנימי' התגלות אבל כו' אותיות
היחוד  עיקר שהוא פנימי' בבחי' הנמשך תורה טעמי
הי' ששם נשואין בחי' הי' ששם בבהמ"ק הי' דוקא זהו
לפי  כו' יריעות הי' שבמשכן וזהו פנימי', בבחי' היחוד
בחי' שיהי' צריך יחוד בחי' נשואין בחי' שיהי' שכדי
ואח"כ  מקיפי', החופה בחי' הי' היריעות וע"כ חופה,
התורה  את שם קבל שמשה וזהו היחוד, נעשה עי"ז
מעל  אתך ודברתי שם לך ונועדתי וכמ"ש פנימית בבחי'
הנבואה  את קבלו הנביאים שכל וזהו דוקא, הכפורת
שהוא  היחוד הי' ששם לפי דוקא מבהמ"ק שלהם
כו' תורה תצא מציון כי וכמ"ש אא"ס, גילוי המשכת
וזהו  בבהמ"ק, דוקא הי' כ"ז ותורה נבואה בחי' שהוא
יחוד  הוא שהקנין לפי קנינים ג' רק חשיב שהספרי
דהיינו  אלו בחי' ג' הוא הקנין ועיקר בממכ"ע, סוכ"ע
הי' ששם ובהמ"ק וכנס"י התורה פנימי' בחי' תורה
שע"י  רק שהוא לפי חשיב קא לא אברהם אך היחוד,

אח"כ. היחוד נעשה
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â,רוח ושפל דכא את אשכון וקדוש מרום כתי'
שבכתר  אוא"ס בחי' הוא וקדוש מרום שבחי'
ושפל  דכא בבחי' שהוא במי דוקא מאיר זו בחי' הנה

ולכן  לדור, יכולים והוא אני אין אמרו בגסה"ר כי רוח,
להיות  דוקא חכ' בבחי' הוא ב"ה אוא"ס השראת עיקר
פל"ה  בסש"ב וכמ"ש האמת אחד בחי' הוא החכ' כי
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לכן  חשיב, כלא קמי' איך מושג שבחכ' והיינו בהג"ה,
ונבזה  שפל שהוא במי וכמו"כ ב"ה, אוא"ס שורה בה
שהוא  רק כלל חטא לא אם גם דכא בבחי' והוא בעיניו
כלי  הוא הרי ב"ה אוא"ס נגד ושפלות הכנעה בבחי'
שארז"ל  וזהו כתר. שבבחי' ב"ה אוא"ס השראת לבחי'
במי  היינו שבורים בכלים תשמישו שהקב"ה במד"ר
נמתקי' עי"ז ולכן ונדכה, נשבר לב בבחי' שהוא
כו'. חסדיך ברוב אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות

Â‰ÊÂ,נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא ריב"ל שאמר
הקרבנות  כל שהקריב כמו שהוא די שלא היינו
שהוא  שבאדם נה"ב בחי' מברר להיותו וכנ"ל כולם,
לארבעתן  הוא אדם שפני שור, שבפני אדם פני מבחי'
אינו  תפלתו שגם אלא כו', הקרבנות כל כולל שנמצא
מרום  הנה הרוח נמוכי בבחי' שכשהוא והיינו נמאסת,

ע"י  וגם בתוכו, שוכן להיות וקדוש יצרו את שכובש
בבחי' מגיע זה ביטול ע"י הנה הרוח נמוכי בבחי'
ביטול  שע"י טוב מזבח שמוע הלא בענין כנ"ל הכתר

עשירי  שער בעמה"מ וע' הכתר, לבחי' מגיע הרצון
גורם  מדותיו על שמעביר הזוכה שהאדם ב' דנ"ה פי"ב
מע"ק  רצון עת כו' א"א של הזה הרצון בו שישגיח
ברוב  יהי' אלקי' שגם נעשה וממילא כו', מצחא לגלאה
שיהי' כלל, בתפלתו עיכוב שום יהי' שלא חסדיך

כו'. אליו קראינו שבכל הצבור תפלת כמו תפלתו
ÔÂ˘ÏÂ'הא גדול, בחי' כמה יש כי להיות גדולי' כמה

כו' קומה שיעור בחי' כח, ורב אדונינו גדול
דכתי' גדול ויש כו', מספר פרסאות, רבבות אלפי' רל"ו
הקרבנות  על דקאי אלקינו בעיר מאד ומהולל ה' גדול
גדול  ויש הפנימיות, בחי' שזהו ובהמק"ד שבירושלי'
חקר  אין העצמיות שלגדולתו חקר אין ולגדולתו דכתי'
שהרי  גדול, הבחי' לכל זוכה הרוח נמוכי וע"י כלל.
הוי' גדול שזהו הקרבנות כל הקריב כאילו אריב"ל
ממשיך  כי וגם בזה, יש אדונינו גדול גם וממילא כנ"ל
ה"ז  נמאסת אינו שתפלתו שזה"ע יגמה"ר בחי' א"א

כו'. גדולי' כמה וזהו חקר אין ולגדולתו בחי'

gexd ikenp milecb 'ek l"aix`
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ï"åð ÷øô
ולכן  בהתלבשות באים הפנימיים הכוחות הפרק: תוכן
ולכן  מתלבש אינו  הרצון ואילו זמן, בשהיית השפעתם

ושהייה. סדר ללא  השפעתו
בפני מציאות אין הרצון  לכח כי  למדנו הקודם בפרק
ממשיך זה בפרק  הנפש. והמשכת הטיית כולו וכל עצמו
האדם בנפש  הרצון  כח  של המשל את לבאר נ"ע הרבי 

נוספים: בהיבטים
ïåöøäù åäæåהכוחות מכל úðéçááהמובדל àá åðéà

éøáéàá úãçåéî éìë ùé àìù åðééäå íéìëá úåùáìúä
úåçëä ìë åîë ,ïåöøä ùáìúî íùù óåâäהפנימיים

çåîä øîåçù ìëùä øåà åîë íéãçåéî íéìë íäì ùéù
åë'הגשמי åá ùáìúðå ñôúðù ìëùä øåàì éìë àåä

,'á ÷øô ìéòì øàáúðù åîëåמיוחד כלי יש כח שלכל
ואבר  בכלי ולא מתלבש ובו דוקא ותכונתו מזגו לפי 
השמיעה וכח באזן יתלבש  לא הראיה שכח וכמו אחר,
ולא שבראש במוח דוקא  מתלבש השכל וכן  בעין, לא
שיש כזה באופן  מחולק שהגוף והיינו , אברים . בשאר
כח מתלבש אבר ובכל מסוים מזג  לפי  שונים אברים בו

בלבד. לו  השייך נפשי

.'åë úãçåéî éìë åì ïéà ïåöøä ïë ïéàù äî אבר אין
בכל נמצא אלא הרצון, לכח הכלי  שהוא מסויים

בשוה. האברים
äéàøäåמיוחד כלי לרצון ìëáשאין ìòåô ïåöøä éøäù

íåù éìá ãéîå óëéú íéðåöéçä íéøáéàá íâ íéøáéàä
,ïîæ úééäù לבין מהרצון  החלטת  בין זמן לוקח לא

הגוף. באברי בפועל åðåöøáהביצוע äìåòùë åîëå
äéä íàå ,ãéî äùåò àåä éøä åãé èåùôì åà åìâø òðòðì

úåùáìúä úðéçáá äéäù åðééäå úãçåéî éìë ïåöøäì-
באבר  ומתלבש  מתגלה היה הרצון של הנפשי הכח אם

åúìåòôáפרטי , ïîæ úåéäù úåéäì êéøö äéä çøëäá
.úåçëäå íéøáéàä éøàùá

שפעולתו  הרצון  מכח המשל את היטב להסביר כדי 
מהתבוננות נ"ע הרבי זאת ממחיש זמן , אורכת אינה
על שהשפעתם הפנימיים, בכוחות - האחר באופן

זמן. שהיית אורכת האברים
ìëùä åîëå אבר לו שיש  פנימי , לכח דוגמא  שהוא

הרי זאת ובכל שבראש , המוח - אליו כלי  שהוא מיוחד
ïë íâ êùîðù- השכל -äòåðúä çëá íâ úåçëä ìëá

,'åë ìâøáù êåìéää çëáå ãéáùאת שמרגיל אדם  וכמו
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בכתב לכתוב ביד, מסוימות תנועות לעשות עצמו
כאן  יש הרי  וכדומה , מסוימת  בצורה ללכת או מסויים

והרגל. היד בתוך וחכמה  שכל של התלבשות
àåäù éôì êà– השכל כח –çëפנימיúðéçááù

úåùáìúäå àñéôúכלי åúìåòôבתוך íâ éøäבאברים
äéäéùהאחרים çøëäá ïë ìòå ,úåùáìúä úðéçáá àéä

,ïîæ úééäù äæá. ואוטומטי מיידי באופן ולא
ומצד המשפיע מצד שלבים, בב' מתבטא  הזמן ושהיית

המקבל:
- א' ïîæשלב úééäù úåéäì êéøö àôåâ ìëùä ãöî ïä

øåà úëùîä äéäé ïôåà äæéàá ìëùá äøòùä åðééäã
,àåää éèøôä çëäå øáàäá ìëùä זמן לשכל אורך -

לעשות וילמדו אבר לאותו יתגלה  אופן באיזה לשער
זמן  אורך לאדם כלומר, שיעשה. שמעוניין מה את
ציור, היד את ללמד הנכונה הדרך מהי ולתכנן לחשוב

התיאורטי . הלימוד והוא וכדומה. נהיגה אומנות,
íâå- ב' שלב –êéøö ìëùä íù êùîðù éèøôä çëäá

,úéìëùä äøàää úà ìá÷éù äðëä úåéäì,כלומר –
זמן  אורך היד, את  ללמד הדרך מהי  מבין שהמוח אחרי 
את לבצע שתוכל כדי  היד את  (להכין) ולהרגיל לאמן
זמן. אורך זה וכל המעשי. הלימוד והוא הבין , שהשכל

זמן  אורך שזה àáù-והסיבה úåéäìהשכל -åáכח 
הפרטי, éîéðôבאבר øåà úðéçáá שחודר אור - כלומר

äéäéùבפנימיות, àåäå äðëä åá äéäéù çøëäá àìéîîå
ìëùäù ãåîéìäå àðôìåàä ïéðò àåäå ,'åë ìá÷ì éìë

àåää çëä úà ãîìîפרטית חיות אותו את כלומר
פרטי ואבר כלי באותו  øåàהנמצאת ìá÷ì éìë úåéäì

.'åë ìëùä
השכל בהשפעת השלבים לב' דוגמא נ "ע הרבי ומביא

הפרטי : ãåîéìבכח äæá ùé éøä øåéöä úëàìîá åîëå
,àðååâ éàäëå ïéå÷ä úééùòáבפועל להתאמן צורך יש  -

יפה, ציור שיצא כדי הקוין את לעשות áìãכיצד
,åðîî àöåéä øáãäá øåéöä ïéðò óåâá äìëùääועוד

אומנות את יש בפועל, הקוין  לעשיית היד אימון לפני
תיאורטי , לימוד ללמוד, צריך שאדם ùéùהציור éî íâù

øåéöá ùåç åì לצייר בפועל להתאמן לו קל וממילא
,äæá ãåîéì êéøöאלא היד מצד רק לא הוא שהציור כיון 

בה. המתלבש השכל כח מצד גם
íâå ,ãéä úòåðú äéäéù êéà ìëùä úøòùä äæá ùéå
ìëùä úøòùä éôë òðòðúäì êéà äòåðúä çëá äðëä

,'åëגם צדדית. דו הכנה דורשת הציור מלאכת כלומר -
ולפתח הזה התחום על לחשוב שבמוח, השכל כח  מצד
להכיל מוכן  להיות שביד, התנועה כח מצד וגם אותו,
למעשה, הלכה אותה ולבצע השכלה אותה את בתוכו
כח (כמו יותר העליון שכח  ב' בפרק שהתבאר וכפי
בכח אלא  האחר באבר ישירות מתלבש  לא השכל)

התנועה) כח (כמו שבו ïîæהנפשי  úåéäù êéøö äæ ìëã
.'åë úåìéâøå åéãé ïåîéàå

פנימית שהשפעה לזה נוספת  דוגמא נ"ע הרבי  ומביא
זמן: ìá÷îåלוקחת òéôùî ìëá åîëåשצריך רב כמו 

התלמיד, את äøòùäללמד úåéäì êéøöבשכל
,ìá÷îä êøò éôì äéäéù òéôùäì êéà òéôùîäáעוד -

לשער  המשפיע צריך למקבל, שכל משפיע  שבכלל לפני
לקבל, שיוכל כזה באופן התלמיד את ללמד מה  בשכלו 
,ìëùä úà ìá÷ì ìëåéù ìá÷îäá äðëä úåéäì êéøöå
מצידו  הכנה להיות צריכה  התלמיד מצד גם  כלומר
וכמו  מהרב, ההשפעה את לקבל ומוכשר ראוי  להיות
את להסיר ללימוד, הכנה לעשות בענין, להתרכז

וכדומה, וההפרעות òéôùîäהמניעות ïî àåä äæ íâå
éåå) ìëù øáã ìá÷ì êéà ìá÷îä úà ãîìî òéôùîäù

ïéðò à ïòîòð àåö ענין לקחת איך רק),- לא כלומר -
לקבל הדרך גם אלא המשפיע מן באה ההשפעה עצם
את ללמד המשפיע צריך גופא זה את ההשפעה, את
"דרך את  גם אלא עצמו  הלימוד את  רק (לא המקבל

הלימוד").
מתבטאת הפנימית והסדר íâההשפעה הלימוד באופן

ש ìëùשבזה, åúåà ãîìî äìçúîã äâøãäå øãñ äæá ùé
.'åë äåáâä ìà êåîðä ïî êìåäå äâéøãîá êåîðäעד

והפנימיות העומק כל  את ללמוד מסוגל שהתלמיד
רבו. דעת על עומד - דרביה" אדעתיה ו"קאי 
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"yz'd mixn`nd xtq

‰Ê" האמּתית הּכּונה ׁשלמּות ,"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום ∆ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
אֹור  ּגּלּוי להמׁשי ארץ, עלי האדם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבבריאת

הּזה  ּבּיֹום נמׁש אׁשר הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו א ּפנימּיּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
אּגרת  (לׁשֹון הּׁשנה ּכללּות על ּכללית המׁשכה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבבחינת
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יֹום ב הּקדׁש הּוא הּׁשנה ראׁש והּנה תרס"ב). ּכסלו, ט"ז , ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ
ּדמיא  אריכּתא ּכיֹומא הּׁשנה ּדראׁש הּימים ּדׁשני ,ג אר, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֹ

ויֹום, ּדלילה ההתחּלקּות ּבֹו אין הרי אר ּדביֹום ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹוהינּו
מהּו להבין וצרי ּבערּבּוביא. ּבֹו מׁשּמׁשים וחׁש ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹואֹור
יֹום  לאֹור אלקים "וּיקרא ּכתיב ּדהּנה ,אר ּדיֹום ְְְְֱֲִִִִֵַַַָָָָֹֹהּמעלה
והּיֹום  ולילה, יֹום הם וחׁש ּדאֹור לילה", קרא ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹולחׁש
בקר  ויהי ערב "ויהי ּדכתיב ּובקר, מערב ׁשּכלּול ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹהּוא
לי"ב  מתחּלקים ׁשּבמעתֿלעת ׁשעֹות ּדהכ"ד אחד", ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָיֹום
אֹור, ׁשהם הּיֹום ׁשעֹות וי"ב ,חׁש והם הּלילה ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹׁשעֹות
ּכל  אם וכן יֹום, זה אין ,חׁש הם ׁשעֹות הכ"ד ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹואם
ּכׁשּכלּול  הּוא והּיֹום יֹום, זה אין אֹור, הם ׁשעֹות ְְֵֵֶֶַַָָהכ"ד
הּבקר  ׁשּיהיה ּדבכדי להּיֹום, קֹודמת והּלילה וחׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמאֹור
יֹומא  מעלת מהּו ּכן ואם ערב, ּתחּלה להיֹות צרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור
וחׁש ואֹור ולילה, ליֹום מתחּלק ּׁשאינֹו מה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאריכּתא
אריכּתא  יֹומא הלא ּובאמת ּבערּבּוביא. ּבֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶַָָָֹמׁשּמׁשים
טֹוב  וׂשכר ּגדֹולה מעלה הּוא ימים אריכּות ענין ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָׁשהּוא
ימיו  לֹו מאריכים ּבאחד הּמארי "ּכל ּוכמאמר ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָוכפּול,
ׁשהּוא  ּבזה ּכפּול הּוא ימים ּדאריכּות ּדהּׂשכר ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּוׁשנֹותיו",

ּדין  ּבעלמא ּגלּוי "יפה ד ׂשכר ז"ל ּכאמרם ּכפּול וענינֹו , ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָָָ
ּבאריכּות  הלא טֹובים", ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲֲֲִִִִַַַַָָָֹׁשעה
להבין  וצרי ּומצוֹות, ּתֹורה לקּים יֹום ּבכל מֹוסיף ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָהּימים
קדם  ּדערב הּדבר טעם והּנה .אר יֹום ׁשל מעלתֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמהּו
את  לברא ּבמחׁשבה עלה "ּבתחּלה ּכמאמר הּוא ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹלּיֹום,
עּמֹו ׁשּתף מתקּים העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם
ּׁשעלה  מה רק זה אין הרי ּדבאמת הרחמים", ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּדת
ׁשּכן  אּלא הּדין ּבמּדת העֹולם את לברא לבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמחׁשבה
הּדין, מּדת ידי על הּוא העֹולם ּדהתהּוּות ּבפעל, ְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּוא
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹו
ׁשההתהּוּות  והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא ּדאלקים ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהארץ",
"ּביֹום  ּכתיב ּכ ואחר אלקים, ׁשם ידי על  הּוא ְְְְְֱִִֵֵַַַַָֹֹּבפעל
מּדת  עּמֹו ּדׁשּתף וׁשמים", ארץ אלקים הוי' ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹעׂשֹות
הם  העֹולמֹות ּבריאת ּדהּנה הּוא, ּבזה והענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרחמים,
יׁש ּבבחינת ׁשּיהיה עֹולם להּוֹות היא והּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבכּונה,
והּכּונה  ּגׁשמי, ּבגּוף ּתתלּבׁש אלקית ּונׁשמה ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָָָֹּומציאּות,
עבֹודתֹו ידי על ׁשהאדם ותכליתֹו ּתכלית, לּה יׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּלזֹו
הּגׁשמי  ּגּופֹו את יזּכ הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּבלּמּוד
העֹולם  את להאיר למּטה סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַָָָָוימׁשי
אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ּכתיב ּדהּנה ּתֹורה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבאֹור

הּׁשמׁש, ּומגן הּׁשמׁש ּכדגמת הּוא ואלקים הוי' ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּדיחּוד
ּבענינים  הּׂשגה ּתהיה ׁשּבּנבראים היא העליֹונה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדהּכּונה
ולזאת  האנֹוׁשי, ּבׂשכלם ּבהּׂשגתם מּׂשגים ׁשּיהיּו ְְְְְֱֱִִִִִִֶַָָָָָָָֹֹֻאלקּיים

העל  הרּוחנּיים אֹורֹות הּגּלּויי מהבנת ּכל הּנפלאים יֹונים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבעניני  ּגם ּבדגמתן יׁש הרי אנֹוׁשי, ׂשכל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻוהּׂשגת
אׁשר  האנֹוׁשי, ׂשכל והּׂשגת ּבהבנת הּנתּפסים ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנבראים
העליֹונֹות, ּבמדרגֹות הּוא אי קצהּו אפס ויּׂשג יּובן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמהם
קרֹובים  ׁשהם ּדהענינים אלקּה", אחזה "מּבׂשרי ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּזהּו
ידי  על הּנה ּבהם, ּתֹופס האנֹוׁשי ׂשכל הרי הּבׂשר ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאל
קצהּו אפס הּפחֹות לכל להבין אלקּה אחזה ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדגמתם
ה' ּומגן "ׁשמׁש וזהּו הרּוחנים, האלקּיים ְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבהענינים
הּמפלא  רּוחני יחּוד הּוא ואלקים ּדהוי' ּדהּיחּוד ְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹֻאלקים",
והּנרּתיק  מהּׁשמׁש מּובן קצהּו אפס הּנה אנֹוׁשי, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׂשכל
על  ּומעלים מכּסה הּוא הּׁשמׁש ונרּתק מגן ּדהּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּלּה,
ּביכלת  אין ּבעצמֹו ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשמׁש ּדאֹור הּׁשמׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹאֹור
ונרּתק  הּמגן ידי ועל לגמרי, מתּבּטל והיה לקּבלֹו ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהעֹולם
ּביכלת  אז הּנה ּדהּׁשמש האֹור עצם על ּומעלים ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכּסה
הינּו ּכללית ּבקּבלה לקּבלֹו ּבלבד זֹו ולא לקּבלֹו, ְְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹהעֹולם
וחּומֹו, לאֹורֹו נהנה להיֹות זאת עֹוד אּלא מתּבּטל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשאינֹו
הרי  ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "מּמגד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּדכתיב
על  ּדוקא והּוא והּירח, מהּׁשמׁש הּנמׁשכֹות ּפעּלֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻיׁשנם
היא  הּפעּלה ּדעצם ּדהגם והּנרּתק, הּמגן והעלם ּכּסּוי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻידי
צדקה  ׁשמׁש היא עצמּה ּדהּׁשמׁש עצמּה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהּׁשמׁש
המכּסה  הּמגן ידי על הּוא ׁשּיתקּבל ּבכדי אמנם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומרּפא,
הּוא  ּדההתהּוּות אלקים, ּבהוי' הּוא כן ּכמֹו הּׁשמׁש, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹעל
הוי' ּדׁשם והּיּו"ד מהּוה, הּוא ּדהוי' הוי', ׁשם ידי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָעל
אֹורֹות  הם ואלקים ּדהוי' ההתהּוּות, ּתמידּות על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמֹורה
ז"ל  רּבנּו ׁשאמר וזהּו ּכלים, ואלקים אֹור ּדהוי' ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכלים,
הינּו מהּוה, הּוא ּדהאֹור כ סימן הּקדׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבאּגרת
הּוא  ּבפעל ההתהּוּות אמנם הוי', מּׁשם הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשההתהּוּות
ּכמֹו אלקים", ה' ּומגן ׁשמׁש "ּכי וזהּו אלקים, ׁשם ידי ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹעל

עם  ּומגן עצמֹוּבהּׁשמׁש מהּׁשמׁש הן הּפעּלֹות ּדכל היֹות ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
היֹות  עם כן ּכמֹו ּדוקא, הּמגן ידי על ּבפעל ְְְְֱִִֵֵֵַַַַָָָֹּובאים
ידי  על ּבא הּוא ּבפעל אבל הוי' מּׁשם היא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשההתהּוּות

אלקים. ּדׁשם וההעלם ְְְֱִִֵֵֶַַֹהּכּסּוי
.¯ev˜,לּיֹום קֹודם ערב ,אר ּדיֹום הּמעלה מהּו יקׁשה ƒְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשמׁש ואלקים, הוי' הרחמים, למּדת הּדין ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּדת
אלקים. ׁשם ידי על מהוי' ההתהּוּות ּוכלי, אֹור ְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּומגן,
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בחגיגת ‰. שהתקיימו ההתוועדויות באחת
בענין  אבי דיבר  תרנ"ו תמוז בחודש  שלנו התנאים

שבלב  עבודה ידי על רק שהוא המדות .תיקון
בטבע  טובות מדות בעל שהיה נ"ע רז "א הדוד
ביסורים  וגם חזק, לב  בעל בטבעו שהיה אף תולדתו,
הרבה  סבל והוא  ר"ל עליו שעברו ביותר הגדולים
ביטול  של היה החיוך פניו. על תמיד שפוך חיוך היה 

דמעה  הזיל לא בחייו פעם שאף מובן .יסורים.
צערו  ואילו הוא, ליסוריו ביחס רק היה זה כל אך,
בלבד  זו לא אז, קשות, בו פוגע היה הזולת של
נראו  ודמעות עצובות נהיו שפניו אלא נמוג, שהחיוך
ביכלתו  אשר כל עושה שהיה לציין למותר עיניו. על

לנפגע  .לעזור
בשיחה  רז"א הדוד התעניין התוועדות באותה
המדות  שתיקון דעתו והביע המדות, תיקון אודות
קרש  על שהולך אדם כאותו המוח, בהשגת רק תלוי
שהראש  מפני בשלום עליו ועובר בבוץ, המונח צר

המשקל  שיווי על .שומר
על  מדות הן אלו אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
המשמר  על לעמוד השכל על שתמיד השכל, פי
על  השובבה. הטבעית בתכונתן תפרוצנה לא שהמדות
משום  בכך ואין המדות, על תמיד לשמור השכל
המדות  אדרבה מתוקנות. אינן המדות המדות. תיקון
 טוב שומר להן שיש אלא מושחתות הן עצמן
נעשות  עצמן שהמדות היינו המדות תיקון השכל.
של  עיבודה אבל מהשכל כן גם בא והתיקון מתוקנות,

שבלב  עבודה ידי על רק בא .המדה
לעבודה  יותר מסורים היו כשחסידים מלפנים,
הן  לגמרי, אחר באופן המדות תיקון היה שבלב ,
היו  מלפנים עתה. מאשר באיכות, והן בכמות
היו  והגרביים לבנים וגרביים בית בנעלי מתהלכים
הבוץ. בתוך להתהלך כיצד ידעו שכן נקיים, תמיד
מלוכלכים  הבגדים ואף מגפיים לובשים כיום .ואילו
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ycew zexb`

תרצ"א. אדר, י"ט ב"ה,

ריגא 

ואוהב  הנעלה החכם הנכבד, ידידי כבוד

מר  תרומיות מרות בעל מושכלות,

שי' מיכאל

וברכה! שלום

שהי' בודאי רבה. בתודה קבלתי אדר מר"ח מכתבו

הביבליוגרפי' של ההגהה עלי על עיני לשים אותי מענין

קודם  עוד לאור יצא שהספר כ' דברי לפי אבל כותב, שכ'

שצריך  כ' עצת היא ונכונה מזה. לדבר מה אין הנה הפסח

אפשר  ואז לאור, הלזו הביבליוגרפי' שתצא עד להמתין

עלי'. עוד להוסיף צריכים מה לראות יהי'

ומברכו  הדו"ש ידידו והנני

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

אגרות קודש

]כ"א מרחשון, ה'תשל"ב[

אזכיר עה"צ.

ונאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב – וילמוד תורה בשמחה.

ע"פ מש"נ ורפא ירפא – יעשה כהוראות רופא בהנ"ל.

חת"ת.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.
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àöéå úùøô
çëé:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨

àéçwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬

:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−
íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬

:Ba íéãøéå(éåì)âéøîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼
éáà íäøáà éýìû ýåýé éðà÷çöé éýìûå E £¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈

äpðzà Eì äéìr áëL äzà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨
:Erøæìeãézöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²

-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå äîã÷å äné̈¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨
:Erøæáe äîãàä úçtLîåèCnr éëðà äpäå ¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈

ézøîLeéúáLäå Cìz-øLà ìëa E-ìà E §©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤
øLà ãr Eáærà àì ék úàfä äîãàä̈«£¨−̈©®Ÿ¦µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´

:Cì ézøac-øLà úà éúéNr-íàæèõ÷éiå ¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´
íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−

:ézrãé àì éëðàå äfäæé-äî øîàiå àøéiå ©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©
ä íB÷nä àøBpíéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf −̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½

:íéîMä ørL äæå(ìàøùé)çéø÷aa á÷ré íkLiå §¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤
íNiå åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈©¨¬¤

:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúàèéàø÷iå Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²
æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬

:äðLàøì øérä-íLëøîàì øãð á÷ré øciå ¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ
äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laììàëäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéýìûì éì ýåýéáë-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤

øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîN©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´
:Cì epøOrà øOr éì-ïzz¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

,ïåùàø
éðùèëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥

:íã÷áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäâ-úà eììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤

eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä̈¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯
:dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úàãíäì øîàiå ¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ

:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§
äøBçð-ïa ïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®

:eðrãé eøîàiååeøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå ©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´
:ïàvä-ír äàa Bza ìçø äpäå íBìLæøîàiå ¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈¦©«Ÿ©ÀŸ¤

äð÷nä óñàä úr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:erø eëìe ïàvä e÷Läçãr ìëeð àì eøîàiå ©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´

ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−
:ïàvä eðé÷Läå øàaä étèínr øaãî epãBò ¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®

ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéïáì-úa ìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ

á÷ré Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéàOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬
:jáiå Bì÷-úàáéäéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ¤Ÿ−©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá éëå àeä½§¦¬¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨
âéBúçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì rîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ

eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−
:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå Búéa-ìà¤¥®©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤

ãéáLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤
:íéîé Lãç Bnråèéçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´

:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå äzà©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«
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æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈

:äàøî úôéå øàz-úôé§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl jxk zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ¯ לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ּבקּיּום ׁשלמּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי  ליעקב, מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות היּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עבֹודת אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי ְְְְֲִִֵַָָָֹלעׂשו,

éùéìùçéEãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ
:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáLèéïáì øîàiå ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈

øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBèµ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®
:éãnr äáLëíéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå §−̈¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®

:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá eéäiå©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«
àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬

:äéìà äàBáàå éîé eàìîáë-úà ïáì óñàiå ¨«§−¨®̈§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤
:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìkâëáørá éäéå ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´¨¤½¤

àáiå åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
:äéìàãëäàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬

:äçôL Bzáäëäàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå ¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥®̈
ìçøá àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸

éðúénø änìå Cnr ézãár:åëïáì øîàiå ¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈
éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬

:äøéëaäæë-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤
-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára úàæÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©

:úBøçà íéðLçëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå ¨¦¬£¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©
:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³

dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì̈¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLì-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå §¦§¨«©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤

íéðL-òáL ãBò Bnr ãáriå äàlî ìçø̈¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçààìçzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå £¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−

:äø÷r ìçøå dîçø-úàáìãìzå äàì øäzå ¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤
ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ

:éLéà éðáäàé äzr ék ééðraâìãBò øäzå §¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»
äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

ãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléíéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®

:éåì BîL-àø÷ ïk-ìräìïa ãìzå ãBò øäzå ©¥¬¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À
äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬

:úãlî ãîrzå äãeäé BîLìàìçø àøzå §−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À
dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì ék¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðàáúçúä øîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

âãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìrãBì-ïzzå ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¦¤²

:á÷ré äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ
ä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååìçø øîàzå ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸

ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc̈©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²
:ïc BîL äàø÷æääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéäàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈
:ïa á÷réìàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷ãâ àa §©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈

L-úà àø÷zå:ãb BîáéúçôL ätìæ ãìzå ©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´
:á÷réì éðL ïa äàìâééøLàa äàì øîàzå ¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾

:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
מיהּודה  ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

על  ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה
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זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה יׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: ¯Úˆ נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח ימֹות חבלי וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלעּבּור

מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï",קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈
ב).

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®
éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−

ða:CåèéLéà-úà Czç÷ èrîä dì øîàzå §¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½
ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb úç÷ìå§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ

ðá éàãec úçz äìélä Cnr ákLé:Cæèàáiå ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ
Búàø÷ì äàì àözå áøra äãOä-ïî á÷ré©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À

ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåéàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−
:àeä äìéla dnr ákLiå éðaæéíéýìû òîLiå §¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−

:éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàì-ìà¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©
:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤

írtä áBè ãáæ éúà | íéýìû éðãáæ äàì¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úààëàø÷zå úa äãìé øçàå ¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìà òîLiå©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
âëíéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−

:éútøç-úàãëøîàì óñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−¥®Ÿ
:øçà ïa éì ýåýé óñéäëäãìé øLàk éäéå Ÿ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬

éðçlL ïáì-ìà á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø̈¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈©§¥̧¦Æ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàååëéLð-úà äðz §¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈¤¨©´

ék äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦µ
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà:E ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿

ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ּבקׁשר  נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק זבּולּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללידת

לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ּבּתֹורה), ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשעסק

.ְִֵָיתּבר

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
èëézãár øLà úà zrãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®

ð÷î äéä-øLà úàå:ézà Eì-øLà èrî ék §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤
Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä̈¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−
:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúî äzrå éìâøì§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

àìåéì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà äî øîài ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äáeLà äfä øácä él-äNrz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨

ðàö ärøà:øîLà Eáìðàö-ìëa øáràE ¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹
àeìèå ã÷ð | äN-ìk íMî øñä íBiä©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ§¨À
íéfra ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåâìøçî íBéa éú÷ãö éa-äúðrå §¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈
éðôì éøëN-ìr àBáú-ékã÷ð epðéà-øLà ìk E ¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ

:ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfra àeìèå§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«
ãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiåäìíBia øñiå ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«©¨´©©Á

úàå íéàìhäå íéc÷rä íéLézä-úà àeää©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À§¥³
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk̈¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

ïziå íéáNka íeç-ìëå:åéða-ãéaåìCøc íNiå §¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤
ìLärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL §´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²

:úøúBpä ïáì ïàö-úàæììwî á÷ré Bì-çwiå ¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬
úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½

:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©¨®¦

ì ïàvä ïàáz øLàäðîçiå ïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzLèìúBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå §Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®

å:íéàìèe íéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ©¥©§́¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«
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î-ìà ïàvä éðt ïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤
Bcáì íéøãr Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r̈²Ÿ§¨−§´Ÿ¨®̈©¨̧¤³£¨¦Æ§©½

:ïáì ïàö-ìr íúL àìåàîíçé-ìëa äéäå §¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈§¨©¥»
úBì÷nä-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤©©§²
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeíéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ
:á÷réì íéøLwäå ïáììâîãàî Léàä õøôiå §¨½̈§©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ

íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½
:íéøîçå íélîâeàìà-éðá éøác-úà òîLiå §©¦−©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«

eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì ïáì̈¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®
:äfä ãákä-ìk úà äNr eðéáàì øLàîe¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«

áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−
ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²

éúBáà õøà-ìà:Cnr äéäàå EzãìBîìe E ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«
ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−

:Bðàö-ìàäéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´
ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½

:éãnr äéäåézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦
:ïëéáà-úàæ-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå ¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤

òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr ézøkNî©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−
:éãnrçEøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà ¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½

íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ
:íéc÷r ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäéèìviå ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯

:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìûéúra éäéå ¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«©§¦À§¥Æ
äpäå íBìça àøàå éðér àOàå ïàvä íçé©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáeàéíBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−
:éðpä øîàå á÷réáééðér àð-àN øîàiåäàøe E ©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ

íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk̈¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

âéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ

áeLå úàfä õøàä-ïî:EzãìBî õøà-ìà ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«

ãé÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïrzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðååèBì eðáLçð úBiøëð àBìä §©«£−̈§¥¬¨¦«£¯¨§¦²¤§©¬§−

:eðtñk-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ékæèék ¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−¤©§¥«¦´
àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë̈¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzrå eðéðáìeE §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNr£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…
"ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָיּמה

ּבכל  ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ' ּכדי לחרן יֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע

ּבית  את ׁשם ּולהקים מקֹום' ׁשל אף 'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰יׂשראל, זֹו עבֹודתֹו ידי ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האיׁש".ı¯ÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ

éùùæéåéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈
:íélîbä-ìrçé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨

ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøàèéïáìå £¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´

íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä̈©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLàëïáì áì-úà á÷ré áðâiå £¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈

:àeä çøá ék Bì ãébä éìa-ìr énøàä̈«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«
àë-úà øáriå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤

:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpäáëïáìì ãbiå ©¨®̈©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«©ª©¬§¨−̈
:á÷ré çøá ék éLéìMä íBiaâëåéçà-úà çwiå ©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ

÷aãiå íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬
:ãrìbä øäa Búàãëïáì-ìà íéýìû àáiå Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬

Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©®̈§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²
:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈

ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
:ãrìbä øäa åéçà-úà ò÷zåëïáì øîàiå ¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ

ðâzå úéNr äî á÷réìâäðzå éááì-úà á §©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úàæëçøáì úàaçð änì ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©

äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬



ריז iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬
:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´

| Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì éãé̈¦½©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãr áBhîìóñëð-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ
éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

àìézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énrî EáìøLà ír ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧

éäìà-úà àöîzeðéçà ãâð äéçé àì E ¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâì| á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ
àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiåãììçøå ©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr: £¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

äìék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
éðtî íe÷ì ìëeà àBìéì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®

:íéôøzä-úà àöî àìå Ntçéååìá÷réì øçiå ©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ
érLt-äî ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ïáìa áøiå©¨¤́§¨®̈©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äîæìzLMî-ék ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«¦«¦©´§¨
íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´

éçàå éçà ãâð äk:eðéðL ïéa eçéëBéå Eçìäæ ½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á
éìçø Cnr éëðà äðL íéøNréfrå Eàì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì Eèìäôøè ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîéðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøçàîél-äæ −Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º

ézãár Eúéáa äðL íéøNräøNr-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eóìçzå E ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

:íéðî úøNr ézøkNî-úàáîéáà éýìû éìeì ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á
äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈
äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL í÷éø¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר ערּו מׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ּגדֹול עּיּון ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצרי

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬
:eãìé øLà ïäéðáìãîúéøá äúøëð äëì äzrå ¦§¥¤−£¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−

ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàå éðà:Eäîá÷ré çwiå £¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ
:äávî äîéøéå ïáàåîeè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´

íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈
:ìbä-ìræîá÷réå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ

:ãrìb Bì àø÷çîéðéa ãr äfä ìbä ïáì øîàiå ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬
ðéáe:ãrìb BîL-àø÷ ïk-ìr íBiä Eèîätönäå ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ

ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLàLéà øúqð ék E £¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬
:eärøîðíéLð çwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ

éðéa ãr íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬
ðéáe:Eàðäfä ìbä | äpä á÷réì ïáì øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À

ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå:Eáðãr §¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«¥µ
øárà-àì éðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ

éìàéìà øárú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹
:ärøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«

âðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½
:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

ãð-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå íçìáìàíkLiå ®̈¤©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧

íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì̈¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®
:Bî÷îì ïáì áLiå CìiåáBkøãì Cìä á÷réå ©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®

:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiåâøLàk á÷ré øîàiå ©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´
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íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø̈½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬
:íéðçî àeää©−©«£¨«¦

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰Ú¯Ï . . ‰f‰ Ïb‰ ˙‡ ÈÏ‡ ¯·Ú˙ ‡Ï ‰z‡ Ì‡Â(נב (לא, ¿ƒ«»…«¬…≈«∆«««∆¿»»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏ ¯·BÚ ‰z‡ Ï·‡(רש"י) ¬»«»≈ƒ¿«¿«¿»

את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

ּגּלה  ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשר

הּמחּצה ¯ÔÈÊרׁשּב"י אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹוריתא, ְִַ»ƒְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹומה, אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּמבּדילה

ה'ּגל' מעביר ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ׁשאפׁשר ּגל, ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ּבּטּול  ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ׁשּמּתר הּמסר את ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻעצמֹו

לטֹובה. אּלא ח"ו לרעה אינֹו ְְְִֵֶַָָָָָהּמחּצה

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âäæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦
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.äøæ äãBáòìíúBçaæî íb ©£¨¨¨©¦§§¨
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Bîk ,dáâa íéàøðå íéaøî eéä äøæ̈¨¨§ª¦§¦§¦§Ÿ©§
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.äLéøça úBNòpä úBâeøòä̈£©©£©£¦¨
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:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
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ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

)אפילו באם  והאיסור דמיקרופון  מיום הראשון, איסור התפלה בתערובות  במענה למכתבו 

מכינים אותו מעש"ק( מובא בכ"מ, וגם פשוט, ולפלא השאלה בזה.

תקותי חזקה אף שאינו מזכיר עד"ז שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות נוסף על 

ויוסיף בזה כהציווי  ויהי רצון שימשיך  לימודו בנגלה דתורה, וההכרח בזה מבואר בכו"כ מקומות, 

דמעלין בקדש ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.

מובן שראיתי גם אני כמה מאמרים שנדפסו ומחפשים איזה קולות בהנוגע למיקרופון כו' - 

והקוראם רואה שאין לבעל המאמר ידיעה כדבעי במבנה המקרופון ואופן פעולתו, או שאין לו ידיעה 

בצד ההלכתי, או שחסר ידיעה בשניהם.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום רביעי בערב, ו' כסלו



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם רכב
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
06:0806:1308:0908:1208:4408:4809:3909:4216:4316:4017:1017:0816:2017:18באר שבע )ח(

06:1006:1508:0908:1208:4508:4809:3909:4216:4216:3917:0717:0416:1017:15חיפה )ח(

06:0706:1208:0808:1108:4308:4609:3809:4116:4516:4217:0817:0516:0317:16ירושלים )ח(

06:0906:1508:1008:1308:4508:4909:4009:4316:4216:3917:0917:0616:2017:17תל אביב )ח(

07:0107:1008:3208:3609:1809:2310:0610:1016:1716:1016:5316:4715:5317:01אוסטריה, וינה )ח(

06:0105:5608:4708:4509:3109:2910:4310:4320:1020:1720:4120:4819:5821:01אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5807:0708:3308:3809:1809:2310:0710:1116:2516:1916:5916:5416:0217:08אוקראינה, אודסה )ח(

06:3406:4308:0608:1008:5208:5709:4009:4415:5215:4516:2816:2215:2816:36אוקראינה, דונייצק )ח(

06:4706:5608:1708:2209:0309:0909:5209:5616:0115:5516:3816:3215:3816:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:1807:2808:4408:4809:3209:3710:1910:2316:2116:1416:5916:5315:5717:07אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:1107:2108:3608:4109:2509:3010:1210:1616:1316:0616:5116:4515:4916:59אוקראינה, קייב )ח(

07:2207:3008:5909:0309:4309:4710:3210:3616:5616:5117:2817:2316:3317:36איטליה, מילאנו )ח(

05:5505:5608:2508:2608:5508:5609:5709:5918:0218:0418:2618:2717:4618:36אקוואדור, קיטו )ח(

05:4105:3708:2708:2509:0809:0710:1910:1919:3719:4320:0620:1219:2420:25ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1706:1209:0509:0109:5209:5011:0611:0520:4320:5021:1621:2420:3121:38ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5006:5608:3908:4309:1809:2210:1010:1416:5216:4817:2217:1916:3017:31ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4206:4908:2908:3309:0909:1310:0110:0416:3816:3417:0917:0516:1617:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4306:5008:3008:3309:1009:1410:0110:0516:3816:3417:1017:0616:1717:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2307:3009:0609:1009:4809:5210:3910:4217:1017:0617:4317:3816:4817:51ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4606:5108:4908:5209:2409:2710:1910:2217:2717:2417:5317:5017:0718:01ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2406:3008:2208:2508:5809:0209:5209:5516:4916:4617:1717:1416:2817:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3906:4308:4708:4909:2009:2310:1610:1917:3217:3017:5817:5617:1318:06ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4006:4708:2508:2909:0609:1009:5710:0016:3216:2817:0417:0016:1117:12ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0607:1308:5308:5709:3309:3710:2510:2817:0316:5817:3417:3016:4117:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4006:4708:2508:2809:0509:1009:5710:0016:3016:2517:0216:5816:0817:10ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5105:5008:3008:3009:0209:0210:0810:0918:4418:4719:0819:1218:2819:22בוליביה, לה-פס )ח(

07:5908:0909:2109:2610:1110:1610:5711:0116:5416:4717:3317:2716:3017:42בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5808:0709:2109:2610:1010:1610:5711:0116:5616:4917:3517:2816:3217:43בלגיה, בריסל )ח(

05:1405:1207:5607:5508:3108:3009:3909:3918:3418:3818:5518:5918:1919:10ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0305:0207:4507:4408:1908:1909:2709:2818:1618:2018:4118:4618:0118:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1807:2808:3908:4409:2909:3510:1610:2016:1316:0616:5116:4415:5216:59בריטניה, לונדון )ח(

07:3407:4508:4908:5409:4109:4810:2710:3116:1216:0416:5416:4715:5017:02בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2707:3808:4608:5109:3709:4310:2310:2716:1616:0816:5416:4715:5117:03גרמניה, ברלין )ח(

07:3807:4709:0409:0809:5209:5710:3910:4316:4116:3417:1917:1316:1717:28גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1005:0807:5307:5208:2908:2909:3809:3818:4118:4519:0119:0518:2719:16דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4606:4909:0109:0309:3209:3510:3010:3218:0017:5918:2518:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

06:4106:4408:5708:5909:2809:3010:2610:2817:5717:5618:2218:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

06:4806:5708:2008:2509:0609:1109:5509:5816:0816:0216:4416:3815:4516:52הונגריה, בודפשט )ח(

06:4706:5408:3408:3709:1409:1810:0610:0916:4216:3817:1317:0916:2017:22טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0507:1208:5709:0009:3509:3910:2810:3117:1417:1017:4417:4016:5217:52יוון, אתונה )ח(

07:0707:1608:4108:4509:2609:3110:1510:1916:3116:2417:0617:0016:0717:14מולדובה, קישינב )ח(



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא 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
06:4406:4708:5809:0009:3009:3210:2810:3017:5717:5618:2118:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5004:4407:3707:3208:3008:2809:4609:4519:3919:4720:1520:2519:2820:41ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2406:2908:3008:3309:0409:0710:0010:0217:1217:1017:3817:3616:5217:47נפאל, קטמנדו )ח(

06:4706:4909:1609:1709:4609:4710:4810:5018:5118:5219:1419:1518:3419:25סינגפור, סינגפור )ח(

06:5607:0608:1508:2009:0609:1209:5209:5615:4415:3716:2516:1815:2016:33פולין, ורשא )ח(

05:3305:3308:1008:1008:4108:4109:4609:4718:1318:1618:3718:4017:5718:49פרו, לימה )ח(

07:4007:4809:1709:2110:0010:0510:5010:5317:1017:0417:4417:3916:4717:53צרפת, ליאון )ח(

07:5908:0809:2809:3310:1510:2011:0311:0717:1217:0617:4817:4216:4917:56צרפת, פריז )ח(

05:4405:4608:1008:1208:4008:4209:4209:4317:3817:3918:0118:0217:2118:12קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1107:1908:5208:5609:3509:3910:2510:2816:5516:5017:2517:2116:3317:34קנדה, טורונטו )ח(

06:5307:0108:3008:3409:1409:1810:0310:0716:2516:2016:5816:5316:0317:07קנדה, מונטריאול )ח(

06:1906:2508:1608:1908:5308:5609:4609:4916:4016:3717:0917:0616:2017:17קפריסין, לרנקה )ח(

08:2708:3809:3709:4210:3110:3811:1611:2016:5416:4517:3717:3016:2917:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:0408:1609:1109:1610:0710:1310:5010:5516:2716:1817:0817:0016:0117:17רוסיה, מוסקבה )ח(

07:2407:3308:5809:0209:4309:4810:3210:3516:4616:4017:2217:1616:2317:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3007:3809:0309:0709:4809:5310:3710:4016:5516:4917:2617:2116:3217:34שוויץ, ציריך )ח(

06:1806:2008:3708:3909:0809:1010:0810:0917:4817:4718:1118:1117:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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